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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS 
SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRA AZ 1911. ÉVBEN. 

(Két melléklettel.) 

A könyvtár helyiségeinek túlzsúfoltságán és modern könyv
tári célokra teljesen alkalmatlan voltán az elmúlt esztendő sem 
segített, sőt reményt sem nyújtott arra, hogy e bajokra a leg
közelebbi jövő orvoslást fog hozni. A helyiségek túltömöttsége 
elérte a legnagyobb fokot s ezzel párhuzamosan haladt a könyv-; 
tár látogatottsága is. Sem a kutatóknak a tudományos búvára 
latokhoz, sem a tisztviselőknek a hivatalos munkához szükséges 
nyugalmat biztosítani a könyvtár célszerűtlen helyiségei miatt 
nem tudjuk, sem pedig nem tudunk kellőkép őrködni a könyv
tári rend és biztonság fölött. Ezt a sajnos állapotot a könyvtár 
jelentései évről-évre nyiltan föltárták, de minden eredmény nélkül. 

A könyvtár négy osztályában az évi szaporulat 160.797 
(1910-ben 150.353) darab. Mindezen osztályokban egy év alatt 
39.592 (1910-ben 38.044) használó fordult meg, kik a könyvtár 
állományából 170.193 (1910-ben 158.9n) darabot vettek igénybe. 

A könyvtár hivatali személyzetében nevezetesebb változások 
történtek. KOLLÁNYI Ferenc jaáki apát, igazgatóőr a Magyar 
Könyvszemle szerkesztője, ki az alapító gróf Széchenyi-család 
rangidősbjének ajánlására 1893-ban kezdte meg könyvtári szol
gálatát, a nagyváradi 1. sz. káptalan kanonokjává neveztetvén ki, 
18 évi könyvtári szolgálat után távozott intézetünk kötelékéből. 
Benne könyvtárunk legbuzgóbb, tudományos és közművelődési 
céljaink iránt nagy érzékkel biró tisztviselőjét vesztette el. Könyv
tárunk iránt szerzett érdemei elismeréséül eltávozott társunkat 
ő Felsége a M. N. Múzeum tiszteletbeli osztályigazgatója címé
vel tüntette ki. 

Magyar Könyvszemle. 1912. III. füzet, 13 
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Tragikus körülmények között hunyt el könyvtárunk egyik 
legrégibb tisztviselője, HORVÁTH Ignác igazgatóőr, a ki korábbi 
napidíjas szolgálata után, 1882-ben a Széchenyi-család részére 
biztosított tisztviselői helyek másikát foglalta el. Nagyszorgalmú, 
gyakorlati bibliográfiai ismeretekben nagy jártasságú tisztviselőt 
vesztettünk benne, aki legutóbb mint a nyomdai köteles példá
nyok kezelését végző iroda vezetője szolgálta buzgón könyv
tárunk érdekeit. E két főtisztviselővel megüresedett helyek egyike 
sem töltetett be az elmúlt év folyamán, noha az egyik üresedés 
június, a másik pedig augusztus hó folyamán történt. 

Az 1911-iki állami költségvetés eggyel szaporítván a könyv
tári tisztviselők létszámát, az új segédőri állásra dr. SULICA Szilárd 
könyvtári gyakornok neveztetett ki. Ezenkívül ideiglenesen új 
munkaerőt nyert a könyvtár dr. BIBÓ István miniszteri segéd
fogalmazó személyében, ki az év vége felé a könyvtári ügymenet 
megismerése céljából egy év tartamára könyvtárunkhoz osztatott 
be szolgálattételre. Az év végén hasonlóképen könyvtárunkhoz 
rendeltetett szolgálattételre dr. GARDA Samu főgimn. tanár. Mint 
örvendetes esemény fölemlítendő, hogy könyvtárunk régi érdemes 
tisztviselőjét, dr. MELICH János őrt tudományos munkássága elis
meréséül ő császári és apostoli királyi Felsége a nyilv. rend
kívüli egyetemi tanár cimével tüntette ki. 

Mindezen változásokat számba véve : a könyvtárnál működő 
tisztviselők, szolgálattételre beosztottak, napidíjas gyakornokok, 
laboráns, szolga- és felügyelő-személyzet teljes létszáma 39. 

Hivatalos képviseltetések és kiküldetések, könyvtári anyag meg
becslése, átvétele és egyéb folyóügyek céljából többször történtek; 
ezenkívül külön megbízatás alapján a megfelelő költségvetési rovatból 
nyert támogatással tanulmányutakat tettek a következők : dr. ALDÁSY 

Antal múzeumi őr ausztriai és németországi könyvtárakat és levél
tárakat látogatott meg, a belső kezelés körül fölmerült kérdések 
tisztázására. Dr. MELICH János őr prágai és brünni könyvtárak
ban kutatott főleg a szláv-magyar nyelvészeti hatások szem~ 
pontjából. Dr. BÁTKY Zsigmond őr Bécsben, Lipcsében és Nürn
bergben néprajzi és geográfiai tanulmányokat végzett; dr. FARKAS 
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József gyakornok pedig a weimarí LiszT-múzeum zenei kéziratait 
tanulmányozta. Mindezen tanulmányutakról az illetők kimerítő 
jelentésekben számolnak be. Dr. VÉRTESY Jenő múzeumi őr az 
1911. évre tervezett németországi tanulmányútját közbejött aka
dályok miatt kénytelen volt a következő évre halasztani. 

A könyvtár LISZT Ferenc születésének százados fordulója 
alkalmából a Nemzeti Múzeumban rendezett LrszT-emlékkiállításon 
könyveknek, zenemüveknek, zenei kéziratoknak és leveleknek 
hosszú és gazdag sorozatával vett részt, amely darabok a ki
állítás rendezőjének Isoz Kálmán múzeumi titkárnak szerkeszté
sében megjelent kiállítási kalauzban pontosan és részletesen 
ismertetvék. 

A Magyar Könyvszemlének, könyvtárunk folyóiratának szer
kesztésében KOLLÁNYI Ferenc pápai prelátus, múzeumi igazgatóőr 
eltávoztával az a változás történt, hogy a folyóirat szerkesztésé
vel az eddigi segédszerkesztő, dr. GULYÁS Pál bízatott meg. 
A folyóirat pontos megjelenésében s tartalmának értékes voltá
ban követte az előző évfolyamokat. 

A könyvtár által elintézett hivatalos ügyek (nem ügyiratok) 
száma n 74 volt. 

A könyvtár látogatására egy év alatt 3274 igazolójegy 
adatott ki. 

A könyvtár cimeliothékáját 293 egyén tekintette meg, job
bára tanáraik vezetése alatt megjelent iskolai növendékek és 
külföldi érdeklődők, kiknek a könyvtár tisztviselői szolgáltak 
magyarázatokkal. A gyűjtemény az év vége felé újra rendeztetett 
s anyagáról új katalógus készítése van tervbe véve. 

A könyvtár négy osztályában a gyarapodás, használat és a 
végzett munka eredményeit a következő adatok mutatják. 

/ . Nyomtatványi osztály. Gyarapodás : köteles példányokban 
12.565 (1910-ben 10.852) ajándék útján 2290 (1910-ben 1210), 
vétel útján 1012 (1910 ben 1461), áthelyezés útján 23 (1910-
ben 15), csere útján 50, összesen 15.949 (1910-ben 13.538) 
darab. 

A könyvtárilag feldolgozott és részben feldolgozandó gyára-
13* 
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podáshoz járul még 31.646 (1910-ben 29.100) apró nyomtatvány, 
melyek anyaguk természete szerint tíz csoportra osztva és a 
beérkezés sorrendjének megfelelő évnegyedes csomagokban el
helyezve így oszlanak meg : 

1. Alapszabályok ... — — 1365 
2. Egyházi körlevél 80 
3. Falragasz... 8114 
4. Gyászjelentés 7183 
5. Hivatalos irat 430 
6. Műsor ._ ... 1430 
7. Perirat ... 28 
S. Szinlap ... ... ... 8456 
9. Zárszámadás ... 1923 

10. Különféle 2631 
Összesen .. . ... 31.646 

A nyomtatványi osztály összes gyarapodásának darabszáma 
tehát 47.595 (1910-ben 42,638). 

Nyomtatványok vásárlására io.5i6'86 koronát, 1372*86 már
kát, 12175 hrát, 92*50 frankot (1910-ben 9701*61 koronát, 26472 
márkát, 45*50 lirát, 100 frankot és 2 dollárt) fordítottunk, 

A könyvtár nyomtatványi osztályát ajándékokkal a követ
kezők gyarapították: 

Abo stads hist. muséum, ADLER Tivadar, Akadémia amejet-
nosci w. Krakowe, Alsófehérmegyei Tört. Rég. és Természet
tudományi Egyesület, gróf ANDRÁSSY Dénes, argentiniai konzulá
tus, ARNOLD Allen (Boston). 

Bábakalauz szerkesztősége, Balaton bizottság elnöke, BALLÁ 
Antal, BALOG Emil, BALOGH Ferenc, BÁNÓ László, BARÁCZIUS József, 
BARAS Gyula, Békésvármegye alispánja, Belügyminisztérium. 
BENICZKY Lajosné, BENZSAY Gida, BERKES Sándor, Bevelaq.ua Béla, 
Bibliotheca nációnál de Rio de Janeiro, Bosnyák-herczegovinai 
országos kormány, özv. BODON Józsefhé (Rimaszombat), Borsod-
Miskolczi Múzeum Egyesület, BOZÓKY Ferenc és Lajos, Bölcsé
szettudományi kar dékánja, Pécsi nemzetközi vadászati kiállítás 

http://Bevelaq.ua
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magy. orsz. bizottsága, Budapest székesfőváros mérnöki hivatala, 
Budapesti kir. orvosegyesület, Barzenländer sächsisches Museum. 

CASER Antonio (Venezia), Columbia University (New-York), 
Concordia (Bécs), The John CRERAR library (Chicago), CSIKI Ernő. 

DEMÉNY Károly, Dunamelléki réf. egyházkerület főjegyzője, 
Dunántúli ág. h. ev. püspök, DURNING-LAWRENCE Edwin (London). 

EGGENBERGER-féle könyvkereskedés, Egri Egyházmegyei Iro
dalmi Egyesület, Erdélyi Múzeum Egyesület, Erdélyi Nemzeti 
Múzeum könyvtára. 

FEJÉRPATAKY László, FEKETE Mihály, FELEKY Károly (New-
York), Főegyházmegyei hatóság (Eger, Esztergom), Földmüve
lésügyi minisztérium, FÖLDVÁRY Elemér (Genf), Fővárosi könyv
tár igazgatósága, Fővárosi közmunkák tanácsa, FRAKNÓI Vilmos, 
FRIDRICH János. 

GALGÓCZY János, GERO Ármin GRAGGER Róbert, GRÜNHUT 

Jenő, GULYÁS Pál, GYÁRFÁS Tihamér, GYŐRY Tibor. 
Handelsministerium (Bécs), HAVASS Rezső, HEVESY Andor, 

Hist. Verein für Steiermark (Grácz), Hispanic society of America 
(New-York), HOFFMANN Géza (Bécs), Hontvármegyei Gazd. Egye
sület (Ipolyság), báró HORNIG Károly (Veszprém). 

Igazságügyminiszterium, Istenhegyi Népművelési Egyesület, 
Izr. Magyar Irodalmi Társulat. 

Kais. Akademie der Wissenschaften (Bécs), KARL Lajos, Kép
viselőházi iroda) KOHÁNYI Tihamér (Cleveland) KÓKAI Lajos, Ko
lozsvári tud. egyetem rektora, Köngl. Universitäts Bibliothek 
(Uppsala), Königliche Bibliothek (Berlin, Stockholm), Königl. Hof-
u. Staatsbiblióthek(München), KOVÁCS István, Könyves TÓTH Mihály, 
Kuratorium des Landesmuseums Johanneum (Grácz), Kurverwaltung 
(Francensbad), KUTHY Zoltán (New-York). 

LAMBERGER Béla, LÁSZLÓ Ernő, LÁZÁR Viktor (Bukarest), 
Library of Congress (Washington), LUKASZ József, LUKAWSKY 

Theophil (Prága). 
MADARASSY László, MADARÁSZ Gyula, M. kir. áll. számvevőszék 

elnöke, M. kir. állatorvosi főiskola, M. kir. földtani intézet igaz
gatósága, M. kir. közp. statisztikai hivatal, Magyar Könyvszemle 
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szerkesztőségé, Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága, Múzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelősége, Múzeumok és könyv
tárak országos tanácsa, M. kir. meteorológiai és földmág-
nességi intézet, M. kir. posta és távírda igazgatóság, M. kir. orsz. 
vízépítési igazgatóság, M. kir. postatakarékpénztár, Magyar Jogász
egylet, Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet, Magyar ornithologiai 
központ, Magyar Tud. Akadémia, Magyar vegyészek orsz. kon
gresszusa, Magyarországi Kárpát-Egyesület, MÁRKI Sándor, MANGOLD 

Lajos, MÁRTON Sándor, MATOSFALVAY Elek, Matica Srpská, MELICH 

János, Ministère de l'instruction publique (Paris) Musée Guimet 
(Paris), Museum des Königreichs Böhmen (Prága). 

Népszerű főiskolai tanfolyam titkára, Népszerű gyorsíró 
szerkesztősége, The New-York public library, Newcastle-upon-
Tyne, NÉMATI Kálmán. 

Országos borászati kongresszus, Országos Széchenyi-Szövet
ség, OBÁL Béla, ÓVÁRY Ferenc. 

Pannonhalmi főapát, Pannonhalmi főapátsági főisk. igazgató
sága, Pénzügyminisztérium, Protestáns Orsz. Árvaegylet, Phys.-
medizinische Gesellschaft (Würzburg), Public libraries Committee 
Peobody Institute (Baltimore), PERÉNYI József, PERSIÁN Kálmán* 
PETROV A. (Szent-Pétervár), PIUKOVITS József, PIVÁNY Jenő (Phila
delphia), PAPP Károly, POPOVICI József, PUKY Andor, PATZAUER 

Hans (Bécs). 
Rendőrkapitányság, Revue de l'art chrétien kiadóhivatala 

(Paris), REINÖHL Reiner (Baden), ROTH Gyula (New-York). 
Stefánia Gyermekkórház Egyesület, Sepsiszentgyörgy pol

gármestere, Special tax. commission (Urbana Illionois), Signale 
szerkesztősége (Berlin), State Museum (Washington), Statist. 
Zentral-Kommission (Bécs), Secretary of the gypsy lőre society 
(Liverpool); Szabadság szerkesztősége, SASKEÖY József, SÁNDOR 

Imre, SEMSEY Andor, SÁGH József, SVORONOS C. M. (Athén), 
SACKETT W. Henry (New-York), SCHILLER Bódog, SINGER és 
WOLFNER, SZALAY Imre, SZABÓ Ervin, SZKUNSZEVITS Kornél, SZÖLLÖSY 

Kálmán, SZENDREI János, SZÉCSI Ferenc, SZEREMLEI Samu, SZTRIPSZKY 

Hiador. 
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Tud. egyet, bölcs, karának dékánja, Tud. egyet. I. sz. sebé
szeti klinikája, Towarzystwo przyjaciot nauk (Pozsian). Taninté
zetek igazgatóságai, THALLÓCZY Lajos, TÉGLÁS Gábor, TÉGLÁS 

Géza, TAKÁCS Zoltán, TODICA Gavril, TODORESCU Gyula. 
University college library (London). 
Vallás- és közokt. m. kir. minisztérium, Váczi Múzeum-

Egyesület, Veszprémvármegyei Múzeum-Egylet. VÉCSEY Tamás, 
Vásárhelyi Ilona, VINCZE Frigyes. 

WALTER Gyula, WASSER Gyula, WLADÁR Róbert, WLASSICS Gyula. 
ZAMBRA Alajos. ZARÁNDY A. Gáspár, ZAVODSZKY Levente, 

ZELENYÁK János, ZLINSZKY Aladár. 
Az ajándékozók száma tehát 202 (1910-ben 204). 
Az ajándékok közül mennyiségük és értékes voltuk miatt 

kiemelendök a következők: a székesfővárosi könyvtárnak anya* 
gából néhány évvel ezelőtt kiválasztott és a könyvtárnak át
engedett nyomtatványok a lefolyt évben feldolgoztatván, azokból 
715 darab gyarapította a Múzeum könyvtárát; TÓTH Margit úrnő 
Csejtéről 716 darabbal gazdagította osztályunk gyűjteményét. 
Az év végén került könyvtárunkba néhai idősb ZICHY Nándor 
ajándékaként az adonyi könyvtárból kiválasztott nagy terjedelmű 
könyvanyag, melynek feldolgozása az 1912-ik évnek képezi föl
adatát. Becses darabokkal gyarapodott könyvtárunk néhai KATONA 

Lajos könyvtárából, melyekhez a Nemzeti Múzeum nagy jótevő
jének, SEMSEY Andornak ajándékából jutottunk. 

Régi Magyar Könyvtárunk néhány érdekes darabbal gazda
godott, részint vétel, részint ajándék útján. 

1. MILOTAI István : Az mennyei tudomány szerint való irto-
zány. Debreczen 1617 (100 korona). 

2. CALVIN J. : Az keresztyéni religióra való tanítás. Hanovia 
1624 (120 korona). 

3. Cynosura iuis peritorum. Leutschoviae 1687. Hozzá
kötve: Articuli 1681, Sopronii conclusi és Articuli 1687 Poso-
nienses. 

4. KÁROLI G,: A mi Urunk Jézus Krisztusnak új testamen
tuma. Amsterdam 1687 (100 korona). 
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5. ALTING: Fundamenta punctationis linguae sacrae. Clau-
diopoli 1698 (ajándék). 

6. COMENIUS: Orbis sensualium trilinguis. Coronae 1705 
(40 korona). 

A lefolyt évben történt a nyomtatványi osztály harmadik 
általános revíziója, melynek vezetésével a munkálatok közben 
elhunyt HORVÁTH Ignác igazgatóőr volt megbízva. Az ő hirtelen 
bekövetkezett halála némi késedelmet okozott a munkálatok 
teljes befejezésében és a konstatált hiányok végleges megállapítá
sában, amely munkálat még folyamatban van. 

A .revízió eredményekép megállapíttatott, hogy a könyvtár 
123 szakában repertorizált és cédulázott darab volt augusztus 
31-én 273.14p és körülbelül 210.000 darab másképen kezelt 
anyag és apró nyomtatvány. A könyvtár rendszeresen feldolgozott 
anyagának nagymérvű gyarapodását tüntetik föl az eddig végzett 
három revízió eredményei. Az 1900-ik évi revíziókor volt 178.578 
repertorizált és cédulázott kötet. 1905-ben 205.171 kötet, 1911-
ben pedig 273.149. E számokhoz nem kell kommentár. 

A könyvtári feldolgozás eredménye a lefolyt évben a követ
kező volt: 7746 mű osztályoztatott, melyekről 10.608 könyvtári 
címlap készült (1910-ben az évi eredmény 7385 mű 9652 
cédulával). Kötés alá 2098 mü került 2578 kötetben (1910-ben 
1895 mü 2328 kötetben). 

A köteles nyomdatermékek kezelését végző irodába ez év 
alatt 3647 nyomtatvány csomag érkezett (1910-ben 2394), az 
iroda pedig 4376 postai küldeményt jobbára átvételi elismer-
vényeket továbbított (1910-ben 3036-ot); ezek között 2277 be 
nem küldött sajtótermékek reklamálása volt (1910-ben 1148). 
A könyvtár a lefolyt év alatt 59 esetben (1910-ben 19-szer) 
kereste meg a közalapítványi kir. ügyigazgatóságot, hogy az 
1897. évi XLI. törvénycikk ellen vétő nyomdatulajdonosokat 
perelje. Úgy ezen, valamint korábban megindított eljárások ered
ményéül az orsz. SzÉCHÉNYi-könyvtár javára 317.57 kor. pénz
büntetés és kártérítés folyt be (1910-ben 167*85 korona). 

A lefolyt évben a könyvtár olvasótermét 34.030 egyén látó-
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gafta, kik 71.252 kötetet használtak (1910-ben az olvasók száma 
32.306 volt 69.591 darab könyvhasználattal). Kikölcsönzés útján 
pedig 1978 esetben 4178 kötetet adtunk ki (1910-ben 1935 eset
ben 4465 kötetet). 

II. Hirlapkönyvtár. Gyarapodás : kötelespéldányokban (a tör
vényben előirt módon és egyes számonként küldve) 1403 hirlap-
folyamnak 86.572 szarna, .ajándék útján 14 évfolyamnak 6728 
száma áthelyezés útján 271 szám, vétel útján 35 évfolyam 1985 
száma. Az összes gyarapodás tehát 100.772 hirlapszám (1910-
ben 95.043 szám). 

Az ajándékok közt a Nemzeti Kaszinó által évek hosszú 
sora óta átengedett külföldi újságokon kívül különösen kieme
lendő FELEKY Charles New-Yorkban élő hazánkfiának ajándéka, 
ki az Amerikában megjelenő magyar lapok gazdag sorozatának 
juttatja birtokába könyvtárunkat. Egyéb ajándékozók voltak: 

Amerikai Magyar Farmer szerk., BRITZ János; Budapest 
székesfőv. könyvtára, Délamerikai egyesült áll. könyvtára, KOHÁNYI 

Tihamér (Cleveland), Newyorki JÓKAI betegsegélyző-egylet, RITTER 

Lajos, SZTRIPSZKY Hiador, TÓTH Margit. 
A vétel útján szerzett anyagból kiemelendők különösen egyes 

ritkább 1848/49-es hírlapok számai, mint pl. Pesther Figaro 
(1848), Társalkodó (1848), Hadi Lap (Csíkszereda 1849.) stb. 

Hírlapok vásárlására 235.40 koronát fordítottunk. 
A hirlaptár olvasótermét 2895 egyén látogatta, kik a könyv

tárban 5377 hirlapkötetet használtak; kölcsönzés útján pedig 66, 
intézet és egyén 366 hirlapkötetet használt a könyvtáron kívül 
Összesen tehát 2941 olvasó 5743 hirlapkötetet vett igénybe. 
(1910-ben 3301 egyén 6512 kötetet.) 

256 évfolyamot céduláztunk, melyekből 31 új lap volt; 
átnézetett 1452 évfolyam 76.518 száma, beköttettünk 1191 kötet 
hírlapot, melyeknek költsége 6252*38 koronát vett igénybe. 

A helyhiány s ez által a rendszeres kezelés és ellenőrzés 
lehetetlensége a hirlaptárban a legnagyobb mérvű, úgyhogy, ha 
közeli jövőben gyökeres segítség nem történik, a közönség ki
szolgálásának s az anyag rendjének csődje fog bekövetkezni. 
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III. Kézirattár. Gyarapodás: ajándékozás útján 17 újkori 
kézirat, 654 irodalmi levél, 53 zenei kézirat, 1 zenei levél, 8 iro
dalmi analekta, 2 kódextöredék; hivatalos gyűjtés útján: 1 zenei 
kézirat; vétel útján 60 újkori kézirat, 1257 irodalmi levél. 107 
zenei kézirat, 5 zenei levél, 21 irodalmi analekta, 151 Petőfire 
és családjára vonatkozó ereklye, 1 fénykép; áthelyezés útján 7 
újkori kézirat, 2 irodalmi levél, 2 zenei levél, 4 irodalmi analekta, 
1 PETŐFi-ereklye ; örök letét útján (LONOVITS József kalocsai érsek 
hagyatéka) 10 újkori kézirat, 490 irodalmi levél és 17 irodalmi 
analecta gazdagította a kézirattárat. Az évi gyarapodás darab
száma tehát 2871 darab (1910-ben 494 darab). 

Kéziratok vásárlására 12.892 kort; 5899 márkát, 10 fontot és 
13 $-t fordítottunk (1910-ben 3313*20 koronát és 318*3 márkát); 
e rendkívül nagy vásárlási összegben benfoglaltatik GYULAI Pál 
irodalmi hagyatékának és több értékes LiszT-kéziratnak vétel
ára is. 

Kéziratokat ajándékoztak : 
Özv. BENICZKY Lajosné, Budapesti kir. törvényszék, özv. 

CSANÁDY Györgyné, GOLDMARK Károly, özv. HORN Antalné, 
JESZENSZKY István, LENOVITS Gyula, MÁRTON Lajos, MURAKÖZY Ilona, 
ROTH Lajos, özv. RuzrrsKA Béláné, gróf TELEKI Sándorné, TORKOS 

László, TÓTH Margit, VÁSÁRHELYI Ilona. 
Az ajándék illetve letétemény útján szerzett anyagból ki

emelendő : LONOVITS Gyula letéteménye, ki néhai LONOVTTS Józseí 
kalocsai érsek nagytérjedelmü irodalmi hagyatékát, mely a kiváló 
egyházfejedelem egész pályájára, irói és főpásztori működésére 
teljes világot vet, helyezte el a használatra vonatkozó bizonyos 
kikötések mellett a Nemzeti Múzeumban. MÁRTON Lajos boldogult 
édesatyjának ABONYI Lajos néven ismert kiváló regényírónknak 
irodalmi levelezését, mely úgy mennyiségre, mint minőségre 
nagyon becses, ajándékozta a kézirattárnak. Nagybecsű a VÖRÖS

MARTY Mihály árváira vonatkozó iratcsomó, mely a budapesti 
kir. törvényszék ajándékából jutott a kézirattár birtokába. 

Zenei gyűjteményünk értékes ereklyét nyert GOLDMARK 

Károly ajándékával, ki a 80-ik születése napjakor 1910 végén 
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rendezett budapesti ünnepélyek utóhangjaként «Im Frühling» 
cimü müve eredeti kéziratát küldte meg könyvtárunknak. A magyar 
zene történetére nézve igen becses RUZITSKA Béláné adománya 
ki RUZITSKA Györgynek a kolozsvári zenekonzervatorium alapí
tójának s a régebbi magyar zeneirodalom kiváló alakjának Összes 
müveit az eredeti kéziratokban adta át. 

A vétel útján szerzett anyagban legkimagaslóbb GYULAI Pál 
irodalmi hagyatéka, mely az újabbkori magyar irodalomtörténet
nek gazdag forrása; nagy számmal vannak e gyűjteményben 
PETŐFI Sándor családjára vonatkozó emlékek, igy SZENDREY Julia 
több nagyérdekü levele, SZENDREY Ignác gazdasági munkái, 
PETŐFI Zoltán levelei és több más adalék a PETŐFI- és SZENDREY-

család történetéhez. 
Nem kisebb becsüek e hagyatékban VÖRÖSMARTY több ifjú

kori munkája és MADÁCH Imrének részben kiadatlan levelei. 
A gyűjtemény zömét GYULAI eredi kéziratai és kiterjedt leve
lezése alkotja. 

Zenei gyűjteményünk megszerzett darabjai között legelső
rangú LISZT Ferenc Faust symphoniájának eredeti kézirata, melyet 
a nagy mester kitűnő tanítványától MENTER Zsófiától sikerült 
méltányos áron megszerezni. Ezen értékes szerzeményből mutat
ványt közlünk, (i. melléklet.) 

LISZT Ferenctől különben szereztünk még öt zenemükéz-
iratot és három érdekes levelet; ezek közül több a Múzeum
ban rendezett LiszT-kiállításon közszemlére volt kitéve. Zenei 
gyűjteményünket gyarapították még: RÓZSAVÖLGYI Márk hét zene
müvének kézirata; a hires tenoristának STÉGER Ferencnek hagya
téka, benne a művész naplója, melyet szerepeiről vezetett. 

Az irodalmi és zenei levelek gyűjteménye EÖTVÖS József, 
ERKEL Ferenc, JÓSIKA Miklós, MARKÓ Károly, PAÁL László, PULSZKY 
Ferenc és TOMPA Mihály leveleivel gazdagodott. 

A kézirattárat a lefolyt évben 265 kutstó kereste föl, kik 
annak állományából 880 kéziratot, 1141 irodalmi levelet és 66 
irodalmi analektát használtak. Hivatalos megkeresésre 42 esetben 
72 kéziratot és 8 irodalmi levelet kölcsönöztünk ki. A használók 
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száma tehát együttvéve 307, a használt daraboké pedig 2167 
(1910-ben 260 kutató 3706 darabot használt.) 

A kézirattár munkásságát a nagyterjedelmü JÓKAi-hagyaték 
megszerzése ügyének előkészítésén és a darabok lajstromozásán, 
kívül főleg egy régibb és újabban szerzett nagy gyűjtemények 
rendezése és jegyzékbe vétele vette igénybe. Teljesen rendeztetett 
a XVIII. század végén létesült szomolnoki műkedvelő színtársulat 
könyvtára, GYULAI Pál, LONOVITS József hagyatéka, valamint az 
újabb szerzemények anyaga is. Folyamatban van az AßONYi-levele-
zés rendezése. Ezenkívül elkészült a keleti kéziratok kijavított 
katalógusa GOLDZIHERIgnác egyetemi tanár meghatározásai alapján 

IV, Levéltár. Gyarapodás: Ajándék útján 2765 db, vétel 
útján 4079 db, áthelyezés útján 2 db, letéteménye^és útján 2813 
db, összesen tehát 9659 db. Ebbe az összeszámított gyarapo
dásba a GÖRGEY Albert által a családi levéltár kiegészítésére 
beküldött iratok száma nincs belefoglalva, mert azok rendezése 
az év végéig befejezve nem volt. 

Általában a levéltári csekély személyzetet rendes munkájá
ban a lefolyt év alatt is nagymértékben gátolta az 1909-ben 
megindult vizsgálat által okozott tudományos cél és kulturális 
haszon nélkül való teendők sokasága, ami miatt a rendezendő 
hátralékok tömege ijesztő mértékben megnövekedett. 

Levéltári darabokat ajándékoztak a következők : 
BANOVITS Kajetán, BÉCSI Dezső, BERZEVICZY Albert, BOSSÁNYI 

Lajos, Budapest székesfőv. könyvtára, CZIGÁNY János, özv. CSANÁDY 

Györgyné, EISENSTÄDTER Ödön, FELEKY Károly, FOLLÉRT Károly, 
FRENKEL Bertalan, GÉBER Antal, GÖMÖRY Gusztáv, LEIMETER Kap. 
János, SULYOK János, id. SZINNYEI József, SZTRIPSZKY Hiador, UJVÁRY 

Béla, WEINWURM Antal. 
A levéltár gyarapítására 11.783 koronát és 3166*60 márkát 

fordítottunk. 
A múzeumi törzsanyag feldolgozott gyarapodásából 287 db 

a középkori eredeti oklevelek, 3653 db az újkori iratok, 310 db 
a szabadságharc és emigráció-kori gyűjtemény és 44 db a címe
reslevelek csoportjába esik. 
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Az év gyarapodása közül legkimagaslóbb darab egy 1492-ik 
évi közjegyzői okirat, amely MÁTYÁS király özvegyének BEATRIX 

királynénak II. ULÁSZLÓ magyar királlyal kötött házassága ügyére 
vonatkozik s amelyben a királyné a közte s ULÁSZLÓ között a 
házasság ügyében folytatott tárgyalásokról, a házasság meg
kötéséről, ULÁSZLÓ királynak a királyné által történt anyagi 
támogatásáról, ULÁSZLÓ vonakodásáról őt feleségül elismerni, nagy 
részletességgel nyilatkozik. Az oklevél históriai nagy értéke 
hivatott méltatóra talált BERZEVICZY Albertben a Magy. Tud. 
Akadémia elnökében, ki azt az Akadémia Il-ik osztályának ülésén 
beható ismertetés kiséretében bemutatta. A nevezetes históriai 
dokumentum, a PHiLLiPS-féle kéziratok londoni árverésén került 
Jacques ROSENTHAL müncheni antiquarius tulajdonába és tőle a 
Múzeum birtokába. 

A megszerzett nagyszámú címereslevél közt egy középkori 
darab van, II. LAJOS 1517. évi címereslevele BALAJTHY István és 
János részére, amely özv. CSANÁDY Györgyné ajándékából került 
a levéltárba. Ennek a szépen festett armálisnak érdekes címer
képét az eredeti szinekben mutatjuk be. (2. melléklet.) 

