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NAGYLUCSEI ORBÁN ZSOLTÁROS KÖNYVE 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 

(Két melléklettel.) 

D R . SCHÖNHEER GYULÁTÓL. 

far <âv 

A Magyar Nemzeti MúzetnrfKönyvtára a múlt év folyamán 
nevezetes szerzeménynyel gyarapította könyvészeti ritkaságai gaz
dag sorozatát. Vétel útján egy XV. századi kézirat jutott birto
kába, mely Mátyás király korának egyik kimagasló alakját, Nagy-
lucsei Orbán püspököt vallotta első tulajdonosául. 

Hazai vonatkozású bibliográfiai kincseink ma már legnagyobb
részt biztos helyen vannak elhelyezve, nagy nyilvános könyvtárak 
és oly könyvgyűjtők birtokában, a kik féltékeny gonddal őrzik 
azokat gyűjteményükben. Egyrészük nincs is a tudomány számára 
hozzáférhetővé téve; a nagy könyvtárak anyagában még mindig 
igen sok bennünket érdeklő emlék várja felfedezését. Ilyen fel
fedezések az utóbbi években is gyakran előfordultak, de a felfede
zett anyag nem volt számunkra megszerezhető. A legritkább esetek 
közé tartozik, évek során át egyszer fordul elő, hogy egy ilyen 
műkincs könyvpiaezra kerül s adásvevési üzlet tárgyává válik. 

Rosenthal Jacques müncheni könyv- és műrégiségkereskedő a 
múlt év tavaszán 36. számú katalógusában ritka és becses köny
vek, képes kéziratok, ősnyomtatványok és autogrammok gazdag 
sorozatának jegyzékét tette közzé. A híres antikvárius, a kinek a 
műkincsek felkutatása körül tanúsított ügyességét és szerencséjét 
az egész tudományos világ ismeri, ezúttal is bámulatos szép 
anyagot mutatott be a könyvbarátoknak. 

Magyar Könyvszemle. 1906. III . füzet. 
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A 600 darabot számláló gyűjtemény a hártya- és papir-
kéziratok, olasz, német, franczia, németalföldi ősnyomtatványok, 
fatábla-nyomatok, illusztrált könyvek válogatott példányait fog
lalta magában, s a jegyzékben minden darabról részletes biblio
gráfiai leirást találunk, az érdekesebbeknél a czímlap vagy egyéb 
jellemző rész hasonmásával. 57 szövegközti kép és 10 fény
nyomatú tábla díszítette a kötetet, mely kiállításának ékes voltá
val is hirdette a benne ismertetett anyag értékét. 

A lajstrom 15 magyar érdekű dolgot sorolt fel mutatójában: 
hazai és külföldi magyar vonatkozású nyomtatványokat a XVI. 
XVII. századból, Mátyástól egy s II. Ulászlótól két oklevelet s két kéz
iratot, melyek egyike az* 1737—39. évi török háborúra, a másik az 
1790-iki háborúra vonatkozik. Ezekhez hasonló darabokat minden 
külföldi antikvár-katalógus nagy számmal foglal magában. De sem 
a mutatóból, sem a jegyzékben közölt anyag leírásából nem sejthet
tük, hogy a gyűjtemény legszebb darabjainak, a festett kéziratok
nak sorozata oly kincset rejt magában reánk nézve, melynek 
értéke az összes felsorolt magyar anyagét messze felülmúlja. 

A katalógus a 435. szám alatt egy latin Psalteriumnak a 
XV. század végéről származó hártyakéziratát ismerteti, melyet 
két miniatürös czímerrel ellátott czímlap díszít és mely eredeti 
vörös bársony kötésében maradt meg napjainkig. Mutatóul hü 
fénynyomatban adja a czímlapok egyikének hasonmását s a kéz
irat árát 6500 márkában állapítja meg. 

»435. Psalterium latinum« — így hangzik a katalógus leiró 
szövege — »cum praefatione de psalmis Davidis et prologo 
S. Hieronymipresbiteri in Sepliartcllim quod interpretatur volumen 
hymnorum. Becses kézirat, igen finom és tiszta velinen, Itáliában 
(Ferrarában) a XV. század végén készült, különös gonddal írva 
és két elragadó, színekkel festett és aranyozott széldíszszel, vala
mint három felséges kezdőbetűvel s az egyszerűbb arany és kék 
kezdőbetűk nagy számával díszítve. A szöveg kezdete arany, 
vörös, zöld és kék, az egyes zsoltárok felirata kék és vörös szí
nekben. Vonalozva van; 140 lap és 2 borítólap, vörös bársonyba 
kötve; a kapcsok hiányoznak.« És a leirást a következő magya
rázat egészíti ki: »A legszebb kéziratok egyike. Az első lap sze
gélye kék alapon jobbról oszlopdíszt ábrázol két bőségszaruval, 
két madárral, lent két delfinnel és tetején lángoló szövet-
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neket tartó gyermekkel. A keret alsó részén egy püspök 
czímere látható két harezos által tartott medaillonban, kiknek 
egyike hasonló czímert hordoz pajzsában; e ezímer, átlóvonal
lal osztva, a felső vörös mezőben rohanó oroszlánt, az alsó kék 
mezőben arany csillagot tüntet fel. Az 5. lap első oldalán levő 
második szegélydísz alapja vörös; ezen jobbról felfelé növekvő 
díszpillér látható, mely ugyané püspök czímerével ellátott pajzsból, 
egy medaillonból Keresztelő-Szent-János lenyakazott fejével, 
bőségszaruból és más díszítésekből van megszerkesztve. A keret 
felső szegélyében a ezímer megismétlődik; az alsóban két triton 
medaillont tart, melyben Dávid király hárfázó alakja látható, 
hegyes vidéken barlang előtt ülve. A három virágos kezdőbetű 
hasonlókép végtelen finom modorban van kiállítva, gazdag aranyo
zással, az első vörös, a második kék alapon s a harmadik, mely 
valamivel kisebb a másik kettőnél, zölddel, kékkel és vörössel 
gazdagon díszített alapon. A miniatűrök kivitele oly válogatott 
ízlésről s oly aprólékos és tökéletes finomságról tanúskodik, hogy 
azt egy szakmájában elsőrangú művésznek kell tulajdoníta
nunk; és nem habozunk kinyilatkoztatni, hogy ez nem más, mint 
Attavante, SL híres firenzei mester, a ki egyike volt az olasz 
Cinquecento legutolsó, de egyúttal legjobb miniatűr-festőinek. 
A kötet állapota kifogástalan és teljesen ép.« 

Ez az ismertetés méltó lelkesedéssel hívja fel a szóban
forgó kézirat szépségeire és értékes voltára a könyvbarátok figyel
mét, s ha a kódex leírója a minatürök művészének megnevezé
sénél, mint a hogy a közölt hasonmás után mindjárt meg lehetett 
állapítani, nem járt el szerencsével, közleménye elégséges volt 
ama tény megállapítására, hogy az általa említett kódexben első
rangú bibliográfiai ritkaság került könyvpiaczra. S a miről a 
katalógus közlése nem tud semmit, a leírás adataiból és a 
hasonmásban közölt czímlap miniatűrjéről azt is meg lehetett 
állapítani, hogy a kéziratot díszítő ezímer egy magyar főpap 
czímere: Nagylucsei Orbán egri püspöké, s ekként az e czímerrel 
megjelölt kézirat magyar műkincseink számát gyarapítja új darab
bal és a középkori magyar bibliográfia történetéhez járul eddig 
nem ismert becses adattal. 

Mi sem természetesebb mint hogy e tény felismerése után 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának első feladata volt meg-

14* 
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tenni a lépéseket ez oly nagybeesűnek ígérkező kézirat meg
szerzése érdekében. Dr. Fejérpataky László egyetemi tanárnak, a 
könyvtár igazgatójának távirati felszólítására az eladó czég szin
tén táviratban jelentette ki készségét, hogy azt megvizsgálás 
végett megküldi a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Néhány nappal 
utóbb már itt volt kezeink között és csodálhattuk annak szépsé
geit, melyek a katalógusban reá halmozott dicséretek után is 
felülmúlták várakozásainkat. S a vallás- és közoktatásügyi kor
mány áldozatkészségének és a minisztertanács nagylelkű elhatá
rozásának köszönhettük, hogy a magas ár mellett is nem kellett 
lemondanunk annak birtokáról. A kódex az eddigi tulajdonosával 
1905 márczius 13-án létrejött egyesség alapján a katalógusban 
hirdetett 6500 márka árért a Magyar Nemzeti Múzeum könyv
tárának tulajdonába ment át. 

Elsőnek levén alkalmam a kézirat czímerét felismerhetni 
s ebből kifolyólag a kéziratnak reánk nézve oly páratlan jelentő
ségét megállapíthatni, örömmel teszek eleget az ebből reám 
háramló feladatnak, hogy könyvtárunk ez elsőrangú gyarapodásá
val szakköreinket megismertessem s annak bibliográfiai jelentő
ségét az arra hivatott szakfolyóirat hasábjain méltassam. 

II. 

Nagylucsei Orbán Mátyás korának legkiválóbb alakjai 
közé tartozik. Mint földművelő szülők gyermeke, alacsony sorsából 
szellemi kiválóságaival küzdte fel magát a legmagasabb egyházi 
és világi méltóságokra. S emelkedését, mint sok más kortársa, ő 
sem csupán papi erényeinek, hanem első sorban a világi kormány
zat terén tett szolgálatainak köszönhette. A királyi kanczelláriánál 
kezdett pályáját csakhamar a pénzügyi igazgatás terén folytatja, 
s rövid időn belül a kincstartó fontos tisztét tölti be a király 
oldala mellett. Mátyás uralkodásának utolsó évtizedében ő a 
király jobb keze s fontos szolgálataiért ura elhalmozza őt kegyei
vel. 1478-ban már nemesi jogot kap maga és fivérei részére 
atyjától örökölt nagylucsei jobbágytelkére; 1480-ban a czímert is 
megszerzi a nemességhez. Ép ily gyorsan halad az egyházi pályán. 
A század hetvenes éveinek derekán több prépostság és egyéb 
egyházi javadalom birtokosa. 1482-ben elnyeri a győri püspök-
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séget, és azt 1487-ben, már mint kincstartó, az ország
nak jövedelemre második püspöki székével, az egrivel cseréli fel, 
melynek birtokáért nem kisebb emberrel, mint Borgia bibornok-
kal, a későbbi VI. Sándor pápával kellett versenyre kelnie. 

S hogy mennyire nélkülözhetetlenné vált Mátyásra nézve, 
mutatja az, hogy a király Bécs elfoglalása után reá bízta az 
üresedésbe jött bécsi püspökség kormányzatát, s Ország Mihály 
nádor halála után, mint nádori helyettest, az ország törvény
kezésének élére állította. 

A közpályán elért sikerekkel természetszerűleg együtt járt 
a világi javakban való gyarapodása is. Orbán püspök ebben a 
tekintetben sem maradt az akkori főpapság többi tagjai mögött. 
A nagyszámú kisebb-nagyobb nemesi birtokhoz, melyeket királyi 
adomány és zálogügyletek útján az ország legkülönbözőbb részei
ben maga és testvérei részére megszerzett, 1479-ben adomá
nyul megkapta Revistye várát és uradalmát, és 1490-ben zálog 
útján Saskő és Lipcse várát tartozékaikkal. E három nagy ura
dalom birtoka nemcsak az ő hatalmát növelte, de családja emel
kedésének is biztos alapja lőn, utat nyitva Orbán testvéreinek és 
azok gyermekeinek a főúri rendbe való felvételre. 

Az egyházi és politikai téren elért sikerek egymagukban 
elegendők arra, hogy megvilágítsák Orbán püspök egyéniségének 
hatalmas arányait. S nagyságának hatása híven tükröződik vissza 
a tudósításokban, a melyek az egykorú íróktól maradtak reánk 
felőle. Galeotti, Bonfini, Mátyás király udvari történetírói olyan 
dicsérettel, olyan rajongással emlékeznek meg felőle, a minőt alig 
juttatnak másnak a korszak vezető egyéniségei közül. S bizonyára 
nem csupán a kincstartó hatalma és befolyása adja e két 
humanista tolla alá azokat a szavakat, a melyek őt nemcsak 
mint a királyi udvar leghatalmasabb emberét tüntetik elénk, 
hanem mint olyan embert is, a ki a legkitűnőbb testi és lelki 
tulajdonságokat egyesíti magában. Az ő elbeszélésük szerint 
Orbán fáradhatatlan az államügyek vezetésében, uráért semmi 
áldozattól nem riad vissza, s emellett mindenki iránt méltányos 
nyájas, könyörületes, óriási gazdagsága mellett saját személyére 
mértékletes és csak mások irányában! bőkezű. Míg ruházatban 
és étkezésben semmi fényűzést nem enged meg magának, annál 
nagyobb pompát fejt ki az egyházak építésében és kincsekkel 
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való felszerelésében. S magaviselete emberbarátai irányában annyi 
jóindulatról tesz tanúságot, hogy mindenki szeretetét és hajlandó
ságát megnyerte és megőrizte személye iránt.1 

Ez a jellemrajz, ha annak felét, a mit Orbánról elmond, 
túlzásnak, humanista hízelgésnek veszszük is, elég alapot nyújt 
Orbán püspök egyéniségének megítélésére. És adatainak méltó 
kiegészítéséül szolgálnak azok a tudósítások, a melyek e főpap 
tudományszeretetéről adnak hírt számunkra. Bonfini egyebek 
között elmondja róla, hogy a tudósok iránt határtalan bőkezű
séggel és szeretettel viseltetik. Géleottinàl is azt olvassuk, hogy 
asztalánál a tudósok szívesen látott vendégek s hogy ő maga 
kormányzati gondjai között szakított magának időt könyvei olva
sására. A minek példájául Oaleotti egy esetet hoz fel, a mely 
párja annak, a mit Mátyás királyról és Gattiról beszél el, de 
mégis érdekes adatot szolgáltat az Orbán püspök tudományáról 
elterjedt felfogás megismerésére. A püspök, ez elbeszélés szerint, 
lakomázás közben szobájából előhozatott könyvekből olvasott reá 
egyik vitatkozó tudós vendégére »azokból ama helyeket, a melyek 
a vitás kérdés megfejtésére vonatkoznak, egy pillanat alatt meg
találta, a mit egyátalán nem tehetett volna, ha ama könyvekben 
nagy jártassággal nem bírt volna.«2 

Hogy Orbán püspök a könyvek szeretete dolgában nem 
állhatott kartársai megett, kiket egyéb tulajdonságokkal annyira 
túlszárnyalt, az saját egyéniségének és kora szellemének egyaránt 
természetes kifolyása. Vitéz, Csezmiczei János, Filipecz s a többi 
főpapok mellett, a kik mint tudósok és könyvgyűjtők dicsőséget 
szereztek a magyar renaissance-kori műveltség emlékének, Nagy
lucsei Orbán püspököt, a gazdag, hatalmas és nagyelméjű főpapot 
szintén eleve oda sorozhattuk a tudományok pártfogói és művelői 
közé. De a krónikások tudósításain kívül eddig egyetlen tényleges 
adatot ismerünk az ő könyvbarát mivolta felől. Az az 1492-ből, 
Orbán halálát elkövető évből kelt oklevél ez, melyben Nagylucsei 
István szerémi püspök, Orbán püspök unokaöcscse, az egri egy-

1 Galeotti, De Mathiae Corvini Hung. regis egregie, sapienter, iocose 
dictis et factis XXXII. fej. (Scbwandtner, Scriptores rerum Hung. I. k. 565.1.) 
Bonfinius, Rerum Hungaricarum Décades, I. decas 1. fej., IV. decas 6., 7.y 
9., 10. fej. Lipcse, 1/71. 6., 638., 652., 653., 675., 685., 691., 693. 1. 

2 Id. kiadás 565. 1. 
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házban nyugvó nagybátyja s jóltevője hamvai fölé síremléket 
emeltetve, az egyháznak templomi kincseket ajándékoz. E kincsek 
között szerepel egy misekönyv, hártyára nyomva és a püspök 
festett czímerével ékesítve, kétségtelenül egyike a püspök saját 
használatára készült egyházi könyveknek, a minők minden akkori 
főpapi könyvtárnak, sőt a fejedelmek könyvtárainak is elsőrangú 
kincsei közé tartoztak.1 

A müncheni könyvpiaczon napvilágra jutott zsoltároskönyv 
az első és eddig egyetlen darabja Orbán püspök könyvtárának, 
mely megmaradt számunkra, s az első bizonyíték a felől, a mit 
már Oaleotti is sejtetett velünk, hogy ez a könyvtár kódexeinek 
kiállítása tekintetében elsőrangú helyet foglalt el az ama korbeli 
hazai könyvgyűjtemények között. 

III. 
Kódexünk Dávid király zsoltárainak latin fordítását foglalja 

magában. Nagy nyolczadrétű, 25*9 cm. magas és 15*8 cm. széles 
hártyára van írva, mely 23 soros vonalozással van ellátva; 
quaterniokba szedett lapjainak száma, a kötési táblák belse
jére ragasztott borítólapokat is beleértve, 145, ezek között 
6 lapon nincs szöveg. Kötése vörös bársony, fatáblákra alkal
mazva, a táblák szélein kapcsok nyomaival. 

A katalógusból közölt leírás csak vázlatos képét adja a 
kódex szerkezetének és kivitelének; illő, hogy e helyütt teljes 
részletességgel foglalkozzunk annak ismertetésével. 

A kézirat első lapja a kötési tábla belső oldalára van 
ragasztva; úgy ez, mint az előlap s a kézirat többi lapjai meg 
vannak vonalozva; az előlap után kezdődik a kézirat szövege, a 
mü tartalmát jelző bevezetéssel, melynek szövege e lap túlsó 
oldalának alján végződik. A következő két lapot és a harmadik 
lap első oldalát Szent-Jeromosnak Szofroniushoz írt levele foglalja 
el. Ez utóbbi lap hátsó oldala üres s a zsoltárok szövege a követ
kező lapon veszi kezdetét. 

A bevezetés és a zsoltárok szövegének kezdőlapjait, mint a 
kódexek ezímlapjainál rendesen találni szoktuk, miniatűr díszí
tések különböztetik meg a kézirat szövegétől. A Szent-Jeromos 

1 L. Magyar Könyvszemle, 1887. évf. 325. 1. 
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levelének kezdetét tartalmazó lap pedig miniált nagybetűkből 
szerkesztett kezdősoraival van a szöveg többi részétől meg
különböztetve. 

A két czímlap, melyek rövid leírását már a katalógus után 
adtuk, egyenlő fénynyel és pompával van kiállítva. Mindkettőnél 
díszes keret övezi a szöveget, nagyarányú kivitelben megfestett 
kezdőbetűk és különböző szinekben pompázó nagybetűkkel írt 
kezdősorok egészítik ki a díszítést. 

Az első czímlap szövegét övező keret alapszíne kék, arany 
sávval szegélyezve, melyet fekete és vörös vonalak határolnak. 
A keret felső részét két bőségszarúból kiinduló és gyöngyökbe 
végződő arany girland tölti be. A baloldali keskeny léczben 
többszörösen tagolt arany oszlopzat emelkedik felfelé, kandeláber
szerű talapzaton, s tetején urnával, melyből lángok emelkednek 
égfelé. A keret jobboldali részében hasonló, de szélesebb ará
nyokban tagolt oszlopzatot látunk, mely delfinekkel díszített alap
zatból emelkedve ki, négy egymásra állított díszedényből van 
felépítve; az egyes tagozásokat gyöngysorok, gyöngyös boglárok, 
két bőségszarún ülő paradicsommadár és búzakalászok díszítik; 
az ekként megszerkesztett oszlopdísz csúcsán búzakalászok felett 
meztelen gyermek alakja látható, jobbjában vörös mezejü pajzszsal, 
baljában lángoló rostélyban végződő pálczával (a katalógus szövege 
szövétneknek, ->flambeau«-nak nevezi) és fején arany medenczével, 
melyből szintén lángok emelkednek az ég felé. A keret alsó 
részében gyöngyökkel és boglárokkal övezett médaillon sötétkék 
mezejében arany sugaraktól övezve, mitrával díszített czímerpajzs 
látható, melynek motívumai, az elhelyezést czímertanilag véve, 
jobbról balra harántosan osztott pajzs felső jobb vörös mezejében 
arany gömbbel játszó fehér oroszlánt jobb felé fordulva, az alsó 
kék mezőben nyolczágú arany csillagot ábrázolnak. A medaillont 
boglárokba végződő arany girlandok közt két arany vértbe öltö
zött sisakos vitéz őrzi, a bal oldalt álló jobbjában vörös mezejü 
pajzsot tart, baljával a médaillon szélét fogja, a jobbfelől álló 
jobbjában lándzsát tart, baljával pajzsra támaszkodik, melyben a 
fentebb leírt czímer, balfelé forduló oroszlánnal és hatágú csil
laggal látható. Mindkét vitéz lábánál egy-egy paradicsommadár 
áll, egymásnak háttal fordulva s farkukkal a médaillon alsó részét 
szegélyezve. 
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A czímlap kezdő sorai, mint már említők, színes és arany 
betűkkel vannak írva; ezeknek vörös, zöld, arany és kék színei 
soronkint váltakoznak. A főczím, mely következőkép hangzik: 
Origó prophetiae David régis Isdrahel numero psalmorum 
centum quinquaginta, három sort foglal el. Külön sorban kez
dődik, a czímsorokhoz hasonló kivitelben, a bevezetés első 
mondata: David filius Jesse rex Israel cum esset in regno suo, 
quattuor elegit qui psalmos facerent, melynek kezdőbetűje sötét
vörös alapon bőségszaru motívumából s virágdíszekből megszer
kesztve és aranynyal gazdagon miniálva, a czímlap egyik főékes-
ségeként emelkedik ki a szövegből. (L. az 1. mellékletet.) 

