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TitoSTLERnek a kiadáshoz függesztett alapos tanulmányában, amely az 
ironikus dícséretformáról és a Laus Podagrae-r6\, e nagycsaládú 
enkomium-fajtáról szól. (Közvetlen forrása JAC. PONTANUS prózai 
dialógusa). 

Az új kiadás kékesszürke papírborítékjával, jó papirosával, pon
tos és ízléses tipografizálásával szép, finom alkotás, de a ritka régi 
nyomtatványok archizáló új kiadása helyett szívesebben vennők a 
szövegek fotografikus hasonmáskiadását, amely teljesen pótolja az 
eredetit. Bármily pontos is a lemásolt, újraszedett szövegkiadás, a 
könyvész, nyelvész idézetekért, vagy könyvtörténeti tanulmányaiban 
kénytelen továbbra is az eredeti szöveghez folyamodni. T R . Z. 

Lischerong Gáspár : Pray György élete és munkái. Budapest, 
1937. Kiadványok Jézus Társasága magyarországi történetéhez. Ta
nulmányok, 4. sz. 149 (3) 1. 8°. 

A szokásos doktori értekezés-cím mögött ezúttal mintaszerű 
alapossággal megírt pályakép húzódik meg. A dolgozat jelentőségét 
fokozza az a körülmény, hogy fontos adatokat szolgáltat a magyar 
könyvtártörténet egyik legérdekesebb fejezetéhez: a budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetem Könyvtárának hőskorához. 

PRAY a jezsuita-rend feloszlatása után került Mária Terézia ren
deletéből 1777-ben Pozsonyból Budára az egyetemi könyvtárhoz. 
Mind MÁRIA TERÉZIA, mind II . JÓZSEF nagy súlyt fektetett a Nagy
szombatból áthelyezett intézmény fejlesztésére. A legmagasabb hely
től jött ösztönzések és rendelkezések megvalósítója és végrehajtója 
nem egyszer PRAY volt. S bár sok nehézséggel kellett megküzdenie 
a személyi ellentétek és a szűkreszabott anyagiak miatt, kevés ember 
ragaszkodott annyira a könyvtárhoz, mint ő. Azonban érthető ez a 
ragaszkodás, hiszen történeti forráskutatásainak újabb biztosítékát 
látta ebben az állásban. De nemcsak mint történetíró, hanem mint 
könyvtáros is maradandó emléket állított magának, amikor 1780-ban 
elkészítette az Index rariomm librorum Bibliothecae Universitatis 
Regiaet. 

Szerzőnek természetesen nem célja bővebben kiterjeszkedni az 
Egyetemi Könyvtár történetére, mégis sokszor egészíti ki levéltári és 
egyéb kutatásainak eredményeivel PAULER GYULA művének vonat
kozó adatait.1 Külön kiemeljük a függelékben közölt hasznos évrendi 
összeállítást PRAY műveiről és kéziratgyüjteményének lelőhely sze
rinti felsorolását. CLAUSER MIHÁLY. 

1 A budapesti m. kir. egyetem története. Budapest, 1896. I. köt. passim. 