A letéteményezett családi levéltárak száma a lefolyt évben 
a báró ÜROZDiK-családéval gyarapodott, melyet özv. PROCOPIUS 

Pálné adott át; ezzel együtt a letéteményezett családi levél
tárak száma 89-re emelkedett. A levéltár 368, jobbára XIX. 
századi iratból áll és közte van a családnak 1617-ben II. MÁTYÁS-

tól kapott címereslevele, az 1827-ben nyert bárói diplomája és a 
PROCOPius-család 1835. évi armálisa. 

Régebben elhelyezett családi levéltárak újabb letétekkel a 
következőkép gyarapodtak : 

1. A báró PERÉNYi-család levéltára 27 darabbal, melyeket 
dr. KOMÁROMY András adott át. 

2. A gróf SZÉCHENYI nemzetségé gróf SZÉCHENYI Aladár által 
egy és gróf SZÉCHENYI Béla által öt db irattal. 

3. A GöRGEY-levéltárat GÖRGEY Albert előbb 283, utóbb az 
év vége felé nagyobb tömegű irattal gazdagította, mely utóbbiak
nak rendezése az 1911-ik év folyamán nem volt befejezhető. 



Melléklet a Magyar Könyvszemle iyi2. évf. 20f. lapjához-

II. Lajos 1517. évi cimereslevele. 





i. melléklet 

wX*$ 1—r- ^ 
Liszt Ferencz Faust-symphoniájának eredeti kézirata. 
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4. A SZILY-levéltárat SZILY Kálmán két izben, összesen 24 
darab irattal. 

5. A gróf FoRGÁCH-levéltárat gróf FORGÁCH Károly a család 
ghymesi ágának levéltárával, mely az elmúlt év folyamán nem 
kerülhetett rendezés alá. 

6. A SffiRiK-család levéltárát SIBRIK Kálmán összesen 2006 
darabbal, melyek között 23 darab középkori oklevél van. 

7. A SzENT-IvÁNY-család levéltárát SZENT-IVÁNY Ferenc összesen 
99 darabbal gazdagította, melyek között két darab a középkori 
oklevél. 

8. A báró BÁNFFY-család levéltárát özv. báró BÁNFFY Dezsőné 
három kötet perirattal gyarapította. 

A levéltárat a lefolyt évben 305 kutató kereste föl, kik 
annak állományából 83.987 darabot használtak; 31 térítvényen 
pedig 2867 darab iratot kölcsönöztek ki; összesen tehát 336 
egyén 86.854 darabot (1910-ben 242 egyén 73.841 darabot) 
használt. 

A végzett nagyobb rendezési munkálatokból kiemelendő 
TÜRR István hagyatékának lajstromozása és rendezése, mely az 
év folyamán nyert befejezést; eszerint a gyűjtemény 3765 tétel
szám alatt 7284 darabot foglal magában. 

A kisebb szerzemények rendszeresen feldolgoztattak, a nagyobb 
gyűjtemények közül az év végén még folyamatban volt a követ
kezőknek rendezése: az OcsKAY-féle iratoké, THALY Kálmán 
gazdag hagyatékáé, a MAGYARY-KossA-család letéteményezett levél
táráé és a GÖRGEY Albert által a családi levéltár kiegészítésére 
az év második felében beküldött iratoké. 

* * * 
A könyvtári tisztviselők és alkalmazottak irodalmi munkál

kodását a következő összeállítás mutatja. 

ID. SZINNYEI JÓZSEF 
osztályigazgató. 

1. Magyar irók élete és munkái. 123—125. (XIV. kötet 5—7. füzet.) 
Ujhely-Veress. 

2. Veress-család irói. (Különlenyomat a Magyar Írókból.) 
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3. Bach-korszak. (Naplójegyzetek.) X. XI. Komárom, 1852. aug. 16.— 
okt. 31. (Komáromi Lapok 61—62. sz.) Átvette az Ország-Világ 5s. sz. az 
1852. ápr. 1.—jún. 30. részt. 

4. Végső küzdelmek. Naplójegyzetek 1849. jún. 20., 21. (Budapesti Hír
lap 305. karácsonyi szám.) 

KOLLÁNYI FERENC 
pápai praelatus, nagyváradi latin szert, kanonok, múzeumi tiszteletbeli osztályigazgató, a 

hiteleshelyi levéltárak orsz. főfelügyelője, a Magyar Tud. Akadémia l.-tagja. 

1. Emlékbeszéd Knauz Nándor t.-tag felett. Felolvastatott a Magyar Tud. 
Akadémia 1911. január 20-án tartott összes ülésén. Budapest 1911. 

2. Szerkesztette a Magyar Könyvszemle 1—2. füzetét. 

DR. SEBESTYÉN GYULA 

igazgató-őr, a M. Tud. Akadémia levelező-tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a M. 
Néprajzi Társaság alelnöke, a Folklore Fellows magyarországi osztályának elnöke. 

1. Turáni Társaság. (Ethnographia, 1910. évi f. 321. 1.) 
2. Emlékezés Kriza Jánosra. Felolvastatott a Kisfaludy-Társaság 1911. 

évi márciusi ülésén. (U. o. 1911. évi f. 65. 1. és a M. Népköltési Gyüjtemény 
új foly. XI. köt. 1. 1.) 

3. Emlékezés Katona Lajosra. (Másodszor megjelent a Kisfaludy-Társaság 
Évlapjai, új foly. XLV. köt. 159. 1.) 

4. Zempléni Árpád ajánlása. (U. o. 228. 1.) 
5. Kriza János «Vadrózsák»-jának kritikai kiadása. (M. Népköltési Gyűj

temény, új foly. XI.—XII. kötet. Kriza János születésének századéves fordu
lója alkalmából másodszor kiadta a Kisfaludy-Társaság.) 

6. Kőmives Kelemenné. (Ethnographia, 1911. évi f. 377. 1.) 
7. Főtitkári jelentés a M. Néprajzi Társaság 1911. évi rendes közgyű

lésén. (U. o. 180. 1.) 
8. Dr. Bátky Zsigmond : A magyar szent korona országainak néprajzi 

iskolai fali térképe. (U. o. 308. 1.) 
9. Kritikák és kisebb közlemények az Elhnogr. 1911. évi folyamában. 

10. Két előadás az Uránia magyar tudományos szinházban 1911. decz. 
29-én és 30-án. a) A legrégibb hazai népszinjátékokról. — b) A bibliai és 
világi tárgyú magyar népszinjátékokról.) A felsőbányai magyar aranybányászok 
és a pozsony-főrévi német földmivesek színjátékainak előadása alkalmából. 

11. Dr. Schweiger Alois : Die ungarischen Regös-Lieder. Ein Beitrag zu 
den altheidnischen Sonnwendfeiern. (Az «Anthropologische Gesellschaft in 
Wien» 1911. nov. 22-iki ülésén tartott előadás S. Gy. «Regös-énekek» és «A 
regösök» cimű köteteiről.) 

12. Szerkeszti a Kisfaludy-Társaság Magyar Népköltési Gyűjteményét. 
13. Szerkeszti a M. Néprajzi Társaság folyóiratát, az Ethnographiát. 
14. Értékelte Jókai Mór államilag megvásárolt irodalmi hagyatékát ; Szalay 

Imre igazgatóval és özv. Jókai Mórnéval rendezte a Jókai-emlékmúzeumot. 
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KERESZTY ISTVÁN 
őr. 

i. Magyar Könyvszemle 3. sz. Liszt Ferenc kéziratai a M. Nemz. Múzeum
ban ; melléklet : A hazai időszaki sajtó 1910-ben, I. Hírlapirodalom. 

2. A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachja 1911.: Hirlapgyüj-
temények. — Erkel F., Csokonai V. M., Kisfaludy S. hagyatéka. — Önélet
rajz (arcképhez). 

3. A Zene, 10. sz. Liszt irodalmi működése. 
4. Zeneközlöny, 13. Zenepedagógiai kongresszusok, 16. sz. Nem mellékes 

a «mellék», 18. sz. Liszt. — És apróságok, külföldi hirek. 
5. Zenelap, 1. sz. Operai kérdések, 8. sz. A napirendhez, 10. sz. Megint 

a címzés, 11. sz. «Tessza», 12. sz. «Hejh, Debreczen», 13. sz. Visszapillantás 
a «Zenelap» első 25 évére, 14. sz. «A rózsalovag», 17. sz. A nemzet hálája, 

6. Vasárnapi Újság, 1. sz. «A hercegkisasszony», 12. sz. «A bolond», 
17. sz. «Tessza», 22. sz. «A rózsalovag», 48. sz. «Carmela», «Susanne titka» 
«Tavasz», 51. sz. A Népopera megnyitása. 

7. Révai Nagy Lexikona : főleg külföldi zenészek életrajza. 

DR. ALDÁSY ANTAL 

őr, a Magyar Tudományos Akadémia lev.-tagja, egyetemi m. tanár, a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társaság titkára. 

1. A brüsszeli nemzetközi levéltári és könyvtári kongresszus. (Magyar 
Könyvszemle, 1911. évf. II. és III. közlemény.) 

2. A düsseldorfi és karlsruhei levéltárakról. (Ugyanott.) 
3. Ismertetések a Turulban. 
4. Genealógiai és heraldikai cikkek a Révai Nagy Lexikonban. 
5. Cikkek a New-Yorkban megjelenő Catholic Encyklopediában. 
6. Szerkesztette a «Turult», a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társa

ság közlönyét. 

DR. MELICH JÁNOS 
őr, egyetemi c. ny. r. k. tanár, akad. l.-tag. 

1. Emlékezés Szamota Istvánra. (Magyar Nyelv 1911. évi folyam.) 
2. Nyüst. (Szófejtés, U. o.) 
3. Alaktani magyarázatok (U. o.) 
4. Legrégibb bibliafordításunk történetéhez. (U. o.) 
5. Jegyzetek a Bécsi és Müncheni kódexhez (Nyelvtud. Közi. XV. köt.) 
6. Egyetemes irodalomtörténet. (Hosszabb ismertetés az Egy. Phil. Közi. 

XXXV. kötetében.) 
7. Kisebb cikkek: a Magyar Nyelv 1911. évi folyamában. (Hosszá = diu, 

Régi magyar személynevek, Szán, Csetneki nadrág, Egy rejtelmes szó, Tulaj
donnevek szótára, Ság, Ilona, A magyar nemzet nevéről, Tövis, Bodza és 
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társai, Csetén, Isa, Néhány kelta tulajdonnévről, Visegrád — Misegrád, A ter
vezett új Nyelvemléktár,) a Magyar Könyvszemle 1911. évi kötetében (Könyv
ismertetések.) 

DR. BÁTKY ZSIGMOND 

őr. 

1. Dr. Supan A. : A fizikai földrajz alapvonalai II. k. (Fordítás dt. Littke 
A. és dr. Kogutovicz K.-al együtt.) 

2. Adatok a fehér gyászviselethez. (Ethnographia.) 
3. A pusztuló szűr. (Nép barátja.) 
4. Egy-két szó a magyar parasztház történetéből. (U. o.). 
5. Haberlandt M. : Oesterreichische Volkskunst. (Ismertetés a «Népműve

lés »-ben). 
6. A természeti emlékek védelme az iskolában. (U. o.) 
7. Tankönyvbirálatok a kultuszministerium megbizásából. 

DR. VÉRTESY JENŐ 
őr. 

1. Tarkányi Béla kiadatlan versei. (Egyetemes Phil. Közi. II. f.) 
2. Capus. (Uránia IX. f.) 
3. Arany János és Szász Károly. (Az Újság 123. sz.) 
4. Álmos herceg a Szentföldön. Elbeszélés. (A Cél januári f.) 
5. Szinésztörténeti emlékek a M. Nemz. Múzeumban. (Előadás a M. N. 

Múzeumban október 21-én.) 
6. Achilles és Priamos. Fordítás Homerosból. (Felolvasás a budapesti 

Phil. Társaság decemberi ülésén.) 
7. Glaukos és Diomedes. Fordítás Homerosból. (Magyarország, kará

csonyi szám.) 
8. A mi szivünk. — Péter és János. Maupassant regényei. Fordítás. 

(Klasszikus Regénytár XII. sorozat.) 
9. Kisebb közlemények az Egyetemes Phil. Közlönyben, a Magyar Könyv

szemlében és a Magyar Shakespeare Tárban. 

DR. GULYÁS PÁL 
segédőr, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Szövetségének jegyzője, a Muzeumok és 

Könyvtárak Orsz. főfelügyelőségének népkönyvtári szakmegbizottja. 

1. Könyvészeti tanulmányok. I. (Budapest, 1911.) 
2. Balzac és a heraldika. (Turul, 1911. évf. és különnyomatban.) 
3. Az olasz népkönyvtárügy fejlődése és jelen állása. II. közlemény. 

{Múzeumi és könyvtári értesítő. 1911. évf. Megjelent külön füzetben is, Athe-
naeum ny. 1911.) 

4. A hazai népkönyvtárügy kialakulása és mai helyzete. (U. o.) 
5. A művészi könyvkötés evolúciója. (Magy. Könyvsz. 1911. évf.) 

Magyar Könyvszemle. 1912. III. füeet. 14 
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6. A new-yorki közkönyvtár és új épülete. (U. o.) 

7. A velencei Szent Márk-könyvtár és Grimani breviáriuma. (U. o.) 
8. Vidéki könyvtáraink 1909-ben. (U. o.) 

9. Viganó. (Magyar Nyelv 1911. évf.) 
10. Jelentés 1910. évi felsőolaszországi tanulmányútjáról. (A M. N. Mú

zeum 1910. é. jelentése.) 
11. Jelentés 1910. évi olaszországi népkönyvtári tanulmányútjáról. (A 

Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa 1910. évi jelentése.) 
12. Das Autographensammeln. (Pester Lloyd és Österr. Ung. Buchhändler-

Korrespondenz 1911. évf.) 
13. Les bibliothèques populaires hongroises et l'action de l'État. (Revue 

de Hongrie 1911. évf. és külön is.) 
14. Le biblioteche popolari ungheresi e l'attività dello Stato. (La coltura 

popolare 1911. évf. és különnyomatban is. Milano, 1911.) 
15. Szerkesztette a Magyar Könyvszemle 1911. évf. III. és IV. füzetét. 

16. Könyvismertetések : a Corvinában, az Egyetemes Philologiai Köz
lönyben, a Katholikus Szemlében, a Magyar Könyvszemlében, a Museums-
kundeban, és az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlönyben. 

17. Kisebb közlemények: a Magyar Könyvszemlében, a Museumskundeban. 

DR. BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ 

segédőr, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság jegyzője. 

1. A Széchenyi grófok ősei. Felolvasása a Magyar Tud. Akadémia IL 
osztályának 1911. ápr. 3-án tartott ülésében. Akadémiai Értesítő 1911. 359— 
369. 1. 

2. A Sárvár-Felső vidéki gróf Széchényi-család története, I. k. 1252— 
1732, Budapest, 1911. 

3. Könyvismertetés a Turulban. 

DR. F I T O S V I L M O S 

segédőr. 

1. Szemtől szembe. Párbeszéd. (Különlenyomat az «Uránia» 1911. évi 
dec. számából.) 

2. Az 1910. évben fennállott folyóiratok jegyzéke. (Melléklet a «Magyar 
Könyvszemle» 1911. évfolyamához.) 

3. A magyar bibliográfiai irodalom repertóriuma. (U. o. I 9 l i . é v i 4 . íüz.) 
4. Történeti repertórium. («Századok» 1911. évf.) 

DR. BAJZA JÓZSEF 

segédőr. 

í. Pályadíjat nyert a M. Tud. Akadémia Ipolyi-pályázatán Bajza Józsefről 
írt életrajzával. 
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2. Bajza és Shakespeare. (Magyar Shakespeare-Tár.) 
3. Birálat Déri Gyulának Petőfi Zoltánjáról. (Budapesti Szemle.) 

JAKUBOVICH EMIL 
gyakornok. 

1. Id. Kazinczy Béla : A kazinci és alsó-redmeci Kazinczy-családnak 11-ik 
korszakáról. Könyvismertetés. (Turul XXIX. k. 139.) 

2. Szőllősy Kálmán : A felsőszőllŐsi Szőllösy-család krónikája. Könyv
ismertetés. (Turul XXIX. k. 140. 1.) 

DR. BEVILAQUA B É L A 
gyakornok. 

1, A valóság problémája. Ismeretelméleti tanulmány. 
2. Ezenkívül könyvismertetések a Turulban, apróbb cikkek a fővárosi 

lapokban. 

DR. HOLUB JÓZSEF 
gyakornok. 

1. A tolnai reformáció történetének vázlata. Szekszárd. Különlenyomat a 
«Tolnavármegye és a Közérdek»-ből. 

2. Adatok a török ellen tervezett 1455-iki hadjárathoz. Hadtört. Közi. márc. 
3. Adalék az 1591-iki délvidéki harcok történetéhez. U. o. szept. 
4. Régi földindulások emlékei. Az Újság aug. 29. 
5. Könyvismertetések. Scharfenort : Quellenkunde der Kriegswissenschaften 

für den Zeitraum 1740—191 o. (Magyar Katonai Közlöny XI. f.) — Palatínus 
J. : Vasvm. Nemes családok. Lütgendorff-Leinburg : Familiengeschichte. E. 
Devrient : Familienforschung. (Turul III. f.) Szabó L. : A Hunt-Paznan 
nemzetségbeli Forgách-család története (U. o. IV. f.) — Szabó L. : A gróf 
Széchenyi-család története I. kötet. (A Széchényiek ősei címmel a Tolna
vármegye és a Közérdek dec. 23-iki számában.) 

6. Zalavármegye megbízásából dolgozik a vármegye történeti mono
gráfiáján. 

DR. R É D E Y T I V A D A R 
gyakornok. 

Az Uj Idők és A Hét c. hetilapokban jelentek meg költeményei. 

MUNKÁCSY MIHÁLY 
gyakornok. 

1. Alexij Okulov, Gujatun. Elbeszélés. Fordítás oroszból. (Magyar Könyv
tár, 625. sz.) 

2. Több irodalomtörténeti, történeti, társadalmi, kereskedelmi és politikai 
cikk a fővárosi napilapokban, első sorban a Budapesti Hírlapban. 

14* 
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SIKABONYI ANTAL 
gyakornok. 

Közlemények : a Magyar Figyelőben, Budapesti Hírlapban, Pesti Napló
ban, Egyetértésben és a Komáromi Lapokban. 

DR. FARKAS JÓZSEF 
gyakornok. 

i. Két magyar nóta. (Zeneszerzemény.) 
2. Liszt Ferenc emlékezete. Előadás a Royalban július 4-én. 
5. A Zenelap jubileumának története. Zenelap XXV. júl. számában. 
4. Két újabb dal. Zenélő Magyarország júl. 15. sz. 
5. A weimari Liszt-múzeumban. Budapesti Hirlap 1911. okt. 22-iki sz. 
6. A zene lelki hatásáról. Előadás a könyvnyomdászok egyesületében. 



EGY MAGYAR KÖNYVGYŰJTŐ NEW-YORKBAN. 

FELEKY Károly hazánk fiának nevét a Magyar Nemzeti Mú
zeum könyvtárában régóta jól ismerik. Két irányban hálára köte
lezte ezen intézményt: évek óta nemes buzgósággal és bőkezű 
áldozatkészséggel szerezi és küldi be az Amerikában megjelenő 
hírlapokat és egyéb nyomtatványokat; továbbá felhívja figyelmét 
a magyarországi vonatkozású régibb müvekre, melyek az angol és 
amerikai könyvpiacon megszerezhetők. Emellett tudomásunk volt 
afelől, hogy az angol nyelven megjelent magyarországi vonat
kozású irodalmi termékek bibliográfiájának elkészítésén fáradozik. 

így tehát, amikor imént néhány napot New-Yorkban töltöt
tem, kötelességemmé vált, hogy őt fölkeressem, magyarországi 
könyvtári körök háláját tolmácsoljam neki és öt nagyjelenségü 
munkásságának folytatására buzdítsam. Ezen kellemes kötelesség 
teljesítéseért FELEKY egy a maga nemében páratlanul álló gyűjte
mény bemutatásával jutalmazott meg. Ugyanis huszonöt esztendő 
óta az angol nyelvű hungarikáknak nemcsak bibliográfiai ismerte
tését, hanem egybegyűjtését is tekinti életcéljául, amelynek eléré
sére időt, fáradságot és pénzbeli áldozatokat nem kiméi. 

Ez a gyűjtemény lakásának egyik szobáját teljesen megtölti, 
sok ezer önálló kiadványt, röpiratot, folyóiratok füzeteit és hír
lapok számait foglalván magában. 

Az Angolországban megjelent munkák között, időrendben, 
az első helyen áll: The Histori of George Castnot (London 1596.), 
ezt követik: The Histori of the troubles of Hungarie (1600) — 
A voyage in to the Levant (1638), — James HAWELL-től A Ger* 
man Diet (1653)1 — JÁSZBERÉNYI nyelvtudományi munkái (1662, 
1667) — A prospect of Hungary and Transilvania. (1664). 

1 Ezen munkában egymás mellett Magyarországot dicsőítő és gyalázó 
két dolgozat találtatik. Az utóbbiban idézve van egy latin mondás : Hungarus 
multum lupis in se habet ! 
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Az 1663-ik évtől kezdve a magyarországi török háborúkra 
és a protestáns papok üldözésére vonatkozó kiadványoknak hosz-
szú sorozata van meg, amely a XVIII-ik század elejéig ér. Ezen 
század közepe táján MÁRIA TERÉziÁról szóló könyvek és röpiratok 
következnek. 

A XIX. század első feléből irodalomtörténeti érdekességeket 
tartalmaz a FELEKY-könyvtár. Ilyen a Bánk bán történetének drámai 
földolgozása George STEPHENS-ÍŐI : Gertrud and Beatrice or the 
queen of Hungary (London 1839. Harmadik kiadás.) Ugyanezen 
szerzőtől: The Hungárián Daugther (London 1841) J. A. BLACK-

WELL-től : Rudolf of Varosnay a tragedy. (London 1841.) A FELEKY-

től megszerzett példányban találtatik a szerző levele, amelyben 
írja, hogy «wy real personnages are counts Samuel Bele^nay senior 
et junior». 

Az 1849-ik évi függetlenségi harcra és az emigráció angol
országi akciójára vonatkozó munkák, röpiratok, parlamenti tárgya
lások, beszédek, cikkek nagy tömege van együtt, kezdve az 
1849-iki röpirattól, melyet a londoni «Hungárián Committee» 
bocsátott közre Hungárián Independence cím alatt. Egyebek között 
meghatottsággal forgattam egy kolligátumot, melyet a birming
hami polgármester leánya állított egybe KOSSUTH (185 I ) birming
hami tartózkodására vonatkozó nyomtatványokkal, amelyekből a 
bankett asztalainál az ülőhelyek elrendezése és a toasztok sor
rendje sem hiányzik. Ezt a gyűjteményt kiegészíti KOSSUTH arc
képeinek sorozata. 

Mondanom sem kell, hogy a legújabb időktől a magyar 
szépirodalom jeleseinek (PETŐFinek, JÓKAinak, MiKSzÁTHnak stb.) 
angol fordításai és az Angolországban megjelent magyar
országi vonatkozású történeti és politikai müvek úgyszólván 
hiány nélkül megvannak. FELEKY úr felemlíté, hogy néhány 
év előtt kérésére VÁMBÉRY beküldötte neki saját angol kiadványai 
jegyzékét; ő azonban olyan dolgozatainak is birtokába jutott, 
amelyek a jegyzékben hiányoznak. 

* 
Noha biztos történeti adatok szólanak afelől, hogy már a 
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XVII. század negyedik negyedében kezdettek magyarok Ameriká
ban kivándorolni, FELEKY az amerikai irodalomban hazánkra 
vonatkozó közleményt 1804 előtt nem talált. Ezen esztendőből 
van meg könyvtárában a massachusetti történeti egyesület kiad
ványainak IX. kötete, s ebben 1583. március 30-ikán keltezett 
ily cimü költői munka: De navigatione illustris et magnanini 
equitis aurati Humfredi Gilberti ad deducendam in nóvum orbem 
suscepta, carmen epibatikon Stephani Parmenii Budaei. A bevezetés 
szerint a költemény szerzője budai származású magyar volt. 

Csak az 1849-ik évi függetlenségi harc lezajlása után a 
magyarországi emigráció irányította Magyarországra az egyesült 
államok kongresszusának és közvéleményének figyelmét, amely 
nagyszámú sajtótermékben nyilatkozott meg. A sorozatot meg
nyitja az emigráció támogatására alakított nagy bizottság new-
yorki albizottságának 1849. december 29-ikén keltezett emlékirata: 
Report as of the Hungárián struggle. Már 1850-ben látott nap
világot New-Yorkban PRÁGAY Jánostól : The Hungárián Revolution. 

Ismeretes, hogy KOSSUTH az egyesült államokban megjele
nésekor a legnagyobb lelkesedéssel fogadtatott, mely egész iro
dalmat teremtett. Termékeinek egybegyűjtésében FELEKY jelenté
keny eredményt ért el. Ugyanezt mondhatom a legújabb szép
irodalmi, politikai, történeti és néprajzi müvekre nézve is, amelyek 
Amerikában megjelentek. 

Noha kéziratok gyűjtése az ő kitűzött feladatának körén 
kívül esik, ilyenek szerzésére a kínálkozó alkalmat nem mulasztja 
el fölhasználni. így került birtokába KossuTHnak nagyszámú angol 
és magyar levele és az Independent című lap számára (1855) írt 
két cikkének (az egyik az osztrák konkordátumról szól) a nyom
dában megmentett kézirata. 

A könyvgyűjtő által elért eredménynél nem kevésbbé vonta 
magára figyelmemet a módszer, melynek azt köszönheti és amely 
eljárásának szakavatottságát előnyösen megvilágítva, útmutatásul 
szolgálhat a magyarországi könyvgyüjtőknek, sőt bizonyos tekin
tetben a könyvtárnak is, mivel immár elviselhetetlenné válik az a 
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kényuralom, amelyet a ritka könyvek árának megszabásában hun-
garikákat árusító néhány antikvárius gyakorol. 

Londonban minden 2—3 esztendőben megjelenik CLEGG ki
adásában: The international Directory of Bookseiler es. (Az utolsó 
kiadás 1910-ből való). Két főrészből áll. Az első a könyvkeres
kedő és antikvárius cégeket, a második a könyvtárakat és a 
magánkönyvgyüjtőket sorolja föl; az utóbbiakat azzal a hozzá
adással, hogy milyen irányban szerezik be a könyvkészleteket, a 
könyvtáraknál még annak fölemlítésével is, hogy évenkint milyen 
összeggel rendelkeznek könyvek beszerzésére. Ily módon a könyv 
tájékozást nyújt egyrészről a könyvkiadóknak és antikváriusoknak, 
hogy milyen könyvtárakhoz és gyűjtőkhöz, másrészről az utób
biaknak, hogy milyen antikváriusokhoz kelljen fordulniok. 

A magyarországi könyvgyűjtők között csak is az egyetlen 
FELEKY használta föl ezt az eszközt. Neve és lakásának cime 
mellett ott áll, hogy mit keres : «Books, pamphlets, magazines, 
manuscripts etc on Hungary, anithing related to the subject, His-
tory, Travels, Literature, Kossuth etc.» 

Azonban nem elégszik meg azzal, hogy bevárja az antikvá
riusok könyvjegyzékeit és ajánlatait. Időnként nyomtatott kör
leveleket bocsát szét azon antikváriusokhoz, akikről fölteheti, 
hogy a keresett munkák beszerzésében segítségére lehetnek. Egy 
ilyen köriratot e helyen közölni érdemesnek tartom. (L. 217. lap.) 

Még leleményesebb FELEKYnek az az eljárása, hogy néhány 
antikváriust rávette arra, hogy üzleti leveleinek homlokzatán 
magát mint hungarikák gyűjtőjét mutassa be a közönségnek. Szol
gáljon például a következő levél-homlokzat: 
********************** ****************************************** ********************** 
I SPECIALIST 1 f W. A. B O N ES j PLEASE I 
I I I Second-hand Bookseller, | | REPORT X 
% 1N j l Y E OLD BOOK SHOPPE, x • ANYTHING | 

ITEMS ON Í J DEVIZES. L j 
I HUNGARY, l ! Dealer in Prints, Books, Pictures * * BOOKS AND | 
t AiTCTDíA î i » and Curiosities. • • PAMPHLETS ! 
• AUSTRIA, • • Listsof„WantsaCarefuIlyStudied. X X ™ X 

' ON 
{ TURKEY. ; ! All Reports are Free for Cash X X K O o S I j T H \ 
| I. | • . with Order Only. X ! * U 5 > Î > U 1 H - | 
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Ezen üzleti természetű akciónak támogatására szolgálnak iro
dalmi természetű előtanulmányok és összeköttetések. 

Az angol és amerikai folyóiratokban megjelent magyar
országi vonatkozású cikkek megismertetésére egy nagyértékü 

C H A R L E S FELEKY 
508 WEST 114th STREET 

NEW YORK 

WANTED! 
(Cash With Order) 

1. The Life of Gov. Louis Kossuth, etc.—By an officer of 
the Hungárián Army. (Illustrated). New York, W. LORD, 1852. 

2. Elizabeth Peabody—Crimes of the House of Austriaagainst 
Mankind New York, R. GARRIGUE, 1852. 

3. János Pragay—The Hungárián Revolution. 
New York, PUTNAM, 1850. 

4. Dr. A. Schuette—Hungary and the Hungárián War of Inde-
pendence Boston, W M . HENCZENBERGER, 1856. 

5. The Welcome of Louis Kossuth to Philadelphia by 
the youth Philadelphia, P. H. SKINNER, 1852. 

6. L. Leger—History of Austro-Hungary. 
New York, PUTNAM, 1889. 

7. All kinds of Pamphle ts on the subject. 
8. M. Jókai—Bonds unloosed. 
9. « « Little Scarecrow. 

10. « « Christian in Hungárián Romance. 

(hazánkban még nem értékesített) bibligránai kézikönyv szolgál: 
PooPs Index to periodical Literature 1802—1906. (New-Yorkban 
és Bostonban 1893—1908. hat nagy kötet jelent meg). Lapozva 
ezt a könyvet a Columbian-University könyvtárában meglepetve 
győződtem meg arról, hogy az angol-amerikai folyóiratok hazán
kat nagyobb figyelemre méltatják, mint hisszük. 

Ezen segédkönyv útmutatása nyomán igyekszik FELEKY meg
szerezni a folyóiratok megfelelő köteteit és füzeteit. Az önálló 
munkák cimeit úgy igyekezik lehetőleg teljesen beszerezni, hogy 
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angol és amerikai könyvtárakban kiiratja, a cédula-katalógusokból 
lemásoltatja azon cimeket, melyek magyarországi vonatkozást árul
nak el és ezeknek kiegészítését az akcessziókból beszerzi. E tekin
tetben mindenütt a legnagyobb szolgálatkészséggel találkozik és 
célját az egészen jelentéktelen másolási költség fedezésével bizto
san éri el. 

Sőt több magánkönyvgyüjtö is, kik tudomást szereztek FELÏÎKY 

gyűjtéséről, felajánlották önként szolgálatukat arra, hogy ha saját 
gyűjtéseik közben magyarországi vonatkozású nyomtatványokra 
akadnak, azokat tudomására hozzák. A legbuzgóbb ezek között a 
Birminghamban élő MIDLETON nevezetű könyvgyűjtő, ki nem rég 
több ívre terjedő jelentést küldött be neki ily cím alatt «.Report 
of a vi^it to London and Oxford». 

Az ő közvetítése által szerzett tudomást FELEKY arról, 
hogy Birminghamban él egy öreg ember, ki 1860-ban DAY lon
doni nyomdájában a KOSSUTH által megrendelt, de az osztrák kor
mány intervenciója következtében megsemmisített bankjegyek elő
állításában résztvett és a három névértékű bankjegyekből egy-egy 
példányt megtartott, amelyeket negyedfél fontért áruba bocsátani 
hajlandó. FELEKY ezt az összeget ezen év április első napjaiban 
lefizette, mire a HOLLAND brothers birminghami könyvkereskedő 
cég a bankjegyeket a nevezett hó io-ikén postára adta. A Titanic 
hajó volt hivatva New-Yorkba szállítani a küldeményt, amely a 
sok millió értékű forgalomban lévő bankjegyek sorsában osztozva, 
a tenger mélyében enyészett el : Habent sua fat a libelli! 