A második czimlap szerkezeti beosztása teljesen megegyező 
az elsőével, csupán a motívumokban van köztük eltérés. A keret 
baloldali részét itt is oszlopdísz tölti ki, mely szintén lángoló 
urnában végződik, de nem építészeti, hanem növényi motívumok
ból van összeállítva. A keret alsó részében gyöngyökkel övezett 
medaillonban, melyet két triton tart, Dávid királynak barlang 
szájában ülő alakja látható, hárfát pengetve, a háttérben város 
látképével. A jobboldali keretet pedig pajzsokból, fegyverekből, 
bőségszarukból és emléktáblából szerkesztett dísz tölti ki (az 
emléktáblán felirat volt, mely ma már teljesen el van mosódva), 
középen gyöngyökkel övezett medaillonban Keresztelő-Szent-János 
levágott fejével, az alsó pajzsban az első czímlapról ismert czí-
merrel, a melyben az oroszlán jobbfelé fordulva van ábrázolva s 
a csillagnak hat ága van; ugyané czímer csillagmotivumát látjuk, 
szintén hat ággal, a felső pajzson, melynek felső részét az emlék
tábla takarja. 

A czímerek itt csak mint díszítő emblémák szerepelnek. 
A tulajdonost jelző teljes czímer, a pajzs felett a püspöki mitrá-
val, ezen a czímlapon a keret felső részében van elhelyezve, 
bogláros arany guirlandok között, gyöngyökkel övezett medaillon
ban, s abban különbözik az első czímlapon látható czímertől, 
hogy az oroszlánt balfelé fordulva ábrázolja. 

A szöveg kezdősorai: Incipit liber hymnorum secundum 
hebraieam veritatem, itt is az első czímlapnál használt arany, 
vörös, zöld és kék színekben megfestett nagy betűkből vannak 
összeállítva, s az első zsoltár B kezdőbetűje, arany levélnyaláb
ból és abból fejlődő kék növénydíszből összeállítva, ép oly díszes 
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terméke a miniatűr-festészetnek, mint a minőt az első czímlap 
kezdőbetűjében ismertünk fel. (L. a 2. mellékletet.) 

A két czímlapot díszítő czímer Nagylucsei Orbán püspök 
czímere, és motívumai azonosak ama czímer motívumaival, a 
melyet Mátyás király 1480 február 2 ikán adományozott Budán 
Orbán fejérvári prépostnak és testvéreinek Balázsnak és János
nak, valamint elhunyt testvére Benedek fiának Ferencznek. 

A Nagylucseiek czímere e czímerkép és a czímereslevélben 
foglalt leírás szerint bal harántszeléssel osztott pajzs felső vörös 
mezejében a vágás irányában haladó fehér oroszlán, két első lábai 
között aranyalmát tartva; az alsó kék mezőben hatágú arany 
csillag; a koronátlan sisak dísze ugyanilyen hatágú arany csillag, 
egyik ágának hegyére állítva; a sisaktakaró vörös-aranykék.1 

Megjegyezzük, hogy ezt a czímert Orbánnak egri püspök 
korában használt pecsétjén, azzal a változtatással találjuk, hogy 
a jobbról balra vágott pajzs felső mezeje balfelé esik s benne az 
oroszlán alakja jobbfelé fordul, míg az armalison levő czímer 
a heraldika szabálya ellenére balra néző állásban van megszer
kesztve. A mi azért érdemes a megemlítésre, mert az ábrázolás
nak e két egymástól eltérő módját kódexünk czímereinél is 
megtaláljuk; az első czímlap czímere és a második czímlap szél
díszében látható czímer jobbra néző oroszlánjával szerkezetében 
teljesen egyezik a pecséten levő czímerrel, tehát a heraldikai 
szempontból helyes czímert adja, míg az első czímlap alján a 
vitéz pajzsán alkalmazott czímer és a második czímlap felső 
részét díszítő czímer az eredeti czímerkép helyzetében van meg
festve. A kódex czímereinél pedig még meg kell említenünk, hogy 
a két czímlap főhelyét elfoglaló czímereknél a csillag nem hat, 
hanem nyolcz ággal van ábrázolva, s csak a mellékdíszekűl 
alkalmazott czímerében van a helyes alak megtartva. 

A kézirat előszavát és a zsoltárok kezdetét, mint már emlí
tők, Szent-Jeromosnak Szofroniushoz írt levele választja el egy
mástól A számozást az első borítólap és az előlap mellőzésével 
az írott szöveggel ellátott lapon kezdve, e levél szövege a 2b— 

1 E leírást szó szerint idézem a Turul-ból (1898. évf. 68. 1.), hol a 
Batthyány herczegek körmendi levéltárában őrzött eredeti czí m ereslevelet 
a czímerkép színes hasonmásban való közlésével ismertettem. 
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4a. lapokat tölti be. Kezdősorai: Ineipit prológus s. Oheronymi 
presbyteri in Sephartellum qnod interpretatur volumen hym-
norum) kivitelben teljesen egyeznek a két czímlap kezdő sorai
val, és kezdőbetűje, bár kisebb méretű a czímlapokon levőknél, 
zöld, kék és vörös színekből szerkesztett díszítésével szintén a 
szebb alkotások közé tartozik. 

A kézirat többi részét teljesen a zsoltárok szövege tölti be. 
Az első zsoltár, mely a kézirat 5a. lapját képező második czímlapon 
kezdődik, az 5b. lap negyedik sorában ér véget. Ezután következ
nek, közvetlen egymásutánban, a többi zsoltárok, egész a 140a. lapig, 
hol a kézirat a következő kolofonnal végződik: Explicit Sepher-
tellim idest liber Hymnorum secundum Hebraicam veritatem* 
Két üres hártyalap következik ezután s a hátsó tábla fedőlapján, 
a mely, mint említettük, a szöveglapokhoz hasonlóan van meg
vonalozva, az utolsó vonal felett ez a bejegyzés olvasható: Deus 
exaudi orationem meam auribus. 

A kódex irása a XV. század második felében dívó olasz 
renaissance-írás, egyenesen álló, gömbölyű, szabályos betűkkel. írója 
kétségtelenül amaz elsőrangú másolók közé tartozik, a kik Flórencz-
ben Mátyás király és a korabeli többi könyvbarátok számára dolgoz
tak. A 2b. lap bevezetése s a zsoltárok vörös, kék és zöld ezímekkel 
és arany, vörös és kék kezdőbetűkkel, a zsoltárok versszakai 
kisebb, hasonló színekben váltakozó nagy betűkkel vannak a szö
vegtől megkülönböztetve s ugyanily betűket használt a kézirat 
másolója az Alleluja és a Semper szavaknál, melyek, mint látni 
fogjuk, egyes zsoltárok mellett a lapszélen fordulnak elő. 

Ilyen nagyobb kezdőbetűt 158-at számláltunk meg, ezek 
közül 80 van aranynyal kifestve; négy kezdőbetű helye kifestet-
lenűl maradt. 

A hátsó tábla borítéklapján olvasható bejegyzés a XV. szá
zad végén és a XVI. század kezdetén dívó folyóírás jellegét 
viseli magán. 

A kézirat szabatos, egyenletes irása mutatja a figyelmet, 
melyet a másoló munkája végzésére fordított. Hibáktól nem 
maradt ugyan teljesen mentes, de azok alig birnak számbavehető 
jelentőséggel. Az első szembetűnő hiba a 7b. lapon esett meg, a 
hol az interpraetatur szó interpetratur-n&k van írva. Hasonló 
elírást találunk a IV. zsoltár czímében, hol victori helyett vitori 
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áll. A számozás azonban már több helyen, így a XCII., XCIII., 
€XXVII., CXXVIII. zsoltároknál van elhibázva és a CXV—CXVI. 
s GXXIX—CXXX. zsoltároknál a számok fel vannak egymással 
cserélve. Mindez természetesen mit sem von le a kézirat érté
kéből, s összehasonlítva más e korbeli kéziratokkal, kódexünket 
a legnagyobb gonddal készült példányok közé sorolhatjuk. 

A kötés, melyről már említettük, hogy vörös bársonynyal 
van borítva, az ama korbeli főpapok használatára készült szer-
könyvek jellemző kötései közé tartozik. A bársony színe az az 
élénk vörös szín, a mit ma királyvörösnek neveznek, s a minő a 
bíbornokok ruhájának színe volt. Ez a szín hatásra sokkal felette 
-áll azoknak a sötétvörös és megyszín bársony-kötéseknek, amik
kel Mátyás király reánk maradt kódexei néhányánál találkozunk. 
Minősége elsőrangú, méltó egy egyházfejedelemhez, s mutatja, hogy 
Orbán püspök, kinek egyszerű ruházkodását Bonfini kiemelte, nem 
volt takarékos akkor, midőn kedvelt könyvei feldíszítéséről kellett 
gondoskodnia. 

A kódex kötésének díszéhez tartoztak a táblák szélére 
-alkalmazott kapcsok is, melyeknek a kötésen két helyen lát
hatók nyomai. E kapcsok kétségtelenül aranyból készültek, 
ékkövekkel voltak díszítve és a könyv tulajdonosának czímerét 
hordták magukon, miként azt Mátyás királynak a Magyar 
Nemzeti Múzeumban őrzött, Szent-Ágoston »De civitate Dei« czímű 
munkáját tartalmazó kódexénél is láthatjuk. 

IV. 

A szövegről már többször ismételtük, hogy a zsoltárokat 
foglalja magában. Dávid király zsoltárai többféle latin fordításban 
kerültek az egyházban forgalomba. Valamennyi Szent-Jeromostól 
származik, a ki egyéb művei mellett elsősorban a biblia latin fordí
tásával tette örökemléküvé nevét a katholikus egyház történetében. 
A nagy egyházatya tudvalevőleg nem elégedett meg a biblia 
egyszeri lefordításával. Főműve, a Szentírás Versio Itala név 
alatt ismert legrégibb latin szövegének átdolgozása a Septuaginta 
•és Origenes Hexaplarja görög szövegének alapján készült a 
385—390. években. Dávid király zsoltárait azonban ezt meg-
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előzőleg kétszer is lefordította; az első, 383-ban készült fordítás
hoz a legrégibb görög szövegeket vette forrásul, azonban e for
dítását nem tartotta tökéletesnek; 385-ben Palesztinában a Hexa-
plar szövegéből készítette el a második fordítást. S midőn 
390-ben ismét hozzá fogott a biblia lefordításához, harmadszor 
is lefordította a zsoltárokat, ezúttal az eredeti héber szöveget 
véve munkája alapjául. 

A zsoltárok első fordítását Damazus pápa, a mint elkészült, 
Rómában azonnal behozta a használatba, s ezért az Psalteriiim 
Romanum név alatt ismeretes a bibliafordítások sorozatában. A máso
dik fordítás franczia földön terjedvén el leghamarabb, Psalterium 
gallicum nevet visel. Ennek szövege teljesen azonos az első nagy 
bibliafordításba felvett szöveggel, és maga Jeromos ezt ajánlotta 
az egyháznak használatra. Itáliában azonban a VII—VIII. század
tól kezdve a héber szövegből készült 390-iki fordítás is haszná
latba jött, mely fordítás a többieket úgy hűség, mint a kifejezések 
világossága és szépsége tekintetében messze felülmulta. Haszná
lata csak akkor szűnt meg, mikor az egyház a Vulgata szövegé
nek végleges megállapításakor a második fordítást fogadta el a 
zsoltárok hiteles. szövegének. 

E közismeretű tények felsorolására azért van itt szükségünk, 
hogy tartalmi szempontból is megállapíthassuk kódexünk szövegé
nek jelentőségét. 

A háromféle fordítás közül e kódex, mint azt czimében is 
jelzi, Szent-Jeromosnak harmadik, a héber szöveg alapján készült 
fordítását foglalja magában. Ez a fordítás jelentékeny mértékben 
eltér a Vulgata szövegétől és sok helyen egész más szavakkal 
adja vissza a mondatokat. Legnagyobb az eltérés az egyes zsoltá
rok feliratai között. A szentírás egyes könyveinek fejezetekre 
való felosztása és czímekkel való megjelölése a XIII. században 
vette kezdetét; a Vulgatában szereplő fejezetczímek végleges 
megállapítása a XV. században történt meg. Kódexünk szöve
génél a zsoltárok sorrendje és származása megegyezik a Vulgatáé-
val, az eredeti héber szövegben előforduló eltérések mellőzésével, 
a feliratok azonban teljesen különböznek a Vulgata szövegének 
felirataitól. így, hogy egy példát hozzunk fel, az I. zsoltárnál a 
Vulgatában olvasható czím: »Pios et probos beatus impios contra 
et peccatores esse miseros« hiányzik s a szöveg kezdetén csupán 
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a zsoltár sorszáma áll. S a további czímekben sűrűen fordul elő 
a vidor kifejezés használata: »Victori in psalmis«, »Vietori super 
haereditatibus«, »Victori servo domini David« stb., a mivel a 
Vulgata feliratai között egyáltalán nem találkozunk. Egyes zsoltárok
nál a Semper szó ragadja meg figyelmünket, mely széljegyzetül van 
alkalmazva. Ez a héber sela szavának felel meg, mely a héber 
szövegben 71 zsoltárnál fordul elő, de a Vulgatában nincs semmi 
nyoma; a biblia szövegkutatói nem tudnak egymással megegyezni 
a felett, vájjon e szó, melyet »mindig« vagy »végig« és »örökre« 
szavakkal fordítanak, a zenészeknek szóló utasítás-e vagy más 
értelemben van ott alkalmazva. Ép oly figyelemre méltó, hogy az 
Alleluja szó feliratként és széljegyzetül való használatával, mely 
a húsvéti időszak alatt használt zsoltárok megjelölésére szolgál, 
sokkal több zsoltárnál találkozunk, mint a Vulgatában. Az eltéré
sek közé tartozik a héber abécze betűinek: aleph, beth, gimel 
stb. sűrű alkalmazása a zsoltárok élén, míg a Vulgatában azok 
csak a CXVIII. zsoltárnál fordulnak elő. 

A biblia első nyomtatott kiadásai majdnem kivétel nélkül a 
Vulgata szövegét foglalják magukban, csupán egy Augsburgban 
év nélkül nyomatott bibliában találjuk a zsoltárok héber szöveg 
alapján készült fordítását a Szofroniushoz írt ajánló levéllel. 
A kevés számú bibliakézirat, melyek hazai közkönyvtárainkban a 
XV. századból őriztetnek, szintén mind a Vulgata szövegét foglalja 
magában. Az augsburgi kiadást csak Hain leírásából ismerjük,1 

hazai gyűjteményeinkben annak egy példánya sem található. így 
nincs módunkban összehasonlítani kódexünk szövegét más ugyané 
fordítást tartalmazó kéziratokkal és ősnyomtatványokkal, sem meg
állapítani a forrást, a melyet annak másolója használt. De a kéz
irat kiállításának fentebb megállapított olasz jellege összhangzásban 
van azzal a ténynyel, hogy Szent-Jeromos e fordításának hasz
nálata Olaszországban tartotta fenn magát legtovább, s e kódex 
egyik bizonyítéka annak, hogy a Vulgata szövegének mindinkább 
terjedő használata s a tekintély, a mivel az egyház azt már ekkor 
felruházta, nem tartotta vissza a főpapokat a szentírás más, hite
lesnek ismert fordításainak használatától. 

1 Hain, Repertórium bibliographicum. Stuttgartiae 1838. Vol. IL Pars. 
II. 13470. sz. 
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A kézirat élén olvasható bevezetés ismerteti a zsoltárok erede
tét, a Szofroniushoz intézett levélben pedig Szent-Jeromos elmondja 
fordításának történetét. A bevezetés a rendes középkori biblia
magyarázatok csoportjába tartozik; szövege a szerző nevét és a 
kort, melyben íródott, nem árulja el, de valószinű, hogy az első 
középkori századok terméke és tartalmában, elmondva a módot, 
a melylyel Dávid a zsoltárokat szerkesztette, az egyház eredeti 
hagyományait örökíti meg a szentírás e részének keletkezése felől. 
Szent-Jeromosnak Szofroniushoz írt levele pedig arról ad hírt, hogy 
a zsoltárokat, melyeket a Septuaginta fordítói öt könyvre osztottak 
fel, ő az eredeti héber forrást követve, egy könyvbe foglalta, 
miután meggyőződött arról, hogy az »Amen« szó, a mi az egyes 
csoportokat egymástól elválasztja, nem jelenti külön könyvek czí-
mét, és miután a héber »Sephartellim« = »Himnusok kötete« 
czím is a kötet anyagának egységéről tesz bizonyságot. Ebből a 
levélből megtudjuk azt is, hogy Szofronius volt az, a ki a zsoltárok 
eddigi fordításaival nem lévén megelégedve, Szent-Jeromost a héber 
eredeti szöveg lefordítására buzdította és hogy SzentJeromos maga 
ezt a fordítását tartja az eredeti leghívebb fordításának. 

Mindkét bevezető irat közlése sajátos jelleget ad e kézirat
nak a bibliai gyűjtemények többi írott és nyomtatott kiadásaival 
szemben, melyek vagy egész más szövegű magyarázatokkal, vagy 
minden magyarázat nélkül adják a biblia szövegét. S talán nem 
tévedünk ama feltevésünkben, hogy e bevezetések a Vulgatától 
eltérő szöveg felelevenítésének magyarázatául foglalnak helyet e 
kódexben, s arra vannak hivatva, hogy annak nagyobb értékét 
hűség tekintetében a közhasználatban levő szöveggel szemben 
kimutassák. 

V. 

A kódex díszlapjai az olasz miniatűr-festészetnek tipikus 
jellegét annyira magukon viselik, hogy származásukhoz egyátalán 
nem férhet kétség. Már a müncheni katalógus úgy emlékezik meg 
róluk, mint elsőrangú olasz miniatür-festő termékéről és Atta-
vantében véli felismerhetni annak festőjét. Eltekintve azonban a 
tévedéstől, mely a flórenczi művésznek tulajdonított művet néhány 
sorral előbb a ferrarai iskola termékei közé sorozza, annak, 
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aki Attavante művészetét ismeri, egy pillantás kéziratunk miniatűr
jére elégséges arra, hogy meggyőződjék e feltevés téves voltáról. 
A kódex kétségtelenül a flórenezi festőiskola terméke és abból a 
korból származik, a melyben Attavante legszebb miniatürjeit 
alkotta. De ha Attavante műveit, a melyeket a római, fiórenczi 
bécsi, velenezei, modenai, párisi, wolfenbütteli könyvtárak Őriznek, 
összehasonlítjuk kódexünkkel, tisztában lehetünk azzal, hogy ennek 
díszítése nem származhatik az ő kezétől. 

A Korvin-kódexek ama példányainál, melyek elsőrangú fló
renezi miniatorok művészetét örökítik meg, festőik szerint három 
csoportot lehet megkülönböztetni. E csoportok egy közös forrás 
termékei, de bár a flórenezi renaissance mindenik csoportra reá
nyomta a maga bélyegét, stílus, szerkezet és a kivitel módja 
tekintetében eltérnek egymástól. Ha szokássá vált is a műtörténet-
írók részéről Attavantet tartani a fiórenczi minintürfestés tipikus 
képviselőjének, az ő klasszikus komolyságú díszlapjai pontosan 
meghúzott kereteikkel és következetesen ismétlődő motívumaikkal, 
melyeket csupán a Mátyás király számára készült kódexeken 
alkalmazott, teljesen különböznek azoktól a virágdíszben és mitho-
logiai motívumokban gazdag miniatűröktől, a melyekkel kortársa, 
Francesco Antonio del Cherico díszítette kéziratait. És ha szer
kezetre nem is, de a kivitel és főleg a rajz és színezés tekin
tetében egészen külön csoportot alkotnak azok a kódexek, a 
melyek a harmadik nagy flórenezi miniatort, Gherardot vallják 
mesterüknek. 

A Oherardo kezéből származó miniatűröket szerkezetük 
erőteljes voltán kívül díszítési motívumaikról, a kandeláberekből 
és oszlopokból felépített keretekről s a czímerek, pajzsok és 
fegyvercsoportok, bőségszaruk, szövétnekek alkalmazásáról lehet 
felismerni, továbbá arról, hogy a konvenczionális építészeti motí
vumok és virágdíszek, miket Attavante műveinél is találunk, azv 

ő képein tömörebb kivitelben állanak előttünk, s a sablonos 
emblémák helyét oly jelvények foglalják el, melyeknek a valódi 
élet szolgál forrásukul. De a legnagyobb különbséget az emberi 
alakok, géniuszok, állatok és fantasztikus alakok ábrázolásánál 
észlelhetjük, a hol a rajz eléri az anatómiai pontosságot és a szí
nezés, a sötétebb árnyalatok alkalmazásával, a valóság vissza
adására törekszik. 
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Oherardo del Favilla, kit festési modora annyira megkülön
böztet társaitól, Flórencz művészi életének legérdekesebb alakjai 
közé tartozik. Művészi tehetségét atyjától örökölte, a kit a hagyomány 
a nápolyi győzelmi kapu egyik építőmestere, Giovanni di San 
Miniato del Favilla személyével azonosít.1 Pályáját öescsével Monti-
val együtt a mozaik-készítéssel kezdte, s GhirlandajoYál együtt 
a flórenczi dóm San-Zenobio-kápolnájának feldíszítésén dolgoztak. 
Utóbb mind a két testvér a miniatűr-festészet, majd a falfestés 
terére lépett, s munkásságukkal mind a két irányban szintén 
jelentékeny sikereket értek el. 

Gherardo művészete jelentőségének megértésére rendkívül 
tanulságos adat Vasarinak az a megjegyzése, melyből az tűnik 
ki, hogy Flórenczbe érkezett németországi mesterekkel volt alkalma 
érintkeznie és a fametszést is megtanulván tőlük, e téren is szép 
eredménynyel működött.2 Ez a legérthetőbb magyarázata annak 
a hasonlatosságnak, mely miniatűrjei és az északi művészet között 
felismerhető, s mely úgy az ő, mint testvére Monti művészetét 
oly élesen megkülönböztette a korabeli többi flórenczi művé
szekétől. 

