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közel 5000 adalékot tartalmaz s ha tárgymutatóval volna ellátva, máris 
igen hasznos kézikönyvül szolgálhatna. GULYÁS PÁL. 

Collijn Isak. Magnus Gabriel de La Gardie's samling af 
äldre stadsvyer och historiska planscher i Kungl. Biblioteket. (Kungl. 
Bibliotekets samlingar.) Stockholm, 1915. (Nyomtat ta Upsala, 
Almquist & Wiksell,) 8-r. XXXV, 76. 1 1., 13 fénynyomatú 
melléklettel. 15 M. 

Isak COLLIJN, az inkunabulum-kutatás kiváló művelője, mintasze
rűen dolgozta föl ebben a katalógusban azt a 187 egy leveles képes nyom
tatványt, mely Gabriel de LA GARDIE (1622—1686) svéd államkancel
lár gyűjteményéből került a stockholmi királyi könyvtárba. A kolligá-
tumokba kötött mülapok 1519—1621. jelentek meg s városi látképe
ket, meg tervrajzokat ábrázolnak. COLLIJN minden egyes darab mére
teit centiméterekben föltünteti, röviden megjelöli az ábrázolás tárgyát 
és technikáját, fölemlíti, amennyiben ismeretes, a rajz készítőjének és 
metszőjének nevét vagy kezdőbetűit s idézi a vonatkozó irodalmat. 
A tartalmas kötet magyar vonatkozásoknak nincs híj jávai. A 138—147 sz. 
alatt tíz magyar városi látkép van ismertetve. Ezek : 1. Komárom 
HOFNAGEL Jakab rajza után készült metszetben 1595-böl, melyet BUBICS 
is említ.1 2. Pest és Buda látképe ismeretlen metszőtől, mely Prágá
ban jelent meg s a Vizivárosnak 1602. okt. 6-án történt visszafoglalá
sát örökíti meg. 3. Esztergom, CUSTOS Domonkos metszete 1595-böl. 
4. Nagykanizsa ugyanattól 1601-böl. 5. és 6. Két különböző metszet 
Győrről, ismeretlen szerzőktől, melyek közül KERTBENY csupán az egyi
ket ismeri. 7. Buda látképe 1541-böl MELDEMANN Miklós fametszetében. 
Említi KERTBENY. 8. Buda látképe ismeretlen metszőtől, az 1598. évi 
ostrom alkalmából. 9. és 10. Buda látképe SIBMACHER János rézmetsző
től, kétféle változatban, melyek egyike datálatlan, másika 1602-ről van 
keltezve. 

A csinosan kiállított kötetet a helyek s művészek betűrendes 
mutatói, továbbá a monogrammok hasonmásai rekesztik be. A fény
nyomatú hasonmások szintén rendkívül sikerültek. G—s. 

1 Munkáját COLLIJN műve bevezetésében ezzel az értelmetlen címmel 
idézi : «Magyarországi várak és városoknak. Budapest, 1880». 
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