FRAKNÓI VILMOS. 



PETHÖ GERGELY KRÓNIKÁJÁNAK KIADÓJA. 

1660-ban jelent meg a bécsi COSMEROVE Máténál A Rövid 
Magyar Krónika, mely Írattatott Pethő Gergelytől és 1626-ra teszi 
a szerző halálát művének folytatója, SPANGÁR András. A post 
humus mü kiadásáról ép oly keveset tud az irodalomtörténet, 
amily homályos volt PETHÖ élete MARGALITS E. felfedezéséig, aki 
a KuKULjEvics-féle okmánygyüjteményből tisztázta a Rövid Magyar 
Krónika Írójának kilétét és történeti szereplését. (Két horvát tör-
ténetiró, Kath. Szemle 1897.) Az 1660-i editio princeps hijjávai 
van a szokásos előszónak, semmi útbaigazítás a szerző, kiadó 
kilétéről; a következő század elején, 1702-ben másodszor adja ki 
a krónikát gróf KÁLNOKY Sámuel ugyancsak Bécsben SIRCHONICS 

könyvnyomtatónál s e kiadás nyújtja az első véleményt PETHÖ 

Gergelyről. A magyar krónikának veleje... melyet elsőbben meg
írt és kibocsátott gr. ZRÍNYI Miklós — így szól KÁLNOKY kiadá
sának címe s e cím lett alapja a sokáig fennmaradt irodalomtör
téneti hagyománynak, mely PETHÖ Gergelyt álnévnek tartotta, a 
költő ZRÍNYI álnevének. SPANGÁR (1734, 1738 Kassa) és KOVÁCS 

Fabricius János (1742 Pozsony) kiadásai nem tették magukévá 
e feltevést, de nem is foglalkoztak vele. SPANGÁR különben sem 
tartotta a PETHÖ nevet álnévnek, hiszen feljegyzi róla, hogy 
1626-ban munkáját és nemsokára életét is bevégzé, történeti sze
mélynek hitte PETHÖT KATONA is, azt irván róla, hogy sokat for
golódott a költő ZRÍNYI udvarában. («Diu versatus» . . . História 
eritica, XXI. pars. KATONÁ-nak ez az adata szolgáltathatott alapot 
TOLDY F. ama anakronisztikus feltevésére, hogy PETHO ZRÍNYI 

Miklós Íródeákja volt. BOD Péter Magyar Athénása már gya
nítja, hogy a szerző és kiadó nem egy személy voltak, kifejezést 
adván ama véleményének, hogy «sok költött dologgal, vallást 
mocskoló beszéddel... kedvetlenné... tették.» (Kik ?) HORÁNYI 
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(Memoria Hung.) mindössze azt jegyzi fel, hogy PETHŐ nemesi 
családból származott és krónikát írt. 

A KÁLNOKY-féle verziónak, mely a szerzőséggel és kiadás
sal ZRÍNYIT gyanúsította, van még egy emléke, keletkezésére nézve 
a krónika kiadásának idejéhez jóval közelebb álló. A marosvásár
helyi TELEKi-levéltárban olvassuk TOFEUS Mihálynak, a hírneves 
erdélyi prédikátornak gróf TELEKI Mihályhoz intézett következő 
levelét : 

«PETHŐ György (?) neve alatt vagyon egy magyar kis 
krónikája in qu.-o a Szegény ZRÍNYI urnak. Bécsből hozattam vala 
Szathmarra. KENDE Gábor uramnál vagyon Huszton, jó könyv 
igen, ha Kegyelmednek nincs, onnan hozassa el magának.» (Dátum : 
1672 aug. 12 Radnóth).1 

Két okon érdekes a 17. század legelső erdélyi papjának 
ez a levele. Egyfelől elevenen illusztrálja PETHO nagy hatását még 
a protestánsoknál is, noha a későbbiek, köztük BOD Péter is, fele
kezeti elfogultsággal néztek a krónikára. Másfelől egy, az irodalmi 
életben aktiv résztvevő, irodalmi működésénél, de udvari lelkészi 
állásánál fogva is nem tájékozatlan kortárs nyilatkozatával igazolja 
KÁLNOKY állításának alibijét, mely úgylátszik egy tradíció leszürő-
dése volt. E tradíció országszerte élt, de alighanem tartotta magát 
Bécsben is, hiszen KÁLNOKY-nak, a második kiadás gondozójának 
mindenesetre érintkeznie kellett az editio gondozása végett bécsi 
könyvnyomtatókkal, 42 évvel az editio princeps után valamelyes 
tájékozódást ott is szerezhetett, ha a CosMEROVE-nyomda nem is 
állott már fenn a régi cím alatt és e tájékozódás megerősítette 
az általa már ismert, ZRÍNYI szerzőségére és kiadóságára vonat
kozó, magyar tradiciót. 

Lehetetlen feltételeznünk, hogy TOFEUS és KÁLNOKY verziójá
nak ne lett volna alapja, de az is érthető, hogy az igénytelen 
politikai szereplésü, a tőlük félreeső horvátországi politikában részt
vevő PETHŐ Gergelyről, kiről történeti adataink egész a legutóbbi 
időkig hiányoztak, nem volt tudomásuk. PETHŐ halála és müvének 

1 (Levéltári sz. 116.) 
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megjelenése között is oly nagy az időbeli távolság, hogy a post 
humus munka kiadóját könnyen összetéveszthették a szerzővel. 

PETHÖ az egész krónikában csak egy helyen beszél saját 
énjéről, amikor elmondja, hogy ZRÍNYI Györgynek rabváltságból 
200,000 arany haszna volt, amit ő ZRINYI-ÍŐI magától hallott 
Máskor ZRÍNYI Györgyöt, a költő apját «a jó Z. György»-nek 
nevezi (az 1626. év tárgyalásánál). Egyáltalán a ZRíNYi-család tör
ténetének minden mozzanata jelentőségüket meghaladó részletes
séggel jelenik meg a R. M. Krónika lapjain. ZRÍNYI János, ZRÍNYI 

György, ZRÍNYI Miklós hadakozásai, Zrin-várának, ezüstbányáiknak 
története feltűnő bőbeszédűséggel vannak ismertetve. Ezek a körül
mények, PETHŐ-nek a ZRíNYi-ekkel való maga-említett érintkezése 
megmagyarázzák, hogyan juthatott a krónika, — ha jutott, — a 
ZRíNYi-ek gondozásába és miként keletkezett az a verzió, hogy 
azt ZRÍNYI Miklós írta és adta ki. Hozzá még ugyanaz a Cos-
MEROVÉ Máté nyomtatta a R. M. Krónikát, akinek a műhelyéből 
került ki ZRÍNYI Miklós Obsidio Sçigetiana-ja. 1651-ben és RÁTKAY 

György horvát történetíró Memoria regnum et hanorum c. mun
kája (1652), mely utóbbiról tudjuk, hogy ZRÍNYI Miklós bőkezű
sége jelentette meg. (HORÁNYI Memoria Hung. thom. III.) 

E külső körülmények mellett van azonban egy igen fontos 
dolog, ami a Krónika kiadójának nyomára vezethet. PETHÖ az 
ellenformáció korának buzgó, sőt túlbuzgó katholikus történetirója, 
aki BocsKAY-t és BETHLEN-Í érthetőleg a haza ellenségeinek tartja, 
mint a katholikus trón máshitü támadóit. BOCSKAY az ő szemé
ben átkozott, nemzetségerontó, saját hasznát kereső, pártütő 
kalandor, «akit vajha az Isten sohase engedett volna a világra 
születni». És ugyanezt a BOCSKAY-Í a bécsi béke megkötéséről 
irván, — «a magyar nemzet régi szabadságának indítója» nevével 
illeti. Ilyen ellentmondás az is, mikor BÁSTÁ-ékről elmondja, hogy 
«hallatlan szörnyű Istentelenségeket és iszonyú nagy sok Ínsége
ket és nyomorúságokat cselekesznek vala a magyarokon». És 
BOCSKAY aki ezek ellen az érzelmesen leírt Ínségek ellen felkel: 
«átkozott, hazájavesztő, nemzetségerontó» ! 

Ezeket az erős disszonanciákat már FLEGLER is észrevette 
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(A magyar történetirás tört. FLEGLER S.), neki különösen szemet 
szúrt a BOCSKAY halálánál N. B. alatt közölt kifakadás, melynek 
nem épen gyengéd Ítéletét BOCSKAY szervező tehetségének mél
tánylása előzi meg. De észrevette, amint már említettük, Bor> 
Péter is, akit FLEGLER aligha olvasott, de azért azon az egy 
véleményen van vele, hogy a kevésbbé objektiv kifakadásokat a 
kiadók toldták be. Sőt a BŐD szavaiból szinte határozottan ki lehet 
olvasni, hogy a R. M. Króniká-n a kiadó változtatásokat esz
közölt. 

Nos hát, PETHÖ krónikájának egész szelleme, Írójának poli
tikai szereplése, már amennyire ismeretes, sokkal inkább telített 
a korai ellenreformációnak minden indifferentizmust kizáró buz
galmával, kortársi egyidejűsége is közelibb, hogysem a BocsKAY-ról 
szóló objektiv jegyzetek tőle származnának, amiket aztán az 1660-i 
kiadó BOD P. szerint «vallást mocskoló beszédekkel» toldott volna 
meg. Ellenkezőleg, a BocsKAY-ról hangoztatott erős Ítéletek a 
PETHŐ véleményét képviselik; az enyhítő jegyzetek valók a ki
adótól, kinek szélesebb, gazdagabb politikai látköre PETHÖ meg
alkuvást és kiméletet nem ismerő hitbeli buzgalmának kifakadásait 
egy emberöltővel későbbi kor szomorú tapasztalataival bővülve, 
enyhíteni igyekezett. Ez a nyom is ZRÍNYI Miklós felé vezet, a 
PETHÖ katholikus buzgósága az övé is, de nagyszabású terveinek 
Bécsből eredő akadályoztatása folytán 1660 körül már aligha 
hajlandó a magyar kereszténység érdekeit a bécsi érdekekkel 
PETHŐ-höz hasonló teljességben azonosítani. Politikai egyéniségük
nek minden különbözése mellett is nemcsak a protestáns párt
ütőt látta BocsKAY-ban az a ZRÍNYI, akinek keserűen kellett tapasz
talnia, saját énjén keresztül is, a nemzeti önállóság törekvéseinek 
bécsi ellensúlyozását. 

Érdekes feladata lesz annak, aki ZRÍNYI beiktatásait kikeresi a 
R. M. Króniká-bó\, amit talán más helyen fogunk elvégezni. 
E feladat teljesítése sok tekintetben új szinekkel, friss világításban 
mutathatja be a Zrinyiás^ szerzőjét, de a bibliográfiának is 
értékes adata, hogy PETHŐ Gergely krónikájának kiadójául min
den valószínűség szerint ZRÍNYI Miklóst tarthatjuk. PÁZMÁNY kiadta 
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ISTVÁNFI müvét, ZRÍNYI a PETHÖ-ét, ime az ellenreformáció politi
kusainak és történetiróinak kapcsolata. 

ZRÍNYI Miklós 1660 novemberében Bécsbe készült, (1. levelét 
a somogyi rendekhez : SZÉCHY K. — ZRÍNYI Miklós életrajza). 
Hihetőleg a R. M. Krónika kiadása is késztette ez útra. Ugyan
csak életrajzírójától tudjuk, hogy könyvtárában megtalálták PETHŐ 

krónikájának egy jegyzésekkel, aláhúzásokkal beírt példányát, mely 
a gyakori használat nyomait viseli magán. A költő ZRÍNYI alig
hanem saját kiadványát forgatta PETHŐ Gergely krónikájában.1 

SZÁSZ BÉLA. 

1 Irodalomtörténetünk egyáltalán nem foglalkozott a Krónika kiadásának 
kérdésével. Mindössze BODNÁR ZS. irodalomtörténete utal egy rövid sorban, 
minden megokolás nélkül, hogy a kiadást ZBiNYiben lehetne keresni, eddig 
azonban senkise kereste. 



A SZOMOLNOKI MŰKEDVELŐ SZÍNTÁRSULAT 
KÖNYVTARA A M. NEMZETI MÚZEUMBAN. 

(Harmadik, befejező közlemény.) 

Néhány zenemű is van a társulat könyvtárában. Megvan a 
RAIMUND : «Der Diamant des Geisterkönig»-jéhez irott zene 
DRECHSLER Józseftől, a GROIS «Die Cachucha»-jához szerzett, mely 
MÜLLER Adolf műve s a VOGL «Ein Uhr»-jának zenéje. Azonkívül 
a «Die Schweizerfamilie» és a «Das Waisenhaus» cimü operák 
vezérkönyvei s végül a BELLINI «Normá»-ja, három kötetben, e 
valaha oly ismert és kedvelt opera. Hogy a társulat egész operákat 
is adott elő vagy csak egyes részeket, vagy csak valaki ajándé
kozta, anélkül, hogy használták volna, nem tudni. Iratainkban 
semmi följegyzés sincs ezekről. 

E gyűjtemény néhány kötetét érdemes kiemelni és végig
lapozni. Könyvészetileg legbecsesebb «Az orléansi szűz» egyik 
példánya (Berlin, 1802., 216. 1.), mely első kiadás. Címképe Jeanne 
d'Arcot mutatja, de aláirás nélkül inkább néznénk valami görög 
vitéznek. A könyv különben igen csinos, Ízléses darab, betűi jól
esők a szemnek; kár, hogy kötéskor nagyon körülvágták. A «Stuart 
Mária» a második kiadásban van meg (Tübingen, 1801.), a «Don 
Carlos» pedig kalózkiadás, a szerző engedélye nélkül. (Köln am 
Rhein und Leipzig, 1801.) 

A legnagyobbat mindössze négy munka képviseli s egyáltalá
ban nem méltóan. Az «Othello» 1785-ben jelent meg, nyomatási 
hely és fordító megnevezése nélkül. Folyamatos és költőietlen 
prózában oldja föl az eredeti verseit, jeleneteit egymásba toldva, 
hogy kevesebb színváltozás legyen benne. Nagyon sok kihagyással, 
a többi közt Bianca elő se jön a darabban. «A velencei kalmár» 
még olyanabb. A címlapról (Wien, 1791.) hiányzik a SHAKESPEARE 
neve, egyszerűen annyit mond: von SCHRÖDER. AZ utolsó fel-
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vonás elmarad, Jessica és Lorenzo csak a szinen kivül szerepel
nek; Portia leánykérési jelenetében, hol a mór fejedelem eget-
vivó pathosával az arragoniai herceg kimért udvariassága volt 
szembeállítva, egy spanyol grand s egy francia vicomte versenge
nek. Különben ezt a barbár munkát fordította magyarra LUKÁCS 

Lajos s így vonult be Shylock MEGYERI alakításában először a 
Nemzeti Színházba. A kiírt szerepek közt van «A makrancos 
hölgy», «Die gezähmte Widerbellerin» cimen, a fordító SCHINK 

nevén fölvéve. 
Mindezeknél érdekesebb a negyedik StiAKESPEARE-darab, a «Lear 

király» a kéziratok között. Ez az egyetlen verses fordítás: 
«Koenig Lear. Nach J. H. Voss'es Ueberzetzung für die Dar
stellung eingerichtet. 1823.» A maga idejében híres fordítás után 
játszották, de nagyon sok kihagyással. Mellőzve az összevonásokat, 
kihagyásokat s egy-két kisebb ügyetlen magyarázó betoldást 
(egészben véve azonban a korhoz mérve mégse rossz színrealkal
mazás), az V. felvonást érdemes megjegyezni. Mikor a fattyú 
Edmund haldokolva bevallja a Lear életére törő merényletet, a 
függöny legördül s az új változás Lear börtönét mutatja. Lear 
itt mondja el azon sorokat, melyeket elfogatásakor mond. Most 
betörnek a fölbérelt harcosok, de az öreg király védi magát s 
megsebesíti a Cordeliára rohanó gyilkost. Ekkor ér oda Albán 
kiséretével. Az elalélt Cordelia Lear karjai között magához tér. 
Albán Lear elé járul s újra királyul köszönti. De a megszenve
dett és magához tért aggastyán Cordelia keblére borul: «Nemi 
itt van az én helyem és nem a trónuson.. . Albán, te méltó vagy 
a koronára stb.» E korban nem szokatlan eljárás. Különös, hogy 
míg a német drámák keresve-keresték a rémségest, nem egy 
SHAKESPEARE-drámában kegyelmesebbek voltak s élni hagyták úgy 
Hamletet, mint Leart, hogy a meggyötört nézők nyugodtan men
jenek haza. 

MoLiERE-ünk is négy van ; három irodalmi színvonalú fordítás, 
bár mindhárom német köntösbe bujtatja. ZSCHOKKE a «Les précieu
ses ridiculesA-t s a «L'avare»-t fordította «Die Eleganten» és 
«Der Geitzige» cimen; KOTZEBUE a «L'école des femmes»-ot 

Magyar Könyvszemle. 1912. III. füzet. 15 
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megjegyezvén, hogy fordítása szabad, de hü, ami körülbelül talál 
is Érdekes a negyedik MOLIÈRE, a «Tartuffe», «Tartuffe in Deutsch
land» (1806.) cím alatt. A névtelen fordító prózában ülteti át s 
a jámbor németek közé mint francia emigránsot vezeti be a kép
mutatót. Utószavában megemlíti, hogy az eredeti egy-két illet
lenebb sorát kihagyta vagy megváltoztatta, mert német hölgyek 
nem beszélnek olyan szabadon, mint a franciák. 

Láttuk, hogy a magyarnyelvű darabok közt ki van szere-
repezve KISFALUDY «Szeget szeggel»-je, mely nem szerepel a könyv
jegyzékekben. A töredékben megmaradt magyar darab valami 
•énekes népszínmű, egyik sem azon darabok közül, melyek föl 
vannak sorolva. 

COSMAR «Sobri» cimü vígjátéka csak a kiírt szerepek közt 
maradt meg. Tárgya miatt érdekkel veszi kézbe az ember. De 
csak a bakonyi betyár neve magyar benne, az se Jóska, hanem 
Kari (talán irodalmi nagy mintaképe, Moor Károly tiszteletére). 
A hölgyek: Amélie, Emma, Margarethe s a másik férfi főszereplő 
báró Görlitz rendőrfőnök. Sobrit PRYBILLA játszotta. A haramjá-
nak gavalléros modora van, mint az igazinak, kiben báró VAY 
Józsefet képzelte a mende-monda. A mi darabunkban is előkelő 
ember, de nem magyar, hanem francia diplomata, Amélie gróf
kisasszony udvarlója álruhában. Együgyű cselvígjáték az egész, 
amilyent százával írtak akkoriban s puszta szeszélyből adták cimül 
a rettegett és mégis népszerű nevet. 

Ez a műsor a XIX. század elejének műsora. A PRYBILLA és 
CORSAN idejéből, mert bizonnyal akkor volt a legelevenebb a színház 
műsora s ez időből szerezték be a legtöbb könyvet. Túlnyomó ré
szén az évszám a XVIII. század végét vagy a következő elejét mutatja. 

Klasszikus műsorról szó sincs. Láttuk a néhány SHAKESPEARE-I 

és MoiiÉRE-t. VOLTAIRE két darabbal szerepel szintén német kön
tösben, van MARIVAUX-, REGNARD-, DiDEROT-darab is, BEAUMARCHAIS 

is egyetlen, az is a «La mère coupable» s nem a két népszerű 
darabja. A kevés angol darab közt föltűnik SHAKESPEARE kortár
sainak, BEAUMONT- és FLETCHER-nek egy darabja. CALDERON «AZ élet 
álom»-ja a WEST átdolgozásában szerepel, mint a magyar szinház 



A SZOMOLNOKI MŰKEDVELŐ SZÍNTÁRSULAT KÖNYVTARA 227 

ez idejében is. GoLDONi-vígjáték kettő van; ez az iró pedig nagyon 
talált volna a korhoz és a színházhoz : a farsangi játékok maszk
jait tette elevenekké s az egyszerű polgárember jókedve és egész
séges humora lüktet vígjátékaiban. 

De a német klasszikusok se érvényesülnek eléggé. GOETHÉ-Í 

három igen másodrangú dolga képviseli : a «Clavigo», a «Stella» 
s a «Yery und Baetely». KÖRNER szerepel a legtöbb darabbal. 
SCHILLER öttel, WIELAND kettővel, SCHLEGEL és LESSING nyolc
nyolccal. LESSING, úgy látszik, elég népszerű volt; sorban elő
kerülnek szabatos, de kissé hideg darabjai, a két legnépszerűbb 
az «Emilia Galotti» s a «Minna von Barnhelm» épen igen sok 
példányban van meg. 

De itt nem a klasszikusok uralkodnak, hanem KOTZEBUE. Nincs 
•e kornak az a színháza, mely halomjával ne őrizné könyvtárában 
sugókönyvei közt az ő darabjait. Nem a halhatatlanság jutott 
KOTZFBÜE osztályrészéül, hanem a széles körben való elterjedés. 
Van itt mindenféle műfaj a bohózatos tréfától a verses tragédiáig, 
a német diákoktól és nyárspolgároktól kezdve a római hősökig s 
a «folt es gáncs nélküli lovagig», BAYARDIG. Változatos társaság, 
melynek hatalmában van a durva kacaj, a finom mosoly, a könny 
s a megilletődés nemes érzése. Maga az iró az utóbbit tartotta 
többre. A «Die Verwandschaften» előszavában — ahogy találomra 
ezt ütjük föl a sok közül — olvassuk: «Dieses Lustspiel ist viel
leicht ein neuer Beweis, dasz ich für das eigentliche Lustspiel 
wenig Talent habe». Pedig dehogy volt igaza! Mennyire elrontja 
p. o. «A két Klingsberg» mulatságos históriáját az oda nem 
illő érzelgős történettel. Érzékenyjátékai tanúsítják, hogy a nép
szerű ember morálja hiányos volt. Tréfái, vígjátékai nekünk kissé 
németizüek, de humora tagadhatatlanul egészséges. A szomolnoki 
Nádor-szinház is e szinpadi király alattvalói közé tartozott. 

Mellette a vele némikép rokon, bár igen moralizáló IFFLAND 

és WEISSENTHURN Johanna darabjai vannak nagy számmal. Játszották 
a finnlandi János herceget is, melyet KOSSUTH Lajos fordított 
magyarra ifjú korában. Föltűnő, hogy BIRCHPFEIFFER Charlottetól 
egyetlen darab van. 

1 5 * 
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: Itt van a német rémdrámák sokasága, MüLLNER-rel az élén, 
hogy hátborzongva menjenek haza a jámbor szomolnoki polgárok 
néhanap. BERTUCH «Elfridáját» és SODEN «Ignez de Castróját» 
magyar honfitársaik is látták, csakhogy tisztelendő DUGONICS 

András a magyar nyelvvel együtt magyar nevet is adott sze
mélyeiknek. Ezekből a rémdrámákból az erő, a jellemzés eleven
sége s a hangulat hatalma egyaránt hiányzik. Emlékek, épen úgy, 
mint WEISSEN hosszú rímes sorai, melyekben SHAKESPEARE 

tárgyait dolgozta újra föl: Rómeót, III. Edvárdot, ÜL Richárdot. 
Ez az irodalom elpusztult. 

Látszik, hogy a szomolnoki színház nem haladt a korral. Ez 
a műsor, mely a PRYBILLÁÉK idejében föltétlenül megütötte a 
szinvonalat, már nem volt megfelelő a múlt század közepén sem. 
Nagyon kevés ujat szereztek. Egy RAIMUND- és egy NESTROY-darab 
bécsi hatásra .vall. Föltűnik a régi könyvek között egy ujabb, egy 
GuTZKOv-kötet 1847-ből. De e szellemes és szabadelvű iró egy
magában áll. Az egyre nagyobb teret foglaló francia irodalom se 
mutatkozik eléggé. Egy-két jelentéktelenebb iró mellett a nép
szerű ScRiBE-nek három vígjátéka van a kiírt szerepek között. 
Valamint az a néhány limonádéizü magyar vígjáték s néhány 
kedélyes francia darab se tehette elevenné a legutolsó idők mű
sorát, melyet a Nemzeti Szinház repertoirjából szereztek meg. 
A szinház könyvtára azt az állapotot mutatja, mikor a két mér
nök dolgozott a boszorkányos forgó-szinpaddal s mikor KOTZEBUE-1 

szerették. 

Két verses könyre is bukkanunk. Egyik egy avult SCHILLER,. 

másik külföldi termék, de hazai tárgy: TREUMOND G. (STEIN-

AKER Gusztáv álneve) kötete «Harfentöne aus dem Ungarlande». 
(Leipzig, 1835.) 

Még egy jókedvű könyvet mutatunk be utoljára. Cime: 
«Marionetten-Theater oder Sammlung lustiger und kurzweiligen 
Actionen für kleine und grosze Puppen». (Leipzig, 1806.) Névte
lenül jelent meg, szerzője MAHLMANN Hermann August. Kedves 
a rövid bevezetés. Elmondja, hogy míg az olasz, spanyol és 
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francia szinpadnak van egy csomó ügyes, könnyű, eleven víg
játéka, a németnek nincs. Mi, németek, nagyot akarunk és unal
masak vagyunk. Ki is játszhatna nálunk azokat? Ezért ír bábok
nak, mert a fabábok bizonnyal jobban fogják játszani. Egyik-másik 
franciából vagy olaszból van kölcsönözve. Játszásukhoz fesztelen
ség, elevenség és groteszk jellemzés szükséges. A kötet tartalma 
a következő : «König Violon und Prinzessin Clarinette», «Des 
Doktor Pandolfo Begräbnisz und Auferstehung», «Die neue Gurli» 
es «Harlekin der Eheflicker». Kivált a két első igazán bájos apró
ság, kecses versekbe szedve. Az első szörnyű tragédia, de a báb
játékok groteszk humorával megírva. Vájjon megpróbálták-e Szo-
molnokon fölállítani a bábszínházat s egy-egy Húshagyókedden 
eljátszani ezeket? a deszkán táncoltatni az oly népszerű Harlekint? 
Nem tudni. A Harlekin-darab ki van szerêpezve, ami azt bizonyí
taná, hogy eleven bábok játszották, mert a marionetteknek nem 
kell szerepet tanulni. 

Egyetlen adat mutatja, hogy az érdekes könyvtárról volt 
tudomás. LINDNER Ernőnek, a M. T. Akadémia volt alkönyvtár-
nokának két levele ez (1888-ból), melyekben valami kéziratot kér. 
Munkájához — «Darstellung der deutschen Volksmundarten Zipsers 
und ihrer literarischer Verwendungen» — volna szüksége rá. 
Talán valami helyi szerző munkájáról van szó. Nem tudni, mert 
a kéziratot nem találják. 

VÉRTESY JENŐ.. 



AZ ELZEVIEREK RESZPUBLIKÁI ÉS ROKON
KIADVÁNYOK A M. N. MÚZEUMBAN. 

(Második, befejező közlemény. — 19 szövegképpel és egy melléklettel.) 

1632. 
24. 

PETRI CVNEI I de | RPVBLI- | CA | HEBILEORUM | Libri ÏÏL | 
Editio novißi- \ ma. | LVGÜ. BATAVOR. | EX officina Elzeviriana. 
A° 1632. (Rézmetszett! címlap. 14. kép). 

24-r. Két példány; az a példány: 1 0 8 x 5 9 m m ; a Z> példány; 
106X52 mm; (24), 502, (1) 1. Az editio novissima kitétel arra 
a körülményre utal, hogy az ELZEViERek e mü 8-rétü kiadását 
már 1617-ben kinyomtatták.1 

V. ö. WILLEMS 362. sz. a. Szerinte ez évből kétféle lenyomat 
van s a második — amely nincs meg a Nemzeti Múzeumban — 
az értékesebb. Mindkét példány sima hártyakötéssel van ellátva;. 
az a példány címlapjának verzóján a MiLLER-család exlibrisze. 
Jelzete : Geo. 807. A b példányhoz hozzákötve-: B. C. BERTRANUIS 

de republica Ebraeorum opera. Leyden, 1661. I. Maire. Jelzete: 
Geo. 808. 

25. 
GR.ECORVM | RESPVBLKLE I ab | VBBONE EMMIO | Deícriptse. J 

Cum Privilegio | LVGD. BATAVORUM, | EX officina Elzeviriana Anno 
1632. |(Rézmetszetü címkép: C. C. Z)(uysend). Sculps. 15. kép.) 

24-r. 105X56 mm. 426, (6) 1. A munka WILLEMS (364. sz.) 
szerint két kötetből áll ; ez az első, mely UBBONIS EMMII Status 
Reipublicae duarum civitatum Atticae et Laconicae succincta deli-
neatio c. müvet tartalmazza. A számozatlan leveleken van a tárgy
mutató. 

1 Könyvtárunkban ez a kiadás is megvan. Jelzete : Geo. 806 v. 
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Csonka példány, sima pergamenkötésben, zöld selyemkötők 
nyomaival. A címlap hátlapján MILLER könyvjelzője. Jelzete : Geo* 
712. m. 

26. 

P. GYLII I de | BOSPORO | THRACIO | Lib. III. | LVGDVNI BATAVO. 

RVM, | Apud Elzevirios. Anno e h 
IDC XXXII. j (Rézmetszetü címlap : 
Corn. Cl. Duysend Sculps.~) 

24-r. 109x58 mm. 379, (5) 
1. Tartalma PETRUS GYLIUS (GILLES) 

poszthumus munkája, mely DYO-
NISIUS BYZANTINUS eredé ti ben elve
szett 'AváTcAouc BoaTcópou-jának for
dítása. Bevezeti ANTONIUS GYLIUS-

nak ARMAIGNAC bíboroshoz inté
zett előszava (3—7 1.) és GYLIUS 

PÉTERHEZ intézett két distichon 
(8 1.). Szerző sírfelirata a 379 1. 
számozatlan verzóján (s nem mint 
WILLEMS jelzi a 379. lapon) van, 
míg a további 4 számozatlan lapot 
az index tölti be. 

V. ö. WILLEMS 366. sz. a. 

Szerinte ez évben két levonat ké
szült; a Nemzeti Múzeum pél
dánya az első levonatból való, amit a GYLIUS PÉTER sírfeliratá
ban található sajtóhibáról ismerhetünk fel. Sima hártyakötésü 
példány. Jelzete : Geo. 679. 

27. 
P. GYLLII | de CONSTANTINO I POLEOS | Topographia [ lib. ív. | 

LVGDVNI BATAVORVM. | EX officina Elzeviriana. Anno 1632. | (Réz
metszetü címlap. 16. kép.) 

24-r. WILLEMS (367. sz.) szerint ez évben kétféle kiadás 
készült e műből, melynek mindegyike képviselve van könyvtárunk
ban. Az a kiadás: 112x60 mm., 428 1., 2 üres levél; a b kiadás: 
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105X56 mm.,1 422 (6) 1. 2 üres levél. Tartalmilag mindkét 
kiadás azonos az elrendezésben is, csupán az a különbség közöt
tük, hogy az Index capitum, mely az a kiadásnál közvetlenül az 
előszó után következett, a b kiadásnál a munka szövege után 
van csapva. 

Az a példány sima hártyába van kötve, melynek tábláiból 
a bélést utólag kifejtették. Cím
lapján elsárgult tintával felül e 
bejegyzés: Ex Libris Stephani Lauro, 
alul meg emez : Ex Libris Joannis 
Lukasic. Jelzete : Geo. 688. A b 
példány csinos vaknyomású per
gamenkötésben díszlik, melyen kap
csok nyomai láthatók. Jelzete:, 
Geo. 685. 

28. 