Mint miniatőr, a flórenczi S. Maria Nuovakórház temploma 
és a dóm számára festett igen sok kódexet. Hogy e téren Mátyás 
király számára is dolgozott, azt szintén már Vasáriból tudjuk, a 
ki szerint az általa festett kéziratok »a király halála után készül
vén el, Vante és más mesterek műveivel, a kik Flórenczben a 
király számára dolgoztak, vétel útján Lorenzo il Magnifico birto
kába kerültek.« 3 

A Biblioteca Laurenziana kincsei között — jól tudjuk — 
tényleg vannak kéziratok, melyek Mátyás király könyvtára szá
mára készültek, s ezek között kétségtelenül nem lesz nehéz Ghe
rardo műveit felismerni. Ama kódexei közül pedig, a melyek a 
budai királyi könyvtárba eljutottak, eddig a velenczei Averulinus, 

1 Pulszky Ferencz »A könyvkiállítási kalauz« 60-ik lapján bizonyára 
elnézésből említi őt a »Chierico« melléknévvel. 

2 Giorgo Vasari, Vite di piu eccellenti pittori, scultori e architetti. VI. 
k. (Milano, 1809.) 97. 1. 

3 Vasari, id. m. VI. k. 96. 1. Gherardora, Vasarin kívül igen érdekes 
adatok találhatók Bradleynél, A dictionnary of miniaturists, illuminators, 
calligraphers and copists. (II. k. London, 1888.) II. k. 21., 294. és 335. 1. 

Magyar- Könyvszemle. 1906. I I I . füzet. 15 
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a párisi Cassianus s a müncheni Beda Venerabilis kódexeket 
ismerjük s minden valószínűség szerint az ő művének tekinthet
jük a vatikáni könyvtárban őrzött misekönyvet, a drezdai Valtu-
rius-kódexet és a Magyar Nemzeti Múzeum Trapezuntius-kódexét 
is, melyet Felséges Urunk 1868-ban a szultántól kapott más 
három Korvin-kézirattal együtt ajándékozott múzeumunknak. 

Orbán püspök zsoltároskönyve czímképeinek egyszerű össze
hasonlítása e három művész miniatűrjeivel kétségtelenné teszi, 
hogy e kódex Gherardo művei közé tartozik. Kódexünk szerkezet 
és kivitel tekintetében valóságos mása a párisi Cassianus-kódex-
nek, melynek az azt díszítő miniatűrök, még a kezdőbetűk is, a 
könyvfestés elsőrangú remekei között juttatnak helyet. Mind a két 
kéziratnál megtaláljuk a lángoló fáklyában végződő oszlopdísze
ket, a fegyverek, gyümölcsös kosarak, bőségszaruk motívumait, a 
gyöngyös boglárokat s a stilizált virágfüzéreket, és a párisi 
kódexben vannak kezdőbetűk, a melyek szakasztott másai az 
Orbán püspök kódexének két czímlapján látható kezdőbetűknek. 

Mindezeknek a részleteknek egyezése és a kivitel modorá
ban észlelhető hasonlatosság teljesen eldönti kódexünk művészi 
eredetének kérdését. S a kódex miniatűrjei messze felülmúlják 
múzeumunknak Trapezuntius-kódexét, mely mostanig egyedül kép
viselte e csoportot gyűjteményünkben. Orbán püspök egyéniségére 
vall, hogy Flórencz legelső művészei közül választotta ki zsoltáros 
könyvének miniatorát s a figyelem, mivel Gherardo feladatának 
megfelelt, mutatja, hogy a művész méltányolni tudta e megbízás 
jelentőségét. 

Nagylucsei Orbán zsoltáros könyvében ezek szerint nemcsak 
elsőrangú bibliográfiai ritkasággal, nemcsak becses történelmi erek
lyével gazdagodott múzeumunk, hanem oly kincscsel, mely művé
szeti szempontból a Korvina legszebb termékeivel egy színvonalon 
áll s méltókép örökíti meg az utókor előtt a nagy király munka
társának, Orbán püspöknek emlékét. 



A BOLOGNAI MARSIGLI-IRATOK MAGYAR 
VONATKOZÁSAI. 

D R . VERESS ENDRÉTŐL. 

(Második, befejező közlemény.) 

Vol. 59. 
Manuscritti diversi. Vol. IX. 

Relazioni de i confini Cisdanubiali spedite a Sua Maesta 
Césarea fra V anno 1699 e parte del 1700. 

Tartalma (647 lapon) 27 érdekes jelentés oklevélmellékletek 
kíséretében. Az első da Oppova li 14 di Aprile 1699, az utolsó 
dal campo di Macova a i 29 d'Agosto 1700. A közbeeső 25 jelen
tés keltezési helye: Zalánkemény, Morovitz, Brod, Növi, Sluin (6—8.), 
dal campo sul monte Popina, Dresnik, dal campo vicino alla Zaria 
sopra Növi, dal campo vicino a Santa Catarina al fiume Unna 
(12 —13.), dal campo fra Racovitza ed il monte Plessiviza, Costanoviz, 
Biilovaz, Sziszek (17 — 20. 1700 januárius 18-tól április 14-ig), dal 
campo di Glovovacz, (21 — 24.) dal campo di Dobizza és dal campo 
di Jakovar. 

A mellékletek mind Horvátországra és Boszniára vonatkoznak, 
tartalmazva a basákkal folytatott levelezést is. De van köztök egy 
erdélyi tárgyú : Punti concernenti le disposizioni nella Transilvania 
per le commissione de i limiti (a 326/8. lapon) és igen érdekes 
Marsigli jelentése a Kulpa, Unna, Száva, Klina, Klinicza és Sirovaz 
folyók közt lakó ólatokról; az 518—523. lapon. 

i Vol. 60. 

Manuscritti diversi. Vol. X. 

Relazioni delli confini délia Transilvania fatti con V imperio 
öttomano fra V anno 1700 e 1701 dal General Conte Marsili. 

(Marsigli irodájának gondos másolatú 209 lapnyi kötete.) 
15* 
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Prima umilissima relazione délia Transilvania a Sua Maestà 
Cesarea spedita dal campo di Lugos alli 9 di Ottobre 1700. 

(A 2 — 25. 1.) A — L betűs mellékletei a 26 — 39. lapon. 

Seconda relazione . . . dal campo di Marga alli 20 di Novem
bre 1700. (A 44—46. 1.) Két melléklete a 48—51. lapon. 

Terza relazione . . . dal campo di Faget alli 30 di Novembre 
1700. (Az 56 — 59. 1.) 

Quarta relazione... dal campo di Bisztra alli 14 di Décembre 
1700. (A 64—68. 1.) A — P betűs mellékletei a 70 — 96. 1. 

Quinta relazione . . . dal campo di Lugos alli 27 di Décem
bre 1700. (A 99 — 104. 1.) A—L melléklete a 106 — 111. 1. 

Sesta relazione . . . dal campo di Bisztra alli 21 di Febraio 
1701. (A 113 — 122. 1.) A—N. melléklete a 1 2 8 - 1 4 5 . lapon. 

Settima, ed ultima relazione . . . dal campo di Bisztra 14 di 
Marzo 1701. (A 147 — 153. 1.) A — 0 melléklete a 157 — 209. lapon.. 

Li confini del paese di Temesvár e la Transilvania. 
Az 1701 márezius 4-ikén megállapított utolsó egyezséglevél 

olasz fordítása a török eredetiből. (A 173/7. lapon.) 
Marsigli olasz instructiója »pel Signor tenente colonello Morandi 

Visconti grande ingegniere nella Transilvania« a hunyadmegyei és 
déli erdélyi határjárás ügyében. (A 208/9. 1.) 

Gr. Morandi Visconti jelentése Marsiglihoz utasítása teljesítéséről. 
Cibinio li 10 Luglio 1701. 

(Eredetije a kötet indexe előtti 3 — 4. 1.) 

Vol. 61. 

Maniiscritti diversi. Vol. XL 

1. Index et descriptio mapparum Transdanubialium. 
(Vonatkozik a 48. és 49. kötet térképeire,) 
Hozzávarrva vegyes földrajzi jegyzetei : Nomi geografici per 

la lingua Transilvana. (Érti alatta az oláh nyelvet.) Bulgária. Nomi 
geografici de comitati, o circoli delle cittá, fiumi, monti. selve di 
tutta la Dacia, cioè Transilvania, Vallachia, Moldávia. Libro delle 
distanzie di varii luochi di TJngaria. Quae est differentia inter Arianos 
et IJnitarios ita vocatos in Transylvania ? (A 88. laphoz mellékelten.) 
Jegyzetek Erdély földjéről, Torda sóbányáiról, stb. 
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2. Index et descriptio mapparum Cisdanubialium. 
(Vonatkozik az 50. sz. kötet térképeire.) 

5. Co. Ludovici Ferdinandi Marsilii schedae geographicae ad 
regnum Hungaricum et ad limites inter utrumque impérium san-
•ciendos pertinentes. 

Vol. 62. 
Manuscritti diver si. Vol. XII 

Pienipotenzen ed istruzzione Cesarea per la commissione de 
i conftni, con i reseritti pure Cesarei riportati nel staoilimento 
de medesimi. (Eredetieket tartalmazó 341 lapnyi kötet.) 

1699—1701 közti német és latin iratok: Lipóttól, s a bécsi 
Hofkriegsrathtól a karlóczai béketárgyalásra vonatkozólag, s az annak 
következtében foganatosított váiderombolások ügyében. 

Vol. 63. 
Manuscritti diversi. Vol. XIII. 

Lettere del Consiglio di Guerra ricevute nella divisione de 
von fini délia Sclavonia e Croazia. (Eredetiek 757 1.) 

1699 —1701 közti iratok küldőik szerint rendezve: A bécsi 
haditanácstól, Badeni Lajos herczegtől, Starhemberg és Otting grófok
tól, Kaunitztól, a branyicskai Jósika-családtól (95. 1.), Dalmáczia, 
Horvát-Szlavonország rendéitől, Batthyány Ádám gróf borvát bán
tól, Jellachich István vice-bántól, a zágrábi káptalantól és püspök
től, Alsó-Ausztria biztosaitól, Babatta gróf tábornoktól, Babutintól 
Erdélyből (Nagy-Szebenből, 1699 április 8-ikán a 271. lapon), horvát
országi különböző katonatisztektől, kirendelt határvizsgáló biz
tosoktól, Ali belgrádi szeraszkier vezér-basától és Ibrahim effendi 
capigi-basától, latin, horvát, olasz és magyar nyelven írva (a 613 — 
666. lapon.) A 2 magyar levél (664/6. lapon) Belgrádból 1699 
április 19 és 20-ról a határrendezés ügyében, kérve »Kgd mikor 
levelet írat, magyarul írassa, mivel az tolmácsom nem igen tud 
deákul.« Vegyes iratok és folyamodványok horvátországi nemesek- és 
testületektől határigazítási kedvezményekért. 

Vol. 64. 
Manuscritti diversi. Vol. XIV. 

Lettere del Consiglio di Guerra ricevute nella divisioni de 
confini di Transüvania. (Eredetiek 687 1.) 

1700 —1701 közti iratok. A bécsi haditanácstól néhány, Babutin 
gróftól Erdély főhadparancsnokától : Nagyszebenből 1700 augusztus 
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24, szeptember 5, 7, 15, 19, 29, október 3, 7, 11, 22, 26, november 
5, 17, 19, deczember 1, 26, 29-ről; 1701 januárius 14, 15, 17, 19, 
22, 24, Szász-Sebesről januárius 28, G-yulaf ej érvárról februárius 12 r 
17, 24, 25, márczius 20 és 27-ikéről. 

Situatione avantagiosa per chiudere la vale della Porta ferra 
et assieurar la Transilvania dalle invasioni. 

A hunyadmegyei Vaskapu-hágó 1 7 X 2 4 cm. terjedelmű térkép
vázlata, magyarázó sorokkal, a 22. lapon. 

Az erdélyi gubernium levelei : Gyulafejérvárról 1700 szeptember 
12 és október 2 6 ; 1701 januárius 20, 27, 30 és februárius 22. 

(Eredetiek a 138 — 149. 1.) 

Hunyadmegyei íratok. Egyes birtokosok kérése határigazításért, 
vagy tiltakozása a kitűzött vonal ellen. (Hol más nincs megnevezve,, 
mind Marsiglihoz intézve és eredeti.) Bokosniczai Izsák Hunyad-
megye főbírája Naláczi István főispánhoz. (Másolat a 38. 1.) Jó- és 
Pokol-Valcsel, Oláh-Brettye és Baczalár birtokossága az erdélyi 
guberniumhoz. (Másolat a 39.1.) Naláczi István : Bábolnáról 1700 szep
tember 9 ; JZámról szeptember 14 ; Dobráról szeptember 12 és 26;. 
Naláczról 1701 januárius 2 és Bábolnáról 17-én. Jósika Gábor Branyics-
káról 1700 szeptember 7, november 18, 26 és Hunyadról deczember 
19-én. Csulay Balázs és Bokosniczai Izsák Hátszegről 1701 januárius 15. 
(az 507. 1.) Szászváros-szék tanácsa 1700 deczember 1-én (2 drb az 
509 — 511. 1.) — Graf Ditrich von Glöcklsberg generális jelentései 
Vajda-Hunyadról : 1700 október 21, november 9, 29, deczember 5, 
10, 20 (s egy hónapot Szebenben töltvén) 1701 januárius 19, 24, 3 1 r 
februárius 16, 18, 24, márczius 8, 14, 21 , 22, 23, 24, 28 és 29-én. 

Egyéb erdélyi nemesektől : gr. Apor István, br. Bánffy György, 
gr. Bethlen Miklós, Keresztesi Sámuel, Macskási Péter, gr. Mikes 
Mihály és Sárosi János. 

Vegyes iratok : Fodor Mihály (Karánsebesről) Pest városa 
1700 augusztus 24-ikéről és Kecskemét városa augusztus 26-ról. 

Schlik tábornok : Arad, Pétervárad, Szeged, Belgrád alól, 
1700 őszén. 

A délmagyarországi német őrségek vezéreitől : Arad, Sablya, 
Lippa, Mehádia, Karánsebes, Márga, Tótváradia, Facset, Lúgos, 
Bokcsa, Dőlne, Versecz, Gyulafejérvár alól. 

(Tömérdek, kivált az aradi várból, a 272. laptól végig.) 

A kötet utolsó iratai : Ibrahim effendi és más török biztosok 
német levelei Temesvárról, Földvárról, stb. 
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Vol. 65. 
Manuscritti diversi. Vol. XV. 

Lettére turche con la traduzione in commissione de confini. 
A temesvári és belgrádi basa, valamint a határügyi tárgyalá

sokra kiküldött török biztosok levelei Marsigliboz német, latin vagy 
olasz fordításokkal, a szerint, hogy milyen tolmács volt kézügyben. 

Vol. 66. 

Manuscritti diversi. Vol. XVI. 
Notitiae geographicae originales circa lineam limitaneam 

Cisdanubialem, sive Diaria in itinere limitaneo Cisdanubiali 
collecta. Primis ac originalibus suis schedis expressa ac in 
III libros digesta. 

A határigazítási munkálat eredeti térképvázlatai, több mint 
400 kisebb-nagyobb lapon, úgy a mint napról-napra haladt Marsigli 
mérnökeivel. Az első 1700 május 1-ről, az utolsó (már Erdélyben) 
1701 április 21-én. De megjegyzendő, hogy a »cisdanubialis« részek 
alatt Marsigli a Horvát-Szlavonországi és boszniai határt érti, 
»Sequuntur diaria Transdanubialia« czímen x pedig a Dunától a Marosig, 
és onnan be Erdélybe Hunyadmegyéig, a hátszegi völgyig terjedő 
vidékről közöl 27 pontos terepfelvételt irónnal rajzolva, vagy kihúzva, 
úgy a mint eredetileg készítették, vagy otthon letisztázták. Közben 
lerajzolták Vajdahunyad várát (a 390. lapon) és Déva várát 
(a 394. lapon) úgy a mint 1701 tavaszán kinézett ; mert Hunyad 
vidékén márczius hó végén, Déva körül pedig április közepén dol
goztak. Déva vár alakja alig S1^ cm. hosszú e rajzon, Hunyadé csak 
21/2, de rendkívül becses, ha meggondoljuk, hogy e két várról 1701 
előtti rézmetszetünk vagy más rajzunk egyáltalán nincsen. 

1 Ezt a meghatározását kéziratainak 16. kötete bevezetésében Marsigli 
bővebben is indokolja a következőkben: Quamobrem partém illám limitum, 
quae ad oram Danubii dexteram adtinet: Cisdanubialem, quae verő ad sinis-
tram: Transdanubialem appellare visum est, hinc omnia illa lóca, quae inter 
Sirmii ducatum, Sclavoniam, Bosniam et Croatiam regnum, quaeque ad 
Danubium dextrorsum iacent, in limitum Cisdanubialium censum veniunt, 
illa verő, quae ad Tibiscum et Marusium amnes summasque Transilvaniae 
alpes, quaeque inter veri Hungarici regni partes eiusdemque appendices, ut 
inter banatum Temesvariensem et Transilvaniam, Valachiam atque Moldáviám 
interiacentia usque ad fontes Nister amni a quibusdam adscriptos sese exten-
dunt, veluti totidem regna et provincias ad eundem Danubium sinistrorsum 
collocatas in Transdanubialium limitum album retulimus. 
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Vol. 67. 

Relazioni a Sua Maestà Cesarea, che il Conte Generale Marsili 
fer i limiti Cisdanubiali dettava a' segretari che le meitevano in 

Tedesco. 

16 jelentés, az első: da Oppova, 1699 április 14-ről, az 
utolsó: Dal campo di Bielovatz 1699 deczember 29. Nagyobbára Mar-
sigli sajátkezű olasz fogalmazványai, tömérdek oklevélmelléklettel. 

Vol. 68. 
Miscellanea per gli affari di Croazia. 

Belső czíme : Relazioni . . . Az előbbieknek folytatása, magában 
foglalván Marsigli 17 — 27. jelentését: Sziszekről, 1700 januárius 
18-ától augusztus 29-ig. 

Vol . 69. 
Lettere italiani sopra i confini Transdanuhiali. 

Belső czíme : Relazioni . . . Az előbbiek folytatása, Marsigli 
28 — 34. jelentésével, Lúgosról, 1700 október 9-ről, 1701 márczius 
14-ig, Bisztráról. Az erdélyi gubernium, Hunyadmegye, Rabutin és 
az érdekelt felek és határrendezési biztosok irataival. 

Vol . 70. 

Miscellanea per la commissione dei confini. 

1. Minute di lett ere diverse scritte a piíi comandanti ed 
anche ministri nel tempo della commissione de' confini di 
Transilvania. Dal mese d' Agosto 1700 sino al fine di Febraio 1701. 

Marsigli fogalmazványai Rabutin, Schlik generálishoz és másokhoz 

2. Atti Transilvani con varie lettere turche e sue tradozioni. 
Húsz török levél az erdélyi fejedelemség utolsó idejéből, 

bemellékelt latin fordításokkal, a gyulafejérvári fejedelmi levéltár
ból, a mit mutat a levelek külső részén lévő magyar rubrum. Pl. 
Az Vezir ő Nga [Ahmed pasa] levele Anno cir[citer] 1662. Tömös
vári pasa levele, fordításával együtt, Csanádra 9. Április 1666. Anno 
1670 die 17. Maii az tömösvári pasától jött gyógyi förödőben. 
Jenéi vezér Kászon pasa levele, hozta Hedri Benedek uram Fejér
várra Anno 1672 die 9. Decembris. Tömösvári pasa levele, hozta 
az jenéi Méhemet aga Pejérvárra A. 1677 die 1. Junii. Tömösvári 
Ali pasa levele. Hozta Csermenyi Mihály uram die 31 . Augusti 1677. 
Hasonlók a karánsebesi, lippai és lugosi bektől és Mehemmed szultántól. 
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Az 1699 — 1700-iki határigazításra 32 irat vonatkozik, köztök 
4 magyarnyelvű. Rabutin generálishoz ; 3 »az belgrádi szerascher 
vezér Ali pasá«-tól (1700 februárius 4, márczius 4 és május 3 kelettel) 
és egy a tömösvári Amhet pasától Christian E. Chilko praefectushoz. 

4. Protocollo di lettere scritte dal Signor Luigi Ferdinande» 
Conte Marsili, mentre agi la parte di commissario plenipotenziario 
délia Maestà deli' Imperatore, deputato a separare i confini del 
di lui imperio coll' Ottomano in vigore della conelusa pace di 
Karlovitz. 1699 április 14-től 1700 Julius 13-ikáig. 

Lettere scritte nella separazione de limiti Transdanubiali del 
Banato di Temesvár e Transilvania a di 15 Settembre 1700, 
giorno che il commisario Ottomano si uni col Cesareo a Lippa. 

10. Epitome della ribellione ultima di Ungaria. 
Történeti értekezés, Marsigli javításaival ; de csak utolsó lapja 

sajátkezűleg írva. (Eredeti 11 lapnyi.) 
13. Lettere del Conte Marsili alli Bassà di Belgrado e di 

Temesvár ed all' Ibrahim Effendi, dalli 2 Settembre 1700, sino 
alli 27 Genaro 1701. 

14. Lettere ricevute... da Gio: Benedetto Cavazzi dalli 10 
Marzo (da Karánsebes) sino alli 10 Agosto (da Torda) 1701. 

Vol. 81. 
Miscéllane I. 

Az 57. köt. 304/317 és 320/334. lapján olvasható »Progetto« 
•eredeti fogalmazványa Marsigli kezétől. (A 35—46. 1.) 

Progetto per mettere in miglior • difesa la piazza di Giava-
rino, a Sua Altezza Serenissima il principe Hermann di Baden 
présidente di guerra. Giavarino 8 di Marzo 1683. (A 49—54. 1.) 

A katalógus megjegyzése: Questa fu la prima occasione che 
•ebbe il Generale Marsili (quando era semplice caporale nella guar-
nigione di detta piazza) di farsi conoscere, e per questa scrittura 
gli fu data una compagnia d' infanteria. 

Progetto per 1' espugnazione di Belgrado, comandatami da 
Sua Maestà Cesarea. Vienna, 24 di Marzo 1698. 

(Marsigli tisztázata az 5 7 — 7 1 . 1.) 
Sopra la letteratura de' Turchi. Da Vienna 14 Maggio 1688. 
Marsigli 13 lapnyi sajátkezű fogalmazványa Gio. Battista 

Donato egykori konstantinápolyi velenczei bailohoz 1 intézve. 

1 Bailo volt a portai velenczei követek rendes czime. 
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Mellékelve hozzá : Indice délia maggior parte délia biblioteca di 
Effendi mufti di Buda, presa nel sacco délia medema piazza di Luigi 
Eerd. Co. Marsigli, che con queste più notitie sopra la litteratura de' 
Turchi trasmette al E. Y. Gio. Batt. Donato Savio grande di Venezia. 

Alatta : Lei 1' accomodi a suo modo, essendo questo il mio 
senso, e lo facci compartire con un bel ordine, e nel fine li ponghi 
questa figura, che è quella del suo turbante, haveva vicino di se 
quando fu ucciso, et il legno lo mandarô la Ventura settimana col 
rame e foglio de' versi. (A 83/9. 1.) 

De csak ez a czímlapja van meg, maga az index hiányzik. 
Ismertette Thaly Kálmán »A budai mufti könyvtára az 1684. 

és 1686. években« czímen, a »Magyar Könyvszemle« 1896. évf. 
338 — 340. 1. 

Távola sinoptica dello stato temporale et ecclesiastieo del 
regno d' Ungaria, e délie sue dipendenze. 

Két nagy táblázat Marsigli »Spettante alla geográfia d' Ungaria« 
jegyzetével; a 97/8. lapon. 

Vol. 85. 

Opuscoli diversi. Vol. III. 
E füzete: Lettera di prefazione a Monsignor Illmo Passionei, 

che dovrà poi passare alle mani deli' Illm0 Signor abbate Assemani * 
per tradurla in latino da stamparsi alla testa deli' Elenco de i libri 
esotici, che sono nell' Instituto. 

A katalógus leíró szavai: In questa dà ragguaglio della 
maniera colla quale ha fatto la raccolta de' sudetti Mss. di lingue 
orientali ; del pregio di alcuni di essi. Dà notizie della Libraria 
di Mattia Corvino Re d' Ungaria, ch' egli ritrovô in Buda2 

T anno 1686. 
Marsigli 1721 május 6-án írt levelének kelet nélküli fogalmaz

ványa, sajátkezű javításaival és beszúrásaival. (30 felezett lapnyi.) 

1 Asseman Simon József római apát, orientalista, a ki Marsigli kéz
iratait halála után rendezte s katalogizálta. 

2 Hogy Mátyás király könyvtárának egy része Budán maradt, elfog
lalása után is, maga Szalárdi János is tanúsítja, midőn »Siralmas Magyar 
Krónikája« (Pest, 1853.) 33. lapján írja, hogy gyulafejérvári könyvtára szaporí
tására Bethlen Gábor »azt is megkisértette vala a portán, hogy a Mátyás király 
híres neves bibliothecaját Budáról kiszerezhette volna, arra nagy summát is 
ígérvén, de a babonás nemzettől nem obtineálhatta, meg nem nyerhette volt« ; 
mivel a törökök azt hitték, hogy akkor maga a vár is újra a keresztények 
kezére jut. 
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Kiadta részben, elhagyva első felét Dr. Ludovico Frati, a 
bolognai egyetemi könyvtár »sottobibliotecario«-ja a firenze »Bivista 
delle biblioteche« 1892-iki IV. évf. 11 — 13. lapján. A levél 
latin szövegét, úgy a mint azt Asseman apát lefordítá, Marsigli 
keleti iratainak nyomtatásban megjelent katalógusából kiadta: Le-
Baron Victor Rosen, »Remarques sur les manuscrits orientaux de-
la collection Marsigli à Bologne« ez. műve (Borne, 1885.) 5—13. 
lapján ; nálunk pedig még előbb kivonatosan Szilády Áron, a M. Tud.. 
Akadémia Értesítője 1868-iki I I . évf. 134—135. 1. 

F füzete: 1. Catalogus librorum in arcé Budensi repertorum.. 
Anno 1686. 114 Codices manuscripti. Conscripti a patre Societatis 
Jesu missionario castrensi apud inclytum régimen Salmianum. 
Coram me Francisco Henrico a Resingh, Caesareo Bedi commissario. 

Kiadta Frati, fenti közleménye folytatásaképpen, a 13 —16^ 
lapon. 

2. Discorso intorno alla Libreria famosa di Buda. Da tradursi 
in Latino, e mettersi all' Elencho già cominciato, de' libri mss.. 
Orientali, che si conservano nella Libreria deli Illm0 ed Eccellm<> 

Signor Luigi Ferdinando Co. Marsigli, quando quello sarà terminato. 
Marsigli sajátkezű 24 lapnyi fogalmazványa. Öt lapnyi beveze

téssel kiadta (de nem egészen) Ercole Bicotti az »Atti della B. 
Accademia delle scienze di Torino« 1879-iki XV. kötete 307 — 315. 
lapján. Bicotti czikkét abból az alkalomból közölte, hogy Alfredo-
Beumont »La biblioteca Corvina« czímen kis tanulmányt adott ki 
egyidejűleg a firenzei »Archivio Storico Italiano« 1879-iki IV. kötete-
59—73. lapján. Kivonatosan a »Századok« 1880. évf. 354/5. lapján,. 
»A Corvina kérdése Olaszországban« czímen. 

Vol . 88. 

Miscellanea rerum naturalium. 

F kötete 2. sz. a. Relatione più distretta del sale (di Sófalu), 
vilaggio della sede d' Udvarhely. 

Marsigli három lapnyi fogalmazványa 3 ábrával. 
3. sz. a. Marsigli 3 lapnyi értekezése a báznai sósvizről, »da 

Saxoni chiamata Salzwasser o aqua salza, da "Walachi Apa che arde«, 
mely éget, mint a kénsav. 

Marsigli két lapnyi leírása a nagybányai és felsőbányai arany-
és ezüstbányászatról, öt ábrával. 
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Vol. 101 et 102. 
Miscellanea antiquitatum variarum. 

Diversi fragmenti di antichità, cioè marmi, inscrizioni, ves-
tigi di antichi edifici, osservati dal generale conte Marsigli nell' Unga-
Tia e paesi dipendenti. 

Rézmetszetben kiadta Marsigli Dunáról írt nagy műve I I . 
kötetében. 

Vol . 103. 
Documenta rerum Croaticarum et Transylvanicarum in 

commissione limitanea collecta. 
1. Denominationes montium, fluviorum, civitatumque et 

-aliorum locorum, plerumque per Illyricum ; eorumque ab antique-
<lifierentiae et signifieata. 

Betűrendben, néhány soros magyarázatokkal. (Az 1 — 1 3 . 1.) 
2. Authores qui de Illyrico et Croatiae seripserunt. 

(A 14—15. 1.) 
3. Notae de titulis regum Croatiae, Serbiae et Ungariae. 

(A 19 — 21. 1.) 
4. Antiquae Romanorum inseriptiones, quae per Croatiam 

visuntur. (A 22 — 23. 1.) 
5. Equ. Pauli Ritter Responsio ad Postulata; IUmo ac Excell1110 

domino dno Aloysio Ferdin andocomiti Marsilio, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Maiestati camerario, peditatus colonello, et ad limites 
totius Croatiae commissario plenipotentiario. Sub Dresnik, 25 
Septembris 1699. (Sajátkezű eredetije a 27 — 34. 1.) 

6. Croatiae erudita deseriptio. (A 35—45. 1.) 
7. Zrinianae prosapiae arbor genealogica. (47 — 47' 1.) 
A család eredetét Svetomirig viszi fel, kinek második fiától, 

Joannes Banustól származik a Zrinyi-család. 
8. Banorum Croatiae et Slavoniae cathalogus. 
Kezdi Mihály bánon »Anno Christi 920 circiter« és végzi 

Batthyány Ádám grófon, 1693. (Az 52 — 57. 1.) 
9. Diversi diplomi de i Re d* Ungaria e di Bosnia, che 

provano 1' estensione de' confmi del regno di Croatia, e mostrano, 
<3he aleuni luoghi veramente appartengono a questo regno. 

Egyszerű, vagy a zágrábi káptalan hitelesített átiratában »Bene-
dictus Bedekovich Archidiaconus cathedralis« aláírásával kiadott 
másolatok. (Az 59 —126. 1.) 
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10. Dissertatio de regno Croatiae. (A 128—131. 1.) 
11. Cathalogus familiarum in libro Insigniorum Illyricae 

nobilitatis comprehensarum. (A 132—138. 1.) 
12. De Valachis, sive Vlahis. (A 139. 1.) 
13. Documenti diversi estratti da archivi, e communicati al 

Generale Conte Marsili da corrispondenti del paese, e che risguar-
dano le cose di Croatia. (A 140—149. 1.) 

Vegyes másolatok Nagy Lajos okleveleiről, néhány szlávnyelvű 
»ex archivo nobilissimae familiae Hervoidum«, stb. 

14. Relatione di Claudio di Marburg eonsegretario CesareO' 
sopra il muro antico di Fiume, e sopra Y arco singulare, ehe si 
vedé in detta città. In Fiume li 31 Ottobre 1700. 

(Sajátkezű eredetije, egy rajzzal, a 196 —199. 1.) 
Latinra fordíttatva kiadta »Danubius Pannonico-Mysicus«-a 

I I . kötete 75 — 77. sz. lapján. 

15. Francisci Ladány De gestis banorum regni Sclavoniae. 
A XVI. század elejéig, I I . Lajos koráig terjedő, 6 könyvben 

írt mű, első négy lapja (folio A—A2) nyomtatva, a többi része végig 
kéziratban. (A 237 — 273. 1.) 

Ez a munka irodalmunkban teljesen ismeretlen, s így a Régi 
Magyar Könyvtár anyagát bővíti új számmal. 

16. Stemmatographia Zriniorum Mavortiae familiae. 
(A 277—320. 1.) 

17. Giovanni Benigni : Brève ristretto del regno di Bosna-
Szövege nincs, csak a bosnya családok czímereit közli 13 X 18 

cm. nagyságú, 174 gondosan készített czímerrajzban. 

18. Libellus sanetorum patronorum et publicorum insigniorum 
regnorum et familiarum illustrium Illyrici imperii, quae magna cura 
singularique diligentia collegit atque depinxit Stanislaus Rubeich Rex 
insigniorum domini Imperatoris Stephani Nemagnich . . . . quod 
quidem translatum est ex antiquissimo libro, et charactere Illyrico 
scripto, reperto in bibliotheca monasterii de Monte sancto ordinis 
divi Basilii. 

157 drb 10 X 13 cm. nagyságú színes czimerrajzzal, a czímerek 
felirata horvát és alatta latin nyelven. A könyv utolsó lapján »Lauren-
tius Ferenczffy Sacratissimi Eomanorum imperatoris ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae etc. régis per 
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regnum Hungáriáé aulae secretarius et Sacra apostolica authoritate 
nótárius publicus« bizonyítja »Viennae, 8. Decembris 1614«, hogy a 
másolat megfelel eredetijének. 

19. Regnorum et provinciarum Illyricorum insignia genuina. 
72 drb. 6 X 10 cm- nagyságú színezett czímer-rajz. Horvát

országi magyar családoké közül meg van a : Batthyány (32). 
Bedekovich (33). Draskovich (42), Erdeody (44), Keglevich (52), 
Malakóczy (55), Orahóczy (57), Báttkay (64) családoké. 

A kötet ez első, horvátországi részében van azonkívül egy szerb 
nyelven írt »Szentek élete« és sok más tisztán horvát érdekű irat, 
melyet nem vehettünk figyelembe. 

A kötet második része (a 323—490. lapon) Erdélyre vonatkozik : 

1. Transylvuniam pro statu diverso ac tempore, quadruplicem 
•statuo, scilicet : vetustam, medíam, novam et novissimam. 

Erdély rövid leírása latinul, a fejedelmek néhány soros élet
rajzával. (A 323 — 330. 1.) 

2. »Notitiae Transylvanicae« czím alatt vegyes oklevél-másolatok : 
Báthory Zsigmondtól (Gyulafejérvár, 1583 Julius 11., 1596 deczember 
23. és 1596 augusztus 27.), Maria Christiernától (Gyülafejérvár, 
1599 húsvét napján), Báthory Gábortól (Gyulafejérvár, 1609 április 3. 
és 1610 Julius 7.) egyszerű credentialis és birtokügyi iratok, minden 
köztörténeti vonatkozás nélkül. Eredeti csupán egy van köztük, a 
364. lapon : Bethlen Gábornak egy mindvégig sajátkezűleg írt magyar 
utasítása Vajda István lippai kapitány számára, Lippáról, 1612 június 
12-ikéről, tehát abból az időből, midőn még nem volt fejedelem. 
De ezt kiadta Szilády Áron, a Török-magyarkori államokmánytár 
1868-iki I. k. 107. 1. 

3. Moribunda Transylvania ad pedes Sacratissimam Imperatoris 
Leopoldi projecta. (A 372—373. 1.) 

4. Erdély népeinek és történetének rövid, névtelen ismertetése 
Marsigli felkérésére és számára, oly czéJzattal, »an Transylvania sit 
provincia regni Hungáriáé, eidemque incorporata«, a vezérek korától, 
I. Lipótig. (Latinul, csonka, a 374—386. 1.) 

5. Közben előbb még vegyes kevés értékű iratok : Séries vajvo-
darum et principum Transylvaniae ; Antiquiora notatu digna ; Petitio 
ab Illm 0 dno Naláczi commissario ad negotia limitanea ab inclyto 
gubernio Transylvaniae regio ablegato ; a Bethlenek és Barcsaiak család
fája ; oklevélmásolatok Zsigmondtól (1404) és I I . Ulászlótól (1500.) 
Az erdélyi fejedelmek (némelyike) pénzeinek és pecsétjeinek rajza. 

6. Az erdélyi fejedelmek arczképei, 8 X 10 c m- nagyságú érték
telen tollrajzok János királytól I I . Apafi Mihályig, minden hűség és 
hasonlatosság nélkül. Némi értéke lehet a folytatásképpen következő 
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szász királybirák hasonló nagyságú arczképeinek, 1522-től 1697-ig 
ily sorrendben : Marcus Pemflinger, Mathias Armbruster, Georgius 
Huetterus, Johannes Roth, Petrus Haller, Augustinus Hedvigh, 
Albertus Huetterus, Daniel Malmer, Colmannus Gottsmeister, Valen-
tinus Seraphinus, Michael Agnethler, Valentinus Franck, Johannes 
Lutsch, Andreas Fleischerus, Mathias Semriger, Georgius Armbruster, 
Johannes Haupt és Valentinus Fx-anck. Az ovális alakú arczképek felső 
részén köriratul a név mellett, az illetők megválasztatása és halála évével. 

7. Posnyai Dávid 1674-ben törökül írt »Siralmas panasza« latinra 
fordítva s Marsiglinek 1701-ben felajánlva. (A 390—489. 1.) 

Mellékleteként : Conscriptio districtuum Karánsebes, Lúgos, 
Pokcsa, Csakova, Versecz, Palánka, Pancsova, Porecsa, Mehadia vei 
Orsova, Facset, Tótváradja. Neoerecti pagi Lippenses, circumjacentes 
Temesvár et infra Temesvár ; a falvak felsorolásával. 

A katalógus megjegyzése ez iratokról : Queste memorie in tal guisa 
raccolte sono sufficienti per intraprendere due dissertazioni erudite, e 
politiche, una per il regno di Croazia e 1' altra della Transilvania. 

Kilencz sorban ismertette Szilády Áron a M. Tud. Akadémia 
Értesítője 1868-iki id. I I . évf. 139. 1. 

Vol. 108. 
Descrittione naturale, civile e militare déllé Misié, Dacie ed 
Illirico. Cogli alheri genealógiai dé loro principi antichi e carte 
topografiche colle divisioni, che alcune provincie hanno in comitati 

e cadeliki, o siano giudicature. 
Előszava után, Della Dacia in generale, in tre parti divisa : Dacio 

ripense, Dacia mediterranea o sia Transilvania, Dacia Transalpina 
o sia : "Wallachia e Moldávia. Azután következik 5. könyvként : 
Ragguaglio a Sua Cesarea Peal Maestá della conferenza per suo 
ordine avuta dall' autore con Seremet General del Czár di Moscovia 
ed occasionalmente Dello stato de' Tartari europei ; 6. könyvként: 
Della Servia, prima parte della Misia ; 7. könyvként : Della Pulgaria ; 
8. könyvként : Della Tracia. 

E teljesen sajtó alá rendezett nagy 4-rétű kötet kiegészítői a 
fentebb 28. sz. a. ismertetett származási táblák, mint azt a kötet első 
lapjának e jegyzete is jelzi : Questo trattato delle Misié, Dacie ed 
Ilirico deve essere conciliato con il volume della geográfia della 
Monarchia Ungara, dove sono gli arbori genealogici citati in questo. 

Vol . 116. 
Lexicon latinum, ivallachicum et hungaricum. 

Ivrétű csonka, befejezetlen rövid munka. 
Említi Szilády Áron a M. Tud. Akadémia Értesítője 1868-iki 

I I . évf. 139. 1. 
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Vol. 117. 
Acta executionis pacis Carloivicensis. 

Magyarország olaszul í r t rövid története, bevezetésül a karlóczai 
békekötésről írt művéhez. Jelentéktelen ; fogalmazvány. 

Vol. 634. 
Divisio agrorum spectantium ad varias Hungáriáé ecclesias ab 

anno 1500 ad 1527.1 

A kötet előlapján régi könyvtári kézzel: Manoscritto trovato 
nella Biblioteca di Buda in lingua latina, délia divisione di 
varii terrent in Vnglieria:2, 

A 100 ívlapnyi kötet (egy régi. de nem egykorú missale-ívlapba 
kötve) az esztergomi káptalan egyházi tizedszedöinek számadásait 
tartalmazza 1500-tól 1527-ig bezárólag különböző, de magyar vonású 
kézirással. Az 1 — 2. lapon az 1500 Szent Vitus- és Modest-vértanuk 
napján választott tizedszedők neve van felsorolva, s ugyanily névsorral 
kezdődik minden év jegyzéke, midőn az új választás, illetve kiosztás 
történt. Aztán következik az egyházi tizedkerületek jegyzéke évről évre, 
így : Divisio prati de Chew, Divisio decimarum in Kysbars, Divisio 
prati Ebed, Divisio prati in Bayon inicium a parte civitatis [Strigo-
niensis], Divisio vinorum decimalium praediorum : Kesthewlcz, Dorog, 
Epei, Barathy, G-yarmath, Musla, Pald cum Kezew, az összes falvak 
felsorolásával. Közben a káptalan üléseinek jegyzőkönyve, egy-egy hatá
rozata vagy oklevele van beiktatva. Pl. Rosetich Lázár esztergomi 
kanonok oklevele (a 21 . lapon) a ki 1510-ben eladja nagyszombati 
tizedét ; Donatio domus curiae et capellae S. Elisabeth, (a 31 ' lapon,) 
a káptalan protestatiojával, 1510-ből; a káptalan 1513-iki Ítélete a 
gyarmati és ebédi jobbágyok közti differentia ügyében. Egyik gyakori 
kéz nevét is aláírta (a 67. lapon) egy 1520-iki káptalani jegyzőkönyv 
alá : Nicolaus de Athya lector et canonicus Strigoniensis, nótárius 
publicus. Később pedig a 92' lapon) emezt az aláírást találjuk egy 
1525-iki jegyzőkönyv alján: Anthonius de Kayar. 

Atyai Miklós kanonok halálával testamentariusa 1523 június 
elsején (a 82. lapon) összeírta kevés ingóságát, melyeta »domus lectora-
tus«-nak hagyott; míg egy 1520 augusztus 13-ikán lefolyt káptalani 
ülés jegyzőkönyvéből (a 89 ' lapon) arról értesülünk, hogy pertárgyalása 

1 A könyv táblája belsó' lapján XVII. századi írással. 
2 Ez és a következő négy kötet külön, a könyvtár más osztályában 

van felállítva, de már csak azért is besorozzuk Marsigli kéziratai közé, mert 
hisz ő maga hozta őket magával hazánkból. 
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folyamán Szathmári János mester Atyai Miklósnak felhevültén ezt 
monda: The lector myndenkor reám tewrel; a mit a jegyzőkönyv 
vezetője magyarul örökített meg. 

A 91 — 92. lapon végül az esztergomi káptalan «négy, 1524-iki 
birtokügyi oklevelét találjuk, telve hely- és személynevekkel, melyeknek 
a monographia-író jó hasznát veheti. 

A kötet főleg hely- és gazdaságtörténeti szempontból becses és 
nélkülöztetlen annak számára, a ki az esztergomi egyházmegye topo-
graphiájával és egyházi történetével foglalkozik. — Röviden ismer
tette Szilády Áron a M. Tud. Akadémia Értesítője 1898. I I . évf. 
136/7. 1. 

Vol. 672. 

Mátyás király budai könyvtárából való 4-rétű ( 1 4 X 2 1 cm. 
nagyságú) 234 irott lapnyi XV-ik századi kötet, mely két kéziratot 
tartalmaz. 

Az egyik csonka (a X V I I I . századi könyvtári jelzés szerint) 
Expositio reguláé S. Francisci. Cod. Ms. an. 1360. A 9—213. és 
221'—227. lapon. Incipit : In hys Grermaniae partibus commissario 
apostolico dignissimo . . . Cristofferus de Varesio . . . Explicit vita 
et regula fratrum minorum anno incarnationis domini 1476. Piros 
festékkel rubrikáit gondos másolat ; de már ez utóbbi évszám is 
mutatja, hogy hibás a régi könyvtári meghatározás 1360-iki éve. 

A másik kézirat czíme : Begistrum in omnes S. Scripturae 
libros. Cod. Ms. Saec. XI I . A 228—234. lapon. Incipit: Sex prohibet 
peccavit Abel, Enoch et Archal . . . Végén pirossal : Explicit registrum 
super omnes libros biblie. Pirossal kifestve, a sorok közt szómagyaráza
tokkal és számokkal ; de semmiesetre sem lehet X I I . századi, miként 
a katalógus meghatározása állítja. 