Ioannis Leonis Africani j AFRI-
CAE i Defcriptio IX. Hb. abfoluta f 
Lugd. Batav. Apud El^evir. A° 
1632. j (Rézmetszetü címlap. 17. 
kép.) 

24-r. 112x61 mm., 800, (16) 
1. A 385. 1. új címlap, a Non solus 
jelmondatos mesterjeggyel. Az 

arabsból való latin fordítást WILLEMS szerint J. FLORIUS esz
közölte. 

V. ö. WILLEMS 371. sz. a. A Nemzeti Múzeumban két pél
dány van belőle. Az egyik teljes; kötése sima hártya; címlapján 
alul e bejegyzés: Joh. Chr. Miesler. Jelzete: Geo. 842. A másik 
példány a 25. sz. a. leirt b példánnyal mindenben hasonló kötés
ben díszlik s csupán a 385. l.-pal kezdődő pars altérât tartalmazza. 
Jelzete: Geo. 843. 

15. 

1 A címlapból felül levágva egy 6 mm. széles szelet. 
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1633. 
29. 

A. GisLENii | BVSBEQVII | omnia | quse extant. | CumPrivilegio. | 
LVGD. BATAVORVM, | Ex Officina Elzeviriana | Anno 1633. | (Rézmet
sz etü címlap : C. Cl. Dufend 
Sculpfit). 

24-r. 110X56, illetve 106 X 
56 mm. 575, (23) 1. Tartalma: 
a nyomdász előszava, tartalom
jegyzék, továbbá: A. G. Bus-
BEOJJII vita. — Eiusdem legationis 
Turcicae epistolae IV. — Eius
dem exclamatio. — Solimani 
legatio ad Ferdinandum anno 
1562.— BUSBEQJJII epistolae ad 
Rudolphum II. Végül jő az index. 

V. ö. WILLEMS 380. sz. a. 

Két példány. Az egyik sima hár
tyakötésben a Russia c. respub-
licával egybekötve. Elülső táb
lája bélésén e följegyzés olvas
ható : Hunc librum ex liberalitate 
Viri Praecellentissimi Amid fui 
integerrimi Dni Pauli Moth 
directoris Chori Magdeburgensis 
pofjidet Michael Euserus Mediesó 
Transylvaniis. Ad 16jy. Die 13. Junij. (Címeres fekete viasz
pecsét.) Az őrlap b lapján : Bibi. Hung. Jankovichi. A címlapon 
felül: M. Szilágyi; alul: Paulus Moth Flensburg: p. t. Canton 
Hátlapján olvashatatlan névaláírás. Jelzete : Turc. 392. A másik 
példány XVIII. sz. aranyozott hátú borjúbőrkötésben, tábláin bárok 
keretben: M. T. 1788. felírással. Jelzete: Turc. 393. 

16. kép. 

30. 
HVGO GROTIVS I de \ MARI L I B E R O \ET\P.MERVLA \ de \ MARIBVS j 

file:///et/P
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LVGD. BATAVORVM, I Ex officina Elzeviriana. Anno 1633. | (Rézmet-

szetü címlap. 18. kép.) 

24-r. 108x58 mm. (16), 267 1., 2 üres levél. Tartalma a 

címlapon felsorolt két értekezésen kívül MARCUS ZUERIUS BOXHOR-

NIUS dolgozata a németalföldi ha-

^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ r S f ' józásról és a VII. HENRIK angol 

^EéÊzt***- ^ l i l ! j l W király és FÜLÖP osztrák herceg 

^ ^ ö S f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ! közt 1495-ben megkötött keres-

^ H W f ' ^ ^ ^ l mL / 1 kedelmi és békeszerződés. A hosszú 
^^§^^^^^^^^^0k előszó Ad principes populosque 
^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; liberos Orbis christiani van intézve. 
P I I I I B B S I ^ ^ ^ H I V- ö- WILLEMS 385. sz. a. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ & pJm^BBzM Szerinte e miiből ez évben két, 
^ n ^ L e o i i i Í A S i c a ^ egyformán becses kiadás készült; 

A F R I C A E az itt leirt a második. Példányunk 
]\fa-iftu> ix. lit\ abßluta.. 1 s j m a hártyába van kötve. Első 

^ H ^ f e S i i r J ^ ^ ^ l l l ^ i l őriapján az egyik előző tulajdonos 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ iv l*4^11 n e v e szerepelt, de később kiva-
f ^ ^ ^ R / - " : ^ ^ g ; ^ Í a M f l karták. Jelzete: J. publ. E. 804. 

f^^SSÊ^^^^^i PERSIA i íeu I REGNI PER-

^^S?r^Sj^f^-M S I C I I S t a t u s -1 yariaque Itinera \ in 
^ ^ " ^ " IÉI í'j niir'iin ^ fl/^g ̂ r | Perfiam : | cum | Aliquot 

Jü.Jr.é/k&ter Iconibus | Incolarum. | CMW PTOK-

x - k é p /e^/o | LVGD. BATAV. ex officina 

Elzeviriana, | Anno e b IDC XXXIII. | 

(Rézmetszetü címlap: C. CL Dusend Sculpsit. 19. kép.) 

24-r. 104X52 mm. 374, (8) 1., 1 üres levél. Tartalmát 

JOANNES DE LAET állította össze, akitől WILLIAM BOSWELLHEZ inté
zett ajánlás is való. A számozatlan lapokat az index tölti meg. 
A 31., 33. és 35. 1. egy-egy nőalakot ábrázoló metszet. 

V. ö. WILLEMS 386. sz. a. Szerinte ez évben két kiadás készült 
e műből. A Nemzeti Múzeumban csupán az első van meg, de két 
példányban. Az egyik, csinos, aranyozott hátú XVIII. századi barna 
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borjúbőr kötésben. Jelzete: Geo. 820. A másik a jANSSONius-féle 
Persia mögé kötve, hártyában, SZÉCHENYI FERENC gróf könyvtárá
ból. Jelzete: H. E. E.269. 

32-

JOSLE | SIMLERI | VALLESI^ | et | ALPIVM | defcriptio. | LVGDVNI 

BATAVORVM, I Ex Officina Elzeviri-
ana Anno 1635. | (Rézmetszetü 
címlap: Car. Cl. Duysend sculp. 
20. kép.) 

24-r. 110X57 m m - 377> (7) 
1. E leirás eredetileg Zürichben je
lent meg 1574-ben. 

V. ö. WILLEMS 390. sz. a. Ki

tűnően konzervált példány, sima 
hártyakötésben. Jelzete : Geo. 790. 
Egy másik hasonlóan bekötött pél
dány HAJNIK IMRE könyvtárával 
került a Múzeumba; címlapja felső 
részéről levágva mintegy 8 mm. 
széles szelet. Az első tábla bélésén 
címeres exlibrisz e felírással: «/0-
achim S. R. I. Comes in Windhag 
Düs | in Reichen au. Pragthal, et 
Saxenegg : | 5. C. M. Confil. et 
Regens A: i66y. Jelzete: Geo. 
592. q. 

33-

F. SPRECHERI I RHETIA, | vbi \ Eius verus fitus, Poli- \ iia, bella, 
foedera, et \ alia memorabilia ac- \ curatißime defcri- \ buntur. \ LVGD. 

BATAVORVM, j Ex Officina Elzeviriana. Anno 16}}. | (Rézmetszetü 
címlap.) 

24-r. 1065x56 mm. 424, (8) 1. FORTUNATUS SPERCHERUS 
Epistola dedicatoriája Davosban kelt 1617. márc. 24-én s müve 

L V G B . B A T A V O R V M , 
€x Of&itu. Eizeviriajia .y*«j /£?•?. 
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eredetileg Baselben jelent meg 1617-ben Pallas Rhaetica armata 
et togata címen.1 

V. ö. WILLEMS 392. sz. a. A M. N. Múzeum könyvtárában 
három példány van e műből, mindhárom sima hártyába kötve. 
Az a példányhoz hozzákötve: Erycii Puteani Históriáé Mediceae 

libr. II. Antwerpen, 1624; elülső 
táblája bélésén e bejegyzés: A° 
i6}j.\ Georg Richter. Jelzete : Geo. 
769. A b példány: 106X52 mm., 
a címlap kijár belőle. Jelzete: Geo. 
770. A c példány az 1627-iki 
Helvetiorum Respublica mögé van 
kötve; méretei 108x60 mm. Jel
zete: H. rel. 1067. 

34-

LVGD.BATAV.CX officina. 
Arnio elő I s c xxx ia . 

19. kép. 

SVECIA, | ílue | de Suecorum | 
Regis Dominus | et opibus. | Com
ment arius j Politicus | LVGD. BATAV : J 
Ex officina ELZEVIRIANA. 16}}. \ Cum 
Priuilegio | (Rézmetszetü címlap). 

24-r. 104X55 mm. (6), 306 
1. A 23. sz. a. ismertetett res
publica második kiadása. A privi
légium e kiadásból elmaradt. 

V. ö. WILLEMS 394. sz. a. 

Teljesen ép példány, sima hártyakötésben. Jelzete: Geo. 784. 

1634. 
35-

RESPVBLICA | et | STATVS | IMPERÏÏ | ROMANO- j GERMANICI | 

LUGDUNI BATAV. | EX officina Elzeviriana A° 1634^ Cum Privilégia.] 

(Rézmetszetü címlap: C. C. Z)[uysend] Sculp.) 

1 A M. N. Múzeum könyvtárában az eredeti kiadás két példányban is 
megvan H. rel. 673. és Var. 559. jelzet alatt. 
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«pás 

, 24-r. WILLEMS szerint (408. sz.) e munkából két kiadás ké
szült, melynek rézmetszetü címlapja ugyanazt az évszámot viseli 
magán, míg a tomus II. címlapján az egyiknél 1634, a másiknál 
1640. évszám áll, jeléül annak, hogy ez utóbbi tényleg 1640-ben 
került ki a sajtóból. A Nemzeti Múzeum könyvtárában mindkét 
kiadásból van egy-egy példány* Az 
a példány: 111X58 mm., I. (16), 
414 1., 1 üres levél; H 382, (1) J | j 
1. A b példány: 108x59 mm., I. 
(16), 408 L; II. 382, (1) 1. Tar
talma (az a példány szerint): EL-
ZEVIER B O N A V E N T U R A és ÁBRAHÁM 

1634-ben kelt ajánló levele KÁROLY 

LAJOS rajnai választófejedelemhez. 
((3—6 1. — Levél az olvasókhoz. 
(7—8) 1.— Catalogus imperatorum. 
(9—12) 1. — Séries operis. (13— 
16) 1. — Az első kötet tartal
ma: I. Descriptio Germaniae ge
neralis. II. Corpus statuum im-
perii. III. História translationis im-
perii. —- A II. kötet fejezetei: I. 
Imperatoris electio etc. IL Régis 
Romanorum institutio. III. Vicario-
rum imperii origó. IV. Electorum 
imperii institutio etc.V. Comitiorum 
imperii séries etc. VI. Principum imperii dignitas etc. VII. Aurea 
bulla. VIII. Capitulatio caesarea. IX. Racessus imperii. X. Consti-
tutio de pace publica. XL Camera imperialis. XII. Judicium aulae 
caesarea. Függelék: De foedere Hanseaticarum civitatum. A II. 
kötet végén lévő számozatlan lapon van az 1626. május 15. kelt 
privilégium. 

A Nemzeti Múzeumban lévő két példány sima hártyakötéssel 
van ellátva. Az a példány címlapjából alul mintegy 11 mm. széles 
sáv hiányzik, a címfelirást hordozó kendő sárgára van festve; jel-

LVGDVNI B A T A V O B - V M , 
€x Ojficina. Elzevir iaaa. Avtto J633. 

20. kép. 
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zete : Geo. 709. A b példány elülső őriapján e bejegyzés : Ex 
libris Joannis Kr^emienski; a címlapon felül: Ex libris Sigismundi 
Bes^tricky ; a rajz közepén: Ex libris Samuelis Formankovics (?) 
s ugyan ez a név, de kitörölve, a címlap alsó szegélyén; a (3.) 

lapon ex libris Laurentii Kalliny 
bejegyzés olvasható. Jelzete : Geo. 
712. 

36. 

RESFVBLICA et STATVS | Regni | 
HVNGARLE I Ex officina ELZEVIRIANA. j 
Cum. CID IDC xxxrv. Priuilegio. j 
(Rézmetszetü címkép 21. kép.) 

24-r. 107x58 mm., 330, (1) 
1. Tartalma: Az előszó. — 
Querela Hungáriáé de populati-
onibus Turcarum. — Tartalom
jegyzék. Ez utóbbi szerint a mü-
vecske ismeretlen összeállítója 10 
fejezetbe osztotta ' a különböző 
szerzőktől kölcsönzött anyagot. 
A kivonatolt könyvek, a rendes 
szokástól eltérően, nincsenek kö
zelebbről megjelölve. HANER sze
rint,1 aki minden egyes fejezet 

forrásait kimutatja, a szerkesztő REICHERSDORFFIUS Transilvaniae 
Chorographica, CASPAR ENS Rerum Hungaricarum História, ARTHÜS 

História Pannóniáé chronologica c. müveket s főleg a pozsonyi 
születésű MARTINUS SCHOEDELIUS munkáit aknázta ki. — A szá
mozatlan utolsó lapon van az 1626. máj. 15. kelt privilégium. 

V. ö. WILLEMS 409 sz. a. E műből két példány van a Nem
zeti Múzeum könyvtárában. Egy borjúbőrkötésű példány, tábláin 
aranyozott címerrel s az első tábla bélésén SZÉCHENYI FERENC gróf 

21. kép. 

1 De scriptoribus rerum hungaricarum etc. II. köt. 88—91.I. 
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rézmetszetü ex-libriszével. A kötés táblám (1. a mellékleten) látható ci-
mer Louis-Henri de LOMÉNIE gróf (1635—1698) nagyhirü francia 
bibliofilé; ugyancsak az ö tulajdonára vall a bordaközökben látható 
L. B. (LOMÉNIE-BRIÉNNE) monogramra is. Remek könyvgyűjteményét 
fia Louis Henri (megh. 1743.) elszállíttatta Londonba és 1724. 
április 24-én elárvereztette James WOODMANN könyvkereskedő 
által.1 A másik sima hártyakötésben, zöld selyemkötökkel ellátott 
példány, mely 1902-ben került a könyvtárba. Címlapján e be
jegyzés olvasható : Monasterij S. Vitius Roth am | prope Neofoni. 
Mindkettő jelzete: Geo. 740. 

37-
SABAVDLE | RESPVBLICA | et | HISTÓRIA | LVGD. BATAV. | 

Ex Officina Elzeviriana. Anno 1634. | (Rézmetszetü címlap.) 
24-r. 111X60 mm. (16), 313 (2) 1. 2 üres levél. Tartalmá

ról tévesen állítja WILLEMS, hogy puszta lenyomata LAMBERTUS 

VANDERBURCHIUS Sabaudorum ducum principumque históriáé gen-
tilisiae libri duo, Leyden 1599. c. munkájának. E művel, mely 
H . rel. 700. jelzet alatt megvan a Nemzeti Múzeum könyvtárá
ban, összevetettem az ELZEviERek e kiadványát s megállapítottam, 
hogy kimaradtak VANDERBURcmus-nak KÁROLY savoyai herceghez 
intézett ajánló levele, a szerzőhöz intézett üdvözlő versek, a 
genealógiai-táblázatok s az egyes hercegeknek szentelt cikkelyek 
végén egybeállított családtörténeti átnézetek. Ellenben új, a beve
zető darabok közt a Sabaudiae ducabus vulgo Le duché de 
Savoye c. cikk s a kötet utolsó fejezete: Dissertatio de Statu 
politico Sabaudiae. 297—313 1. 

V. ö. WILLEMS 411. sz. a. Példányunk teljesen ép sima hártya
kötésbe van kötve; címlapján néhány rozsdafolt. Jelzete: Geo. 
774. 

38. 
RESPUBLICA BOHEMLE I à | M. Paulo Stranskii | defcripta. \ 

LVGD. BATAVORVM, | EX Officina Elzeviriana. Anno i&34.\ Cum Priv. j 
{Rézmetszetü címlap.) 

1 J. GUIGARD: Armoriai du bibliophile. Paris 1870—73. II. 71—72. 1. 
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24-r. 109x57, illetve 109X54 mm. (8), 507, (13) 1. Tar
talma: STRANSKY PÁL 1633. nov. 9-én kelt ajánló levele. (3—6) 
1. — Tartalomjegyzék. (7) 1. — GEORGIUS COLSINIUS üdvözlő 
versei az olvasóhoz. (8) 1. — STRANSKY munkája. 1—507 1. — 
Index. (1—12) 1. — 1626. máj. 15-én kelt privilégium. (13) 1. 

V. ö. WILLEMS 414. sz. a. A M. N. Múzeum könyvtárában 
két példányban van meg. Az egyik, gótikus német szöveggel teleirt 
hártyába van kötve s címlapja versójára Samuel Székely de Dóba 
feliratú címeres exlibrisz van ragasztva.1 Ehhez van hozzákötve a 
De princibatibus Italiae 1631-iki kiadása. Jelzete: Geo. 673. 
A másik példány a Respublica Poloniae. 1627. c. műhöz van 
kötve (1. 7. sz. a.). Jelzete : Geo. 764. 

39-
TVRCICI IMPERII I STATVS | Accedit j De Regn. Algeriano j atque 

Tunetano | Commentarius. | LVGDVNI BATAV : | Ex officina ELZEVTRIANA j 
A° CID IDC XXXIV. I Cum Privilegio | (Rézmetszetü címlap). 

24-r. 109X58 mm. (8), 363,(5)1. Tartalma azonos az 1630. 
kiadásival, amihez még Appendix gyanánt, a címlapon is föltün
tetett De Algeriano regno és De Tunetano regno c. fejezetek 
járultak. 

WILLEMS rendes szokásától eltérően nem szentel e kiadásnak 
külön számot, hanem csupán az 1630. kiadáshoz irt jegyzetben 
utal reá. Sima hártyakötésü, kifogástalan példányunk SZÉCHENYI 

FERENC gróf könyvtárából való. A címlap felső peremén e bejegyzés : 
Monasterii S. Joannis sub rupe. Jelzete : Turc. 657. m. Egy másik, 
hátán és tábláin aranyozott borjúbőrkötésü példány HORVÁTH 

ISTVÁN könyvtárából való. Jelzete : Turc. 496. 

1637. 
40. 

STATVS | particularis | REGIMINIS | S. C. Majeítatis | FERDINAN-| DI 

II | i6^y. | (Rézmetszetü címlap. 22. kép.) 

1 Kisebbített mását 1. CZAKÓ : Az orsz. magyar iparművészeti múzeum 
exlibrisz kiállításának katalógusa. Budapest, 1903. c. mű 23 1. (64 sz.) 
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24-r. 110x57 mm. (16), 365 1. és 1 üres levél. Tartalma: 
A limináris darabok u. m. a könyvnyomtató előszava s a syllabüs 
contentorum, továbbá a XXXIV. fejezetre oszló munka. 

V. ö. WILLEMS 461. sz. a. Szerinte kétségkívül az ELZEViER-ek 
leydeni műhelyéből került ki, aminek bizonysága az előszó fölötti 
fejléc közepén alkalmazott remete, 
a leydeni ELZEViER-ek legjellegzete
sebb mesterjegye. Szép példányunk 
sima hártyába van kötve. Jegye : 
Germ. 5781. E műből egy azonos 
címképpel díszített, de különben 
tipográfilag messze alatta álló után
nyomás is készült valamely német 
könyvnyomdában, melyet legköny-
nyebben arról ismerhetünk meg, 
hogy az utolsó fejezet: DANIELIS 

EREMITAE Iter germanicum, hiányzik 
belőle. Könyvtárunkban ez is meg
van papirkötésben, JANKOVICH MIK

LÓS könyvtárából. Jelzete : Germ. 
5782. 

1639. 

41. 

REGNi | CHINEN-1 SIS | deícrip-
"tio. I Ex | Varijs Authorihus | LVGD» 
BATAV. I Ex Offic. Elzeviriana cfo foc xxxix. | (Rézmetszetü címlap). 

24-r. 111x54 m m - (8)> 365,(18) 1., 1 üres levél. Tartalma: 
A nyomtatók ajánlása ADRIANUS PAW-hoz. (3—4) 1. Levél az 
olvasóhoz. (5-—6) 1. Tartalomjegyzék. (7—8) 1. NICOLAS TRIGATIUS 

De regno Chinae kivonata 1—355 1. és MARCO PAOLO utazásá
nak kivonata. 355—365 1. Index. (1—18) 1. A 297. és 298. lapon 
egy-egy fametszet, mely kinai férfit, illetve nőt ábrázol. 

V. ö. WILLEMS 486. sz. a. Jól konzervált példány, csupán a 
címlap aljáról hiányzik egy 8 mm-nyi sáv; sima hártya kötésben 

Magyar Könyvszemle. 1912. III. füzet. l 6 
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van együvé kötve a MMRE-féle Respublica Moscoviaeval. Jelzete : 
Geo. 805. 

1641. 

42-
Philippi Cluverii | INTRODVC-1 TIONIS | in \ Vniversam GEO[ 

GRAPHIAM tam, I Vcterem quam \ 
Novam, Libri VI. | Acceßit ] P_ 
Bertij Breviárium \ Orbis terrarum j 
LVGD. BAT. | Apud El^euirios, 1641:] 
(Rézmetszetü címlap.) 

24-r. 101X54 mm., 352, 70,. 
(9) 1. Tartalma a címben felsorolt 
két munka, amit JOSEPHUS VORSTIUS-

nak DoMiNicus MOLINUS velencei 
patríciushoz intézett levele vezet 
és az index capitum rekeszt be. 
A kis alakú első (általában má
sodik) kiadás, melyet 5. sz. a. ir
tunk be, 1627-ben látott napvilágot 

V. ö. WILLEMS 513. sz. a. Jó-

karban lévő példány, sima hártya
kötésben. Jelzete: Geo. 337. 

43-
PORTVGALLIA | Sive | DE 

REGIS PORTVGALLIiE | REGNIS-

ET OFiBVS I Commentarius. I LVGD 
23. kép. 

BATAVOR. [ Ex Officina Elzeviriana | CID IDC XLI. | (Rézmetszetü címlap 
23. kép.) 

24-r. 105x56, illetve 108x56 mm. (16), 460, (10) 1. Tar
talma, a bevezető darabok közt : Introductio és Indiculus capitum. 
Maga a szöveg, melyet ismeretlen szerző állított egybe L. ANDREAS 

RESENDIUS, NICOLAUS d'OLivEiRA, DUARTE NUNNEZ DE LEARTÓ, 

DAMIANUS A GOES s a kedvelt forrás : THUANUS nyomán. Az anyag 
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14 fejezetre oszlik, amihez még 13 rövidebb függelék járul. Végül 
jő az index. 

V. ö. WILLEMS 525. sz. a. A Nemzeti Múzeumban három 
példány van belőle; kettő XVIII. sz-i borjúbőr-, s egy sima 
hártyakötésben. Amazok elsejének jelzete: Geo. 766.; a másiké 
H. rel. 1312. A pergamen kötésű példány jelzete pedig, mely a 
Hispánia 1629-iki kiadásához van hozzákötve: Geo. 734. 

44-
Thomas Smithi | Angii j De REPVBLICA | ANGLORVM j Libri 

trés. | QVIBVS ACCESSERVNT j Chorographica illiiis des- \ criptio aliiq^ 
politici | tractatus. \ Editio vltima priori- \ bus multo auctior. | LVG. 
BATAVOR. I Ex officina Elçeviriana, | d b IDC XLI. | Cum Privilegio j 
(Rézmetszetű címlap). 

24-r. 107X60, illetve 112X58 mm. (16), 428,(12) 1. E ki
adás kisebb pótlásokon kivül három új fejezetet tartalmaz; ezek: 
a 11—13. fejezetek. 

WILLEMS szerint (529. sz.) ez évben két kiadás készült e mű
ből. A Nemzeti Múzeumban csupán a WiLLEMsnél másodikként 
leirt kiadás van meg két példányban. Mindkettő sima hártyakötésbe 
van kötve. A jobb karban lévő példány JANKOVICH MIKLÓS könyv
tárából való; a címlap alján e bejegyzés: Joh: Casp: Hoeficheri 
iyoy. Jelzete: Geo. 661. A másik példány címlapjának felső jobb 
sarka ki van egészítve, alján e bejegyzés: Ladislaus Zeedus. Jel
zete: Britt. 390. 

1643. 
45-

RESPUBLiCA j BOJEMA I â J M. Paulo Stransky, Z. | Defcripta, 
recognita, et aucta. \ LVGD. BATAVORVM, | EX Officina Elzeviriana. 
Anno 164}. | Cum Priv. \ (Rézmetszetű címlap.) 

24-r. 109x58 mm. (8), 575, (13)1., 2 üres levél. Tartalma, 
néhány kisebb toldást továbbá a 12. és 20. újonnan hozzákerült 
fejezetet nem tekintve, azonos a 38. sz. a. ismertetett müvei. 

V. ö. WILLEMS 563. sz. a. Két sima hártyakötésü, jó példány, 
melyek egyikének címlapja kijár. Ennek jelzete : Geo. 676. A másik 

16* 
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teljesen sértetlen példány HORVÁTH ISTVÁN könyvtárából került â 
Múzeumba. Jelzete: Austr. 2190. 

1647. 
46. 

PERSIA | feu | REGNI PERSICI | Status. | Variaque Itinera | in 
atque per \ Persiam : | cum Aliquot Iconibus | Incolarum. | Secunda 
Editio priori \ auctior. \ Cum Privilegio | LVGD. BATAV. ex officina 
Elzeviriana, | Anno CIDIDCXXXXVH. | (Rézmetszetü címkép: C CL 
Dusend Sculpsit). 

24-r. 110x55 mm. (8), 362, (13) 1. Tartalmilag azonos a 
31. sz. a. leirt müvei. 

V. ö. WILLEMS 623. sz. a. Borjúbőrkötésü ép példány. Jel
zete: Geo. 823. 

Amsterdam. 

1641. 

47-

TH CAMPANELLA I De | MONARCHIA | HISPANICA | Editio nouif-
ûma, aucta <& \ emendata ut prafatio \ ad lectorem indicat. \ Amftero-
dami | Apud Ludouicum El^euirium \ A° 1641. \ (Rézmetszetü címlap.) 

24-r. 103*5x54 mm. (8), 376 1. (Az utolsó lap tévesen 379 
számot visel.) WILLEMS (971. sz.) szerint a leydeni műhelyben 
készült az amsterdami ELZEViER-cégnek. Tartalma: a kiadó levelei 
JoACHiMUS VicoFORTiushoz és az olvasóhoz, a tartalomjegyzék, a 
címlapon feltüntetett munka s két függelék, melyek elsejében 
«tractatur quaestio illa, utrum monarchia universalis sit optanda 
et speranda», másika pedig : Epilógus et encomium magni Imperii 
Romani. 

Könyvtárunkban két azonos példány van belőle. Az egyik 
borjúbőrkötésben, javított címlappal. Jelzete: H. rel. 843. A másik 
hártyakötésben, az elébe kötött két üres lap másodikának verzóján 
e megjegyzéssel: Hic liber autem est prohibitus et damnatus. Jel
zete: Geo. 724. 
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1649. 

48. 

DESCRIPTIO I REGNI IAPONIvE | Cum quibusdam j affinis ma
teribe, j Ex variis auctoribus collecta j et in ordinem redacta per j 
BERNHARDVM VARENIVM \ 
Med. D. j AMSTELODAMI, | Apud 
Ludovicum Elzevirium. | ANNO 
M. DC. XLJX. | (Rézmetszetü cím
lap. 24. kép.) 

24-r. 115X59, illetve 107 X 
55 mm., (48), 287; (8), 320 L, 
a 30—31 1. közt egy behajtott 
tábla. Az első rész utolsó lapja 
tévesen 267 számot, a máso
dik rész két utolsó lapja pedig 
119 és 120 számot visel. Az 
első kötet limináris darabjai : 
VARENIUS 1649. jul. i-én kelt 
ajánlása a hamburgi tanácshoz, 
előszava az olvasóhoz, egy 
hosszabb Disse rtatio de rebus-
publicis in génère s végül a kö
tetben idézett müvek jegyzéke: 
A második résznek külön szedett 
címlapja van s az augusztus havá
ban kelt aj ánló levelet szerző KRISZ

TINA svéd királynőhöz intézte. 
V. ö. WILLEMS 1095. sz- a- Két, sima hártyába kötött példány 

Az egyik, mely kijár kötéséből, SZÉCHENYI FERENC gr. könyvtárá
ból való s 1725-ben Christophorus, ablas Luccenni ^birtokában 
volt. Jelzete : Geo. 818. A másik, JANKOVICH MIKLÓS; gyűjteményé
ből származó teljesen ép, de jobban körül vágott példány je 
zete: Geo. 817.: 

24. kép. 
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1653. 
49. 

TH. CAMPANELLA | De | MONARCHIA | HISPANICA j Edith nouif-
sima, aucta & \ emendata ut prafatio \ ad lectorem indicat j Amftero-

dami j Apud Ludouicum El^euiri-
um | A° 16j3. | (Rézmetszetül cím
lap. 25. kép). 

24-r. 110x55 mm., (8), 376 
1. A 46. sz. a. ismertetett mű 
változatlan lenyomata. 

V. ö. WILLEMS 1159. sz. a. 

Sima hártyába kötött szép pél
dány. Címlapján alól e bejegyzés : 
Johann Jacob Tet^er. Jelzete : 
Geo. 727. 

1660. 
50. 

A. GisLENii | BVSBEQVn | 
Omnia j quai extant. | Cum Privi
leg™ I AMSTELODAMI, I Ex Officina 
Elzeviriana. | Anno 1660. | (Réz-
metszetü címlap: C. CL Dufend 
Sculpfit. 26. kép.) 

<lX^jZX^^ 24" r- I 0 5 X 5<> mm. 575, (23) 
«r r#fe^*_ 1. Szószerinti lenyomata, de gyen

gébb papírra, a 29. sz. a. ismer
tetett 1633. kiadásnak. 

V. ö. WILLEMS 1253. sz. a. Sima hártyakötésü példány. Be
jegyzések az első őrlapon felül : Bibi. Hung. Jankovichiana E. 
ord. 2.; u. o. alul: M. Joh. Andr: Ziegler 1662; a címlap alsó 
szegélyén: Ex bibi. . . . chionum 1802. Jelzete: Turc. 394. 

1667. 

I SLEIDANHIDEIOVATVOR SVMMIS IIMPERIIS I Libri trés : I 
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Poßrema editione \ hac accurate \ recogniti | AMSTELODAMI ) Apud 
Danielem Elzevirium | A° e b b e LXVII. | (Rézmetszetü címlap 27. 
kép.) 

24-ï. 115x60 mm., 237, (25) L, 1 üres levél.1 Változatlan 
lenyomata a leydeni ELZEViER-ek 1631. kiadásának, melyet 22. sz. 
a. ismertettünk. Amsterdamban 1654. és 1678-ban is készült belőle 
új lenyomat, ezek azonban nincse
nek meg könyvtárunkban. 

V. ö. WILLEMS 1388. sz. a. 

Sima hártyakötésű példány, a cím
lap alsó részére új papirossal pó
lóivá. A címlap felső részén e 
bejegyzés: Gerhardus Ewich. A 
múzeumba HAJNIK IMRE könyv
tárával került. Jelzete: H. un. 
1055. a. 

1670. 
52. 

. Philippi Cluverii | I N T R O -
D V C - | T I O N I S \in\ Vniver-
sam GEO- | GRAPHIAM, tarn \ Veterem 
quam | Novam Libri VI. | Acceßit j 
P. Bertij Breviárium | Orbis terra-
rum | Amftelodami, | Apud El^euirios. 
i6yo. j (Rézmetszetü címlap.) 

24-r. 111X59 mm., 352, 70, 
(10) 1., a 33. és 34.1.-hoz egy- 26. kép. 
egy összehajtogatott melléklet. A 
leydeni műhely 1629. kiadásának második amsterdami lenyomata, 
Az 1659. és 1677. amsterdami kiadások nincsenek meg könyv-» 
tárunkban. 