A kötet használójának sajátkezű középkorias aláírását : Iste 
ibér concessus est ad usum fratris Baphaelis de Görlitz, etc. ujra-

kötésekor az 1' lapra ragasztották. 
A kötet 2. lapján a X V I I I . századi könyvtáros kezével írt e 

feljegyzést olvashatjuk : Codex primum ad usum P . Paphaelis de 
Görlitz, deinde in arcé Budensi ab Aloysio Perdinando Co. Marsigli 
Bonon[iensi] repertus anno 1686 inter reliquos libros ac Codices biblio-
thecae, quae olim congesta fuit a Matthia Corvino Hungáriáé rege. 

Szilády Áron e kötetet ismertetvén (a fent idézett hely 137/8.1.) 
kétségbe vonja, hogy Mátyás király könyvtárából való lenne; mert 
kötése nem egykorú és nem Corvina-szerű.1 

1 E két köteten kívül Szilády még négy más XIV—XV. századi kéz
iratot ismertet (id. h. 136/7. 1.) de azokat magam nem láttam. 

Magyar Könyvszemle. 1906. III . füzet. l o 
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Vol. 1079. 

A könyv előlapján XVII . századi könyvtári kézzel : Manuscritto 
in lingua Todesca trovato nella Biblioteca di Buda. De e jelzés csak 
részben helyes, mivel a 1 6 X 2 1 cm. nagyságú 80 levélnyi kézirat 
legnagyobb része latin és csupán néhány levele németnyelvű. 

E kötet egy a XVI . század közepén élt erdélyi kőhalomvidéki szász 
pap epistolariuma, illetve formulás-könyve, melybe 1509-en kezdve 
és utódai 1599-ig a mindennapi életben szükséges levélformákat másol
tak le, első részében valódi, kezökbe akadt teljes szövegű oklevelek 
alakjában, részint egyszerű mintákban. így e kötet 116 különböző 
tartalmú levele közt igen sok történeti fontossággal is bír, ha egyébért 
nem, kiállítóik és keltezésök végett. 

E kiállítók közt találjuk pl. a könyv sorrendjében az alábbiakat : 
Ladislaus rex Ungariae ; Anna regina Ungariae, Kőhalom tanácsának : 
Paulus de Schenck, Johanni de Drolcz; Petrus de Drolcz; Latinarum 
literarum studiosus Nicolaus de Kacza ; Jacobus Rupensis ; Stephanus 
Bacz castellanus castri Fogaras ; Paulus Lescher de Eszlingen (Paci-
ficatoria epistola ;) Joannes de Zapolia wayvoda Transsilvanus (Kolozs
vár feria quarta ipso die Appolloniae virginis 1514) ; Eranciscus de 
Varda episcopus ecclesiae Albensis Transsilvanensis (Albae, octavo die 
Epiphaniarum 1517); Maylad István erdélyi vajda (Eogaras, in festő 
Beatae Luciae 1536); Kendy Ferencz (Szent-Iván 1550); Greorgius in 
Kyhalom plebanus decanatus quoque Kosdt (Ruppes, 1510); Veres
marti György, artium liberalium magister, sacrorumque canonum 
laureatus, plebanus ac decanus Cibiniensis ; Gregorius Schegesd pleba
nus decanatusque Kizdi ; Michael Fritsch, artium liberalium baca-
laureus (Ex Puppe, 1512;) Jacobus Holdvilág plebanus; Urbánus 
Zasz in Bogacz plebanus (1536); Andreas Zasboda plebanus Kysdensis 
(Segesd, 1537); Jacobus May Kysdensis oppidi rector (Szász Kysdt, 
1537) ; Adam Pomarius plebanus Paganicensis (1545); Petrus Colos-
warinus plebanus Treppensis (et Bistriciensis capituli decanus (Treppen, 
1547); Jacobus Puppensis pastor ecclesiae Zolnensis et decanus 
capituli Bistriciensis (1554); ruszkai Dobó István vajda (Újvár, 
30. Mártii, 1554); Joannes Dobay, Arcis novae provisor (1554); Fran-
ciscus de Meggies archidiaconus Dobocensis, canonicus et vicarius 
ecclesiae Albensis (1545) ; Testamentum domini Petri Heiner plebani 
Budacensis (1545, secunda die mensis Junii ; a 45 ' 1.) Joannes Dei 
gratia rex Ungaria (1559.) vagyis I I . János választott király. 

Következik a 47. lapon: Modus curialis omnes fere usitatas conti-
nens epistolas secundum modum et cursum generalem cuiusque regni. 
Pl. Forma petitionis libertatém, Foi'ma super divisiones fratrum, Ex-
clamatio census vei monetae, Quaeremonialis. Recognitio procuratoris, 
Forma testamenti (1501.) Formula genealógiáé, Transmissionales, 
Invitandi ad nuptias, Supplicatio pro adimpetranda schola (aláírva : 
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Oeorgius Lucius studiosissimus) Invitatio ad prandium, (Nagysenk, 
1585.) stb. Két németnyelvű: Forma recipienti testes et eorum fassio-
nes alio transmittendi, Ein Possbart prieff. 

A 65-ik laptól: Vocabula secundum communem et vulgarem 
Hungáriáé regni cursum in vernaculam linguam traducta. PL Contra 
formám juris = Wider dise Ordnung des Rechts ; praescribere = Eynen 
ausweissen : Eyn land verbinden ; Exactor = Schatznemmer ; juridi-
<;us = zolgabyru, szolgabíróispán, stb. 

Sequuntur superscriptiones ad cuiuscunque status homines. Et 
primo ad Caesarem Turcarum ; Ad episcopum : PJ110 domino fratri 
ordinis Haeremitaruin episcopo almae ecclesiae Waradiensi ac provisori 
curiae Budensi ; Ad praedicatores : Yenerabili in Christo patri 
Andreae de T. verbi divini seminatori ecclesiae Cibiniensi ; Ad 
simplices nobiles: Nobili viro M. T. officiali domini Andreae Bebek. 
Ad rusticos : Honestae dominae Katha de I. consorti E. N. de L. 
Ad adolescentes : Optime spei puero A. N. Albae Juliae studiis 
humanioribus incumbenti, stb. 

A könyv (ez ismertetett tartalmából Ítélve) János király és fia : 
I I . János vál. király kanczelláriájának tulajdona lehetett, mint olyan, 
melyet az erdélyiekkel való levelezésben úgyszólván naponta használtak. 
Később valami török szolgálatban álló scribáé lett, a ki az egyik 
lap aljára dátumot is jegyzett így: Datum Budae, Anno 1678. 

A vízfoltos, sok helyén rothadt kézirat egyébként hiányos, mert 
'első lapjára írt oklevele csonkán kezdődik ; a 40-ik utáni lap ki 
van szakítva ; utolsó lapjának mondata pedig csonkán végződik. 

Vol. A. M. C. I . 5. 
Raccolta di mappa geografiche. 

Tartalmazza azokat a metszett térképeket, melyeket Marsigii 
magyarországi és külföldi utazásai közben gyűjtött. 

Legszebb és legbecsesebb köztük talán mindjárt az első : 

Mappa della Transilvania, e Prouintie contigue, nella quale 
si vedano li Confmi deli' Ongaria, e li campamenti fatti dall' Armate 
Cesaree in queste ultime guerre. Dedicata all' Augusta Regia Maestà 
di Gioseppe Primo, Re de Romani, e d' Ongaria da Gio. Morando 
Visconti supremo Ingegniere per S. M. Ces: in Transilvania. 

In Hermanstadt An: 'l699. Gio: Md0 Vstí inven: Stephanus 
Welzer de Corona feeit. 

E czím díszes csataképpel és amorettekkel bővített allegorikus 
keretbe van foglalva; alatta e sorok: S' avertisce, che la présente 
Mappa non è construta sopra li quatro venti, come è 1' uso de 
Geografi, essendo stato la sola intentione di metter avanti gli occhii 

16* 
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le Frontiere deli' Ongaria, Transilvania e Sirmio azi"> meglio si distingue 
quello che è posseduto dal Gran Sultano verso li sudetti confini. 
Quello che si vede imperfetto, fa conoscere che non vi son stato 
per darne la dovuta chiarezza. 

A szerző ez igazoló jegyzetére nagy szükség volt, mert a 
1 7 8 X 1 0 1 cm. terjedelmű hatalmas térképen sok a hiba; annál 
becsesebbek azonban a két szélén elhelyezett alábbi erdélyi és más 
városi térrajzok, vár- és táj-képek. 

Baloldalt: Veduta d' Oriente di Schesburg. (15 X 28 cm.) 
Veduta di mezzogiorno di Déva. (7 X 14.) Veduta da Ponente di 
Grirginy. (7 X 14.) Pianta di Kronstadt. (17 X 25.) Pianta di 
TJdvarhell. (11 X 12.) Pianta di Pogaras. (11 X 12.) Pianta di 
Clausemburg. (21X28.) Hermanstadt città capitale della Transilvania. 
(23X28.) Veduta da Ponente della città di Hermanstadt. (8X28 . ) 

Jobboldalt: Disegno di Nissa come fu fortificato 1' anno 1690. 
(13 X 28.) Pianta di Belgrado con sue fortificationi fattevi 1' anno 
1695 e 1696. (28 X 35.) Pianta di Samosuyvar. ( 1 1 X 3 3 . ) Veduta 
da mezzogiorno di Samosuyvar. (11 X 15.) Petervaradino nel stato che 
fu P anno 1697. (25 — 28 cm.). 

Déva és Szamosujvár látképét kiadtam róla »Izabella királyné« 
ez. munkám 217. és 262. lapján; minthogy e két várunknak régibb 
rajza nem maradt ránk. 

E ritka térkép egy példánya megvan — miként utóbb meg
tudtam — a nagyszebeni Bruckenthal-múzeum könyvtárában is, mely 
állami könyvtáraknak készséggel kikölcsönzi. 

A 13. térkép: Nova et accurata totius superioris, inferioris-
que maxime partis regni Hungáriáé deseriptio. Anno M. DC. 
LXXXII. Corveo fecit. (50 X 72 cm. rézmetszet.) 

A 22. térkép: Novissima et accuratissima totius regni 
Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Selavoniae, Bosniae, Serviae, 
Transylvaniae, cum adiacentibus regnis et provineiis tabula. Autore 
Jacobo Sandrart Chaleographo Norico. (41X53 cm. rézmetszet.) 

A 23. térkép: Le Royaume de Hongrie, et les Estats qui' 
en ont -.esté sujets, et qui font présentement la Partie Septentrio
nale de la Turquie en Europe. Tiré des Mémoires les plus nouveaux 
par le Sr Sanson Geogr. ordre du Roy. Dédié a Monseigneur le 
Dauphin, Par son très humble, très obéissant et Fidel Serviteur 
Hubert Jaillot. Paris, 1673. (48 X 85. cm. rézmetszet.) 
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Vol. B . I . 21. 

Vita [dél Conte Luigi Ferdinando Marsili.] 

Marsigli önéletírása. Buda 1684 — 86-iki ostromáról húsz lapon 
szól. E kötethez mellékelve : 

Trincieramenti deli' armata Imperiale campata sotto Peter-
varadino e comandata dal Marescial Conte Caprara forte all' arrivo 
del nemico di 25 milla huomini in circa, con le trincieri e 
attacchi deli' armata Ottomana consistente in 60 milla combat-
tenti per terra e 100 tra eiaiche, e galère armate per acqua 
sotto il comando del gran Visire Aly Bassa, che cominciö li 
suoi approcci li 10 Settembre, e parti con perdita di 10 milla li 
2 Ottobre del 1694. 

36 X 57 cm. terjedelmű szép rézmetszetű csatakép, illetve 
hadi térkép ; Lud. Matthiolus incidebat. 

Életrajza I I . kötetéhez van mellékelve egy 30—42 cm. nagy
ságú szépen kidolgozott festett tollrajz azt a jelenetet ábrázolván, 
midőn Marsiglit (Breisachban, 1704 februárius 18-án) nyilvánosan 
megfoszták rangjától. Ezt a képet a gróf alábbi sajátkezű hátiratával 
csatolta önéletrajzához : Questa figura della mia esecutione voglio che 
si ponga a suo loco della mia Vita per un esemplo, che puö arrivare 
ad un innocente, che avveva tanto servito, e meritato. 

* 

íme Marsigli gazdag irodalmi hagyatéka magyar vonatko
zásainak teljes jegyzéke.1 

A mióta 1682 őszén, a készülő nagy felszabadító háború 
küszöbén mint 24 éves ifjú hazánkba jött a török ellen harezolni,2 

húsz évnél többet töltött országunkban, kutatva és dolgozva min
denütt, a hová küldték, vagy a merre a hadjárat érdeke szólítá. 
Nevelésének irányánál és érdeklődésének tág körénél fogva, az 

1 Figyelmen kívül hagyván azonban készítésénél azokat az iratokat, 
melyek tudásunkat nem viszik előbbre, s nem részletezvén azokat, melyek 
csoportosan egy-egy tárgyra vagy községre vonatkozván, a kutató figyelmét 
úgy sem kerülhetik el. 

2 Fantuzzi 1770-iki munkája nyomán (melybői Marsigli rézmetszetű 
arczképét közöljük), Beliczay Jónás írt róla »Marsigli élete és munkái« czímen, 
az Akadémia Történelmi Értekezései IX, k. 9. füzetében. 
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universalis-tudós tudásvágyával tanult, észlelt mindent, a mi eléje 
tárult, s az amatőr rajongó buzgóságával gyűjtött állatokat, okleve
leket, ásványokat, feliratos köveket és érmeket, kéziratokat és növé
nyeket egyaránt, a mit a jó sors elibe vetett, vagy a mit aranyaival 
megszerezhetett. Páratlan gyűjteményével a bolognai egyetemet 
egyszerre irigyelt gazdaggá tette, kora tudományos kutatásai szín
vonalán álló munkáival pedig írói nevét örökíté meg. A Dunáról írt 
hatkötetes munkájánál mai napig sincs nagyobb és díszesebb a világ
irodalomban e folyóról, hátramaradt kéziratai pedig kiapadhatat
lan forrásai az egész tudománynak, de kivált hazánkénak. Hiszen 
itt bemutatott jegyzéke szerint is, abban a természettudós, a tör
ténetíró, a csillagász és földrajzíró, a régész és bányász, a nyelvész 
és ethnografus, a festő vagy akár a nemzetgazda egyaránt meg
találja a maga anyagát és tanulmánytárgyát. 

Marsigli gyűjtőszenvedélye sok becses könyvet, iratot és 
egyéb emléket mentett meg az elkallódástól, s így, könnyen (min
den különösebb ajánlás vagy engedély nélkül) hozzáférhető gyűj
teménye megbecsülhetetlen kincsesháza hazánk ismeretének. 

A részletezést kerülve, mindössze az alábbi érdekességekre
hívjuk föl az olvasó figyelmét, minthogy alaposabb átnézésre 
szakembereink úgyis megtalálják benne tárgyuk új anyagát. 

Mátyás király budai könyvtárából való a 672. sz. kézirati 
kötet, Szent Ferencz regulái XV. századi másolatát s egy még előbbi 
szentírás-töredéket tartalmazván; aztán a Mátyás király halála 
utáni időből fönnmaradt 634. és 1079. sz. két kötet, az első Mohács
előtti oklevelekkel, az utóbbi egy XVI-ik századi formulás-könyvet 
tartván fenn számunkra. Becses az a jegyzék is (a 85. k. F. füze
tében), mely szerint Budavár visszafoglalásakor Mátyás király 
könyvtárában még 114 kéziratot talált Marsigli. Saját iratai és 
fölvételei közül igen fontosak azok, melyeket Marsigli a karlóczai 
béke előkészítése alkalmával, a határrendező bizottság tagjaként 
készített, s melyek nélkül Délmagyarország helyrajzának XVIL 
századi állapotát teljességében meg sem ismernők. A békekötés
értelmében lerombolt vagy védtelenné tett várak és erődök színes 
rajzát menti meg a 21. kötet, minek különösen a monografia-írók 
és képes történeti művek szerkesztői vehetik nagy hasznát, 65 
hiteles rajzot nyújtván oly helységekről, melyek legtöbbjéről még. 
rézmetszet sem maradt fenn. De festett eredeti rajzot talál (a 13. 
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és 15. kötetben) a hadtörténeti és néprajzi író is, miként gombák, 
növények, madarak és halak rajzát a természettudós, egyéb köte
tekben. 

Marsigli Lajos Ferdinánd, a sokoldalú tudós olasz tábornok 
egyike azoknak a külföldieknek, a kik hazánkkal előítélet nélkül 
foglalkoztak, s munkáikkal a magyar tudományt szolgálták. Ám ha 
nevét eddig is becsültük rólunk írt könyveiért, ezentúl még nagyobb 
tiszteletre érdemes azért az irodalmi hagyatékáért, mely immár — 
jelen katalógusa alapján — általános közkincscsé válhat, hirdet
vén az ő nagy tudását, szorgalmát és ügyszeretetét, azon a földön, 
melyen neki működnie adatott! 



ZRÍNYI KATALIN GRÓFNŐ SORSVETŐ-KÖNYVE. 

IVAKCAN LAJOSTÓL. 

(Négy szövegképpel.) 

Alsólukaveczi Mixich Miklós sz.-helenai (Horvátország) föld
birtokos tulajdonában van egy kéziratos sorsvető-könyv, mely 
1670-ben Zrínyi Katalin grófnőé volt. Ez a könyv, mely horvát 
nyelven a legrégibb ilynemű munka, fordítása annak az 1594-ben 
Klez János bártfai nyomdájában megjelent fortunának, melyet 
néhai Mailáth Béla ismertetett a Magyar Könyvszemle 1887. 
évfolyamának 1—46. lapjain. 

A 41 cm. magas és 29 cm. széles, folióalakú horvát kéz
irat sötétzöld keménypapírba van kötve ; a kötés négy szalagja 
közül három elkallódott. Az egész könyv negyvenhét merített 
papírlapra terjed, melynek vízjegye három egymás fölé helyezett 
újhold jegyéből áll; ezek közül a legfelső 4*5, a közbülső 3*5, a 
legalsó pedig 2'5 cm. átmérővel bír. A kötéstábla belső felületén 
Katalin grófnő kezeírásával ez a följegyzés áll : »1670 na 2. Aprylo 
u Chákauchu.* E följegyzés mellé egy kinyújtott jobb kéz van 
rajzolva ; ezután következik két szem s egy W betű, alattuk egy 
S betű, két szív s ismét három S betű látható. A lap alsó részén 
két virágos ág látható, az egyik meghatározhatatlan, a második 
rózsagallyat ábrázol. Még lentebb áll a tulajdonosnő sajátkezű 
aláírása : Oroff Marques Frangipan Catarina Zrinska Grafficha« 
s. k. Ez aláírás összehasonlíttatván a zágrábi orsz. levéltárban 
található aláírásokkal, hitelessége minden kétségen felül áll (lásd 
első ábrát). 

A könyv első két levele üres. 
A harmadik levélen van a szerencsekerék színezett képe. 

A nyolczküllős kerék faállványon áll s nem istenek felhőkből 
kinyúló karja igazgatja, miként a magyar eredetiben, hanem egy 
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XVII. századi vörös ruhába öltöztetett férfiú, sarkantyús csizmával 
a lábán s tőrrel övében. A kerék tetején ifjúarczú, koronás király 
ül, palásttal testén, jobbjában a kormánypálczával, baljában a 

1. ábra. Zrínyi Katalin rajza és kézirása a sorsvető könyv födelének belső lapján. 

birodalmi almával. Jobboldalt egy férfialak lendül föl a kerékre, 
mig baloldalt egy feketeruhás lovag s még egy férfi hanyatt-
homlok esik le a kerékről. A lovag teljesen azonos a magyar 
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eredetin látható képével. A kerék alatt egy férfi és egy nő fekszik, 
összekulcsolt kezekkel. Balra, a szerencsekerék előtt vörös dísz
ruhába öltözött főúr áll, a ki gazdagon öltözött, fürtöshajú 
szomszédnöjén pihenteti szemét, mig ez utóbbi a kereket szem
léli. A főúr s a mellette álló hölgy, ruhájuk, arczuk kifejezése és 
hajviseletük után Ítélve, talán Zrínyi Pétert és Katalint ábrázolják. 

A könyv következő lapján Fortuna profilos képét látjuk, 
a kit fél lábával a világot jelképező szárnyas golyón állva ábrázolt 
a művész. A golyó csinos kagylóban van elhelyezve, mely mint 
Fortuna asszony hajója vitorlázik a tengeren. Fortuna szemei 
piros kendővel vannak bekötve ; kibontott haja a vállára omlik, 
nyakán kis keresztecske csüng s jobbjában zászlót tart, mely 
vitorlául is szolgál neki, amennyiben csücskét balkezével fogja. 
Az alak lábai és keble mezítelenek; felsőruhája s a zászló piros
színű. Az istennő mögött kis Amor lebeg a levegőben s nyilat 
röpít Fortuna felé. E kép a magyar eredetitől abban különbözik^ 
hogy az utóbbin Fortuna nem kagylóban vitorlázik, hanem szár
nyas golyón a levegőben repül, arcza nem profilban, hanem en 
face látható s Amor nem lebeg mögötte. 

A horvát könyvben egyik képhez sincs felirat. 
Ez után 21 ábra következik, melyek mindegyike konczen-

trikus körökből áll. Az ábrák középpontjául szolgáló 6 cm. 
átmérőjű medaillonokban madarak vannak festve, fát, mezőt, 
folyót stbit ábrázoló, megfelelő hátterekkel ; a körök fölé pedig 
különböző kérdések vannak felírva. Az ábrázolt madarak sor
rendje a következő : 1. kacsa ; 2. galamb ; 3. sas ; 4. kakas ; 5. sere
gély ; 6. rigó ; 7. meghatározhatatlan ; 8. szarka ; 9. holló ; 10. búbos
banka ; 11. tyúk ; 12. sólyom; 13. császárfajd ; 14. harkály ; 15. és 
16. meghatározhatatlan ; 17. pelikán ; 18. gólya ; 19. strucz ; 20. páva ; 
21. bagoly. 

A két szélső körpánttal befoglalt gyűrű huszonegy részre 
oszlik, melyek felváltva kék és vörös festékkel vannak kiszínezve ; 
mindegyik mezőcskében két-két játékkoczka foglal helyet külön
böző kombinácziókban. A médaillon és külső karima közé eső 
fehér gyűrű ugyancsak 21 részre oszlik, melyekbe az emlősök 
köreire vonatkozó utalások vannak beírva, az illető állat és város 
nevének feltüntetésével. Ilyen pl. a következő utalás : »Eredj 
Varasdra a medvéhez.« Ha most a medve képével díszített lapot 
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felütjük s kikeressjük Várasd nevét viselő részét, úgy a városnév 
alatt megtaláljuk a Sybilla ama fejezetének és versének idézetét, 

2. ábra. A szerencsekerék. 

mely a kérdésre adandó feleletet tartalmazza. A szereplő városok, 
várak és falvak nevei kizárólag horvát területre szorítkoznak. 
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A konczentrikus körök négyzetes keretbe foglalvák, melynek 
szögletei ornamentumokkal vannak ellátva. A körök átmérője 
21 cm., a kerettel együtt 23 cm. 

E képek után jő a második képcsoport, mely ugyancsak 
21 hasonló nagyságú s beosztású ábrát tartalmaz ; azzal a különb
séggel, hogy a középponti medaillonokban nem madarak, hanem 
a következő emlősök képei szerepelnek : 1. szamár ; 2 hiúz ; 
3. szarvas ; 4. róka ; 5. farkas ; 6. bika ; 7. vidra ; 8. medve ; 
9. teve ; 10. griff ; 11. oroszlán ; 12. kutya ; 13. macska ; 14. kecske
bak; 15. nyúl; 16. sárkány; 17. mókus; 18. őz; 19. disznó; 20. birka: 
21. kecske. A körök külső részén fekvő mezőkben, a mint már 
említettük, horvát városok, várak és falvak nevei, valamint a 
sibillára s a verssor számára vonatkozó adatok vannak felsorolva. 

A könyv maga tizenkét fejezetre oszlik, melyek mindegyike 
37 verssorból áll. A fejezetek élén hosszúkás, nyolczszögletü fekete 
keretben egy-egy Sybilla képe látható ; e képecskék mérete 
7 X 1 1 cm. Mig, a magyar eredetiben a jósnők korabéli (XVI. 
századi) viseletben vannak feltüntetve, addig a horvát kéziratban 
fantasztikus keleti öltözékekkel találkozunk, melyeket kibontott 
hajviselet és strucztollas fejdísz egészítenek ki. Mindegyik Sybilla 
egy-egy jelvényt tart a kezében : babérágat, bárányt, nyilakat 
keresztes zászlót, fáklyát, csillagot stb. 

A könyv szövege igen szép és olvasható, de a másoló és 
festő kilétéről nem nyújt felvilágosítást. 

Az a nap, a melyen — mint fentebb láttuk — Katalin 
grófnő nevét a könyv táblájára jegyezte, vagyis 1670 április 
2-ika, a Zrínyi család történetének legszomorúbb eseményeivel 
esik össze. Márczius 29-én fosztatott meg Zrínyi Péter gróf báni 
méltóságától s április 13-án indult útnak Bécs felé, Frangepán 
Kristóf sógorával, a salvus conductus biztosítéka mellett. A hogy 
Zrínyi Péter elutazott Csáktornyából, a várat megszállta a katona
ság, a grófnő szigorú felügyelet alá került, Zrínyi minden javát 
elkobozták s azon ingóságok, melyeket az osztrák parancsnokok 
nem tulajdonítottak el, nemsokára zár alá helyeztettek. Az ingók 
jegyzékbe foglalására s zár alá helyezésére Wildenstein János 
Ferencz báró neveztetett ki királyi biztossá.1 Kétséget nem szen-

V. ö. Dr. Racki : Acta conjurationum Báni Petri Nr. 340., 359., 449., 475 
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ved, hogy a királyi biztos főként a családi iratokat* kisérte figye
lemmel s éberségét a sorsvető-könyvecske sem kerülte ki, melyet 
a többi irattal együtt elkobzott. Miután azonban később meg
győződött arról, hogy a Fortuna-könyvecske, mint szórakoztató 

3. ábra. Körrajz a sólyommal. 
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irat, a politikai vizsgálat számára semmi értékkel sem bír, emlé
kül megtartá magának. Ezen Wildenstein báró unokája, Wilden
stein Mária Julianna grófnő l volt Athems Ferencz Dismas gróf 
második felesége s a sorsvető-könyvecske ez úton került az 
Athems grófi család birtokába. A könyv a Mürz-völgyben fekvő 
Oberkindbergben az Inzaghi grófok egykori birtokán került nap
fényre, mely 1824 óta az Athems grófok tulajdona. 

Hogy a sorsvető-könyvet ez a grófi család egész napjainkig 
kegyelettel megőrizte, annak oka abban rejlik, hogy Zrínyi 
Péterné, szül. Frangepán Katalin rokonságban volt az Athems-
családdal. E rokonságot már az a tény is bizonyítja, hogy Athems 
Ignácz Mária gróf, 1694-ben megvette Athems Julia, szül. Fran
gepán, örököseitől a krainai Rann birtok és kastély rájuk eső 
részét.2 Mixich úr birtokába a könyv felesége Athems Aloyzia 
grófnő útján került. 

A kéziratban nincs oly adat, melyből a könyv fordítójának 
személye meg volna állapítható ; de önmagától fölvetődik az a 
kérdés, ha vájjon nem Zrínyi Péter maga volt-e a fordító, annyival 
is inkább, mert egészen bizonyos, hogy Zrínyi Miklós gróf hős
költeményét, a Zrínyiászt, vagyis az Adriai tengernek Syrénáját 
ő fordította le horvátra s adta ki 1660-ban Velenczében. 

Dr. Jagic tanár a Zrínyiász horvát kiadását nyelvtani s 
helyesírási szempontból tüzetes tanulmány tárgyává tette,3 fel
tüntetvén Zrínyi Péter nyelvének minden sajátosságát s kimu
tatva, hogy Péter nyelvezete mindhárom horvát nyelvjárás keve
réke, melyben a sto-, haj- ca-nyelvjárás alakjai egyaránt elő
fordulnak. Megjegyzendő azonban, hogy a velenczei kiadás szövege 
nem egyezik teljesen a bécsi udvari könyvtárban 10,122. sz. a. 
őrzött eredeti kézirattöredékkel, mely a fordítást Péter gróf keze
írásában a VIII. ének 80-adik verséig tartalmazza. Nevezetesen 
több raguzai nyelvtani forma s a verssorok középrímei, melyek a 
nyomtatott szövegben feltalálhatók, nincsenek meg az eredeti kézirat
ban s valószínű, hogy a müvet nem maga a fordító, hanem a ragu
zai irodalmi iskolának egyik követője dolgozta át s rendezte sajtó alá. 

1 A Wildenstein család 1678-ban emeltetett grófi rangra. 
2 V. ö. Forschungen zur Verfassung und Verwaltungsgeschichte der 

Steiermark. Grácz, 1897. II. köt., I. fűz. 17. 1. 
3 Knjizevnih 1866. évf. 
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A sorsvető-könyv szövegének nyelvtani alakjai, helyesírása és 
szókészlete teljesen megegyezik Zrínyi Péter most említett bécsi 
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4. ábra. A harmadik Sybilla képe. 

kéziratáéval s részletes összevetésük útján minden valószínűséggel 
megállapítható, hogy a magyar fortunát is Zrínyi Péter dolgozta át 
horvátra. A nyelvi bizonyítékok legfontosabbjai azok a horvát 
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nyelv szellemével s szabályaival ellenkező botlások, melyek mind
két munkában azonosak, továbbá oly szavak és szóalakok haszná
lata, melyek se a korabeli szótárakban, se más irodalmi emlékekben 
nem fordulnak elő, hanem csupán Zrínyi Péter műveiben. Zrínyi 
Péter szerzőségét még az is megerősíti, hogy a szóban forgó 
sorsvető-könyvecske felesége szórakoztatására készült s nyomta
tásban meg se jelent. A XVII. század végén kiadtak ugyan egy 
horvát nyelvű fortunát, de ennek egész más a beosztása s pár
versei valószínűleg németből fordíttattak. 



, KÖLCSEY III. FELIRATA AZ IFJAK ÜGYÉBEN. 

D R . V É R T E S Y J E N Ő T Ő L . 

A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára a többi közt Kölcsey 
Ferencz egy érdekes levelét őrzi Kossuth Lajoshoz 1837. április 
25-ről keltezve. A levélben Kossuthot Szatmár vármegye legutóbbi 
közgyűléséről értesíti s mellékeli a gyűlés eredményeképen a 
királyhoz intézett föliratot az elfogott ifjak ügyében. A levelet 
közölte Naményi Lajos az »Irodalomtörténeti Közlemények« 
1902-ik évfolyamában. A felirat jelen alkalommal lát napvilágot. 

Története ismeretes. 1834-ben a kormány szakított addigi 
tartózkodó politikájával s erőszakos eszközökkel akarta elnémítani 
az ellenzék vezetőit. A kiket vérmérsékletük vagy helyzetük 
merészebb szóra vagy lépésre ragadott, már ki voltak szemelve. 
így fogták el a nagy Wesselényi Miklóst, az országgyűlési ifjakat 
élükön a tüzes Lovassy Lászlóval s harmadszorra magát Kossuth 
Lajost. 

Ismeretes a közfelháborodás, a mit e merényletek keltettek 
s a megyék bátor magaviselete. A zöld asztalnál egyre-másra 
készültek a feliratok a felséghez. Nem kegyelmet kértek, hanem 
igazságot. 

Ismeretes az is, hogy Kölcsey micsoda buzgó működést 
fejtett ki élte utolsó éveiben. Jelleme oly gyökeres rázkódásokon 
ment keresztül, hogy rá sem lehetett ismerni a régi Kölcseyre. 
a ki melancholikus, mélázó, bölcsész-poéta, higgadt műbíráló és 
érzelmes beszédek írója volt. A politikai élet kemény férfiúvá 
edzette a szó legszebb értelmében. Ott küzdött az első sorban, 
Szatmár vármegye ékesszavú és ékestollú főjegyzője. A vármegye 
levéltára egész sort őriz az ő felirataiból, egész gyöngy füzért.1 

1 Összes művei legutolsó kiadásában csak részben közölve. 
Magyar Könyvszemle, 1906. I I I . füzet. 17 
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E súlyos időben Kölcsey szoros barátságot tartott Kossuthtal. 
A jog és igazság védőjéül szerepelt mindenütt Kölcsey: Kossuth 
tisztelettel nézett reá, mint ifjú ember idősebb barátjára, a ki 
teljes méltósággal fedezheti szónoklatai paizsával az üldözötteket. 
Öt nem ragadtathatták annyira sem, mint a heves Wesselényit. 

Első két felirata (1836. szept. 5. és 1836. decz. 12.) ismerete
sebb és szebb. Kossuthnak is nagyon tetszettek, de többet szeretett 
volna beléjük Kölcsey szíve melegéből (Naplója, 1837. febr. 25.). 
Kölcseyt általában érzelmi politikusnak tartják, de ez nem egészen 
alapos nézet.1 Kölcsey rendesen tökéletes szabatossággal fogalmazta 
politikai beszédeit s az érzelem tüzéből soh'sem adott többet a 
kelleténél. Érvei világítanak a szó igaz értelmében. 

A III. felirat mindazonáltal méltó párja a másik kettőnek. 
A törvény szilárd és megdönthetelen alapján áll, a mit többször 
hangsúlyoz. Csak mellékesen hivatkozik érzelmi okokra: a ter
mészet örök törvényeire s arra a keserűségre, a mi a sérelmek 
sérelemre gyűlése miatt halmozódik fel a hazafiak keblében. 
Önérzetes és bátor szó a királylyal szemben s újra az a csodás 
tiszta világosság a törvény értelmezésében, a mit később még 
classicusabban fejtett ki Kölcsey a Wesselényi védelmében. 

A nyugodt, úri hang s a folytonos törvényre hivatkozás adja 
meg e beszédnek is magyar jellemét, másfelől meg új bizonyságul 
sorakozik ahhoz, hogy Kölcsey ezen izgalmas és szép kor leg
igazibb parlamenti szónoka. Nem versenyzik írói képessége a 
Kossuth színes és heves, szinte lázas előadásával, de Kossuth a 
népgyűlések, a nagy nyilvánosság igazi szónoka, még kevésbbé 
éri el a Széchényi sokoldalú talentumát, a ki a lelkesedés, gúny, 
szenvedély fegyvertárát teljesen bírta; de sokkalta nyugodtabb, 
méltóságosabb amazoknál, nem lobogtat csóvát és nem ver vész
harangot, valamint nem önti ki a személyes szenvedély összes 
láváját és salakját, kisebb tehetség, de tisztább, összhangzatosabb. 

A fölirat maga a következő (a levél Kölcsey kezeírása, a 
fölirat nem): 

Felséges 's a t. Midőn múlt évi september' 5-d napjáról, 's 
másod ízben ugyan azon év decemberének 12-én tartott közgyű
lésünkből, a' katonai erővel elfogatott ifjak' ügyében Cs. K. Fel-

1 A mit Beöthy Ákos és Angyal Dávid is kifejeztek. 
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segédhez igazságos előterjesztésünket felnyújtottuk; 's törvényes 
Fejedelmünket az ország törvényes alkotmányán elkövetett sérelem' 
megorvoslására tisztelő bizodalommal megkértük: semmit sem 
várhattunk természetesebben, mint azt, hogy Cs. K. Felséged a' 
Nemzetnek tett legszentebb eskünél fogva, királyi legszebb jogait 
hasznunkra forditandja; 's a' bennünket felriasztott sérelem' meg
szüntetésével aggodalmainkat eloszlatni kész leend. 

Illy helyzetben elkedvetlenítő váratlansággal hatott reánk 
azon nem reménylett válasz, melly Cs. K. Fölséged' M. Ud. Cancel-
láriájától, múlt évi December 15-ről hozzánk intéztetett; 's melly, 
a' helyett, hogy a törvények' megsértése miatt felemelt panaszinkat 
elenyésztesse, minket magunkat illet azon gyűlöletes váddal, mintha 
törvényeink, 's törvényes szokásaink ellen cselekedtünk volna; 's 
azon tettünket, mi által alkotmányi jussaink' oltalmára koronás 
királyunkat felhívtuk, helyben nem hagyhatónak nyilatkoztatja. 

Fennemlített, 's múlt évi December 12-ről költ felterjeszté
sünkben bőven kifejtettük: mi legyen az, a' mi az ifjak' elfogatá-
sának, 's letartóztatásának módjában a' municipalis jusokat, 's 
ezeknél fogva egész polgári alkotványunkat gyökerében megsebe-
síté ? Kifejtettük, hogy a' megyei hatóság' elmellőzése ezen esetben 
az ország alkotványos bélyegét, 's minden polgárok' személyes 
bátorságát veszélyezteti. 

Ezen kifejtésből tisztán általlátható: miképen nekünk nem 
vala szükségünk, hogy Kir. Felséged Udvari Cancelláriája által 
az 1827 : 3. tezkre emlékeztessünk. Kértük, hogy a megyei hatóság 
a' maga alkotmányos erejében tartassék fel; 's teljesen meg 
vagyunk győződve, hogy mind a' királyi, mind a' nemzeti jusok 
egyedül ezen megyei hatóság' jusaiba gyökereznek: 's ezek nélkül 
valamint a' Nemzet'jusai elsülyednek: ugy a királyi jusok törvényes 
erőben többé fel nem állhatnak. Honnan következik, hogy mi csak 
azon alap' megoltalmaztatását kértük, mellyen az 1827:3. egyedül 
nyughatik. 

Koronás Fejedelmeink közt háromszáz év óta egyetlenegy 
sem vala, ki a' királyi jusok' csonkulása felől panaszt tehetett 
volna; a nemzeti jusokat pedig a' mi illeti, halomra gyűlt országos 
sérelmeink, országgyűlésről országgyűlésre keserű emlékeztetéssel 
ébrezgetnek bennünket. E' tagadhatatlan körülmények közt lehe
tetlen nehéz fájdalmat nem éreznünk, ha mégis olly törvény-
czikkely tiszteletben tartására intetünk, mellynek minden oldalról 
leendő megtartásáért Istenhez naponként könyörgünk. 

Fájdalommal kenteiének vagyunk azt is felterjeszteni, hogy 
a' fenntisztelt M. Ud. Cancelláriai válaszban, a királyi ügyek 
igazgatójának Cs. K. Felséged által a' törvény rendelései szerint 
munkálkodásra lett utasíttatása épen akkor adatik tudtunkra, 
midőn már több Törvényhatóságokkal egyértelmüleg Cs. K. Fel-

17* 
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séged' thronusa előtt felszóllalni kenteiének valánk azon pörfoly-
tatási titkos és önkéjes rend és mód ellen, mellyet a kir. itélő 
Tábla a' kérdéses ügyben, törvényről és természeti igazságról for
mált hitünkkel és isméretünkkel általánosan ellenkezőleg követett. 

Előhozánk törvényeinknek egész hosszú sorát, mellyek, ha 
a' természet' örök törvényei nem kiáltanának is, egyenesen olly 
szabályokra tanítanak és köteleznek, mellyeket a' fennevezett 
törvényszék meg nem tartott. ;S mind ezekben nem egyes sze
mélyek' érdekét, hanem az egész polgári alkotvány' és személyes 
bátorság' fentartását tartottuk szem előtt. 

Minélfogva említett December 12-én költ felterjesztésünkre 
hivatkozva, most is erős meggyőződéssel azt hisszük, és kinyilat
koztatjuk: hogy abban kifejtett, 's törvényekkel erősített nézeteink 
szorosan a' polgári alkotvány' természetéből vétettek; 's a' pör-
folytatás módjára nézve nem csak törvényeinkkel, de a természet 
legszentebb jusaival megegyezők. Kinyilatkoztatjuk, hogy mi ez' 
itt kifejezett hitben kívánunk mind végig maradni; 'a valamint 
egyfelől érezzük, hogy koronás fejedelmünknek és hazánknak hívei 
vagyunk: ugy másfelől nem szűnünk meg igazságos kívánattal 
óhajtani, hogy Cs. K. Felséged többször említett December 12-ki 
felterjesztésünkben felpanaszlott sérelmeinket eloszlatni 's egyszer
smind olly legfelsőbb parancsokat kiadni kegyelmesen méltóztassék,, 
hogy Cs. K. Felséged' M. U. Cancelláriája e' királyjai és törvényei 
iránt hódolattal viseltető megyét törvényvédelemért törvényellenes 
viselettel vádolni megszűnjék. 

A' kik egyébiránt stb. 
Költ N.-Károlban 837. Marthas 6-án tartott közgyűlésben. 



ÁLNEYESIRODALOM. 
STOCKINGER GYULÁTÓL. 

Manapság, az ellentmondások korában ne csodálkozzunk 
azon, hogy a míg egyrészt majdnem undorral fordulunk el a 
névtelen, vagy álneves levelektől, hogy válaszolatlan kerülnek 
ugyanilyen kéziratok a papirkosárba, addig másrészt mohó étvágy-
gyal esünk neki a nagyon gyakran névtelen vagy álneves röpira
toknak, brosüráknak, pamfleteknek. Ne nézzük ezúttal a dolog 
erkölcsi és esztétikai oldalát, ne konstatáljuk azt sem, hogy a 
mennyivel biztosabbnak érzi magát gyakran a szerző takarója 
alatt, annyival szabadabban, őszintébben és ennélfogva érdekeseb
ben ír (innen az érdeklődés ilyen szellemi termékek iránt), hanem 
konstatáljuk azt, hogy anonimák és pszeudonimák voltak és van
nak, talán a mióta irodalom van. Az okai ennek a ténynek 
többfélék. 

Tudjuk Lucianushól (Tim, X.), hogy Anaxagorasí csupán 
hatalmas barátjának, PeriMesnek szónoki tehetsége mentette meg a 
haláltól és börtöntől, mert a görögöknél is volt merev és fana
tikus ortodokszia.1 De nincs mindenkinek PeriMese. Nem kellett-e 
Sohratesnek a méregpoharat kiürítenie? Defoe Dánielnek 1703-ban 
egy szatirikus irata miatt 1200 márkát kellett fizetnie, három
szor kellett a szégyenkövön állnia és hét esztendeig börtönben 
ülnie.2 Hóhér keze égette el Voltaire leveleit az angolokról, 
Rousseau Emiljét, sőt Feneion ártatlan Telemachját is, melyet a 
franczia udvarról írt szatírának tartottak. Tárgyilagos eljárást, 
mely megelégszik a szellemi termék megtiltásával vagy meg
semmisítésével a nélkül, hogy a szerző személyét üldözné, csak 
a legújabb kor hozott magával. Vallásos, politikai, természet-

1 Lange, Gesch. d. Materialismus, 2. Aufl. Iserlohn, 1873, I, ê. 
2 Hettner, Gesch. d. engl. Lit. 3. Aufl. Braunschweig, 1872, 298 old. 
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tudományi tartalmú munka, mely az épen uralkodó vallásos poli
tikai vagy tudományos nézeteknek meg nem felelt vagy épen 
ezekre nézve veszélyesnek látszott, mindenkor okot szolgáltatott 
üldözésekre, nem kevésbé személyes tartalmú iratok. 

De vannak a pszeudonimitásnak más okai is, melyek sok
szor egészen ártatlanok. így gyakran az illető szerző hozzájáru
lása nélkül az igazi név helyett valamely elő- vagy melléknév 
(cognomen) kerül forgalomba. E tekintetben ismeretes példa Abul 
Kasem Mansur, a kinek Mahmud szultán, a Ghasmanida az 
annak versei felett való elragadtatás egy pillanatában a paradi
csomi Firdusi nevet adta. Manapság ez utóbbi név alatt ismerjük 
a költőt csak. Voltaire tudvalévőleg csak anagrammja igazi nevé
nek: Arouet L. J. (azaz: le jeune.1) Johannes Fischart és Christian 
Grimmeishausen számos álneve egy sajátságos, tarka szójáték 
iránti előszeretetnek köszöni eredetét. Szójátéknak, a mely újabb 
és újabb nevek kitalálásában leli örömét. Ugyanilyen játék követ
keztében vannak a 17. században a »Fruchtbringende Gesell
schaft« és a »Gesellschaft der Blumenschäfer« tagjainak álnevei. 
Jóllehet a 18. században az írók legnagyobb részének nem volt 
már komoly oka igazi nevüket elhallgatni, az álnevek választása 
a romantika következtében ismét divatba jött. 