V. ö. WILLEMS 1426. sz. a. Sima hártyába kötött, szépen kon- ; 

servait, de annyiban csonka példány, hogy a 9. laphoz tartozó 

1 WiLLEMsnél tévesen 25 számozatlan levél áll, lap helyett. 
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melléklet hiányzik belőle. A második ó'rlapon e bejegyzés : Michael 
Preuschen Rodenaviâ Hassus i.Novemb: i6j). Jelzete: Geo. 340-

II . NEM ELZEVIER KIADÁSOK. 

Leyden, Maire János sajtója. 

1630. 

53-

Refpublica j HOLLANDIA, | et Urbes. | LVGDVNI BATAVORVM, EX 

officina | JoANNis MAIRE. Anno CID IDCXXX. | (Rézmetszetü címlap 
28. kép.) 

24-r. 103X51 mm. (6), 434, (14) 1., illetve egy ugyanez 
évből való másik kiadásban 526 1. Az a kiadás tartalma: De 

mirandi Bataviae, költemény (3 
L), u. a. görögül (4) 1. Conten-
torum in hoc enchiridio con-
spectus. (6) 1. — HüGONis 
GROTII de antiquitate reipubl. 
Batavicae lib. I. 1—120 1. — 
PAULI MERULAE De statu reip. 
Batavicae diatriba. 121—162 1.— 
LUD. GUICCARDINI Hollandiáé 
Selandiaeque descriptio. 163 — 
354 1. — A holland fejedelmek-
névsora P. SCRIVERII Batavia 
illustrata c. miiből. 355—434 L 
és az index. A b kiadás a be-. 
vezető költemény hijján amaz
zal teljesen azonos tartalmú, 
csupán a végén van még két 
Zelandiara vonatkozó rövid latin 
vers, ADRIANUS STOFFERUS tol
lából. 

V. ö. BRUNET: Manuel du 
27. kép. 
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libraire5 V11777 h. Az akiadás
ból egy, a b kiadásból két példány 
van a M.N. Múzeum könyvtárában. 
Az a példány kötésének hátrésze 
sima hártya, födeleihez gót betűk
kel teleirt pergament használtak. 
SZÉCHENYI FERENC gróf példánya. 
Jelzete: Geo. 735. A b1 példány 
sima hártyakötésben, némileg ja
vított címlappal. Jelzete: H. rel. 
1037. A b2 példány HAJNKI IMRE 
könyvtárával került a múzeumba ; 
kötése sima hártya ; a 481. laptól 
végig az eredeti hiányzik s gon
dos kézírás pótolja. Jelzete : Geo. 
736. 

54. , I.VGDVNI B A T A V O R V J I . E X ofScina 
{ iQAxms MAiits.Aimo CIDI^CXXX. 

Refpublica | MOSCOVLE | ~ — ' 
et Urbes. |Acceduntquaedam| latiné • P-
nunquam | antehac édita. | LUGDUNI BATAVORUM, | EX officina JOANNIS 

MAIRE CID IDC XXX. j (Rézmetszetü címlap : . . . C. de Pas fecit.) 
24-r. 110X56 mm; (14), 565, (5) 1. Tartalma: a névtelen 

szerző előszava, a tartalomjegyzék, majd az ALEXANDER GUAGNINUS, 

JOANNES FABER, ANTONIUS POSSEVINUS, MICHAEL FOEDOROWITZ S 

mások nyomán 12 fejezetben egybeállított mü s végül az index. 
V. ö. BRUNET: Manuel5 V : 1778 h. Jó példány, melynek meg

sérült címlapja ki van szakítva. Hozzákötve a 41. sz. a. leirt 
ELZEViER-féle China Leyden, 1639. c. műhöz. Jelzete: Geo. 805. 

1631. 

55-

Ioh. Angelij | WERDENHAGEN, | I. C. | De | REBUSPUBLICIS | HANSEATI-

CIS | Tractatus generalis. | Cum Privilegio | LUGDUNI BATAVORUM | EX 

officina JOANNIS MAIRE. CID IDC XXXI. | (Rézmetszetü címlap, két ol-
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dalt Lübek, Braunschweig, Köln és Danzig címerével s alul 
Lübek látképével.) 

A második kötet címlapja így hangzik : Ioh : Angelii | WER" 
DEN HA- | GEN. i. c. c. | de | REBVS PVBLICIS | HANSEATICIS | et earum 
nob. | Confœderatione | Tractatus fpeci- | alis. | Cum Privilegio. | LUG-

DUNI BATAVORUM I Ex Offidna 

Joannis Maire. Anno i6)i.\ 

(Rézmetszetü címlap, két oldalt 
Bréma, Rostock, Magdeburg, 
Lunenburg és Hildelsheim cí
merével s alól Köln látképével. 
29. kép.) 

24-r. Négy rész két kötet
ben. 101X53 mm., (68), 982; 
(44), 1348 1. A limináris dara
bok fontosabbjai : a Summa 
privilegii, kelt Hágában, 1630. 
szept. 9., a két ajánlás, melyek 
elseje Leydenben kelt 1629. jun. 
24-én, a két előszó s több, a 
szerzőhöz intézett üdvözlő vers. 
Az első kötetbe a szerző csi
nosan metszett arcképe is be 
van illesztve. A metsző C. de PAS. 

V. ö. BRÜNET: Manuel5 

V: i777 h. Szép példány, sima 
hártyakötésben, zöld selyemkötők nyomaival. Mindkét kötet cím
lapjának verzójára MILLER cimeres könyvjelzője van felragasztva.; 
Jelzete: Geo . 713. A II. kötet első fele, a 752 1.-ig terjedő pars 
III, még egy példányban megvan, ugyancsak sima hártyakötésben. 
Jelzete: Germ. 5963. 

1635. 
56. 

GVILLELMI* POSTELLI* I De | RESPVBLICA,* j Seu | Magistratibus | 
* Vörössel szedve. 

LVGDVSI BATAVORVM. 
£x Officina. loannis Maire..inno J&3J 

29. kép. 
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ATHENIENSIVM* I Liber | Ex Mufœo | IVÁN.* BALESDENS,* in | Principe 

Senatu Advocati | (Nyomdászjelvény.) LVGDVNI BATAVORVM | E X offi

cina JOANNIS* MAIRE | CID IDC XXXV. 

24-r. 1 0 5 x 5 4 mm., 232, ( 6 ) 1. Szerző rézmetszetü arcképé
vel, cimkép gyanánt. A számozatlan lapokat az index capitum 
tölti be. 

V. ö. BRUNET: Manuel5 V : 1776. b. Ö e kiadást nem ismeri, 
hanem 1621-bői említi meg, mint ELZEViER-nyomtatványt. Ez adata 
téves s az itt leirt kiadás az editio princeps. — Szép példány, ara
nyozott hátú borjúbőrkötésben. Jelzete: An t . 1654. 

1641. 

57-
BONAVENTURA | CORNELIUS BERTRAMUS* | De | REPUBLICA* 

EBRiEORUM, | Recenfitus* | Commentarioque illufiratus | Opera* 
CONSTANT L'EMPEREUR | ab Oppijck | [Nyomdász] el vény.] LUGDUNI 

BATAVORVM | EX Officina JOANNIS MAIRE* | CID IDC XLI. 

24-r. 1 0 7 X 5 4 m m v (48) , 452, (22 ) 1. A Leydenben 1641. 
kelt előszó GERARDUS ab AERNHEMhez van intézve. A végén két 
mutató van, melyek egyike a mü tartalmára, a másika az idézett 
héber szavakra vonatkozik s végül az «errata»-jegyzék. 

V. ö. BRUNET: Manuel5 V : 1 7 7 e . h. Csinos példány, hozzá
kötve CUNAEUS de republica Haebreorum libri III. c. és a 24. sz. a. 
leirt műhöz. Jelzete: G e o . 808 . 

1642. 
58. 

TRACTATus [ De j C O N S T I T U T I O N E | IMPERII | ROMANO-GER-

MANICI | Auctore | I A C O B O LAMPADIO I. C. | LVGDVNI BATAVORVM | 

Ex officina JOANNIS MAIRE | 1642. (Rézmetszetü címlap W. fecit.) 

A szedett címlap így hangzik: Tractatus | De I REPUBLICA j 
ROMANO-GER- | MANiCA | Auctore JACOBO LAMPADIO, I. C. | Acceffit | 

Eiufdem Difcurfus de NATURA | NUMMI, & Interpretatio L. 2. \ C. 

* Vörös nyomású sor. 
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de Vfucap. pro Heréd. | Item JACOBI AUGUSTI THUA- | NI GERMANIAE 

Defcriptio, | ex eius lib. 2. Histor. | Editio tertia, auctior et emenda-
tior. | (Rozetta.) LUGDUNI BATAVORUM, | EX Officina JOANNIS MAIRE | 
CID IDC XLII. 

24-r. 111x57 m m - j 377 1- Első leydeni kiadása BRUNET sze
rint1 1634-ben jelent meg. E mü eredetileg a jogi doktorátus 
alapjául szolgáló értekezésnek készült 1619-ben De iurisdictione 
imperii Romano-Germanici címen s megfelelőbb jelen címét az 
1642-iki kiadást sajtó alá rendező H. CoNRiNGius-tól nyerte.2 

A M. N. Múzeum könyvtárában e kiadásból három azonos 
példány is van. Az egyik sima hártyakötésben. Jelzete: Germ. 
4935. A másik MILLER exljbriszével, borjúbőrkötésben. Jelzete : 
Germ. 4939. A harmadik, papirborítékba fűzött példány, a be
jegyzés szerint : Sali ay Imre úr ajándéka 1862. Ap. 17-én. Jelzete: 
Geo. 712. d. 

1652. 

59-
CoMPENDiuM | Históriai Batavicas. | LVGD. BATAVORUM j Ex Officina 

Johannis Maire. 164J. | (Rézmetszetül címlap : C. v.D(alen)^ fculp. 30. 
kép.) A szedett címlap : COMPENDIUM | Históriás Batavicas | A JULIO 
CESARE I ufque ad haec tempóra. | Auetore | ANTONIO THYSIO, I. C. | 
& Professore in Acade- j miâ Leidenfi. | Accélère \ prœter duos eiuf-

dem dif- \ cur fus oratorios, Articuli pacis | int er Hifpaniarum Regem 

& j Fœderatos Proceres. \ (Nyomdászjelvény.) | LUGDUNI BATAVORUM, [ 
Ex Officina JOANNIS MAIRE | e b IDC LII. 

24-r. 109X57 mm., (48), 479 1. A rézmetszetü címlap év
száma téves, amint ezt a kiadványt bevezető ajánlás kelte : Leyden, 
1651. október hava is igazolja. 

V. ö. BRUNET: Manuel5 \T:ijj6. h. Jól konzervált példány, 
sima hártyakötésben. Jelzete : H. rel. 1520. 

1 Manuel du libraires V : 1777. 
2 V. ö. Alig. Deutsche Biographie XVII : 574 I. E munka az 1634-iki 

kiadást nem említi. 
3 V. ö. Catalogue de la bibliothèque HAMMER IV 1527 1., 27357 sz. 
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C O M P E í í B . I U M 
ĵ f1 Históriáé Batavicae 

1645. 

60. 

GUILELMI PosTELLi | De | REPUBLICA, j Seu | MAGISTRAT! 
BUS [ ATHENIENSIUM | Liber. | Ex 

Mufœo | JOAN. BALESDEUS, In | Prin
cipe Senatu Advocati. | Accejjit \ 

ANTONII THYSH J. C. | Difcurfus 

Politicus de eadem ma- \ ieriâ, & 

Collatio Atticarum \ & Romanorum 

legum. | (Rozetta.) LUGDUNI BATA-

VORUM,|EX Officina JOANNIS MAIRE.J 

CID IDC XLV. 

24-r. 109x61 mm., (6), 368 
1. POSTELLUS rézmetszetü arc
képével. A címlapon jelzett füg
gelékkel bővített, különben lapról
lapra az előző kidással (1. 56. 
sz. a.) megegyező kiadás. 

V. ö. BRUNET Manuel5 V : 
1776., aki tévesen mint az ELZE-

viER-ek kiadványát említi s a bő
vítésről nem szól. Sima hártya- LVGBBATAVORUM. 

kötésű példány, a címlap hátán £x officwa, Iokannw Maire. )6j$ 
MILLER exlibriszével. Jelzete : Ant. 
1648. 

30. kép. 

Amsterdam, Janssonius János sajtója. 

1632. 

é i . 

loh : Angelii | WERDENHAGEN | I. C. C. | Vniuersalis | Introductio 
in | omnes | RESPVBLICAS | siue | POLITICA GENERALIS | Amílelodami, | 
Apud Joann Janßonium | Anno. i6}2.\ (Rézmetszetü címlap 30. kép.) 

24-r. 104X 51 mm., (62), 767, (25) 1. Az ajánló levél 1631. nov. 
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i-én kelt. A kötet végén lévő számozatlan lapok jó részét M. 
STAT. BÜSCHERUS Paraenesis eximia c. müve tölti meg. 

V. ö. BRUNET Manuel du libraire5 Y:i'jj6. h. SZÉCHENYI FE

RENC gróf példánya, rongált fatáblás, borjúbőrkötésben. Jelzete: 
Pol. g. 1536a. Ugyanez évben BLAEU Vilmos kiadásában is nap-

A s világot látott, de rézmetszetü cim-
lap nélkül s rendkivül apró nyo
mással. E kiadás jelzete : Pol. g. 
1536. 

1633. 
62. 

A R A B I A , | / « Í | Arabum vicina-j 
rumq^ gentium Ori-\ entalium leges, 
r i t u s , \facri et p r o f a n i mo- \ res, in-
flituta et | hifioria : \ Accedunt prœ-

terea \ varia per Arabiam \ itinera, 

in quibus mul- \ ta notatu digna 

enar- \ rantur | AMSTELODAMI j Apud 

Joannem Ianßonium. A° i6ßß. \ 

(Rézmetszetü címlap. 31. kép.) 

24-r. 106x54 m m - j 297 1. 
Tartalma: De nonnullis orienta-
lium urbibus a GABR. SIONITA ac 
JOANNE HESRONITA. 3—90 1. — 

. CHRISTOPHORI RICHERII De moribus 
atque instituas Turcarum, Arabum, 
aliarumque. 91—112 1. — Ex 

JoANNis COTOVICI itinerario Hierosolymitano et Syriaco excerpta. 
113—228 1. — Arábia leirása LODOVICUS GODOFREDÜS Archon-
tologia Cosmica c. és ADRIANUS ROMANUS Theatrum urbium c. 
müvéből. 229—257 1.— VoLFGANGi DRECHSLERI História Arabum. 
258—288 1. — S végül: Appendix sive excerpta ex MUHAMMEDIS 

ALFERGANI Astronomicis. 289—297 1. 
V. ö. BRUNET Manuel du libraire.5 V : 1776 hasáb. Szerinte 

jobb az 1635. kiadás. Két példány. Egyik vakon préselt birkabőrbe 

; i . kép. 

file:///facri
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kötve, rézcsatokkal. HORVÁTH ISTVÁN könyvtárából. Jelzete: Geo. 
803. A másik hártyakötésben, SZÉCHENYI FERENC gr. könyvtárából, 
egybekötve az ELZEViER-féle Persiával. Jelzete: H. E. E. 269. 

63. 

DE | LEODIENSI | REPVBLICA. | Auctores Praecipui | Partim nunc 

primum editi \ in quibus \ Defcriptœ 

antiquitates, \ antiflitum História, et I 
alia habentur | Edidit | MARCVS ZVE-

RIVS | BoxHORNivs | Cum Privilegio 

I Amstelodami, | Apud Joannem Jan-

ßonium | Anno 1633. | (Rézmetszetü 
címlap.) 

24-r. 1 1 1 X 5 2 mm., (6) , 516 

1. Tartalma: Descriptio agri Leo-
diensis auctoribus L. GUICCARDINO, 

ABRAHAMO ORTELIO, VALERIO A N D -

REA. —- JoANNis PLACENTII história 
episcoporum Leodiensium. — Dip
lomata Leodiensia. — Alia, ad res 
domi forisque a Leodiensibus gestas 
spectantia, passim excerpta. 

V. ö. BRUNET Manuels V: 

1777. h. Szúrágta példány, sima 
hártyakötésben. Jelzete: H. rel. 

839. 32. kép. 
1634. 
64. 

RESPVBLICA | NAMVRCEN-1 SIS, | HANNONI.E, | et | LVTSEN-
BVR- | GENSIS | Amstelodami, Apud Joannem Janßonium. 16)4. \ 

(Rézmetszetü címlap. 3 2. kép.) 
24-r. 112x57 mm. 522 1. Tartalma: I. B. GRAMAYE Respub-

l|ca és História Namurcensis. 3—110 1. — LUD. GUICCIARDINI de

scriptio comitatus Namurcensis. 110—120. — U. a. Descriptio 
comitatus Hannoniae. 121—181. 1. — JOAN. BERTELII descriptio 
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ducatus Luxenburgensis és história princípium Luxenburgensium. 
183—511 1. — Végül: De moribus populi Luxenburgensis. 
512—522 1. 

V. ö. BRUNET Manuel5 V : 1777 hv ahol alighanem tévesen 
1633. év alatt szerepel. Sima hártyakötésü, jól fentartott példány. 

Jelzete : Geo. 750. 

Utrecht, Zilius Gisbert sajtója. 

1664. 

65-

Respublicas j ACHiEORUM | et | VEIENTIÜM\ Juxtafua Fata\ 

in ufum | Prœfentis Seculi | deliniatae| a \ MARTINO\SCHOOCKIO\ 

TRAJECTI ad RHENUM.\EX officina Gifberti Zylii. | A° MDCLXIV\ 

(Rézmetszetü címlap.) 
24-r. 110X56 mm. (16), 224 1. E műből két, a címlap hij-

ján teljesen azonos kiadás készült. A b kiadás címlapja a követ
kező: FATUM | Reipubliae | A C M O R U M | et | VEIENTIUM | in 
Exemplum | propositum | à MARTINO | Schoockio | TRAJECTI ad 
RHENUM|ex officina Zyliana 1664. | 

V. ö. BRUNET Manuel5 V :177e h., aki e körülményről nem 
tesz említést. Az a levonat sima hártyakötésben. Jelzete : H. ant. 
738. ; a b levonat aranyozott hátú bőrkötésben. Jelzete: H. ant. 
738d. 

Strassburg, Staedelius János sajtója. 

1658. 

66. 
P£Ti?/jHENDEREICH|MASSILIA | (97X113 mm. rézmet

szetü címlap). Szedett címlap : PETRI | HENDREICH | MASSILIA. | 
Argentoratis j Apud fofiam Staedelium | (Vonal) \M. D. C. LVIII. \ 

24-r. 97X51 mm. A rézmetszetü címlapon kívül: (10), 418, 
(17) 1., 5 üres 1. A végén van az index auctorum. 

V. ö. BRUNET Manuel5 V : 1777. h. Szerinte először 1652. je
lent meg. Sima hártyakötésü példány, zöld selyemkötők nyomai
val. A szedett címlapon e bejegyzés: Ex libris Comitis Francisa 
de Nadasd, 1669. Jelzete: Gall. 870. GULYÁS PÁL. 



ADATTAR. 
Egy felsőmagyarországi könyvkötőcsalád följegyzéseiből. 

(Első közlemény.) 

A Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. SZÉCHENYI Könyvtára 1909-ben 
vásárlás útján egy érdekes zsebalakú, hártyába kötött papirkéziratot 
vásárolt meg, (címlapjának hasonmását lásd e folyóirat 1910. évfolyama 
109. lapján), melybe STEINHÜBEL György felsömagyarországi könyv
kötőlegény kezdte följegyezni élményeit, úti benyomásait, keresményét 
1660-ban, amikor németországi vándorútját megkezdette. A kötetet 
maga a tulajdonos köthette be ; a tábla eredetileg aranynyomású prése
lése erősen megkopott, úgy, hogy rajzából alig vehetünk ki valamit 
De a tulajdonos kezdőbetűi : G. S. és az évszám : 1660 még ma is 
világosan olvasható. A 134, 74 x I 2 ° m m - n a gy s ág u levélből álló 
kötetke STEINHÜBEL Györgynek 1698 április 6-án bekövetkezett halála 
után idősebbik fia, János György tulajdonába s ezután fiúról-fiúra szál
lott. Az utolsó STEINHÜBEL, aki nevét bejegyezte a könyvecskébe, Lajos, 
1873-ból. Az utolsó években, DIVALD Kornél mütörténeti iró birtokában 
volt az érdekes kötet, aki anyai ágon rokonságban állott a jeles könyv-
kötöcsaláddal s ő tőle váltotta magához Múzeumunk kézirattára a mive-
lődéstörténeti adatokban gazdag emléket. Jelzete : Oct. germ. 244. 

íme az érdekes kötet tartalma : 
( i a 1.) I. N. Jesu. Psal: 37. V. 5. Befehl dem Herren deine wege 

und hofle auf in er wirds wohl machn. 
(1 b 1) üres. 
(2a 1) : Reiß f büchlein. | Beschreibung der länder | und Stätte, 

die ich in meiner | wanderschafft durch reyfet ge- | sehen auch theils 
darinen ge- | arbeitet, darbey auch viel | guttes und böses aus ge
standen | und erfahrn habe. | Georg Steinhübel Buch- | bindergesell aus 
Ungarn von Deutschgraben der Zeit in | Hamburg. | Anno 1660. den 
28. Sept. | Vanitas Vanitatum et | omnia Vanitas. 

Magyar Könyvszemle. 1912. III. füzet. 17 
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(2b —3b 1.) üres. 

(4K — 5 a 1.) Morgen gruss des Herren Jesu. (Imádság) 

(5b — 7. b 1.) üres. 

(8a 1.) Laus Deo. 

Anno 1653 den 27 Appril : Am tage Georgi bin ich von meinem 

Lehrmeister Johannes Senker Buchbinder in Tirnau frey gesprochen 

worden, habe gelehrnt 4 Jahr. Gott hülfP weiter. 

Den 15. Juni bin ich von Tirnau gereist nach Crembnitz. 

A° 1654. den 1 Septemb : von Cremnitz nach Neusohl den 10. 

Novem : von Neusohl nach Leutschau. (8t> 1.) den 13 Novem: bin ich 

nach Leutschau kommen, und bey den Herrn Lorentz Brever gearbeitet. 

Den 26. December habe ich angefangen Stückwerck zu arbeiten. 

Anno 1658. 

Den 14. January habe ich mit Herrn Lorentz Brevem zu sammen 

gerechnet, der bleibet mir schuldig fl. 140. Zwischen Leutschau und 

Georgenberg entspringt ein Wasser das wird zu stein. 

(<ja 1.) Laus Deo. 

A° 1659. den 30. Octob. habe ich mit hern Lorentz Brevem 

abermahl zusammen gerechnet, hat mich baar abgezahlt mit fl. 279 9- 39^ 

Anno 1660 den 10 April nam ich abschied und schickte mich 

nach Bresslau, der liebe Gott gebe Glück Heyl und Seyen, auf das ich 

meine reyse mög glücklich volenden. 

(9b 1.) Anno 1660 den 11. Ap : Hab ich Meine Sachen in des 

Herrn Daniel Pfannschmiedts seine Verwahrung geben Mit einer Grü

nen lade, die Consignation ist darinnen zu finden. 60. Reichstl: habe 

ich dem Herrn Michael auf seine Studia Deputirt, gab sie Herrn Pfan-

schmidt in seine Hände. 

(10a 1.) Eodem Anno Hab ich Meinem Herrn Landtsmann 

Miehaely Schön S. Theolog: Stud: geliehen auf seine Studia 20 

Reichstl. Gott gebe gnade das ers möge nützlich anwenden. 

Dieses ist mit Danck bezahlt worden A° 1664 den 10. Sep : 

( i o b 1.) Anno 1660 den 12 Aprill, Hab ich den Herrn Stephano 

Fliess Buchdrucker in Leutschau geliehen Paar Ungrische fl. 50. 

Die Handschrifft ist in der grünen Lade zu finden. 

Anno 1665 ist dieses mit Danck bezahlet worden. 

(11 1.) üres. 

( i2 a 1.) In Nomine Jesu. 

Anno i66o den 14. Apr: Bin ich von Leutschau aus ober Ungarn 
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Ober Ungarn 

Schlesien 

Fürstliche 

Residentz 

M. 60. 

Ordnung 
v. Landt 

verreyset nach Bresslau und bin kommen auf nach folgende Stätte. 

NB. S. bedeutet eine Stadt. M. ein Marckt. D. ein Dorf. 

M. Georgenberg. 

M. Leütschendorf 

Waag 

S. Sillein 

M. Jabluncka 

S. Teschen 

(12 b 1.) 

S. Neustadt 

S. Rattenburg 

S. Brieg 

S. Ohlau 

S. Bresslau 

Surna 60 Meiln. Den 23 Apprillis bin ich nahe 

Bresslau kornn u. bin bey dem H. Vater Georg Ziiner-

man eingekehrt und bey H. David Geyssler gearbeitet. 

Den 9. May bin ich bey Offener Lade Examinirt 

und zu einem Volkommlichen gesellen gemacht wor

den, meine baten und Testes sind gewesen, Georg Zim

mermann, damals der ( i 3 a 1.) gesellen Vater und Hanns 

Heinrich Schaubach, von Darmstadt, bey Franckfurt 

am Mayn. Den 15. May Bin ich von Bresslau gereysst 

nach Leipzig mit H. Peter Wiedemann Handelsman in 

Bresslau und bin kommen auf folgende Stätte. 

S. Neümarck. 

S. Lignitz . . . Fürstliche Residentz 

S. Kleinhohn 

S. Puntzeln (Bunzlau) 

S. Görlitz Allda ist B. H. grab zu sehn auf einem Berge 

S. Pautzen (Bautzen) 

S. Comesz (Kamenz ?) 

S. Grossen-Hohn (Grossenhayn) 

(13b 1.) 

S. Worszen (Würzen) 

S. Leipzig. 

Summa 42 Meilen. 

Am 26 May bin ich nach Leipzig kommen auf die 

17* 

Ober-Lausnitz 

Alte Zeit 

Ordnung 
v. Landt. 



2Ó0 ADATTAR 

Auf der Uni
versität Studio • 

sij 

Brandeborger 
gräntze 

M. i i ligt an 
der Elbe Fluvii 

3-

Mess. Und bin bey dem H. Vatter. Caspar Luncius ein 

losirt (sic), auch etwas bey ihm gearbeitet. Ist mir alles 

gutes erwiesen worden, aida ist eine Universität sambt 

sieben Collegiae zu sehn, habe auch aida angetroffen 

meinen guthen freundt, Herrn David Güntherum aus 

Ungarn Studio'. 

( i4 a 1.) Den 13. Junii (kitörülve : May) bin ich von 

Leipzig gereyset nach Wittenberg, Und bey H. Vatter 

Gottfried Hesz einkehret habe auch aida meine Herrn 

landsleute angetroffen, als H. Johann Linteri von Neu

sohl, H. Quitoni, H. Lachonosorcum, H. Michael Schön 

und Martinum Leutmann haben mir alle sämblich grosze 

Ehre erwiesen, der Zeit bin ich gereyset mit Jacob 

Rösch von Kremnitz. 

(i4> 1.) Den 18 Juni (kitörülve: May) bin ich 

gereyset nach Zerbst aida wird gutt Bier gebraut von 

Zerbst nach Magdeburg, den 20. Juni (Maj kitörülve) 

bin ich nach Magdeburg kommen u. bey Herrn Vatter Her

man Schurr ein kehrt. Diese Statt ist A° 1631 den 10 Maj 

von Graft Tilli und Graff Papenheim gantz und gar 

Ruinirt und in die Aschen geleget worden. Aida habe 

ich in der Stehend bleibenden Kirche Thum Schöne 

Antiquitäten gesehn. 

( i 5 a 1.) Als erstlich ein Tisch bey dem Altar stehend 

von klarem Jaspis, ist 8 Elen lang, 4 Elen breit 3 virtl 

dick hat König aus Moren dem Keyser Ottho verehrt 

kost soi er haben 2 Thonnen goldes 

ein Taufstein von Saphir kost 1 Tonne Goldes. 

Ein gegossenes gütter Werk von eysen, sehr künst

lich gemacht, darin ist zu sehn Keyser Ottho sein be-

grabnüss in Allabaster geschnitten. 

( i 5 b 1.) Die Kantzel, darbey Jungfrau 

Bildnisz soi so schön sein, als sie gewesen ist. 

Die 5 kluge Jungfrauen mit lachendem 

und dagegen die 5 Törichte mit weinendem 

gar künstlich aus steinen gehaut. Eine Orgel gar künst

lich gemacht mit bewegende bildern geziert ein gantzes 

Werck. 

Mariae 

Munde 

munde 
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Stily veteris 
m. 5. 

Universität 

Sind zu sehen 2 Graffen die, die Statt Anno 1413 
haben wollen erobern, wurden aber gefangen und in 
Arest gezogen, mit ( i6 a 1.) brot und waßer gespeist 
bis in ihren Todt. 

Eine Seyle da Bischof Vdo ist vom bösen fründt 
enthäubt worden. 

Ein Schwartzer Mohr, dem gab Keyser Ottho 9. 
Thonnen goldes zur bauung der Kirchen ist von eytel 
Schmuck stücken aus gebauet. 

Eine Kantzel da Doctor Luther hat zum ersten 
mal darauf gepredigt. 

Keyser Otto sein bildnűsz stehet auf dem Alten 
Marckt zu sehen zur Pferdt ver gült in Stein gehauet. 

( i 6 b 1.) den 21. Juni: (kitörölve May)Bin ich von 
Magdeburg gereyset nach Helmstät und bey Herrn Vat-
ter Heinrich Mathias einkehret hat mir alles gutes 
erwiesen. 

Aida ist auch zu sehen ein schönes Collegium, 
dann hat man zu sehen des grossen Antonius. Sein 
gebéin ist Annatomirt worden, war so grosz dass er 
kuntse mit den arm über des Fürsten von Wolffenbűtl 
somit . . . langen, mehr ist zu sehen die gantze Ana
tómia des Menschen (17* 1.) in Schönen Leuchtbildern 
çemahlet. Közli: GULYÁS PÁL. 



TÁRCA. 
JELENTÉS 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁRA 

ÁLLAPOTÁRÓL AZ I 9 I 2 . ÉV MÁSODIK NEGYEDÉBEN. 

I. 

A nyomtatvänyi osztály anyaga a lefolyt negyedévben köteles példá
nyokban 2927 drb nyomtatvánnyal, ajándék útján 1313 drb, vétel útján 
341 drb, áttétel útján 37 drb, csere útján 3 drb, összesen 4621 drb nyom
tatvánnyal gyarapodott. Ezenfelül köteles példányok címén beérkezett. 
alapszabály 243 drb, falragasz 2036 drb, gyászjelentés 1515 drb, hivatalos 
irat 199 drb, műsor 371 drb, perirat 7 drb, színlap 2018 drb, zárszám
adás 1188 drb, különféle 689 drb, összesen 8266 apró nyomtatvány. 
Vételre fordítottunk: 4608*65 koronát, 16770 frankot, 92 márkát, 
9175 lírát. 