Álnevet választ magának még Jean Paul. Olykor, különösen 
legújabb időben az írót társadalmi állása készteti, hogy álnevet 
válaszszon magának, pld. Hans Olden, Carmen Sylva, Johannes 
Philalethes, G. Conrad, vagy Chilonius. 

Ha továbbá megfontoljuk, mennyire fontos, hogy az írónak 
első irodalmi jelentkezése alkalmával rokonszenves, jóhangzású 
neve van-e, nem fogunk csodálkozni azon, ha Rumpelmeier János 
jobbnak látja Johannes Nordmann álnév alatt jelenni meg az 
olvasó előtt. A leggyengédebb érzelmek, minőket a Gartenlaube 
regényei ébresztenek a fiatal leányszívekben, azonnal elfojtat-
nak újra, ha egy E. Bürsteinbinder tollából származnak át a szép 
olvasó lelkébe, míg egy E. Marlitt égisze alatt százezer leányszívet 
dobogtatnak meg. Az újabb orosz szépirodalom sikerei késztethet
ték Kürschner Lolát arra, hogy Ossip Schubin, tehát szláv álnév 

1 Mások Voltaire igazi álnevét az író anyjának egy birtokától szár
maztatják. V. ö. Nourisson, Voltaire et le Voltairianisme. Paris, é. n. 61 1. 

Szerk. 
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alatt keressen irodalmi babérokat, melyekre német nevével talán 
nem talált volna rá. Gutzkow Károly saját vallomása szerint azért 
takarócteik Bulwer nevével, Häring György Vilmos Henrik Scottéwsd, 
hogy olvasóközönséget találjanak maguknak, melyre mint kezdő 
írók nem számíthattak.1 De némely hírneves író is többé-kevésbbé 
sikerült álnév után nyúl olykor részben kényes társadalmi állása 
miatt, a melylyel egyéni nézetei nehezen egyeztethetők össze, 
részben mert szerényebb terjedelmű és tartalmú — esetleg tár-
czaszerû — munkáit, mintegy hors d'oeuvre-t, nem akarja álta
lánosan ismert neve alatt közzétenni. Elég az hozzá, összefoglalva 
a mondottakat, a pszeudonimitásnak van oka elég. Az irodalom
mal tudományosan foglalkozó emberre nézve azonban rendkívül 
fontos, hogy az írók igazi nevét ismerje. Hogy ez utóbbit gyakran 
nem könnyű kitalálni, mondani sem kell. Nem mindig olyan könnyű 
a pseudonim megoldása, mint tegyük fel abban az esetben, ha 
kalindromról van szó. Pld. Lembert = Tremler, Durangelo = 
Arnold Ruge. Tellheim = Bettelheim. Telman = Zitelmann. 
Lenau = Strelenau. Stamm = Heussenstamm. Karlweis == Weiss 
Károly. Siegmey = Siegbertmeyer. Reinecke = Fuchs. Magnus = 
Gross. Germanus = Deutsch. Sterne Carus = Ernst Krause. 
Talv = Eobinson, Teréz Albertina Lujza szül. Jacob. Reimaz 
Freimund = Rückert, János Mihály Frigyes. Horn W. V. von = 
Vertei, Frigyes Vilmos Fülöp. Gustav vom See = Struensee. 
Hansam See = Hansjakob Henrik. Hogy mily nehézségekkel jár 
olykor az igazi nevet kideríteni, kivált mikor csak egy-két cse
kélyke vonatkozásra támaszkodhatik az ember — talán felesleges 
közelebbről ismertetni. Elég az hozzá, hogy sokszor beható, sok 
időbe kerülő kutatásra, gyakran szerencsés véletlenre és minde
nekelőtt széleskörű olvasottságra van szükség, hogy a kutató 
eredményhez jusson. Ezekből érthető, hogy az álneves irodalom 
ismerete csakúgy mint a névtelen irodalomé, a bibliográfiának 
egy külön nagy ágát képezi. Azért vannak az angol, franczia, 
holland, olasz, dán-norvég, lengyel, portugál, spanyol sőt újabban 
a zsidó irodalomnak is álnévlexikonjai. Van ezenkívül amerikai, 

1 Néha az álnév megválasztásánál szatirikus czélzat is játszhatik 
közre. Ez az eset forog fenn pl. Hauffnk\, midőn Der Mann im Monde ez. 
pasticciójkt H. Clauren neve alatt bocsátotta közre. Szerk. 
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jezsuita és középkori álnévlexikon is. Nem lesz érdektelen a 
világirodalom e kuriozitásait lehetőleg kimerítően felsorolni. 

Az angol irodalom a következő ilynemű lexikonokkal ren
delkezik : 

A dictionary of the anonymous and pseudonymous lite-
rature of Great Britain . . . By the laie Samuel HalTcett and 
the laté Rev. John Laing, M. A. Edinburgh, 1882—88. 

A concise handbook of ancient and modern literature, 
issued either anonymously, under psendouyms, or initiais. Com-
piled by Frederick Marehmont. London, 1896. 

Initials and Pseudonyms. A dictionary of literary disguises. 
By William Cushing. New-York, 1885—1888. 

A franczia irodalom: 
Dictinonnaire d'ouvrages anonymes. Part Ant. Alex. Barbier, 

Troisième édition . . . Paris, 1872—1888. 
Dictionnaire des pseudonymes recueillis par Georges d' 

Heylli. Nouvelle edition. Paris, 1887. 
Nouveau recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes. Par 

m. De Manne. Paris, 1834. 
Les superchéries littéraires dévoilées. Par J. M. Quérard. 

Seconde édition . . . Paris, 1869—1879. 

A holland irodalom: 
Bibliothek van Nederlandsche Anonymen en Pseudonymen 

Door mr. J. J. von Doorninck. I Gravenhage et Utrecht (1875). 
Vermomde en naamlooze schrijvers etc. Leiden, 1883—84. 
De la Montagne: Vlaemsche pseudoniemen. (Rousselaere, 

1884). 

Az olasz irodalom: 
Dizionario di opère anonimé e pseudonime di serittori 

italiani ocome che sia avenu relazione ail' Itália di G[aetano] 
M[elzi]. Milano, 1848—1859. 

Dizionario di opère anonimé e pseudonime in supplemento 
a quello di Gaetano Melzi Compilato da Giambattista Passano. 
Ancona, 1887. 

A dán-norvég irodalom: 
Anonymer og Pseudonymer I Den Danske, Norske og Islan-

dske Litteratur Samt I Fremmede Literaturer Porsaavidt Disse 
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Omhandle Nordiske Forhold Fra De Aeldste Tider Indtil Aaret 
1860. Samlede af E. Collin. Kiobenhavn. 1869. 

Anonymer og Pseudonymer J Den Norske Literatur 1678— 
1890. Bibliograûske Meddelesser Ved Hialmar Pettersen. Chris-
tania, 1890. 

A lengyel irodalom; 
Psendonimy i Kryptonimy Pisarzow Polskich zebrata J. Z. 

Warszawa. 1905. 
A portugál irodalom: 
Subsidios para um diccionario de pseudonymos iniciaes e 

obras anonymas de eseriptores portuguezes contribuicao para 
o estudo da litteratura portugueza. Par Martinho Augusto da 
Fonceca . . . Lisboa, 1896. 

A spanyol irodalom: (1. alább a jezsuitáknál). 

A zsidó irodalom: 
Sablatzky M. Lexicon der Pseudonymen hebr. Schriftsteller. 

Berditschew, 1902. 
Anagramme, Initialen und Pseudonymen neuhebr. Schriftsteller 

und Publizisten seit dem Erscheinen der »Meastim« bis auf unsere 
Tage. Zusammengestellt v. William Zeitlen. (Zeitschrift für hebr. 
Bibliographie. Hg. v. A. Freimann und H. Brody. IX. évf. 3. 
sz. 81—90. IL, 4. sz. 113—119. 11.) 

A délamerikai irodalom: 
Barros Arana, Notas para una bibliográfia de obras anoni-

mas i pseudónimas (1882). 

A középkori irodalom: 
Franklin, Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes 

latins de l'histoire littéraire du moyen-âge. Paris, 1875. 

A jezsuiták: 
Catalogo razonado de obras anónimas y seudónimas de 

autores de la compania de Jesus pertenecientes à la antigua 
asistencia espanola. Por el P. J. Eug. De Uriarte. Madrid, 1904. 

Sommervogel, Carlos. Dictionnaire des ouvrages anonymes et 
pseudonymes publiés par des religieux de la compagnie de Jésus. 
Paris, 1884. 

Sajátságos, hogy a német irodalom ügye eddig e tekintet
ben sokkal mostohábban állt. Három évtizeddel ezelőtt egyáltalá-
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ban nem volt ilyen lexikona, mely a kezdet kezdetén túlment 
volna. Mert olyan munkák mint Joannis Rhodii Dani auctorum 
suppositiorum catalogus. Hamburgi, ^1674) továbbá: 

Frid. Geisler, Disputatio de nominum mutatione et anony-
mis scríptoribus, Lipsiae, 1669., illetőleg: 

(J. Becker), Larva detracta h. e. Brevis Expositio nominum, 
sub quibus seriptores aliquot Pseudonymi recentiiones imprimis 
latere voluerant. Veriburgi, 1670. 

J. N. J. de scriptis anonymis et pseudonymis in causa religionis 
a progressu coercendis s. vom nöthigen Einhalt der Religions-Schrif
ten ohne einiger, oder mit falscher Benennung der Autorum exer-
citationes theologicae. Edidit Godofredus Ludovici. Lipsiae, 1715. 

Virorum hruditorum onomatomorphosis, das ist Etlicher 
Gelehrter Männer gebrauchte Namens-Veränderung. Frankenhau
sen, 1720. stb., de sőt 

Placcius, Theatrum anonymorum et pseudonymorum. Ham
burgi, 1708. 

Mylius, Bibliotheca anonymorum et pseudonymorum detecto-
rum, ultra 4000 seriptores. Hamburgi, 1740. és 

Dahlmann, Schauplatz der Masquirten und Demasquirten 
Gelehrten. Leipzig, 1710., aránylag kevés pszeudonimát oldottak meg. 
A mi különben érthető, mivel akkor még nem léteztek a XVIII. 
és XIX. század bio- és bibliografikus kézikönyvei, melyek egy 
álnévlexikonnak legfontosabb forrásai. 

Bassmann Fr., Kurzgefasstes Lexikon deutscher pseudonymer 
Schriftsteller. Leipzig, 1830., valamint • 

Schmidt A. G., Gallerie deutscher pseud. Schriftsteller. Grimma, 
1840. — is csak egy lépéssel haladtak előre. 

Weller, Index Pseudonymorum. Leipzig, 1856—58, 2. Aus
gabe Leipzig, 1862—67. valamint Weller, Lexicon Pseudonymo
rum, 2. Auflage. Regensburg, 1886, volt az első, kinek érdeme, 
hogy a fenti műveket lexikonjában felhasználta a nélkül azon
ban, hogy felsorolná őket, a mi nagy hátránya különben is hiá
nyos művének. Persze a német álneves irodalom csak egy részét 
képezi ez internationális munkának. 

A folyó esztendő végre meghozta a német álnevek hézag
pótló szótárát, a mely mélyen belevilágít az irodalom fent vázolt 
titokzatos világába. 
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Még az e folyóiratban kimerítően ismertetett Deutsches 
Anonymen-Lexicon I—III. kötet, Weimar, 1902—1905, befejezte 
előtt ugyanazon szerzők mintegy párját nyújtják a nevezett lexi
konnak, egy német álnév-lexikont, azaz az álneveknek, a greci-
zált és latinizált neveknek szótárát. 

Czíme: Deutsches Pseudonymen-Lexikon. Aus den Quellen 
bearbeitet von Dr. Michael Holzmann, Amanuensis und Dr. Hanns 
Bohatta, Scriptor an der k. k. Universitäts-Bibliothek. Wien, Akad. 
Verlag. 1906. 

E munka, melybe húsz évvel ezelőtt fogott a szerzők egyike,, 
nemcsak folytatása a Weiler könyve német részének, a miről 
különben már a felületes összehasonlítás is meggyőzi a szak
embert. Évszámaival lehetségessé teszi az idő közelebbi meghatá
rozását, a források megnevezésével a szerző személyének legpon
tosabb identifikál ásat. 

A szerzők egyenesen a forrásokból merítettek, teljesen új, 
alapvető munkát végeztek, a mit azért hangsúlyozok újra, hogy 
kizárjam a gondolatot is, mintha e munka talán Welle?- átdolgozása 
volna. Lelkiismeretesen jegyzik fel a differencziákat és variánso
kat az egyes források között. 

Daczára a Weller-Lexikon nagyhangú czímének: Wörter
buch aller Zeiten und Völker, a magyar irodalom majdnem tel
jesen hiányzik belőle. Specziális magyar álnevek lexikona pedig 
eddig nincsen.1 Pedig nem volna szabad ilyennek sem hiányoznia 
egyetlenegy modern könyvtárban sem. 

Reméljük, hogy a magyar álneves irodalom szótára nem 
soká késik, sőt minél előbb szerzőjére akad. 

1 Szerző figyelmét úgy látszik elkerülte Székely Dávid : Magyar írók 
álnevei a múltban és a jelenben ez. füzete, mely azonban oly tökéletlen s 
gyönge kisérlet, hogy az itt felsorolt külföldi repertóriumok mellett valóban 
számba se jöhet. Szerk. 



TÁRCZA. 

ÉVNEGYEDES JELENTÉS 
A MAGY. NEMZ. MÚZEUM SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS 

KÖNYVTÁRÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL 

AZ 1906. ÉV II. NEGYEDÉBEN. 

I. 
A nyomtatványi osztály anyaga a lefolyt évnegyedben 

köteles példányokban 2463 db, ajándék útján 450 db, vétel útján 
117 db, áttétel útján 16 db, összesen 3046 darab nyomtatványnyal 
gyarapodott. Ezenfelül köteles példány czímén beérkezett: gyász
jelentés 1340 db, zárszámadás és üzleti jelentés 2044 db, egyházi 
körlevél 48 db, perirat 13 db, hivatalos irat 105 db, műsor 651 db, 
•alapszabály 293 db, szinlap 2136 db, falragasz 1289 db, vegyes 
331 db, összesen 8250 darab aprónyomtatvány. 

Vételre fordíttatott 817*92 korona és 26 frank. 
Ajándékaikkal a következők gyarapították könyvtárunk anya

gát: Ásbóth Oszkár, Bacher-Bodrogh Pál, Bányai Elemér (4 db), 
Bergens Museum, Braun Márkus New-York, Csaplovics-könyvtár 
Alsókubin, The John Crerar library Chicago, Gsász. Tudományos 
Akadémia Szt-Pétervár, Diószegi Győző, Fabricius Endre (8 db), 
Fejérpataky László (199 db), Fehér Ipoly Pannonhalma, Femi
nisták egyesülete, Fitos Vilmos, Francis D. R. St.-Louis (2 db), 
Fuhrmann Pálné, Gajári Ödön mint Az Újság szerkesztője, Gráf 
Gusztáv Segesvár, Gillming Ferenczné (5 db), Hist. Verein für 
.Steiermark Graz, K. k. Handelsministerium Wien (2 db), Kais. 
Akademie d. Wissenschaften Wien (2 db), Képviselőházi iroda 
(10 db), Kollányi Ferencz, Kolozsvári egyetem orvosi kara, Kunst
industriemuseum Kristiania, Lázár Elemér, Liszt Nándor Debreczen, 
Ludvig Ernő Tientsin, M. kir. állami számvevőszék elnöke, M. kir. 
kereskedelemügyi minisztérium (2 db), M. kir. közp. statisztikai 
hivatal (2 db), M. kir. pénzügyminisztérium (2 db), Magyar Mér-
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nök- és Építész-Egylet, Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága 
(2 db), Magyar Tudományos Akadémia (3 db), Magyarországi 
Kárpátegyesület Igló (2 db), Mahler Ede (2 db), Milleker Bódog 
Versecz, Museum of fine arts Boston, Német János New-York,, 
Orosz Endre Apahida, Pintér Jenő Jászberény (2 db), néhai Báth 
György (23 db), Beiszer Béla, Schönherr Gyula, Smitsonian Insti
tution Washington (15 db), Sólyom Jenőné, Statist. Zentral-Com-
mission Wien (3 db), Szalay Imre (114 db), Széchenyi-kör Eperjes, 
Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy, Szentmártoni Kálmán 
Kolozsvár (2 db), Telkes Simon, Trustées of the laté James 
Joung of Kelly Glasgow (2 db), Venetianer Lajos Újpest, Volpi-
cella Luigi Napoli, Walter Gyula Esztergom, Wichmann Irjő, Zer-
kowiez Emil New-York, gr. Zichy N. János (2 db). 

Nevezetesebb szerzemények: 1. Temesvári és Tinódi: Chro
nica. Kolozsvár 1574. — 2. Görcsönyi Ambrus: Szép jeles histó
riás ének. Kolozsvár 1581. — 3. Fons vitae. Debreczen 1589. — 
4. Pázmány Péter: Imádságos könyv. Pozsony 1631. — 5. Veszelin 
Pál: Kegyes és istenes beszélgetések. Debreczen 1633. — 6. Az 
igaz isteni tiszteletnek tiszta tüköré. Pozsony 1638. — 7. Károlyi 
Gáspár: Szent Biblia. Várad 1660—61. — 8. Zilahi János: Áz 
igaz vallásnak világos tüköré. Kolozsvár 1672. — 9. Temetési 
pompa. Debreczen 1674. — 10. Pariz-Pápai Imre: Keskeny út. 
Lőcse 1689. — 11. Gyöngyösi István: Porábúl megéledett Phoenix. 
Lőcse 1693. — 12. Lelki paradicsom. H. n. 1700. — 13. Űj és 
ó kalendariom. Kolozsvár 1702. — 14. Enyedi Georgius: Expli-
cationes. Kolozsvár 1598. — 15. Petschius Petrus: Malleus peni-
culi. Kassa 1612. — 16. Bákóczi Georgius: Instructio. Albae 
Juliae 1638. — 17. Kéry Joannes: Oratio funebris. Tyrnaviae 
1664. — 18. Weber Johann: Wappen. Lőcse 1668. — Í9. Miles 
Mathias: Siebenbürgischer Wurg-Engel. Szeben 1670. — 20. (Lav-
sanszky Johannes.) Extractus. Tyrnaviae 1675. — 21. Pereszlényi 
Paulus: Grammatica. Tyrnaviae 1682. — 22. Kövesdi Paulus: 
Elementa linguae Hungaricae. XVII. sz. — 23. Thasnádi Stepha-
nus: Polydori virgulta myrtea. Debreczen 1703. (E huszonhárom 
darab régi magyar nyomtatvány néhai Báth György nagybecsű 
hagyatékából, illetőleg a M. Tud. Akadémia könyvtárából, mint az 
elhunyt nagyérdemű gyűjtő ajándéka vétetett át.) — 24. Káldi 
György: Szent Biblia. Bécs 1626. (Szalay Imre ajándéka.) — 
25. Szikszay Fabricius B.: Nomenclatura. Debreczen 1619. és 
26. Énektöredék 1597. (Megvétetett 90 koronáért.) 

A könyvtár helyiségeiben 7785 egyén 18745 kötet nyom
tatványt, kölcsönzés útján 568 egyén 923 kötetet használt. 

A lefolyt évnegyedben 1893 munka osztályoztatott, a melyek
ről 2709 czédula készült. Kötés alá készíttetett 485 munka 596 
kötetben. 
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A köteles példányok átvételére berendezett helyiségbe ezen 
idő alatt 589 csomag érkezett; ugyaninnen 674 levél expediálta-
tott, a miből 83 reklamálás volt. Az 1897 : XLI. t -czikk intéz
kedései ellen peres eljárás megindítása e negyedévben nem kéretett. 

II. 
A kézirattár ajándék útján 11 kötet kézirattal, 4 darab 

irodalmi analectával és 40 darab irodalmi levéllel, vásárlás útján 
pedig 10 kötet kézirattal, 3 darab irodalmi analectával és 87 darab 
irodalmi levéllel, vagyis összesen 21 kötet kézirattal, 7 darab 
irodalmi analectával és 127 darab irodalmi levéllel gyarapodott. 

E gyarapodásból különösen kiemelendő két rendkívül érté
kes ajándék. Az egyik Gyulai Pálé, melvlyel Vörösmarty Mihály 
1819—1821-ben, 1823-ban és 1824—1825-ben irott apróbb ver
seinek három füzetbe foglalt eredeti kéziratait, továbbá számos 
epigrammjának első fogalmazványát juttatta a kézirattár birto
kába. A másik ajándék özv. Gillming Ferenczné szül. Fischer 
Hermina úrnőé volt, a mely boldogult Fischer Sándor irodalmi 
hagyatékából származó s többnyire Petőfivel és Madáchcsal fog
lalkozó külföldi eredetű irodalmi leveleket tartalmaz. A levélírók 
közt szerepelnek Brandes György, Baumbach Rudolf, Dahn Félix, 
Ebers György, Ebner-Eschenbach Mária, Freytag Gusztáv, Hamer-
ling Róbert, Heyse Pál, Lilienkron Detlev, Ling Hermann, Rosegger 
Ferencz, gróf Schack Rudolf, Scherer János és mások. Ajándéko
zók voltak még Tótlipcsei Fabricius Endre, Medits Nándor, Szalay 
Imre és Fejérpataky László. 