Ajándékaikkal a következők gyarapították a nyomtatványi osztály 
anyagát : 

Belügyminisztérium; BERCZELLY György, Gyanta; Budapesti keres
kedelmi és iparkamara ; Budapest sz.-főv. statisztikai hivatala (2 drb) ; 
Comité internat, permanent de Littérature, Paris (11 drb); The John 
CRERAR library, Chicago ; Deputazione Fiumana di storia patria ; DOBJÁN 
László ; Dunamelléki réf. egyházkerület főjegyzője ; Egyházmegyei ható
ság, Pécs ; Egyházmegyei könyvnyomda, Nagyszeben (2 drb.) ; Erdélyi 
múzeum-egyesület, Kolozsvár; Estadistico de la republ. Uruguay, Mon
tevideo ; FEJÉRPATAKY László ; FELEKY Károly, New-York (2 drb) ; Föld-
mívelésügyi minisztérium ; Fővárosi könyvtár (22 drb) ; GULYÁS Pál ; 
Hof- u. Staatsbibliothek, München; Instituto Oswaldo Cruz, Rio de 
Janeiro ; KÁLMÁNY Lajos, Szeged ; Képviselőházi iroda (6 drb) ; Kir. orsz. 
fegyintézet igazgatósága, Szamosújvár (2 drb) ; Kiskunfélegyháza városa ; 
KLASZ Pál (44 drb); Kongl. universitets-bibliotek, Uppsala; Kongl. 
bibliotek, Stockholm ; Library of Congress, Washington (2 drb) ; 
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MADARASSY László ; MÁGÓCSY-DIETZ Sándor ; M. kir. központi statisztikai 
hivatal ; Magyar jogász-egylet (2 drb) ; Magyar Könyvszemle szerkesztő
sége; Magyar Tud. Akadémia (4 drb); Magyarországi Kárpátegyesület, 
Igló (2 drb) ; Matica Srpská, Újvidék (3 drb) ; MELICH János ; Museum 
of fine arts, Boston ; NAGY Géza, Seprős ; PALÓCZ László, Szeged ; PAP 
Károly, Debreczen; RICHTER Alajos Wien; SCHÖNFELD P . ; Société de 
Geographie de Finlande, Helsingfors (11 drb.); SOLYMOSI Elek; Statist. 
Zentral-Kommission, Wien; «Stefánia» szegény gyermekkórház-egve-
sület ; SZALAY Béla (6 drb.) ; SZALAY Imre (3 drb) ; Székely Nemzeti 
Múzeum, Sepsiszentgyörgy ; SZEKERKE Lajos, Szeged ; SZENTESY Alfonz ; 
SZTRIPSZKY Hiador ; THIBAUT I. B., St.-Peterburg ; Towarzystwo przyjaciot 
nauk, Poznan ; Turin városa ; TURNOWSKY Sándor ; Vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium ; VARGHA László ; Veszprémvármegyei Múzeum, Vesz
prém; WICHMANN Jrjö, Helsingfors; ifj. ZICHY Nándor (utolsó részlet, 
1132 drb.) 

Nevezetesebb ajándékozó Dr. KLASZ Pál, aki 44 drb. nyomtatványt 
ajándékozott, amelyek közt sok ritka XVI—XVIII. sz.-i külföldi nyom
tatvány van. 

A vásárolt könyvek közt említésre érdemesebb szerzemények : 
1. HELTAI G. : Agenda. Kolozsvár, 1559; 2. MAROSVÁSÁRHELYI Gergely: 
Jóságos cselekedeteknek summái. Kassa, 1623. (A kettőnek ára iéoo 
kor.) ; 3. SELYEI BALOG I. ; Temetőkert. Várad, 1655; 4. HELTAI G. : 
Cancionale. Kolozsvár, 1574. (JÓKAI hagyatékból); 5. Apológia ad versus 
calumnia Fr. Stancari. Kolozsvár, 1558 (unikum); 6. Üdvözlő versek 
Csáky Mihályhoz. Kolozsvár, 1558 (címlapnélküli példány, unikum); 
•ji BoMELIUS Th. : Clironologia rerum Ungaricarum Brassó, 1556. (Az 
5—7. alatt említett müvek LUKINICH Imre dr.-tól csere útján szereztettek.) 

A könyvtár helyiségében az elmúlt negyedévben 7088 egyén 14.239 
kötet nyomtatványt használt; kölcsön útján pedig 474 egyén 1203 
kötetet vitt ki házi használatra. 

A lefolyt negyedévben 1353 munkát osztályoztak, melyekről össze
sen 1925 cédula készült. Kötés alá 786 müvet 982 kötetben küldtünk. 

A köteles példányok átvételére berendezett helyiségbe ezidő alatt 
767 csomag érkezett, ugyanonnan 1074 levelet expediáltak, amiből 349 
reklamálás volt. 

Az 1897 : XLI. t.-cikk intézkedései ellen vétő nyomdatulajdono
sokkal szemben 9 esetben indítottunk peres eljárást. 

Végül megemlítjük, hogy az ifj. gr. ZICHY Nándor által ajándéko-
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zott könyvek lajstromozását befejeztük; eszerint az ajándékozott müvek 
száma 2042. E művek szakkatalógusba való beirását folytattuk. 

II. 

A hirlaptàr a lefolyt évnegyedben köteles példányok útján 324 
évfolyam 31.487 számával gyarapodott, áttétel útján 61 évfolyam 6330 
számával, ajándék útján 5 évfolyam 269 számával; vásárlás útján pedig 
12 évfolyam 1815 számával. 

Ebből ajándék : MÁRTON Árpád bukaresti ref. lelkésztől A Jó Pász
tor és a Romániai Magyar Újság 1910/11. évi 16 száma; KUN Dániel 
antikváriustól az 1867-i Pesti Hirlap 6. sz. ; id. dr. TOLDY Lászlótól a 
Gemeinnützige Blätter 1829:11. félév; továbbá a Szabadság (Cleveland) 
1912., a Népiskolai Tanügy (Eger) 1905—06, Beregvármegye Hiv. Lapja 
1908. évfolyama az illető szerkesztőségektől. FELEKY Károly New-York
ban lakó hazánkfia folytatta az amerikai magyar lapok beküldését. — 
Vásárlás: PAP Sámuelnétől Magyarság 1903—04 (25 kor.); KUN Dániel
től : Kalauz (Pécs) 1865—66. és 1867—68, Műcsarnok 1868—69. Egy
házi Közlöny 1872—73, Honderű 1844:11., Kémlő 1836—37, Műipar 
1841, Literatúrai Lapok 1836 évf. (51 kor.) WACHTEL Gyulától: Der 
Ungarische Israelit 1876, 1877, 1890, 1891, 1893 évf. (39 kor. 40 fül.) ; 
özv. REISNER Józsefnétöl : Ország-Világ. 1884 (5 kor.). 

Az évnegyed folyamán a könyvtárban 559 olvasó 764 hirlap 1012 
évfolyamát 1298 kötetben használta, házon kívül pedig 10 olvasó 10 
hirlap 28 évfolyamát 56 kötetben; összesen tehát 569 olvasó 774 hír
lapnak 1040 évfolyamát 1354 kötetben. 

Átnéztük 340 évf. 27.264 számát; céduláztunk 156 évfolyamot 
(közte 31 új lap). Beköttettünk 206 kötet hírlapot. 

Ezeken fölül a rendes folyómunkák is zavartalanul folytak. 

III. 

A kèiirattàr az 1912. év második negyedében a múzeum részére 

történt állami vásárlás útján 16 kézirattal, 1546 irodalmi levéllel, 592 

irodalmi analektával, ajándék útján 12 újkori kézirattal, 4 zenei kézirat

tal, vétel útján 17 újkori kézirattal, 1 térképpel, 21 irodalmi levéllel,. 

5 irodalmi analektával, 2 zenei kézirattal, 61 zenei levéllel, áttétel útján 

6 újkori kézirattal, hivatalos másolás útján 4 zenei kézirattal, összesen 

2287 darabbal gyarapodott. Vételre 1637 koronát és 251 márkát fordí

tottunk. 
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Ajándékozók voltak : DEMÉNY Dezső, KÖVÉR Ilma és ifj. gr. ZICHY 
Nándor. 

A jelen évnegyed megbecsülhetetlen gyarapodása JÓKAI Mór írói 
hagyatéka, melyet a magyar állam vásárolt meg a Nemz. Múzeum szá
mára. A kéziratok között van néhány müvének első fogalmazványa, 
továbbá nagy kiterjedésű levelezése. A szerzett anyag többi részében 
különösen becsesek LISZT Ferenc TÁBORSZKY Nándorhoz írt levelei. Tör
ténelmi értékkel bír STENGLIN Emmanuel 1664-ben készült térképe 
Magyarországról, egy francia nyelvű úti napló a RÁKÓczi-korból, DESAL-
LEURS francia követ titkárának munkája, egy XVII. sz.-i erdélyi ország
gyűlési kézirat, mely ALVINCZI itélömester példánya volt s néhány kisebb, 
a szabadságharc történetére vonatkozó kézirat. DEMÉNY Dezső ajándéká
ból BRAND (MOSONYI) Mihálynak egy munkája került a kézirattár bir
tokába, míg az irodalmi levelek közül kiemelendő Szenczi MOLNÁR Albert 
levele REMUS Györgyhöz. 

A kézirattár személyzete bevégezte a múlt negyedévi hátralék föl
dolgozását s a jelen negyedévi gyarapodást, a JÓKAi-hagyaték kivételé
vel, melynek rendezése most folyik. Azonkívül munkába vettük az iro
dalmi levelek kiválogatását a levéltár anyagából. 

Az évnegyed folyamán 67 kutató használt 197 kéziratot, 629 iro
dalmi levelet és 453 analektát. Kikölcsönöztünk 10 esetben 41 kéziratot. 

IV. 

A levéltár törzsanyaga az elmúlt évnegyedben vétel útján 678, 
ajándékozással 220, összesen 908 darabbal gyarapodott. 

A vételre fordított összeg 2891-40 kor., 2365 márka. 
Az ajándékozók voltak : SZEGEDY-MASZÁK Hugó, herceg ODESCALCHI 

Arthur, HUPKA Ödön, CSATÓ Gábor és GARAI Károly. 
A törzsanyag gyarapodása, a jelenleg feldolgozás alatt álló 576 

EBECZKY irattól eltekintve, így oszlik meg: 3 középkori, 49 újabbkori 
irat, 16 címereslevél, 1 grófi oklevél (1696 febr. 23., BETHLEN Miklósé), 
38 48/49-es irat, 24 céhirat, 197 gyászjelentés. 

A címereslevelek és nemesi iratok csoportja a következő darabok
kal gyarapodott: 1. 1478 május 27. MÁTYÁS címereslevele Petro Gen-
tile de MONTEFALCO rendkívüli pápai követ részére. (Eredeti); 2. 1542 
július 5. I. FERDiNANDé SALUCZEI Simon deák részére. (Eredeti); 3. 1602 
július 1. BÁTHORI Zsigmond címereslevele Dévai LAKATOS Miklós részére. 
(Eredeti); 4. 1622 augusztus 2. II. FERDINANDÓ FARKAS Mihály részére. 
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(Eredeti); 5. 1622 augusztus 6. BETHLEN Gábor oklevele MÁRK András 
és Péter részére. (Eredeti); 6. 1630 március 4. II. FERDiNANDé KOVÁCH 
János és gyermekei részére. (Eredeti); 7. 1631 november 13. I. RÁKÓCZI 
György címereslevele CHIATO Mihály, István és György részére; 8. 1658 
augusztus 1. I. Lipóré SZUCH Gergely és családja részére. (Hiteles máso
lat 1799-ből); 9. 1668 július 30. I. LiPÓTé az UJLAKY - család részére, 
(eredeti); 10. 1668 augusztus 22. APAFI Mihályé BATIZI János részére, 
(egysz. másolat); 11. 1676 március 16. I. LIPÓT címeres bárói oklevele 
az ANDLAW-család részére. (Eredeti); 12. 1690 április 12. I. LIPÓT címe
reslevele MESTER András részére. (Eredeti); 13. 1700 április 2.1. LiPÓTé 
REUTTER János György részére. (Eredeti); 14. 1708 október 11. I. JÓZSEF 
bárói oklevele PECKER János részére. (Eredeti); 15. 1741 szeptember 13. 
MÁRIA TERÉZIA címereslevele PRÖBSTL Károly részére. (Eredeti); 16. 
1843 november 2. V. FERDINÁND TRETTER, másként JÁRY Györgynek 
nemességet adományoz. (Eredeti.) 

A lefolyt negyedév szerzeményei közül kimagaslik MÁTYÁS király
nak feljebb említett 1478-ik évi címereslevele ; megemlítést érdemel 
továbbá a Jászkún kerület 1848/49. évi jegyzőkönyvének egy kötete. 

A könyvtárban elhelyezett levéltárak közül a SZIRMAY családé gya
rapodott SZIRMAY Balamér adományából 38 drb XVII., 28 drb XVI1L, 
20 drb. XIX. századi irattal, 17 genealógiai táblával, 6 perirattal, 1 nyom
tatvánnyal és 1 lajstrommal, összesen i n darabbal; NÉNYEY László a 
LUKA és NÉNYEY-család irataihoz egy köteget csatolt, végül a negyedév 
utolsó napjaiban érkezett be CSÁKY Albin és Vidor grófok örök 
letété gyanánt a CsÁKY-család lőcsei központi levéltára 70 ládába cso
magolva, amelynek fölállítása, külön pótló bútorozásra lévén e célból 
szükség a jövőben fog megtörténni. E levéltárral a Nemzeti Múzeum
ban letéteményezett családi levéltárak száma a 90-et érte el. A fölállí
tott OCSKAY iratok állaga: 268 eredeti középkori oklevél, 15 középkori 
másolat, 243 XVI., 757 XVIL, 1628 XVIII., 681. XIX. sz.-i okirat és levél. 

A levéltár személyzete a szaporulat leltározása mellett a megelőző
leg feldolgozott levéltárak elhelyezésével, az OCSKAY és BELEZNAY iratok 
revideálásával és felállításával foglalkozott elsősorban : most folyik a 
THALY hagyatékból származó levelek lajstromozása, a FORGÁCH levéltár 
ghymesi ágának rendezése s a MAGYARY-KOSSA iratok összeállítása. 

Az elmúlt negyedévben 62 kutató 26.766 darab oklevelet használt, 
. 10 esetben pedig 968 darab iratot kölcsönöztünk ki. 



SZAKIRODALOM. 

Barcza Imre. A magyar parlamenti választói jog legújabb 
irodalma. Budapest, 1912. Franklin-Társ. 8-r. 51 1. Ara 1 K 20 f. 

BARCZA Imre, aki több, az aktualitás iránt való helyes érzékről 
tanúskodó könyvészeti összeállítással gazdagította a szakirodalmat, a 
magyar parlamenti választójog irodalmáról adott igen gondos és hasz
nálható lajstromot. Jegyzékének használhatóságát és becsét fokozza az 
a körülmény, hogy nem elégszik meg a puszta címfelsorolással, hanem 
röviden össze is foglalja az idézett könyvek, tanulmányok és cikkek 
gondolatmenetét. Hogy egy-két dolgozat elkerülte a figyelmét, oly 
fogyatkozás, amely az efajta összeállítások természetes velejárója s ame
lyet szívesen megbocsát a füzet minden jóindulatú használója. íme 
egy pár hiánya: 1. BIHARI Bertalan: Mi legyen a választójog alapja. 
Budapest, É. n. — 2. HAJDÚ Gyula: Választási reform. Pécs, 1905. — 
3. HEGEDŰS Lóránt: A választási reform és a magyar ipar. H. é. n. -— 
4. LÁZÁR László : A választójog reformjáról. Budapest, 1906. — 5. RADVÁNYI 
V. L. : A választójog reformja. U, o. 1907. — 6. A választójogi reform 
küszöbén. U. o. 1908. — 7. A választójog reformja. Nyitra, 1907. — 
8. RÉZ Mihály: Magyarország és demokrácia. — 9. Zu was braucht 
der Arbeiter das allg. Wahlrecht. Budapest, 1905. 

A füzet nyomdai kiállítása nem eléggé áttekinthető, mivel a könyv
címek és a tartalmi összefoglalások egyforma nagyságú betűkkel van
nak szedve. Új kiadásnál, vagy más hasonló vállalkozásnál ajánljuk 
szerzőnek, hogy az áttekinthetőség érdekében változtasson a tipográfiai 
elrendezésen. GULYÁS PÁL. 

Molnár Imre. A censura története Magyarországon 1600-ig. 
Budapest, 1912. «Élet» irod. és ny. r.-t. 70 1. Ára ? 

Ez a csinosan kiállított, adatait ügyesen csoportosító, folyamatos 
elbeszélöképességgel megírt füzet tulajdonképen egészen mást nyújt, 
mint amit címe igér. Igaz ugyan, hogy a cenzúra szó etimológiai szem-
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pontból általában értékelést, becslést jelent, de a közhasználatban ma 
már sokkal szükebbkörű, specializált jelentése van. A cenzúrán a mai 
közfelfogás azon állami vagy egyházi szervezet munkásságát érti,mely a sajtó 
alá adandó írásmüveket bizonyos szempontokból elbírálja s e bírálat 
eredménye alapján adja vagy tagadja meg a kötelező imprimaturt. 
A MOLNÁR által feldolgozott adatok nagy többsége azonban nem esik 
e kategóriába s munkája inkább a vallásüldözés és hitvitázás irodalmi 
téren megnyilatkozó eseteinek az összefoglalása, sem mint a szorosabb 
értelemben vett cenzúra története, mely utóbbi a felölelt korszakban 
csak embrióban volt meg a két hazában. Müve azonban így is tanul
ságos és használható. 2 

Poncelet Albertus. Catalogus codicum hagiographicorum 
latinorum bibliothecae Vatic anae, Bruxellis 1910. Apud. socios 
Bollandianos. (Typis Julii De Meester.) 8-r. VIII, 593, 2 1. 

A nemrég elhunyt bollandista páter e nagyszabású munkálatában 
a vatikáni könyvtár latin kéziratainak hagiográfiai anyagát dolgozta fel 
könnyen áttekinthető módon. Müve csakis a XV. sz.-ig készült, szoros 
értelemben vett hagiográfiai irodalmat veszi figyelembe s a könyvtár 
egyes kéziratos gyűjteményeit a kódex számrendje szerint ismerteti. 
A kötet ilykép kilenc részre oszlik; ezek: 1. codices Vaticani; 2. codices 
palatini; 3. Codices Urbinates; 4. codices regináé Sueciae; 5. codices 
Ottoboniani; 6. codices Capponiani; 7. codices Burghesiani; 8. codices 
Borgiani; 9. codices Barberiniani. Magyar vonatkozásukkal kitűnnek a 
Cod. Vatic. 8541, mely szent IMRE és szent LÁSZLÓ képeit tartalmazza: 
a Cod. Palát. 439, mely szent iMRÉröl szól; a szent ERZSÉBETÉ vonat
kozó Cod. Vatic. 7592. Palát. 886. Vatic. 4401. Cappon. 116. Palát. 
477. és 857; a szent ADALBERTÉ vonatkozó Cod. Vatic. 6075 és 10.150. 
A kötetet gondosan megszerkesztett névmutató rekeszti be. G. P. 

Matolcsy Mik lós. Könyv és irodalmi gyűjtemény magyarországi 
gyógyszerész-munkákról IJJ8—190p. Budapest, 1910. Stephaneum. 
8.-r. IV., 242. 1. 

A cím után ítélve, nehéz megállapítani, vájjon rendszeres biblio
gráfiának tekintsük-e a könyvet, vagy nagyobb igények nélkül össze
állított adathalmaznak ? Tulajdonképen bibliográfiának kellene lennie, 
mely nem késhetett tovább, miután az orvosi (GYÖRY Tibor 1900.), 
az állatorvosi (KOSSÁ Gyula 1904.) már megjelentek, ezzel tehát orvos-
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természettud. irodalmunk könyvészete teljes lenne. A két előbbit az 
illetékes orvos egyesületek adták ki, de MATOLCSY könyvének már 
nem akadt hivatalos mecénása, csak a Gyógys\. Hetilap jóvoltából je
lent meg apró folytatásokban, úgy hogy alapjában csak különlenyo
matnak mondható. Ha a vállalatot nem kiséri az ismert indolencia, a 
gyógysz. irodalom ősi átka, a részletekben való megjelenés még javára 
válhatott volna: jóakaró figyelmeztetések nyomán pótolhatja hiányait, 
de kétségtelen, hogy olvasatlanul jelent meg, sőt olvasatlan a mai na
pig, mert a különben dúsan burjánzó gyógysz. szakirodalomban semmi 
figyelmet nem keltett, jeléül annak, hogy odaát a bibliográfia fontossá
gát méltányolni még nem tudják. 

A kiadó buzgalmát sem honorálta senki, annál kevésbbé a szer
zőét, aki minden külső kellékkel felszerelve fogott munkájához : az 
egyetemi gyógyszertár vezetője, phil. et med. doctor, egyetemi magán
tanár, jó nevű szakíró, mindenképen illetékes lehet a bibliográfia meg
írására, ha kellőleg figyelembe veszi az eddigi úttörő munkálatokat. 
Sajnos, hogy a sokoldalú tudós rövid előszavának bizonysága szerint 
épen ezt mulasztotta el s önerejéből akarta megoldani a nehéz fölada
tot. Forrásai között bibliográfia egyáltalán nem szerepel : 6 gyógysz., 
4 orvosi és 4 természettud. folyóirat mellett a «budapesti nyilvános 
könyvtárak» alapján írta meg müvét. 

Ilyen repertórium láttára előlegezett bizalmatlansággal vettük az 
opust. Bármi szegényes is az a gyógysz. irodalom, ilyen eszközökkel 
kimeríteni nem lehet, sőt a folyóiratok anyagát is belepréselni 242 kis 
oktávnyi terjedelembe képtelenség. Vegyük mindenekelőtt forrásait. 
Igaz, hogy van két 50 évnél idősebb folyóirata, de a szakérdekü munkál
kodás mégis csak hamarább indult meg. Találomra pl. CSAPLOVICS 
statisztikája a hazai gyógyszertárakról a Tudom. Gyűjtemény 1832. folya
mában jelent meg. Különben a folyóiratok név és számszerint való föl
sorolása sem teljes. Pl. FELLETÁR szaklapja Vegyészet és gyógyszerészet 
(1863) még név szerint sem fordul elő. Ilyen előzmények után csak 
természetes, hogy még a külön fölsorolt folyóiratok földolgozása sem 
lehet teljes. Pl. LÁNG A. F. Gyógy s\. Hirlap)k\>6\ (1848) egyetlen tételt 
sem találunk. 

Természetes, hogy a folyóiratok repertóriumát kifogástalanul meg
csinálni nehéz föladat, pótolni való hiány vagy botlás mindig akad, de 
annál szerencsésebb lehet a szorosan vett bibliográfia. Szerettük volna, 
ha az előszó tájékoztat a mü köréről, rendszeréről, pl. a botanika, 
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kémia terén meddig terjednek a gyógysz. érdekű müvek és a fölvehe
tők milyen osztályokba, rendszerekbe tagolódnak ? Sajnos erről szó sem 
esik, minden bővebb indokolás nélkül 7 szakcsoportot vesz föl: 1. Tu
dományos müvek. 2. Gyakorlat. 3. Szakügyek. 4. Kiképzés. / . Törté
net. 6. Folyóiratok, encycloped. 7. Vegyes müvek. A hány szó, annyi 
botlás. Még érthető lenne pl. elmélet és gyakorlat, bár bibliogr. cso
portnak ez is terjedelmes. Beleesik a természettudomány minden ága, 
mely a gyógyszerészeket érinti, az ilyen rendszer tehát nem adhat át
tekinthető képet az irodalomról. Hogy milyen lehetetlen csoportot állí
tott föl a szerző szellemes antitézise, bizonyítja ő maga. A 2. lapon, 
tehát a tudom, rovatban AGNELLI munkáit sorolja föl : gyógynövény
termelés köréből. Ez lehet: kertészet vagy pharmakoergasia, mondjuk, 
hogy tudomány ; de akkor miért kerül a II. gyakorlati csoportba : 
117. 1. a gymnema sylvestris leveleinek iztompitó hatása, vagy u. o. 
«Solutio Fowleri» viselkedése néhány vasvegyülettel szemben? Más szó
val maga a szerző sem tud megbirkózni látszólag egyszerű rendszeré
vel : tudomány és gyakorlat ? Gyógysz. szempontból a kettőnek határai 
szinte összefolynak. Vessük föl a kérdést: Gyakorlat-e még pl. a tech
nológiai vegytan, vagy tudomány-e már a minőleges elemző vegytan ? 
Ha a szerző egyszerűség okáért nem akarta fölvenni az egyes tudom, 
szakok pl. botanika, kémia részletező beosztását, vagy a könyvtárak 
szisztematizáló csoportjait, legalább annyi engedményt tett volna, hogy a 
gyógysz. egyetemi tanrendje szerint csoportosította volna az anyagot, 
így, amint adva van a : tudományos csoport, indigesta moles . . . Mert 
ha én pl. teratológiai adatokat keresek, miért kelljen azokat elavult 
kémiai értekezések tömegében keresnem? 

De tegyük föl a szerző mentségére, hogy az óhajtott rendszerező 
összefoglalás, a tulajdonképeni bibliográfia, a fönt érintett külső bajok 
miatt elmaradt, de a lelkiismeretesen összehozott anyag kárpótol min
denért, hisz együtt van minden. . . Szomorú, hogy még ez a mentség 
sem állhat meg, mert a nyújtott anyag hiányos, önkényesen csonkított. 

1578 az annus a q u o . . . MELIUS JUHÁSZ P. könyve lenne az első 
gyógysz. érdekű munka? Magyar nyelve itt nem jöhet tekintetbe, mert 
a medicina hivatalos nyelve akkor is latin volt, a herbárium különben 
is inkább népies munka. Talán több joggal illetné az elsőség az elhall
gatott bártfai HENISCH-Î Enchiridion medicamentorum Basileae 1573; 
vagy ugyanott Arztgarten von Kräutern (1575) munkáiért. Ott ragyog: 
BEYTHE A. Fives könüve (Németujvár 1595) ellenben névszerint sincs 
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emlitve BEYTHE István Stirpium nomenclatora (1583) CLUSius-szal egye
temben. 

Azt mondhatná valaki, hogy rég letűnt nagyságok elfeledett, kétes 
értékű munkáit hagyta ki gyakorlati szempontból tudatosan ! Igaz lehet, 
de vannak ennél mulatságosabb hiányok is. Teszem azt, LIEBERMANN Leó, 
a gyógyszerészek egyik professzora, ismert nevű vegyész, kinek a szerző 
is tanítványa lehetett, névszerint sincs említve — ergo semmit sem 
írt, ami a magasztos pharmaciát érdekelné. Holott, ha magunk is elhall
gatjuk akadémiai és egyéb értekezéseit, még mindig marad a növendék 
gyógyszerészek jóvoltából már két kiadásban elfogyott Chemiája (Bu-
GARSZKY a társszerzője, kinek neve szintén kimaradt a bibliográfiából). 

A munka hiányai különben mindenütt azt mutatják, hogy a szerző 
nem ismeri eléggé tudománya történetét, sőt javarészt nem ismeri az 
idézett könyveket sem. Fölveszi pl. DIÓSZEGHY (FAZEKAS) Orvosi füvész-
könyvét, Debreczen 1813 ; ellenben mellőzi az I. kötetet a LINNÉ alkot
mányát. Ha kedveli a praktikákat, miért maradt ki CSAPÓ Új füves és 
virágos kertje. Pozsony 1775, 1792. NEDELICZI VALI M. Orvos szótá-
rocskája. S. 1. 1797. stb. hasonló müvek. Idézi pl. JUHÁSZ Máté Házi 
különös orvosságok. Kolozsvár, 1761, 1785. Mindenekelőtt tudni való, 
hogy ezeken kívül van még 1773. 1801. váci kiadás is, de a szerző 
neve egyiken sem szerepel, mert ezek voltaképen mind csak külön
lenyomatok Szép és aitatos különb-különbféle versek stb. c. gyűjtemény
ből, melynek V. fejezete volt a Házi különös orvosságok. A három 
utóbbi kiadás toldaléka: A rozsvirág gyógyító hasznáról a Salconitana 
schola, bár külön is megjelentek a bibliográfiából hiányzanak. 

A több rendbeli hiány kimutatására ime néhány szemelvény a hiányzó 
szerzők és hiányzó könyvek hosszú sorából, lehetőleg úgy válogatva, 
hogy kiválóbb gyógyszerészek az I. csoportba illeszthető munkái 
legyenek. 

BAINTNER J. : De praecipuis basibus vegetabilium salinis Pesteni 1830. 
BAJNOK ANTAL gyógyszerész. Földmiv. vegytan. Pest, 1851. A ló beteg

ségei. (Ford. WAGENFELD után.) Pest, 1850. Tej, vaj stb. hamisításáról. Pest, 1851. 
BINDER J. FRIGYES gyógyszerész Verzeichniss der in Siebenbürgen wild

wachsenden nutzbaren Pflanzen.* Hermannstadt, 1843. 
BOLEMAN EDE lévai gyógyszerész. Szántómagyarádi forrás elemezése. 

Orvos-természettud. vándorgy. XI. Pozsony, 1866. 
BORSODI M. : dr. Gyógynövények termelése. Budapest, 1890. 

* Helyén való lett volna mostan megjelent ásványvíz elemzéseit is összeszedni. 
A jónevű vegyész a bibliográfiában névszerint sincs említve ! 
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BOROSTYÁNYI BÉLA oki. gyógyszerész, középisk. tanár értekezései ? — 
Nevét sem ismeri ! 

CSANÁDY G. gyakorló gyógysz., utóbb Keszthelyen a chem. technológia 
tanárának változatos irodalmi működésének a műben semmi nyoma. 

CSUTAK LAJOS dr. a Gyógysz. Hetilap munkatársának dolgozatai nagyon 
hiányosak, legalább l/3 hiányzik. Önállóan megjelent művei, akad. értekezései 
stb., gyógyszerészi érdekű, bár nem a szaklapokban megjelent cikkeit ki fogja 
összeállítani ? 

DETSINY F. enumera ti ójából hiányzik : A gyógynövények műveléséről. 
Budapest, 1880. 

DIETRICH H. G. volt brassói gyógysz., utóbb vegyész munkái közül meg-
emlitendőnek tartom : Chemische Analvse der Mineralquellen in Tusnád. 
Wien, 1866. 

DORNER JÓZSEF gyógysz., a tudom. akad. lev. tagja, két igazán nem gyógysz. 
érdekű könyvvel szerepel: Essigfabrikation. Pest, 1841. és Brantweinbrennerei. 
U. o. 1843. Magyar könyveinek, akad. értekezéseinek stb. hosszú sorából a 
bibliographia még mutatót sem ad. 

ENGEL I. értekezésének megj. éve hibásan 1824., mert ezt 1829-ben 
adta ki. 

FÁNDLY GY. Zelinkár, Nagyszombat 1793, botanikai magyar nomenclaturá-
ján kivül, mint népi orvosságok gyűjtője is helyet érdemel. 

FISCHER DÁNIEL késmárki orvost 1746. természettudományi és közvetlen 
gyógysz. érdekű találmányainak leírását, Weszprémi bőven méltatja ; körülötte 
egész irodalom támadt, de a bibliographia szóra sem méltatja. 

FLEISCHER A. gyógysz. kolozsvári egyet, tanár 5 kisebb cikket írt a Gyógy
szerészi Hetilapba. A bibliographia más tudományos munkájáról nem tud. 
Kekulé A. társaságában írt értekezései, LIEBIG Annalesei számára írt cikkei és 
a Magy. Tud. Akad. kiadásában megjelent könyvei a bibliographiában nem 
kaptak helyet. 

FUCHS V. lőcsei gyógyszerész, a kohászat egyik úttörője, a Flora Schneeber-
gensis munkatársa, legalább két sort érdemelt volna . . . 

FRÜHBECK F. nagyszebeni gyógyszerész TRAUSCH szerint írt egyet-mást, 
amiről illenék tudomást venni. Nevét sem találjuk itt. 

GERTINGER SÁMUEL eperjesi gyógysz. 1804. táján folytatott növényhono
sító kísérletei ? Még a nevét sem említi ! 

GÖMÖRY K., a codexe révén irodalmunkban emlékezetes pesti gyógyszerész, 
az Orvosi Tárban (1842) cikkezett. Hiányzik a névsorból! 

A gyógysz. értekezések sorából hiányzik : HARTMANN KÁROLY : Über die 
Präparate des Opiums. Pest, 1842. 

HIDEGH KÁLMÁN gyógysz., egyet, magántanár, Clausius munkatársa, jelen
tékeny chemiai munkásságában bőven akadnak gyógysz. vonatkozású cikkek. 
A nevét nem említi ! 

HOFFMANN ILLÉS : Az electuarium, azaz a terjáknak hasznáról. Az vörös 
ihrnak hasznáról. (1616.) Magyar Könyvszemle 1878. 269. 

HONIGBERGER JÁNOS volt besztercei gyógysz. kisebb botanikai művei 
mellett ott van : Früchte aus dem Morgenlande. Wien, 1851. két kiadást ért, mun
kája, melyet angolul is kiadtak. — 

Hogy a bünlajstrom túlhosszú ne legyen, az első csoport hátralevő 
betűit mellőzöm és nem nyúlok a többi csoportok recenziójához. Talán 
legteljesebb a III. csoport : szakügyek, bár ennek sem a tudomány, sem 
az irodalom nem veszi hasznát, mer t az ú. n. vezércikkek bombasztikus 
címeit csak külön kommentár ra l lehet rendszeresíteni. Ki tudja már 
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miről szólt a Vendetta, Paritás, Kételkedők stb. dorgatórium. Pedig 
ezek a könyvnek teljes felét foglalják le. 

Végeredményül azt mondhatjuk a könyv értékéről : ami jó benne, 
az nem teljes, ami teljes az nem jó. Egyetlen érdeme a könyvnek, 
hogy első ilynemű vállalata a gyógyszerészi irodalomnak, de még csak 
vox clamantis in deserto. ERNYEY JÓZSEF. 

Feiner Rud. Entstehung und Merkmale der wichtigsten 
graphischen Verfahren. Wien 1911. Moritz Stern, 89 L 15 
műmelléklet. Ára 12 K. 

Szerző kissé szűkszavú könyvét a grafikai mülapokat kedvelő 
laikusok számára írta s az egyes technikák rövid leirásában főleg a 
felismerésükre szolgáló ismérvekre fektette a fősúlyt. A technikákat 
négy csoportba osztotta u. m. mélyített nyomatok, domború nyomatok, 
lapos nyomatok és fotográfiák csoportjába. E technikailag indokolt 
csoportokon belől a következő sokszorosító eljárásokat ismerteti, 
többnyire egy-egy mülap kíséretében : Rézmetszet, rézkarc, aquatinta, 
vernis mou, hántolás, galvanográfia, acélmetszet, heliogravür (különböző 
fajai), intaglio, kombinált nyomatok, fametszet, cinkotipia, fotocinkotipia, 
autotipia (négy változata), kőnyomat, rajz szemcsés papirosra, tollrajz 
kövön, autográfia, krétarajz kövön, kőmetszet, fotolitográfia, kőkarc, 
kromolitográfia, akvarellnyomás, olajnyomat, lithocinkográfia, algráfia, 
aszfalt-heliográfia, daguerrotipia, kollodiumos eljárás, fénymásolás, 
brómezüst-zselatineljárás, szines fényképezés, fénynyomat. Müve máso
dik felében szerző, aki osztrák vámhivatalnok, az osztrák-magyar és 
német vámtarifa idevágó szakaszait és rendelkezéseit ismerteti. A mű 
kezdő, a technikák felismerésében még járatlan gyűjtök számára jó 
kézikönyv, habár a becsapódástól ez sem fogja mindig megvédeni. 
A biztos felismeréshez itt is fő a szem gyakorlottsága. BIBLIOFIL. 

Magyar Könyvszemle. 1912. III. füzet. 18 



KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

De boekzaal. FI. évfolyam. 3. s{ám (1912. március) : R. W. P. de 
VRIES : De dekoratieve waarde van het schrift. (Szerző ama helyes felfogás 
szószólója, amely a könyvillusztrálás és szedés közti harmóniát megkívánja s 
amely a művészektől várja a címfeliratok megtervezését is. E tekintetben Hol
landia igen elmaradt s szerző német példákat hoz föl tétele bizonyítására. 
Főleg F. H. EHMCKEvel foglalkozik és Edward JOHNSI'ON elméleti művét ismer
teti.) — E. van BERESTEYN : Het nieuwe gebouw der Openbare Leeszaal te 
Utrecht. (Az utrechti könyvesház új épületét ismerteti. A németalföldi rene-
szánsz-izlésben kiállított épület Jan STUIVINGA tervei szerint készült. A folyó
iratolvasóterem 100, az előadóterem 250 személy s a gyermekolvasó 30 gyer
mek befogadására alkalmas.) — 4—/. s\ám (június) : Elise KNTJTTEL-FABIUS : 
Over oude kinderboeken en prenten. (A holland ifjúsági irodalom legrégibb 
terméke 1596-ból való H. JACOBI tollából s a tankönyv és mulattató könyvek 
közt középhelyet foglal el. A XVII. században sűrűbben jelennek meg ily ter
mészetű munkák, a XVIII. sz. vége felé pedig már annyira megsokasodtak, 
hogy a szószékből mennydörögtek ellenük. Az ifjúsági tankönyvirodalom persze 
régibb ; eredete a XVI. századba nyúlik vissza. Különösen népszerűek voltak 
CoMENius : Portael der Saecken en Spraecken a XVI. században és Carel de 
GELLIERS : Trap de jeught a XVII—XVIII. században. Nagy szerepet játszott 
az ifjúsági irodalom főlvirágoztatása körül a Közjótékonysági Egyesület [Meat-
schappij tot Nut van het Algemeen]. Kiadványainak jellemző példája a Kleine 
printbijbel. ROUSSEAU hatása alatt írta MARTINET természetrajzi kátéját, mely 
különös népszerűségre tett szert. A XVIII. sz.-tól kezdve a gyermekek szá
mára kiadott réz- és fametszetű képek is elterjedtek. Tipikus példa III. VILMOS 
arcképe 1770-től. A XVIII. sz. legjelesebb ifjúsági szépírója a német befolyás 
alatt álló Petronella MOENS. A gyermekköltészet reformátorának pedig Van 
ALPHEN tekinthető a XIX. sz. elején.) — D. SMIT : Opleidingsschool voor 
Kinderbibliothek-bibliothekaressen. (A pittsburgi CARNEGIE Library mellett fenn
álló ifjúsági könyvtártanfolyamot ismerteti az 1911—12. iskolai jelentés nyo
mán. A kurzus kétéves. Az első évben a kikölcsönzést gyakorolják be, a 
másodikban az új első éveseket vezetik s az olvasókörök szervezési módját 
tanulják meg. A kétéves tanfolyam tandíja 150 $, tanszerekért 40 $ fize
tendő.) — Over^icht van de nederlandsche literatuur over het boekhouden in 
de laatste 10 jähren. (A De Handelstudie nyomán adja a Hollandiában 1901.— 
10. megjelent könyvviteli irodalom jegyzékét.) 

Het boek. Második sorodat. 1912. évfolyam 4. s^ám (április) : 
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E. WIERSUM : Het geboortejaar vam Willem Bartjens. (BARTJENS, ismert hol
landi számtan-tanár születési évét nem tudjuk pontosan. A vélemények 1550 
és 1593 közt ingadoznak. Ujabb támpontot nyújt egy delfshaveni tanító most 
előkerült számadása, mely 1607. évszám alatt fölsorol a kiadások közt egy 
BARTjENS-féle arithmetikát.) — C. P. BÜRGER Jr. : Een literaire scherts na 
drie eeuwen misverstaan. (WAUWERMANS a Bulletin de la société royale de 
géographie d'Anvers c. folyóiratban Peeter HEYNS XVII. sz. anversi iskola
mesterről azt állítja, hogy a spanyol kormány szigora elől menekülni volt 
kénytelen s beutazta Közép-Európa egy nagy részét. BÜRGER kimutatja, hogy 
az egész utazásból egy szó sem igaz : WAUWERMANS félreértette Heyns egy 
levelét, melyet ez ORTELIUSIIOZ írt s amelyben fölsorol több országot, ahol 
az ő kalauzolásával, értsd a Theatruntot olvasva, megfordult.) — H. A. 
POELMAN : Eenige bijzonderheden aangaande het werk van den amsterdaam-
schen boekdrukker Doen Pietersz. (Közli a Diplomatarium Norvegicum nyomán 
Doen PIETERSZ amszterdami könyvnyomtatónak Hans R E F F trondhjemi kano
nokkal 1520. ápr. 30. kötött szerződését.) — 6. szám (május): F. BUITENHURST-
HETTEMA : t'Vermaeck der ieught. (STARTER ily cimű költeményes kötetének 
1616. évi második kiadása.)— T. P. SEVENSMA : Iets over l'Observateur 
Hollandois. (W. GÖRiscHsel szemben, aki Friedrich der Grosse in den Zeitungen 
c. munkájában azt véli, hogy az Observateur Hollandois cimű folyóiratnak 
1751-ben megindított sorozatán a nyomtatás helye: Leeuwarden, egyszerű 
fikció, kimutatja, hogy e folyóirat tényleg Leeuwardenben nyomatott, egy 
példánya meg is van az ottani városi könyvtárban s főmunkatársa Jacques 
André COURTONNE leeuwardeni prédikátor volt.) — J. W. ENSCHEDÉ és J. H. 
GARMS Fr. : Een elegie op Frans van Ravelingen de jonge. (Egy négyhangra 
írt Carmen elegiacum, melyet Olivier van den EYNDE, aki a PüANTijN-cégnél 
volt korrektor, dedikált az ifjabbik RAVELiNGENnek. Nem lehetetlen, hogy ő 
maga volt a mű szerzője is. A cég ez időben több hangjegyes kiadványt is 
tett közre s így zeneértő korrektorra is volt szüksége.) — 4—j. szám : C. P. 
BÜRGER JR. : Willem Bartjens. (A XVII. sz. folyamán Hollandiában különösen 
népszerű számtani tankönyvek szerzőjének életrajza.) 

La bibliofilláXIV. évfolyam. 1. szám. (1912. április): Paolo D'ANCONA II 
Liber celestium revelationum Sanctae Brigidae illustrato da un miniatore senese 
délia prima meta del sec. XV. (Az OLSCHKI tulajdonában lévő hártyakézirat 4. és 
342. lapjának verzoján látható, egész lapnyi terjedelmű miniaturák részletes 
leírása, képek kíséretében. Az ismeretlen festő a sienai iskolába tartozott s a 
XV. század első felében működött.) — Eugénia LEVI : Un ritratto di Ugo 
Foscolo sconoscioto in Itália. (FOSCOLO arcképe Filippo PisTRUccitól, mely 
J . H. GURNEY birtokában van Keswick Hallban.) — Raimondo SALARIS : Gli 
incunaboli délia biblioteca communale di Piacenza. (A piacenzai községi 
könyvtárban mintegy 900 kötet ősnyomtatvány van, amiből közel 400 kötet 
Ferdinando LANDI könyvtárával került a gyűjteménybe. Jelen katalógus betű
rendben írja le a köteteket. Ez első közleményből fölemlíthető : ALBERTUS de 
SAXONIA : Sophismata Parisiis 1489., amelyet sem HAIN, sem REICHLING nem 
ismer.) — A. VALGIMIGLI : English Courier. (Ismerteti a Library Association 

18* 
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Record nyomán E. A. SAVAGE könyvét a középkori angol könyvtárakról, 
T. W. LYSTER dublini könyvtáros s a Library Journal reflexióit ROSEBERRY 
lordnak ismert glasgowi könyvtármegnyitó beszédére, a manchesteri John 
RYNALDS könyvtárban rendezett kéziratkiálHtást és S. METznek, a szabadalmi 
hivatal könyvtárosának, megjegyzéseit a könyvkötésre alkalmas bőrök kérdésé
ben.) — 2—j. szám (május—június) : C. MELZI D'ERIL : Di un altro impor
tante portolano del sec. XVI. (OLSCHKI gyűjteményében van egy hét táblából 
álló tengeri mappa 1560-ból. A táblák egyike csillagászati jellegű, a többi hat 
közül az első a görög Archipelágust, a második az adriai tengerpartot Velen
cétől Otrantóig, a harmadik a Fekete- és Aegei-tengert, a negyedik és leg
szebb Itáliát és Görögországot, az ötödik Spanyol-, Francia- és Angolország 
partjait, a hatodik pedig Afrika nyugati partjait ábrázolja.) — Arnaldo BONA
VENTURA : Cimelî bibliográfia e strumenti musicali all' esposizione del R. Isti— 
tuto Musicale di Firenze. (A firenzei zeneakadémia fennállásának ötszázéves 
fordulója emlékére sikerült kiállítást rendezett, melyen régi hangszergyüjtemé-
nyének s 14.000 kötetes könyvtárának legkiválóbb darabjai voltak összegyűjtveT 

Zenei és irodalmi autogrammok, köztük egy album ROSSINI kéziratos hang
jegybejegyzésével, VERDi-levelek, XV—XVIII. sz. kódexek, sorukban egy XV. sz. 
kézirat, mely toszkánai és németalföldi canzoncinákat és balladákat tartalmaz, 
egy francia madrigál-gyüjtemény ugyané korból, XV—XVII. századi ritka 
hangjegy-kiadványok, köztük számos PALESTRiNA-kiadvány a XVI. századból, 
Intavolatura de lento Milano 1536. stb., végül a teoretikus zeneirodalom ter
mékei, melyek sorát Pietro AARON : Libri 3 de institutione harmonica Bologna 
1516. nyitja m e g : ime a gazdag kiállítás fontosabb csoportjai.) — Renato 
SORIGA : Don Pietro Zani e la collezione di stampe Malaspina. (Kivonatosan 
ismerteti azt a kiadatlan levelezést, melyet Pietro ZANI apát folytatott Luigi 
MALASPINA marchesével, utóbbinak hires metszetgyüjteménye ügyében, amelyet 
a paviai Museo Civico szerzett meg.) — A. BOINET : Courrier de France. 
(Ismerteti a bibliográfiai vonatkozású franciaországi tudományos felolvasásokat, 
folyóiratcikkeket, apróbb könyvtári hireket s a párisi könyvárverések főbb 
eredményeit. Ez utóbbi sorozatban a BORDES-, DELESSERT-, LEGRAND- és 
STROEHLiN-féle könyvtárak szerepelnek.) — Hugues VAGANAY : Les romans de 
chevalerie italiens d'inspiration espagnole. (Az Amadis di Gaula XI. könyvé
nek 1584—1619. évi s a XII. könyv 1561. és 1562. évi kiadásait írja le.) — Carlo 
FRATI : Bolletino bibliografico Marciano. (Rövid ismertetések a velencei Mar-
ciana tulajdonában lévő kódexekkel és nyomtatványokkal foglalkozó kiadvá
nyokról. Folytatás: 191—193. sorszámok.) — 1—3. s\ám : Enrico CELANI 
II carteggio dei Barberini. (A BARBERiNiaknak a délolasz tartományok XVI. 
sz. történetére fontos levelezését katalogizálja. E közlemények a helyek szerint 
csoportosított adatokból a Lacedonia—Volturara helyekre vonatkozókat mu-
tatózza.) 

Le bibliographe moderne . XV. évfolyam. 8j—89. s^dm (1911. május— 
október) : Ch. SCHMIDT : Les documents de l'histoire économique du XIX. 
siècle. (Ismerteti a Kölnben székelő Reinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv 
munkásságát, utal a német, osztrák, svájci és belga rokonintézetekre is és 
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kifejezi azt az óhaját, hogy Franciaországban is létesíttessék hasonló célú 
intézmény.) — Association amicale professionnelle des archivistes français. (Ismer
teti a szövetség 1911. jún. 8. tartott VIII. közgyűlésének lefolyását, melynek 
határozatai helyi érdekű kezelési módosításokra s fizetési mozgalmakra vonat
koznak.) — A. PiDOux : Bibliographie historique des oeuvres de Gilbert 
Cousin. (Gilbert COUSIN a francia humanizmus egyik legtöbb oldalú alakja. 
Művei a kánon- és polgári jog, az orvostudomány, erkölcstan, szatira, dog
matika körébe vágnak, ezenkívül ERASMUS példájára fáradhatatlanul gyűjtötte 
a szólásokat, kiterjedt levelezést folytatott s a szövegkiadás terén is jelentós 
munkát végzett. PIDOUX e munkás iró műveit időrendben sorolja föl 78 tétel
szám alatt, amihez még három arcképének leirása is járul.) — Léon G. 
PÉLISSIER : Les papiers du médecin Michel Provençal. (Jean Michel Provençal 
montpellieri egyetemi tanár 11.150 levélből s egyéb iratból álló hagyatékát 
ismerteti, mely a tournusi községi könyvtárba került. A nagyfontosságú iro
mányok leltári jegyzékén kívül a fontosabb iratokat szószerint is közli.) 

Revue des bibliothèques. XXII. évfolyam, 1—3. szám (1912. január— 
március) : Henri LEMAITRE : Le fonctionnement du copyright Office à Wa
shington. (Az amerikai köteles példányokat intéző irodának, a Copyright 
Officenak egy ú. n. register áll az élén 20.000 frank évi fizetéssel és 100.000 
frank óvadékkal. Helyettesének 15.000 frank évi fizetése van. Kettejük igazga
tása alá hat osztályfőnök, egv pénztáros, 63 irodatiszt, hét gyors- és gépiró 
és hat segéd tartozik. Az intézet munkásságát az 1904-ben megszavazott új 
copyright law szabályozza. A törvény csupán azon könyveket részesíti oltal
mában az illetéktelen utánnyomás ellen, melynek példányaira ki van nyom
tatva a copyright száma, amelyre a törvény kiterjesztését kérték, amelyből 
bizonyos számú példányokat deponáltak s amelyért a taksát lefizették. 
A copyright kiterjeszthető : könyvekre, folyóiratokra és hírlapokra, felolvasá
sokra, színdarabokra, zeneművekre, térképekre, rajzokra, művészi reproduk
ciókra, fényképekre, nyomtatott és festett illusztrációkra. A könyveket illetőleg 
három eset lehetséges : a) Amerikában készültek ; b) külföldön készültek angol 
nyelven; c) más nyelven. A külföldön nyomtatott angol nyelvű könyvek 
copyrightje évről-évre megújítandó. A copyrightre vonatkozó kérelmeket 
különböző szinű blanketták kitöltése útján kell eszközölni. Minden műből, a 
b) csoport kivételével, 2—2 legjobb minőségű példányt kell a kérvény be
érkezte után három hónappal beküldeni. Az Egyesült-Államok, Kanada, Mexikó 
és Porto-Rico területén e küldemények portómentesen továbbíttatnak. Német
országban a berlini Amerika Institute c. intézet közvetíti díjtalanul a küldemé
nyek elküldését. Minden kérvényhez öt frank illetéket kell mellékelni. Az inté
zet pénztárába ekként befolyó összeget naponkint átutalják egy, a kormány 
által e célra kijelölt bankba s a register havonkint kimutatást küld a pénztár 
állásáról a pénzügyminiszternek és a kongresszusi könyvtár vezetőjének. 
A könyveket beérkezésük napján lebélyegzik, ellátják a kelettel és egy folyó-
számmal, amelyet a könyvről készített kék kartonlapra és a folyamodásra is 
rávezetnek. Mihelyt ez megtörtént, a fölvételről szóló értesítést elküldik az 
érdekeltnek. Az elraktározott könyvekről háromféle cédulakatalógus készül, egy 
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numerikus, egy a szerzők s egy a tulajdonosok betűrendje szerint való. 
A könyvekről, minden 2—3 nap kiadnak egy értesítőt, mely az év végén 
egyetemes mutatót is kap. 1909—10-ben a hivatalhoz 45.832 amerikai, 2920 
kötet idegen nyelvű külföldi, 275 kötet angol nyelvű külföldi könyv, 49.156 
folyóiratszám, 117 felolvasás, 5554 szinmű, 54.426 zenemű érkezett. A röpira
tokat s kivágott újságcikkeket feldolgozásuk után visszaküldik a tulajdonosnak, 
a többit, az orvosi művek kivételével, melyek a washingtoni Surgeon generál 
libraryt illetik meg, egy a kongresszusi könyvtár és a copyright office veze
tőinek elnöklete alatt álló bizottsághoz utasítják, mely megállapítja, mely mű
vekből tartja meg mindkét példányt a kongresszusi könyvtár számára, melyek
ből csupán az egyiket s melyekből egyet sem. A bizottság erősen megrostálja 
az anyagot; bizonyság rá az a tény, hogy 1909—10-ben 49.027 kötetből csu
pán 13,210 kötetet kebeleztek a könyvtárba. A hátramaradt köteteket folyó 
szám szerint elraktározzák, mígnem véglegesen döntenek sorsukról. A kon
gresszusi könyvtárnak jogában áll a második példányt utólagosan is a maga 
számára lefoglalni, továbbá válogathatnak benne a columbiai kerületi könyv
tárak is, majd ezek után egyéb könyvtárak vezetői, a maradékot kívánatra 
visszaszolgáltatják a szerzőknek vagy pedig árúba bocsátják.) — Hugues 
VAGANAY : Pour l'édition critique des Odes de Ronsard. (Kiadja RONSARD 
ódáinak második könyvéből az I—XIII. darabot az 1578-iki kiadás nyomán, az 
I55°-» 5S-. 60., 67,, 71., 84. és 87. évi kiadásokban található összes változa
tokkal.) — Paul CORNU : Les reliures du Musée des Arts décoratifs. (Röviden 
ismerteti a párisi képzőművészeti múzeum könyvkötés sorozatát, mely áttekint
hető módon mutatja be ezen iparág történeti fejlődését CANEVARiustól nap
jainkig. Két művészi szempontból gyöngén sikerült romantikus kötést képben 
is bemutat.) — Charles BEAULIEUX : Un fragment de l'histoire de la biblio
thèque du collège d'Autun à Paris. (Az autuni kollégium könyvtára a XV. 
században egyike volt Paris legkiválóbb ilynemű gyűjteményeinek. A könyvtár 
1515-ben kapta meg Estienne PETIT 302 kötetes nagybecsű könyvtárát, mely
nek leltára a. párisi egyetemi könyvtár Ms. 396 jelzetű kéziratában található. 
A leltár a következő szakok szerint sorolja föl a könyveket : 1. Nyelvtan. 
2. Rhetorika és költészet. 3. Logika és művészet. 4. Fizika, természetbölcselet, 
metafizika. 5. Természetrajz és orvostan. 6. Történelem. 7. Gyakorlati és szem
lélődő theológia. 8. Polgári jog. 9. Kánonjog. Szerző szószerint közli a jegy
zéket, bő jegyzetek kíséretében.) 

Rivista delle biblioteche e degli archivi. XXII. évfolyam. 12. s%ám 
( i y n . december): Giuseppe BACCINI : La stampa clandestina in Toscana nel 
1847. (Befejező közlemény. V. ö. Magyar Könyvszemle, 1912. 84. 1.)—Emilio 
SALARIS : Intorno ad un importante documento napoleonico. (Közli BONAPARTE 
Napoleon 1789. június 12-én Auxonneban kelt levelét PETROvnak a Rus^kája 
S^tarinában 1870-ben megjelent kiadása nyomán s megállapítja, hogy a levél 
nem MARBOEUFIIÖZ, hanem PAOLihoz van intézve.) — XXIII. évfolyam 1—2. 
sxflm (1912. január—február) : Ida MA;>ETTI BENCINI : Alcuni documenti su 
Gino Capponi il Vecchio. (Tizennégy, a hires oligarchára vonatkozó okmányt 
közöl a firenzei állami levéltárból, melyek közül 11 a firenzeieknek 1406-ban 
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Pisán aratott győzelméhez szolgáltat új adatokat.) — Raffaele VENTTJBI : 
A proposito della rilegatura da biblioteche. (Azt ajánlja, hogy a könyvkötés 
hibáinak kiküszöbölésére állítsanak föl az olasz nagy könyvtárak saját üzemű 
műhelyeket s az anyagot állami gyárban állítsák elő, mert a visszaélések, 
hamisítások ellen a magángyárak bárminemű bélyegzője sem használ. Ez az 
állami könyvkötő műhely egyúttal tanulmányokat tehetne arra nézve is, mi
féle anyagok volnának legalkalmasabbak a sokat használt művek fertőtleníté
sének ellentálló kötések készítéséhez. A bőrök tartósságát illetőleg ismerteti 
BAZZONI milanói cég véleményét, aki a német szakférfiakkal ellentétben tagadja 
a jóminőségű anilin-festék káros hatását s egyben azt is állítja, hogy az olasz 
gyárak a káros cserző anyagoktól is tartózkodnak. Vásznakat elsősorban a 
MEDA és WINTERBOTTOM monzai cég állít elő az olasz gyárosok között.) — 
V(ittoria) B(eatrice) N(OTORBATOLO) : Le biblioteche per i marinai. (A com-
missione per le biblioteche dei marinai működésének összefoglaló ismertetése. 
Eszerint 1906-ban a haditengerészeti legénység számára összesen 26 könyvtár 
állt rendelkezésre a hajókon, erődökben és kórházakban, együttesen 2878 
kötetes állománnyal 635i'6o L. értékben. 1912. januárjában ellenben 86 könyv
tár állott fenn 21.493 kötettel 49.554*3 L. értékben. A Commissione főleg a 
könyvvásárlás közvetítésével szolgálja az ügyet s 20% engedmény kieszközlése 
mellett a sajátjából fedezi a könyvrendelések portóköltségének egyharmadát. 
Anyagi eszközei meglehetősen szerények. Fönnállásától 1912. januárjáig 2835 
kötetet ajándékozott el, továbbá 1200 lirát fordított a propaganda költségeire 
s 5000 L.-t a könyvtárak szükségleteire. Ezenkívül jutalomkönyveket is oszt 
ki a tengerészeti miniszterhez beérkező jelentések alapján. 1911-ben a Com
missione 34 könyvtárnak 1232 kötet beszerzését közvetítette.) — 3—j. s^ám 
(március—május) : Edoardo BENVENUTI : Insieme con Giovanni Andrea Mo-
neglia do Firenze a Bologna, Trento, Innsbruck, Magonza, Amsterdam, 
Amburgo, Olmütz nel 1667. (Életrajzi bevezetés kíséretében ismerteti bő 
szemelvényekben azt a ter^inákba. szedett útleirást, melyben MONEGLIA el
mondja III. CosiMO toszkánai herceg kíséretében 1667-ben tett utazását 
Firenzétől Olmützig. A kéziratot a firenzei Nemzeti Könyvtár őrzi Cod. 
Palatino S04. jelzett alatt.) 
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Személyi változások az Orsz. Széchényi Könyvtárban. Őfelsége Dr. 
ÁLDÁSY Antal m. n. múzeumi igazgató-őrt a budapesti m. kir. tudományegyetem 
bölcsészeti karán megüresedett középkori tanszékre ny. r. tanárnak méltóztatván 
legkegyelmesebben kinevezni. ÁLDÁSY megvált a Nemzeti Múzeum kötelékéből. 
A tisztviselői kar egyik legkedvesebb tagját, a könyvtár levéltári osztálya pedig 
igazán hivatott, odaadó buzgalmú vezetőjét veszíti el távozásával. — A nagy
méltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Dr. MELICH János igazgatóőri 
címmel és jelleggel felruházott múzeumi őrt, valóságos igazgatóőrré, bártfai 
Dr. SZABÓ László segédőrt pedig, a gróf SzÉCHÉNYi-család történetíróját, a grófi 
családnak ajánlatára múzeumi őrré méltóztatott kinevezni. 

Két eltűnt és újra előkerült Korvin-kódexről tartott kiválóan érdekes 
és értékes előadást BERZEVICZY Albert v. b. t. t. azon az irodalmi estélyen, 
melyet FRAKNÓI Vilmos f. évi június hó 26-án rendezett a Nemzeti Múzeum 
dísztermében.*) A szóban forgó kódexek között az előadó különösen fontosnak 
tartja a két alexandriai egyházi írónak, DroiMUsnak és CYRiLLüsnak műveit 
tartalmazó kódexet, melynek második címlapja MÁTYÁsnak és BEATRixnek oly 
életteljes, intim képmásait tartalmazza, aminőkhöz hasonlítható alig van a 
Korvinák' egész, ismert sorozatában. A magyar püspöki kar megbízásából az 
1869—70-iki utolsó lateráni zsinat alkalmából a Rómában levő négy Korvi
náról a Nemzeti Múzeum számára RÓMER Flóristól szerkesztett folio-emlék-
könyv adatai szerint a DiDiMUS-kodex akkor a Jézus-társaság birtokában a 
Collegium Romanum könyvtárában őriztetett, hová KAROLINA parmai nagy
hercegnő adományaképen került. A kódex azonban az 1870. végén, Róma 
elfoglalása után, a Collegio Romanovai együtt államosított 49 szerzetrendi 
könyvtárból alakult Biblioteca Vittorio Emmanuelében nem található. Elő
állott a kérdés, hogy hol van hát ? A valószínűség amellett szólott, hogy a 
Jézus-társaság római könyvtárának az olasz állam részéről való átvétele előtt 
a legbecsesebb kőnyvrégiségeket — köztük ezt a DIDIMUS- és CiCERO-kodexet 
is — Rómából eltávolította s azokat az olasz állam esetleges revindikációja 
ellen biztonságba igyekezett helyezni. BERZEVICZY kereste a DroiMUS-kodexet 
az osztrák jezsuita-rendházakban s azt a biztosítást kapta, hogy ott nincs. Most 
ime előkerült társával, a mindenesetre szintén Korvin-vonatkozású, de kisebb 
becsű CicERO-kodexszel együtt s a D E MARIS firenzei antikvárius-cég BERZE
VICZY BEATRix-könyve francia kiadása által figyelmeztetve a DiDiMUS-kodex 
jelentőségére magyar szempontból HAMPELné ő méltóságával levélben közölte, 
hogy e könyv Parisban van és eladó s utóbb, a Nemzeti Múzeum igazgató-
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ságának megkeresésére ide is küldte mindkét kódexet, rajtunk áll, hogy azok 
itt is maradjanak. 

A DiDiMus-kodex jelentőségét főleg MÁTYÁS és BEATRIX már említett 
nagyértékű képmásai adják meg, de ez a könyv miniatűr festéseivel, tisztán 
művészettörténeti szempontból is a XV. század végének miniatűr-művészetében 
elsőrendű helyet foglal el s a Korvin-kódexeknek kétségkívül legbecsesebbjei 
közé tartozik. A könyv első baloldali címlapján virágékítményes vörös kerek 
táblán e fölirás olvasható : Haec Opera continentur in hoc volumine. Didymus 
Alexandrinus de Spiritu Sancto et Kiryllus Alexandrinus de Apompeo Proclus 
Episcopus innatale Domini Joannis Scholastici Gradus. A keret négy sarkpontján 
egy-egy kisebb kerek médaillon van alkalmazva ; a legfelsőben sisakos emberi 
főn balra fordult holló áll, gyűrűvel csőrében, tehát a KoRviNok címere ; a 
többi három medaillonban is MÁTYÁS szokásos emblémái láthatók : a homok
óra, a hatoldalú vedres kút s a kova és acél. A második címlap egészben 
képszerű : pompás, oltárszerű emelvényt ábrázol azzal a pazar és mégsem túl
terhelt ornamentikával, mely a kezdetleges renaissancenak, a Quattrocentonak 
decorativ szobrászatát és festészetét egyaránt jellemezte, s melynek elemeit 
leginkább antik építészeti és különösen a grotteskeknek nevezett festészeti mo
tívumok alkották. Itt is megfigyelhetjük a pogány mithosz és a keresztény hit 
alakjainak azt a naiv vegyülését, mely az egész olasz renaissance sajátsága 
volt : lenn arany alapon fehér relief utánzataképen az Apollo és Marsyas me
séje alighanem a Medici-kamea domborműve nyomán s egyéb mitológiai 
jelenetek; legfelül az oromzatmezőben Justitia istenasszony, mintegy az «igaz
ságos» MÁTYÁS jelvénye s alatta a palmettás frizen, csőréből tüzet árasztó 
galamb képében a Szentlélek. A [középen mintegy oltárkép gyanánt SZENT 
JEROMOS bibornok van lefestve, aki előszót írt DroiMUSnak a Szentlélekről 
szóló művéhez ; a szent egyházatya környezete mutatja azt a szeretetteljes 
gondot, amellyel a Quattrocento festői a milieu részleteivel foglalkozni szok
tak. Ugyanily szeretetteljes gonddal van a háttér megfestve, mely Firenzét 
ábrázolja, a BRUNELLESCO kupolájával, a GIOTTO campanilejével s a Battistero-
val. A kép a legélénkebb színekben pompázik, mutatva a kezdetleges renais
sance fiatalos kéjelgését a színekben és formákban, melyet csak később váll 
föl a kifejlett renaissance klasszicizmusának az antik skulpturák benyomásából 
táplálkozó hidegebb józansága, mely a fősúlyt a rajzra s a plasztikára helyezi 
és elfordul a kolorizmustól. 

Bennünket természetesen leginkább a képmások érdekelnek, melyeket a 
művész az oltáremelvény pillérei közé helyezett el. A baloldalon MÁTYÁS tér
del ; arca az érmein levő képmásokra s az AMBRAS-gyüjteményből a bécsi 
udvari múzeumba került fehér márványdombormüre emlékeztet. Mögötte két 
arc látható ; az egyik fiatal és föltűnően hasonlít MÁTYÁSIIOZ, ez valószínűleg 
CORVIN Jánost ábrázolja, a másik süvegéről itélve olasz humanista lehet, talán 
UGOLETTI, a János nevelője. A MÁTYÁst félig elfödő pillér előtt egy herold
szerű fiatal géniusz áll, a király crmerpajzsát tartva maga előtt. 

MÁTYÁssal szemben térdepel BEATRIX. AZ Ő képmása is egészen realisztikus, 
megfelel a bécsi domborműnek s az utolsó éveiben készült éremnek. Mögötte egy 
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fiatal és egy süveges öreg nőnek feje látszik ; az utóbbit néhányan BEATRIX anyó
sának, HuNYADiné, SZILÁGYI Erzsébetnek tartják, ami, ha nem is lehetetlen, 
annyiban nem valószínű, hogy SZILÁGYI Erzsébet több évvel e kódex elkészülte 
előtt meghalt. Az a körülmény, hogy a fiatal ember és a fiatal nő egymással 
szembenézni látszanak s ez utóbbinak arcában bizonyos hasonlatosság is fedez
hető föl, hihetővé teszi, hogy a BEATRIX mögötti fiatal nő Bianca Maria 
SFORZA, akit akkor már formailag megkötött házasság fűzött CORVIN János
hoz. A címlap túloldalát a Bevezetés foglalja el ; a második címlap, vagy 
inkább első szöveglap szintén dús ornamentikával van ellátva ; az oldalléc 
pillérének dísze a legfinomabb és legszebb dolgok közé tartozik, amit az olasz 
miniaturfestészet létrehozott. A DiDiMUS-kodex miniátorát illetőleg BERZEVICZY 
a következőkép nyilatkozott : Kétségkívül firenzei mester, kétségkívül az 
ATTAVANTE köréből való és kétségkívül a GHIRLANDAJO stiljéhez közelálló ; de 
megnevezése egészen hypothetikus volna. RÓMER Flóris 1870-ben e kódexet 
még az ATTAVANTE művének tartotta, utóbb az ANZIANI és Eugène MÜNZ által 
determinált más kodexminiaturákkal való hasonlatosság alapján nálunk az a 
vélemény alakult ki, hogy itt a FRANCESCO ANTONIO del Cherico festéseivel 
van dolgunk: a műárus, aki most árúba bocsátja MONTE vagy GHERARDO di 
Favilla munkájának tartja ; ez utóbbi föltevés VASARI közlésére támaszkodik, 
ki GHERARDOt a MÁTYÁs-kép miniatorának mondja ; e téren tehát egyelőre a 
kombinációknak szabad tere nyilik. 

A második címkép iniciáléja az O betüben az itt kezdődő s a Szent
lélekről szóló theologiai mű szerzőjének, alexandriai SZENT DiDiMUsnak arc
képét foglalja magában, szintén csodásan finom kivitelben. Ezenkívül a kódex
ben, mely 225! hártyalevélből áll, még három diszes címlap van lécornamen
tikával és számos kisebb kezdőbetű. 

Az irás utolsó lapján találjuk a kolofont, mely bizonyítja, hogy e 
kéziratot SIGISMUNDUS de SIGISMUNDIS készítette Firenzében 1488. december 
4-én. Ez igen nevezetes adat, mert ebből következtethetjük, hogy miután a 
miniátor valószínűleg csak a kézirat elkészülte után foghatott hozzá munkájá
hoz e kódex művészi disze csak a MÁTYÁS utolsó életévében készülhetett el. 
Már most, ha tekintetbe vesszük, hogy e kódex nem a Korvinák diszes, kap
csos, bársony vagy bőrkötésében maradt reánk, hanem meglehetős közönséges 
XVII. századbeli fehér bőrkötésben s hogy e kötés alkalmazásakor a hártya
lapokat oly barbár módon vagdalták körül, hogy az ornamentális festés szélei 
is megcsonkultak ezáltal : nem tekinthetjük kizártnak, hogy — mint az más 
MÁTYÁS számára készült kódexekkel is történt — e könyv nem is került 
Budára, a Korvinába, hanem olasz földön maradt s ott a megrendelő helyett 
másnak birtokába jutott, ami természetesen magyar vonatkozásának értékéből 
vajmi keveset von le. 

Az ugyancsak most piacra került másik Korvin-kodex CICERO műveit 
tartalmazza 272 hártyalapon, miniaturdisze jóval egyszerűbb és sokkal kevésbbé 
művészi kivitelű. A baloldali címlapot itt is tányérszerű keret díszíti, a máso
dik címlap alján a magyar királyi cimer látható a KoRViN-hollóval ; a kova-
és acélemblema is föltalálható rajta ; van még öt fejezei-címlap ezen kívül. 
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A könyv bőrkötése szintén sokkal későbbi s a körülvágás által ez is szenve
dett. BERZEVICZY felolvasása végén azon, mindnyájunktól osztott óhajtásának 
adott kifejezést, hogy e két kódex esetleg az állam és társadalom együttmű
ködése útján előteremtendő összegen szereztessék meg a magyar nemzet számára. 
A felolvasás egész terjedelmében a Budapesti 5(«n/í;augusztusifüzetébenjelentmeg. 

Fraknói Vilmos a newyorki Public Libraryról tartott igen érdekes és 
megszivlelendő előadást a M. N, Múzeum dísztermében június 26-án rendezett 
estély keretében. FRAKNÓI, aki a modern közkönyvtár leglelkesebb előharcosai 
közé szegődött, önszemével győződött meg a newyorki Public Libraryben 
folyó nagyszabású kulturális munkásságról. Előadása a Múzeumi és Könyvtári 
Értesítő VI. évfolyamában látott napvilágot. A könyvtár történetére, új épületére, 
állományára és forgalmára vonatkozó adatait'nem szükséges ismertetnünk, mint
hogy nagyrészüket az amerikai szakirodalom nyomán folyóiratunk állandóan 
ismerteti. Itt csupán az előadás utolsó, személyes benyomásokban leggazdagabb 
részletét reprodukáljuk. A könyvtárigazgatóság, írja FRAKNÓI püspök, «minden 
kigondolható módon oda igyekszik, hogy a könyvtár vonzóerejét fokozza. 
Evégből a New-Yorkban élő összes nemzetiségekről bőkezűen gondoskodik. Sőt 
a könyvtártisztviselők kinevezésénél és a fiókkönyvtárakban elhelyezésénél 
tekintettel vannak arra, hogy minden nemzetiségű olvasó honfitársához for
dulhasson fölvilágosításért. Több magyar hölgy van alkalmazva azon vidéke
ken, ahol nagyobb számban laknak magyarok. A tisztviselők türelme, szolgá
latkészsége kimeríthetetlen. Erre nézve a tudományos munkásság tekintetében 
sokféle konkrét esetet beszélt el nekem FELEKY Károly hazánkfia, aki az angol 
nyelven nyomtatott hungarikák egybegyűjtésen fáradozik és az összes amerikai 
könyvtárak hathatós támogatásában részesül. A gyermekek irányában követett 
eijárást alkalmam volt megfigyelni a Tompkins square fiókkönyvtárában, 
melynek egyik magyar tisztviselőnőjét meghatva hallgattam, amikor a maga 
és társnői tevékenységét, kultúrai missiójuk nemes fölfogását és azt az örömöt, 
amit az elért sikerek fölött éreznek, jellemezte. Csakis lelkesedéssel fokozott 
kötelességérzet teremthet ilyen gyümölcsöket. A közkönyvtár, a tőle függő 
fiókkönyvtárak és az általuk kifejtett munkásság természetesen a teljes feleke-
zetlenség jellemével birnak. Ennek dacára a sokféle felekezetek, melyek New-
Yorkban egyházakat tartanak fönn, mind egyenlő jóakaratot és bizalmat táp
lálnak az intézmény iránt. Legelsősorban áll ez a katholikus egyházról, amely
nek newyorki bibornok-érseke a könyvtár igazgatótanácsának tagjai között 
nyert helyet és kitüntetésnek tartá, hogy a könyvtárépületet, ünnepélyes meg
nyitásakor, az egyház áldásában részesíthette. Egyik állam hadseregének gya
rapítása és fejlesztése a többi államokat kényszeríti, hogy nyomaiba lépjenek. 
Az újítások, amiket az ipar, egészségügy és életkényelem tekintetében az egyik 
nemzet meghonosít, a többi nemzeteket a példa utánzására kényszeritik. Szint
úgy, mikor a kultúrai haladás új tényezői egyik országban érvényesülnek, a 
többi művelt országok azok átvételének kényszerűsége elől ki nem térhetnek. A né
pek békés versenyében, amely gyakran az élet-halálra menő harc jövendő válságait 
előzi meg, nekünk sem szabad úgy állanunk, mintha a Rákóczi-kor dicsőséges, de 
régiségtárba való fegyvereivel akarnánk a vontcsövű acélágyúk ellen síkra szállani.» 



284 VEGYES KÖZLEMÉNYEK 

Szepesszombati Tamás könyvtárának töredéke. A szepességi huszon
négy kir. plébános testvérületének tagjai irodalmi munkásságuk, kéziratmáso
lásuk s könyvgyüjtésük útján nyomot hagytak a magyar művelődés történe
tében is. Volt magának a testvérületnek könyvtára, mely 1405-ben már fenn
állott s több kötettel gyarapodott. A könyvgyűjteménynek középkori kézira
tokból meg ősnyomtatványokból álló maradványai jelenleg a gyulafehérvári 
BATTHYÁNY-könyvtár tulajdonában vannak. A közös könyvtár mellett a testvé-
rület kötelékébe tartozó némelyik plébániának s egyes plébánosoknak is volt 
külön könyvgyűjteményük.1 

A XVI. századbeli szepességi plébánosok közül SZEPESSZOMBATI Tamás 
müllenbachi, később szepesszombati, majd csütörtökhelyi plébános mint könyv
gyűjtő kevésbbé ismeretes ; pedig hogy szenvedélye lehetett a könyvgyűjtés, 
arról néhány érdemes adat tanúskodik. SZEPESSZOMBATI Tamás könyvgyűjte
ményének némi töredéke, úgy látszik Gyöngyösre került, a ferencrendiek 
könyvtárába. Nevezett könyvtárban kezembe került a következő két kötet, 
mely a bejegyzések tanúsága szerint egykor SZEPESSZOMBATI Tamás birtoká
ban volt. 

a) NICOLAI DE ORBELLIS : super Sententias Compendium. (Hagenau 1503, 
Gran.) Címlapján gótikus bejegyzés : Liber dornt. Tkomé de Monte divi Georg 
parochi In Mulenburg (!) 1538. Hozzákötve: AUREOLUS (PETRUS) : Tract atus de 
conceptione virginis Mariae. (S. 1. a. et typ. n.) 

b) MOLITOR (ULRICUS) DE CONSTANTIA : De lamiis et phitonicis mulieribus. 
(S. 1. a. et typ. n. — Hain: 11535.) A címlapon gót betűkkel: Liber dönti 
Thome plbani in Mulenbach ab anno domini 1536. Eredeti fatáblás préselt bőr
kötés. Itt-ott lapszéli bejegyzésekkel és szövegaláhuzásokkal. 

SZEPESSZOMBATI Tamást vallja egykori tulajdonosául ARANYOSI GELLÉRTFI 
Jánosnak egyik kéziratgyüjteménye is, melyet «Directoriitm Strigoniense» (c. 
61.) nevezet alatt a budapesti egyetemi könyvtár őriz. A kéziratot CSONTOSI 
János ismertette a M. Könyvszemle 1879. évfolyamában.2 A provenienciát 
illető feljegyzések közül SZEPESSZOMBATI Tamásra vonatkozik a kódex utolsó 
lapjának rubrumos bejegyzése : «Anno Christi 1517. Tíiome sunt de monte 
divi georgii. TÍMÁR KÁLMÁN.. 

A Hoe könyvtár magyarvonatkozású darabjai. FELEKY Károly úr folyó
iratunk részére összeállította e könyvtár 1911-ben árverésre került 1. soroza
tának 3538 tétele közül a magyar vonatkozású darabokat, számszerint hetet. 
Ezek : 

1. Nonni Pannopolitae Dionysiaca, Nvnc primvm in Ivcem édita, ex Bibli-
otheca Ioannis Sambuci Pannonij. Cvm lectionibus, & coniecturis Gerarti Falken-
burgij Nouiomagi, & Indice copioso, graece,. Antuerpiae : C. Plantin, 1569. 
Régi lyon-i barna borjubőr kötés, háta és oldalai geometrikus mintákkal 
díszítve és aranyozva, a szallagok és diszítmények fehér, vörös és kék színekben 

1 Az idevonatkozó adatokat egybeállította HRADSZKY József : A XXIV. kir. plébános 
testvérülete és a reformáció a Szepességen. Miskolc. 1895. 105—122 11. 

2 69—83. 1. 
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festve, az üregek arany pettyekkel kitöltve és egy aranycsillagokból képzett 
központi diszítmény. Aranyozott és festett szélek. A lyoni könyvkötészeti 
művészet gyönyörű példánya. 155 dollár. 

2. CoLERiDGE, Sámuel Taylor. Zápolya : a Christmas Tale. London, Rest 
Fenner, 1817. Első kiadás. Teljes csiszolt borjúbőr kötés, az eredeti külső 
borítékkal hozzákötve RIVIÈRE műhelyéből. 18 dollár. 

3. SAMBUCÜS. Emblemata, cum aliquot nummis antiqui operis. Antuerpiae, 
1564. (1. A.PPONYI, 1. 380.) 50 dollár. 

4. U. a. Les Emblèmes. Traduit de Latin en François. Anvers, 1567. 
(1. APPONYI, 1. 420.) 12*50 dollár. 

5. U. a. Emblemata, et aliquot nummi antiqui operis. Antuerpiae, 1569. 
(1. RÉCSEY, m . 117. A Yemeniz példány, BOZERIAN jeune kötése, hasonmása 
az APPONYI 420 kötésének. 25 dollár. 

6. Newe Zeytung : wie und welcher gestalt Keyserliche Maiestat, mit sampt 
den Königen von Hungern, und Polen, am sechzehnden tag Julij, Tausent 
Fünfhundert funfzehene zu Wien eingeritten ist, und was sich aida verlaufen 
hat Nürnberg: Friderjch Peypus, 1515. Negyedrét. 40 dollár. 

7. ScHRENKius, JACOBUS. Augustissimorum Imperatorum, Regum atque 
Archiducum, Principum, Comitatum, Baronum, Nobilium aliorumque clariss. 
virorum verisimae imagines et rerum ab ipsis gestarum succinctae descriptiones. 
OEniponti, 1601. Teljes példány, 125 arcképpel, melyek eredetije FERDINÁND 
főherceg gyűjteményében léteztek. Nagy folio, az eslingi herceg cimere 
arany nyomásban mindkét kötési tábla külsején, monogrammja belül. HARDY-
MENNIL kötése. 50 dollár. 

A newyorki közkönyvtár 1911. évi működéséről bőven illusztrált évj 
jelentésben számol be, mely számos m/m<;wr-fölvételben mutatja be az intézet 
új központi palotáját. A közkönyvtár személyzete 927 egyénből állt s kiadásai 
i,H4.i79"95 $-ra rúgtak. A gyarapodás 41.134 kötetből és 55.098 füzetből 
állott. Ez utóbbiakat, tárgy szerint csoportosítva, két hüvelyk vastagságú kolli-
gátumokba kötik. A könyvtárba 6927 folyóirat jár s az év folyamán 64.612 
olvasó 305.175 folyóiratszámot használt. Az év folyamán 59.053 kötetet, 42.569 
füzetet és 72 térképet katalogizáltak. Indexet 1852 folyóiratról készítettek s 
erre 18.647 cédulát használtak föl. Könyvbeszerzésre, könyvkötésre és előfize
tésre 265.92175 $-t fordítottak. Olvasótermeiben 246.950 egyén fordult meg, 
akik 911.891 kötetet használtak; a kikölcsönző osztályokból 316.908 olvasó 
7,914.882 kötetet vett igénybe. A könyvtárból ez év folyamán 7120 kötet 
veszett el, vagyis minden 100.000 kikölcsönzött kötetre esik 89 elveszett kötet. 
A főolvasóterem forgalma 212.522 kötetre rúgott, ebből angol és amerikai 
irodalomra 43.915, egyéb irodalmakra 23.772 kötet esett, vagyis az egész for
galom 21'85%-a. A kikölcsönzött 7,914.882 kötetből 4,224.108 kötet volt a 
regény és elbeszélés, 607.088 kötet pedig az egyéb szépirodalom. Ezenkívül 
kikölcsönöztek 15.972 kötet operát, 12.074 darab énekhangra és 11.259 darab 
hangszerekre írt zeneművet. A kikölcsönző osztályokban 81.260 idegennyelvű 
kötet volt; ebből német 37.932 drb, francia 14.363 drb, olasz 6060 drb, cseh 
5068 drb, magyar 4764 drb, orosz 4165 drb és jiddis 3206 drb. A. könyvek 
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számát illetőleg tehát a magyar az ötödik helyet foglalja el. Ezzel szemben a 
német könyvek évi forgalma volt 195.787 kötet, a magyaroké 48.770 kötet, a 
íranciáké 47,961 kötet, a jiddiseké 44.837 kötet, az oroszoké 38.335 kötet, az 
olaszoké 30.659 kötet s a cseheké 27.346 kötet, vagyis a forgalom nagyságát 
illetőleg a magyarok második helyre kerülnek, ami kivándorlóink értelmi szint
jének emelkedettségét bizonyítja. Végül megemlítjük, hogy a könyvtár vezető
sége a vidékre ez évben 872 kikölcsönző-állomás közvetítésével küldte ki 
vándorkönyvtárait s ez úton 1,113.458 kötetet kölcsönzött ki. Az egy-egy 
kikölcsönző-állomás által lebonyolított forgalom maximuma 20.487 kötetre, 
minimuma pedig 3 kötetre rúgott. 17 helyen a kikölcsönzött kötetek száma 
nem haladta meg a tizet. G. P. 



VÁLTOZÁSOK 
a magyarországi nyomdáknál 1912. január—július hónapokban. 

Budapesten. 
«Apostol nyomda r.-t.» (Üv. Grünzweig 

Béla.) VIII., Horánszky-u. 22. 
•J* Ballá Izidor és Lederer Oszkár. V., 

Falk Miksa-u. 5. 
Ballá Izidor. V., Falk Miksa-u. 5. 
Berger Géza. VIII., Baross-u. 4. 
Breitner Károly. V., Ügynök-u. 11. 
Ö%y. Deutsch Józsefné, sz- Knöpler Katalin. 

VII., Aréna-út 19. 
Első bécsi hirlaptársaság r.-t. kny. IV., 

Kossuth Lajos-u. 15. 
* Fráter és tsa. Vll . , Hársfa-u. 40. 
Goldstein József. VIII., Népszinház-u. 25. 
* Herkules nyomda. Aréna-út 19. 
** Hirth Lipót és Kardos Fülöp Gábor. 

VI., Gr. Zichy Jenő-u. 37. 
Hoffmann Mór. III., Flórián-tér 3. 
•f Jakab István. IX., Ráday-u. 34. 
y Klusek Manó, kőnyomda. VIII., József-

u. 43. 
Kohn Simonne, Rosenfdd Anna. VIII., 

József-kőrút 10. 
Kunc\ Lipót és Fejér Jenő. VIII., Rá-

kóczi-út 73. 
Magy. keresk. nyomda. VII., Kertész-u. 27. 
Magyar papíráru és vignetta gyár. (Kup-

kay Domokos és Weingarten Friderika.) 
VI., Szondy-u. 93. 

** Marbacb Henrik és Marbach Bernát. 
Orlay-út 2/b. 

Arad. Ifj. Szűcs Mihály. — Concordia kny. 
(Tul. Suciu János.) — ** Holländer Izidor. 

Balassagyarmat. ** Schlesinger Samu. — 
Székely Samu. 

Barcs, Gut Béla. 
Barát. Kis Sándor. — ** Nagy József. — 

** Rozsondai János. 
Bazin. Kautny Ferenc. 
Besztercebánya. «Haladás» kny. (Tul. 

Bauer Károly.) — Polónyi Mátyás. 
Betlen. Hirsch M. Lajos. 
Békéscsaba. Hollender Izsák Izidor. 
Bolyok. Schweitzer Rezső. 

Marton Lipót. VI. Csengery-u. 49. 
Mocsári József. IV., Váczi-u. 56. 
** Moldován Zsigmond. IV., Váczi-u. 56. 
Najovits Samu. V., József-tér 13. 
Neumann Bona. IX., Csillag-u. 1. 
Nobel Jakab Károly és Gonda János. VI., 

Szondy-u. 23. 
Nobel Károly. VI., Csengery-u. 39. 
Pál Ferenc és Vidor Nándor. iV., Pap-

növelde-u. 8. 
Prichelmayer Béla és Klusek Manó. (Klu

sek Manó üzletvezető.) VIII., Bezerédy-u. 9. 
«Rákóczy» kny. (Tul. Saphir Árpádné.) 

X., Simor-u. 7. 
Rosenthal Gyula. VI., Próféta-u. 5. 
Rovó Aladár. IV., Egyetem-u. 3. 
Schmélc\ I%idor és Zoltán Béla. VI., Iza-

bella-u. 70. 
Somogyi és Kardos. VI., Gróf Zichy 

Jenő-u. 37. 
Stöckelmacher Ferenc. V., Szalay-u. 4. 
Szántó József és tsa. VI., Lovag-u. 6. 
** Szombathelyi György és Hamburger 

Mór. VIII., Szentkirályi-u. i/a. 
Vajda Henrik és Sugár Henrikné. IX., 

Ráday-u. 31. 
Vári Dániel. V., Ügynök-u. 10. 
** Vári Dániel és Breitner Károly. V., 

Vadász-u. 15. 
Weisz Márton. V., Szabadság-tér 14. 

Csáktornya. Gut Béla. 
Csurgó. Mézer Dezső. — ** Vágó Gyula. 
Devecser. Horváth József. 
Dès. Horgos Kornél és tsa. Medgyesi 

Lajos. — Schönfeld Henrikné, Hirsch Etelka. 
Dicsőszentmárton. ** Jeremiás Sándor. — 

Körjegyzői nyomda. (Tul. Fröhlich Gézáné 
és Komáromi Sándor.) 

Eperjes. Eisenstädter J. Gyula. — Klein 
Hermann. — ** Petőfi kny. 

Érsekújvár. ** Neumann Árpád. — 
** Schultz Ignác. — Schulcz Arnoldné. 

Fiume. ** Corradini Umberto. — ** Dob-

Vidéken. 

Az egy *-gal jelölt nyomdák hatóságilag nincsenek bejelentve. A két **-gal jelöltek 
megszűntek. A -[--tel jelöltek pedig olyanok, amelyek ez időközben létesültek, de egy
úttal megszűntek. 
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rovich Antal József. — ** Martich A. — 
Merkur kny. (Chilko József.) — Minerva 
kny. (Zanella R.) — Miriam (Cappuccini) 
kny. — ** Növi List kny. — Polimnia 
kny. (Zustovich Matild.) — ** Quarnero 
kny. — ** Riecke Dionicke Titkare ny. — 
Tipográfia Fiumana. 

Fogaras. Préda Jeromos. 
Győr. Dr. Lurja Aladár és Muraköz 

Árpád. (Győri újság és könyvnyomda.) 
Hajdúnánás. Szűcs Lajos. 
Hatvan. ** Földes Adolf «Minerva» kny. 
Hódmezővásárhely. Dura Lajos. — Su

haj da Jenő. 
Honesta. Berger József és fia. 
Igló. Stein Ignác. 
Jolsva. Weisz Béla. 
Jàsxàshely. Berger József és fia. — ** Hol

länder Izidor. 
Kaposvár. Somogyi napló nyomda és 

lapkiadó r.-t. — ** Szabó Lipót. 
Karc%ag. ** Kertész József és tsa. — 

Klein Mór. — ** Nagykunsági ny. betéti t. 
Kecskemét. Adler Henrik. — ** G. Fekete 

Mihály. — ** Első kecskeméti nagy alföldi 
nyomdavállalat. (Tul. Adler Henrik.) — 
** Első kecskeméti naptárkiadó és hirdetési 
vállalat kny. — ** Első nagy alföldi ny. 
és hírlapkiadóvállalat. — Kovács László. — 

Keszthely. ** Farkas János. 
Késmárk. Spitzer Vilmos. 
Kisvárda. ** Preisz Vilmos. 
ÄbZo:cwar.**Gyorssajto kő és könyvnyom

da. — ** «Előre» kny. (Tul. Laskai Árpád.) 
Körmöc^bánya. ** Körmöcbányái papír

gyár ny. 
Kula. Csajági Bernátné. 
Losoncz- ** Kredens Béla. — ** Benkő 

testv. 
Magyarfalu. Langer Wolf. 
Makó. Kolimár János. 
Máramaross^iget. ** Berger Miksáné. — 

Berger Miksa utóda, Fekete Gyula. — ** 
Farkas és Scheiner «Központi» kny. — ** 
Központi kny. Rosenthál Ráchwil. 

Mezőkovácsháza. Fein Salamon. 
Miskolcz. ** Grosszmann József. — Grosz-

mann és Kapossy. 
Mosón. Sussmann Adolf. 
Nagybánya. * Zsombory Ferenc. (Her

mes nyomda.) 
Nagykálló. ** Sarkadi József. 
Nagykároly. Róth és Tóth. — ** Tóth 

József. 
Nagymegyer. * Haladás nyomda. — 

Neuhauser Jenő. 
Nagyrőc^e. Fehér Dezső. — ** Lévai 

Izsó fiókja. 
Námes^tó. ** Schein Márk. — Ozv. Stein 

Márkné, szül. Kohn Regina. 
Nyíregyháza, ** Feldman és Bürger. — 

Rothbaum Herman. 
Ólubló. Rákóczy nyomda. (Tul. Blayer 

Bernát.) — ** Zauberer Simon. 
Orosháza. * Orosházi újság nyomdája. 

Palánka. Blazsek József. — Csernicsek 
Imre. — ** Kristofek József és Blazsek 
Józsefné. 

Pánkot a. ** Bod József. — Seprős Val
ter Pál. 

Pás^tu. ** Első pásztói kny. (Tul. Sima 
Dávid.) — Földes Adolf. — ** Nigrinyi 
Ferenc. 

Pécs. ** Függetlenség ny. r.-t. (Bérlő : 
Dömel Anzelm.) 

Petrozsény. ** Figuli és Elges. — Illyés 
Gyula. 

Polgár. ** Csohány Mártonné. 
Pozsony. Hungária kny. — ** Quittner 

Jakab. 
Sárvár. Hesz Alfréd. — ** Milfai Ferenc. 
Sásd. Ballá és Krautvvig. — ** Mizsur 

Ádám. 
Siófok. Singer Károly. 
Sopron. Könyvnyomda, könyvkötészet és 

vonalzó intézet Piri és Székely. 
Sümeg. László Sándor. 
Szabadka. Hirth Aladár. — ** Hirth és 

Duchon. — « Papírár uhoz» nyomdája. (Phi
lipp és társa.) 

Szatmár-Németi. ** Grünfeld Géza. — 
Kaczér és Dénes. — ** Kálik István. — 
Weisz Sándor. 

Szeged. Kertész János. 
Szentes. Bánfalvi Lajos. («Szentes és Vi

déke» nyomda.) — ** Kálmán J. Sán-
dorné. — ** «Szentes és Vidéke» ny. 
(tul. Székely József). 

Székesfehérvár. Kovács Adolf. — ** Ko
vács Józsefné. 

Szikszó. Stamberger Márk. 
Szilágysomlyó. Rosenberger Ignác, Glo

bus kny. 
Szombathely. ** Gabriel Ágoston. — Pauli 

Károly. — Schlesinger Jenő. 
Szörcse. * Antos Áron. 
Sztropkó. ** Amsei és Landau. — Am

sel Ignác. 
Tab. Singer Károly. 
Temesvár. Der Landbote kny. — ** Lo

vas és Stróbl. 
Tokaj. Frankéi Dezső. — ** Gastetner 

Adolf. 
Torontálvásárhely. Emmel József. — ** 

Orehoja Antal. 
Tótpróna. Kohn Kellermann Fanni. 
Trencsén. Landstein, Ignác. 
Ujszentanna. Kain Ármin. 
Versecz. «Banater Buchdruckerei.». (Tul. 

Rittinger Ede.) — ** Neumann Henrik. — 
** Petko-Pavlovics Milán. — Seemayer 
János és tsai. — ** Wettel testvérek. 

Veszprém. ** Dunántúli kny. (Tul. Köves 
Béla és K. Paur Ödön.) 

Zenta. ** Beretka Imre. 
ZircZ; ** Zirczvidéki kny. (Tul. Szi-

gethy Ákos.) 
Zsablya. Lux Mihály. 
Zsibó. Bercze Gyula. — ** Singer Ar-

noldné, Farkas Róza. 



A 

MAGYAR KÖNYVSZEMLE 
ÚJ FOLYAMA. 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 1893-ban a Magyar Könyvszemle 
új folyamát indította meg. 

A folyóirat, mint a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának hivatalos 
kiadványa s a magyar bibliográfia egyedüli szakközlönye, 1876 óta áll a hazai 
tudomány érdekeinek szolgálatában. Első sorban a múzeumi könyvtár érdekeinek 
előmozdítására lévén hivatva, ismerteti annak egyes csoportjait, beszámol az 
évi gyarapodásról, a végzett munkáról és teljes megbízható képet ád a könyv
tár belső életéről. Ismerteti a hazai és külföldi könyv- és levéltárakat, kiváló 
figyelmet fordítva ezek magyar és különleges bibliográfiai vonatkozású anyagá
nak felkutatására és közzétételére. Számot ad a hazai és külföldi könyvészeti 
irodalom termékeiről s figyelemmel kiséri a külföldi irodalom hazánkra vonat
kozó kiadványait. 

A Magyar Könyvszemle évnegyedes füzetekben, évenként márczius, június, 
szeptember és deczember hónapokban jelenik meg 24—26 ívnyi terjedelemben, 
több műmelléklettel. Előfizetési ára egész évre 6 korona, a könyvárusi forga
lomban 8 korona ; egy-egy füzet ára 2 kor. 

Az előfizetési pénzeket a Magyar Nemzeti Múzeum pénztári hivatala 
fogadja el; a folyóirat szellemi részét érdeklő közlemények a szerkesztő czimére 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 

A Magyar Könyvszemle régi és új folyamainak kötetei kaphatók Ransch-
burg Gusztáv könyvkereskedésében, Budapest, IV. Ferencziek-tere 2, A régi folyam 
2—16. kötetének ára kötetenkint 4 korona, az új folyam 1—20. kötetének ára 
kötetenkint 8 korona. Az előfizetések ezentúl is a Magyar Nemzeti Múzeum pénz
tári hivatalához küldendők. 

Megjelent és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában kapható : A hazai 
időszaki sajtó 1910-ben. 1. A magyar hírlapirodalom, Kereszjy Istvántól. II. A nem 
magyar nyelvű hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. III. Folyóiratok, Dr. Fitos Vilmostól. 
Függelék: A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisztikája. Ára 1 kor. 50 fillér. 
Ezt kiegészíti : A hazai időszaki sajtó változásai c. füzet. Ára 50 fillér. 
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