Vásárlásra összesen 461 kor. fordíttatott. A vásárolt anyag
ból kiemelendő Marusy András túlnyomó részben kiadatlan latin 
verseinek XVII. századi gyűjteménye, Endlicher István »Grund-
züge einer Theorie der Pflanzenzeugung« czímű müvének eredeti 
kézirata, továbbá Arany János, Csengery Antal, Endlicher István, 
báró Eötvös József, Ipolyi Arnold, báró Jósika Miklós, Kitajbel 
Pál, gróf Majláth János, Nyáry Pál, Vezerle József levelei. 

A negyedévi szerzemények feldolgozásán kivül folytattatott 
a kisebb leveles gyűjtemények rendezése és a törzsanyagba való 
beosztása. 

A negyedév folyamán 51 kutató használt 92 kéziratot és 
234 irodalmi levelet. 

III 

A hirlap-osztály gyarapodása: köteles példányokból 918 
évfolyam 17.978 szám, ajándék útján 36 évfolyam 11.970 szám. 
vásárlás útján 5 szám, összesen 954 évfolyam 29.953 szám. 
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Az évnegyed folyamán a könyvtárban 860 olvasó 1669 
kötetet, a házon kívül 23 olvasó 21 kötetet, összesen 873 olvasó 
1690 kötetet használt. 

Czéduláztatott 47 évfolyam; átnézetett 590 hirlap 24.349 sz. 
A köteles példányok, melyek a nyomdai kimutatással (cso

magban) érkeztek, a gyarapodási naplóba Írattak és a nyilván
tartási lapokra vezettettek; ezeken kívül a számonként beérkezett 
hírlapok is összegezve hetenként beírattak, betűrendbe osztályoz-
tattak és elhelyeztettek. A csomagküldeményben hiányzó hirlap-
számok azonnal reklamáltattak és ezek is följegyeztettek; de 
időnként a bekötés alá rendezéskor is történt reklamálás. 

IV. 
A levéltári osztály a lefolyt évnegyedben ajándék útján 85 

dbbal, vétel útján 160 dbbal, a nyomtatványi és kézirattári osztály
ból áttétel útján 1460 dbbal, összesen tehát 1705 dbbal gyarapodott. 

Vételre fordíttatott 2124 kor. 65 fillér. 
A családi levéltárak száma a lefolyt évnegyedben két új 

levéltárral gyarapodott, és pedig a Budetini Szunyogh család 
levéltárával, melyet gróf Csáky Albin, v. b. t. t. és a báró 
Perényi család levéltárával, melyet báró Perényi Zsigmond leté-
teményezett. Ezekkel együtt a letétem ényezett családi levéltárak 
száma 81-re emelkedett. 

Ajándékaikkal Szalay Imre, múz. igazgató, ifj. Ugron Gábor, 
a Nap szerkesztősége, Gyarmathy Sándor, Lukács András és Tóth-
Lipcsei Fabricius Endre gyarapították a levéltár anyagát. 

A törzsanyag gyarapodásából 13 db eredeti oklevél esik a 
középkori iratok, 150 db az újabbkori iratok, 16 db a nemesi 
iratok, 1 db az 1848/9-es iratok, 3 db a czéhiratok, 517 db a 
gyászjelentések és 5 db a fény képmásolatok csoportjára. 

A nemesi iratok csoportja a következő darabokkal gyara
podott: 1. 1418. júl. 5. Strassburg. Zsigmond királynak Szilágyi 
Balázs részére adott koholt és hamisított czímereslevelének hite
lesített másolata, mellékelve a család történetére vonatkozó fel
jegyzés és egy családfa másolata. — 2. 1515. II. Ulászló király 
czímereslevele a Földessy család részére. (Egyszerű másolat, a 
czímerkép fényképével és színezett képével.) — 3. 1547. májas 14. 
Gyulafej ér vár. Izabella királyné czímereslevele Somosdi Székely 
Balázs részére. (Egyszerű másolat a czímereslevél fényképével és 
a czímerkép színezett képével.) — 4. 1606. aug. 1. Kassa. Bocskay 
István czímereslevele Füry, máskép Csorvásy Gergely és Antal 
részére. — 5. 1620. máj. 18. Bécs. II. Ferdinánd czímereslevele 
Szalay Balázs részére. — 6. 1625. decz. 11. Sopron. II. Ferdi
nánd czímereslevele Kovaczicz István és Gergely részére. — 
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7. 1647. jún. 3. Pozsony. III. Ferdinánd czímereslevele Dobranich 
Mátyás részére. — 8. 1649. május 21. Pozsony. III. Ferdinánd 
czímereslevele Sipos Pál részére. — 9. 1659. szept. 19. Pozsony. 
I. Lipót czímereslevele Erdélyi Balázs részére. — 10. 1695. ápril 12. 
Bécs. I. Lipót czímereslevele Stubán máskép Kovács János részére, 
a czímerkérő folyamodványnyal együtt. — 11. 1697. február 1. 
Bécs. I. Lipót czímereslevele Szűcs Péter részére. —12. 1808. 
decz. 6. Eger. Heves és Külső-Szolnok vm. nemesi bizonyítványa 
Lukács Mihály és Péter részére. — Azonkívül a fényképek közül 
czímereslevelek: 1. 1466. febr. 6. Mátyás királynak Szerdahelyi 
Huszár Péter és Nagy Gergely részére adott czímereslevelének 
fényképe. — 2. 1606. aug. 1. Kassa. Bocskay Istvánnak a Saigi 
család részére adott czímereslevelének és czímerképének fény
képe. — 3. 1658. jan. 14. Szatmár. Rákóczi Györgynek Bitori 
Szilágyi András részére adott czímereslevelének fényképe. 

A szerzemények közül kiemelendők József nádornak az 
1804—1829, évekből származó 13 db eredeti levele, telve sze
mélyes vonatkozású adatokkal, melyek a bécsi Gilhofer és Ransch-
burg czégtől vétettek. A letéteményezett levéltárak közül pedig 
kiemelendő a báró Perényi család levéltára, mely mintegy 550 db 
középkori oklevelet foglal magában. 

A lefolyt évnegyedben 91 kutató 17.663 db iratot hasz
nált. Kikölcsönöztetett 6 térítvényre 140 db irat. 

Az új szerzemények feldolgozásán kívül a beérkezett negyed
évi köteles példányú gyászjelentések kelteztettek. Folytattatott 
a Szarvas-Kendi Sibrik család, a báró Balassa család és a Berze
viczy család kakaslomniczi ága levéltárainak rendezése. Megkez
detett továbbá a családi levéltárak középkori anyagának a törzs
anyaghoz hasonló czédulázása. E negyedévben a gróf Blogay, 
Lippich, Salamon és báró Rhédey családok levéltárának közép
kori anyaga czéduláztatott, folyamatban van jelenleg a Kállay 
család levéltárának czédulázása. A Kossuth-iratok rendezése és 
átrevideálása e negyedben szünetelt, mert Kováts László levél
tári segédőr részben az adminisztrácziónál volt elfoglalva, június 
elején történt hivatalos kiküldetése után pedig rendes szabadságát 
kezdte meg. 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁKA 
1905-BEN. 

A könyvtári munkálatok a lefolyt évben is rendszeresen folytattattak. 
A könyvek köttetése, lajstromozása, a czédula-katalógus készítése az eddigi 
módon történt. A könyvvásárlásnál és a könyvtár anyagának kiegészítésénél 
a könyvtárnokság ez évben is figyelemmel volt a tudományos társulatok kiad
ványaira és a gyűjteményes munkákra. A diplomatariumok ez évben jelen
tékenyen szaporodtak. 

A könyvtár rendezéséről a következő adatok tanúskodnak. A rendezett 
tudományszakok száma 54; ezek 73,048 munkát foglalnak magukban, és pedig: 

Bibliographia 1267, Encyklopaedia 155, Philosophia 1677, Mythologia 123, 
Theologia 4869, Paedagogia 2047, Széptudomány 944, Anthropologia 538, 
Jogtudomány 1347, Magyar Jogtudomány 1892, Politika 2836, Magyar Politika 
2359, Magyar országgyűlés 95, Történelem 6315, Magyar Történelem 3280, Életírás 
3268, Földrajz 1113, Magyar Földrajz 574, Térképek 930, Utazás 1365, Statisztika 
813, Schematismus 288, Haditudomány 1047, Régészet 1508, Éremtudomány 241, 
Mathematika és csillagászat 1243, Természettudomány 249, Természettan 1031, 
Vegytan 469, Természetrajz 137, Állattan 739, Növénytan 460, Ásvány- és 
földtan 580, Gazdaságtan 4740, Orvostudomány 2590, Nyelvtudomány 2282, 
Classica-philologia 891, Görög irodalom 899, Latin irodalom 958, Új latin 
irodalom 827, Magyar nyelvészet 608, Régi magyar irodalom 662, Magyar 
irodalom 4986, Germán irodalmak 1971, Franczia irodalom 1066, Olasz iro
dalom 281, Szláv irodalmak 483, Keleti irodalom 1940, Incunabulum 400, 
Akadémiák és Társulatok kiadványai 634, Magyar Akadémia kiadványai 386, 
Magyar folyóiratok 400, Külföldi folyóiratok 206, Bolyaiana 39. 

1904-ben a rendezett munkák száma 71,604-et tett ki. A lefolyt évben 
mintegy 1450 munkáról készült a szakkatalógus és általános czédula-katalogus 
számára czímmás. 

A szakkatalógus áll 113 kötetből 48 czédulatokból. Az általános és czédula-
katalogus 169 tokban van elhelyezve. 

A könyvtár gyarapodása a járulék-napló kimutatása szerint a következő : 
Vétel útján 414 mű, 806 kötetben, 213 füzetben. Köteles példányként 329 
nyomda 9146 müvet 2111 kötetben, 7689 füzetben 528 zeneművet 22 kötetben, 
613 füzetben, továbbá 131 lapra terjedő 83 térképet küldött be. 225 Aka
démiától és tudományos társulattól 873 mű 554 kötetben, 779 füzetben 
érkezett a könyvtárba. 

Ajándékképen Ráth György nagybecsű gyűjteményén kívül (melyről 
lásd Akad. Értesítő 1905, 572. 1.) 199 művel, 90 kötetben, 137 füzetben gyara
podott a könyvtár. Az Akadémia saját kiadványaiból 37 művet 64 kötetben, 
31 füzetben kapott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 173 
iskolai értesítőt ajándékozott a könyvtárnak. 

A könyvtár olvasótermében a lefolyt évben 8420 olvasó 12393 művet 
használt, míg házi használatra 128 kölcsönző 743 művet vett ki a könyvtárbó 1. 

Magyar Könyvszemle. 1906. III . füzet. 18 
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A kézirattár rendezése, illetőleg a régi, hiányos czímjegyzéknek tel
jesebbel és részletesebbel való fölcserélése megkezdődött. A 30 szak közül 
egy szaknak katalógusa részben, nyolczé meg csaknem teljesen elkészült. 
A Könyvészet czímű szaknak 61 kötetéből 134 czédulán 261 kéziratczím, 
M. írod. Régi és újabb írók kéziratai czímű szaknak 282 kötetéből 591 czédulán 
2064 kéziratczím, a Történelem, Földleírás czímű szaknak 43 kötetéből 86 czédu
lán, 145 kéziratczím, az Egyház és Bölcselet czímű szaknak 156 kötetéből 
230 czédulán, 439 kéziratczím, az Orvostan czímű szaknak 41 kötetéből 57 
czédulán 142 kéziratczím, az Ipar, Kereskedelem és Gazdaság czímű szaknak 
45 kötetéből 56 czédulán 68 kéziratczím, a Hadtudomány czímű szaknak 28 
kötetéből 80 czédulán 91 kéziratczím, a Jogtudomány, Általános rész czímű 
szaknak 189 kötetéből 228 czédulán 624 kéziratczím jegyeztetett ki. A csak 
megkezdett M. írod. Levelezés czímű szaknak 40 kötetéből 2146 czédulán 
288 kéziratczím és 1429 levélírótól 6398 levél van megjelölve. Ezekhez járul 
még 425 utólapon 569 kéziratczím. Összesen tehát 885 kötetről 4033 czédulán 
4691 kézirat- és 6398 levélczím található. A kéziratok czíme mellett külsejök 
leírása és tartalmuk megjelölése (a fontosabb leveleké is) figyelemben részesült. 
Katalógus készült még a Knauz-nak és Chassin-nek hagyatékából az Akadé
miához került kéziratokról, levelekről és gyűjteményekről. 

A SZEGEDI SOMOGYI-KÖNYVTÁR ÁLLAPOTA 
AZ 1905. ÉVBEN. 

A Somogyi-könyvtár 1905. évi gyarapodásáról, használatáról és köz
érdekű állapotáról Tömörkény István igazgató a következő jelentésben szá
mol be : 

Az 1905. január 1-től 1905. deczember 31-íg terjedő időszakban a könyv
tári gyarapodás igen kedvező volt s az előző évekhez képest emelkedett. Bár 
a beszerzések jó része nagyobb és drágább kiadványokra irányult, az elmúlt 
év szaporulata 1092 műre, 2784 kötetre, illetve évfolyamra s 3085 darabra 
rug. Ebbe a szaporulatba a városi rendszeres költséglapon s a 2000 koronás 
államsegélyen vásárolt művek, a szegedi kir. főügyészség területén működött 
összes nyomdák 1904. évi kötelespéldányai, valamint a külömbőző czímeken 
nyert adományok betudva vannak, úgy a Magyar Nemzeti Múzeum igazgató
sága által évek előtt adományozott hírlapi kettős példányok, s a köteles 
nyomdatermékek hírlappéldányaiból nagyobb mennyiség, a mely eddig fel
dolgozva nem volt, úgy hogy magában a hírlaposztályban mint új szaporulat 
103 hírlap, 391 évfolyam, 534 darabbal jelentkezik. Alapítványi tagilletménykép 
a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, a Magyar Történeti Társulat, a 
Magyar Numizmatikai Egyesület, a Szent-István-Társaság, az Országos Magyar 
Képzőművészeti Egyesület, a Kisfaludy-Társaság, a Dugonics-Társaság ide 
vonatkozó kiadványai érkeztek. Adományokat tettek az érkezés rendjében 
fölsorolt következő hivatalok, társulatok és intézetek: Magyar Tudományos 
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Akadémia, a szegedvárosi tanács, a Magyar Mérnök és Építész Egylet, Sopron
vármegye és Sopron sz. kir. város régészeti társulata, a Magyar kir. Földtani 
Intézet, a Magyar Földrajzi Társaság, az Országos Régészeti és Embertani 
Társulat, Kassa sz. kir. város, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége, 
a m. kir. központi statisztikai hivatal, a szegedi kereskedelmi és iparkamara, a 
Magyarhoni Földtani Társulat, a földmivelésügyi m. kir. minisztérium, a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a m. kir. igazságügyi minisztérium, az Abauj-
Tornavármegyei Közművelődési Egyesület, a budapesti kir. tudomány-egye
temi könyvtár, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium, az Erdélyi 
Országos Múzeum, a székesfővárosi statisztikai hivatal, Pécs sz. kir. város 
tanácsa, a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium, a Magyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók állandó központi választmánya, az Erdélyi Múzeum-Egylet, 
a m. kir. belügyi minisztérium, a Magyar Ornithologiai Központ, a szegedi 
önkéntes tűzoltó testület, Debreczen sz. kir. város tanácsa, a Tiszafüredi Múzeum, 
a Csongrádvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat, a szegedi kegyesrendi 
tárház. Ezenfelül adományaikkal gyarapították a könyvtárt: dr. Lipcsey Ádám 
(Budapest), Csapó Vilmos, Führer Miklós (Budapest), dr. Kardos Samu 
(Debreczen), Harcz Lajos, dr. Márki Sándor (Kolozsvár), Kállay Albert, Tóth 
Mike (Kalocsa), Halácsy Antal (Budapest), dr. Cserni Béla (Gyulafejérvár), 
dr. Fraknói Vilmos (Budapest), Tömörkény István, Móra Ferencz, Bödő János 
(Mohács), dr. Lövv Lóránt (Budapest), dr. Horváth János (Budapest), Baranyay 
Zoltán, Traut B. és Társa, Mersich Adorján, Mauks Ernő, dr. Rudolfi József, 
Milleker Bódog (Versecz), Kunváry Fülöp (Budapest), Fail Jagelló, dr. Singer 
Mátyás (Bécs), dr. Czimer Károly, Marosi Arnold (Pécs), Zerkovitz Emil 
(Budapest), Havass Rezső (Budapest), Szávics Miklós, Darnay Kálmán (Sümeg), 
Varga Mihály (Csongrád-Csany). 

A gyarapodáshoz képest a Somogyi-könyvtár czímtározott és beosztott 
állománva szakonként fölsorolva az alábbi: 

Szak és alszak 
1905. deczember 31-én 

kötet darab 

Ősnyomtatvány (magyar és idegen) 
Vallástudomány (6 alszak) 
Jogtudomány (8 alszak) 
Államtudomány (5 alszak) 
Orvostudomány (6 alszak) 
Mathematika és természettudomány (5 

alszak) 
Bölcsészet, nyelv- és széptudomány (3 

alszak) -
Történelem és földrajz (9 alszak) 
Nyelvészet és szépirodalom (6 alszak) 
Vegyes (6 alszak) 
Hírlapok (3 alszak) 

Összesen ... 

185 
7.178 
2.646 
1.279 
1.368 

2.910 

3.226 
6.552 
5.158 
1.160 
643 

32.305 

204 
12.722 
4.668 
2.343 
2.415 

5.095 

5.453 
12.945 
10.027 
7.958 
3.491 

67.321 

175 
11.314 
4.271 
2.186 
2.227 

5.070 
12.290 
8.924 
7.673 
4.303 

63.221 

18* 
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A túloldalon kimutatott számból a Somogyi Károly alapítótól átvett 
törzskönyvtár 20.370 műből s e művek 43.701 kötetéből állott. Az azóta való 
szaporodás 11.935 mű 26.620 kötetben. 

A lefolyt évben 269 mű 639 kötetben került kötés alá. A bekötéseket. 
a város szerződéses könyvkötője végezte 827-03 kor. költségen. 

A könyvtárhasználó látogatók számát a folyó évben az alábbi havon
kinti és számszerinti adatok mutatják: 

Hónap 

Januárius 
Februárius 
Márczius 
Április 
Május 
Június 
Szeptember • 
Október 
November 
Deczember 

Összesen : 
1 Belefoglalva 65 szüneti olvasó is 

Olvasók száma 

összesen I napi átlag 

1.265 
1.180 
1.186 

720 
670 
268 

1.210 
1.762 
1.583 
1.188 

11.032 

52-70 
45-38 
45-61 
37-88 
24 81 
14-00 
48-40 
67-76 
63-32 
62-52 

46-73 

Napi szám 

leg
nagyobb 

101 
84 
77 
66 
56 
17 
88 
116 
110 
116 

15 
33 
23 
15 
10 
6 
11 
35 
36 
35 

A 11.032 olvasó összesen 12.855 művet használt. Az olvasók közt tár
sadalmi állás és foglalkozás szerint volt 303 nő, 2 lelkész, 329 tanár és 
tanító, 8814 tanuló a középiskolák felsőbb osztályaiból, 34 író, 46 művész, 
636 ügyvéd, 81 katona, 28 törvényhatósági, 81 állami, 123 magánhivatalnok, 
72 orvos, 5 gyógyszerész, 2 birtokos, 16 gazdatiszt, 102 építész és műiparosT 
203 kereskedő, 174 magánzó. 

Az olvasók közül az esti 6 órai időn túl eső hivatali szolgálat alatt 
2373-an használták a könyvtárt. 

Az 1905. évi szaporulat a járuléknaplóba bevezetve, czímtározva, beosztva, 
az alszakok leltáraiba beírva s e leltárak lezárva vannak. Szaporulati kimu
tatás alszakok szerint is készült. A könyvczédulák a czímtárakba be vannak 
osztva. A járuléknapló tételszáma 1204. 

A hírlaposztály az intézeti épület második emeletéről még az év elején 
a földszintre helyeztetett át, a hol megfelelő helyiség áll rendelkezésére. Itt 
hely is van elég, minélfogva lehetővé vált a még nem rendezett hírlapi anyag 
feldolgozása, a mi mintegy negyedévi munkát adott. 

Az 1879-iki katasztrófa évfordulója alkalmából a múzeum nagyter
mében kiállította a könyvtár a birtokában levő árvíz-fényképeket, s az árvíz 
előtti Szeged terei és utczáiról való felvételeket. 
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Az orsz. főfelügyelőség kívánatára a köteles példányok anyagáról nyolcz 
«vre visszamenőleg részletes statisztika készült. Ugyancsak a főfelügyelőség 
már a múlt évben kívánta a könyvtár többes példányai jegyzékének össze
állítását, a mi akkor személyzethiány miatt elmaradt s csak a folyó évben 
készülhetett el. Rendes czédulaczímtárt készítettünk róla s ennek alapján 
betűsoros czímjegyzéket a főfelügyelőség részére. Miután a többespéldányok 
között több odatévedt olyan mű is volt, a mely a könyvtár anyagából hiány
zott, minden egyes művet a czímtározás alkalmával össze kellett előbb 
hasonlítani a könyvtári anyaggal. Ez a munkát lassította, de a könyvtári 
anyagot 61 müvei szaporította. A többespéldányok anyaga 1865 mű. A róluk 
készített czímjegyzékért s az 1898—1904. évi köteles példányok táblázatos 
kimutatásáért a múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége 812/1905. 
szám alatt őszinte elismerését nyilvánította. 

A könyvtár iktató-könyvébe, illetve irattárába az év folyamán 360 ügy
irat érkezett, a melyek az ez idő szerint még el nem intézhetők kivételéve 
elintézve vannak. 

A könyvtár-bizottság a lefolyt évben 7 ülést tartott, úgymint január 19, 
február 7, márczius 10, ápril 27, június 28, augusztus 19-én és október 16-án. 

Az országos főfelügyelőség részéről dr. Fejérpataky László orsz. fel
ügyelő szemlélte meg a könyvtárt június hó 20-án, a könyvtár-bizottság 
részéről Homor István bizottsági tag tartott a Somogyi-féle törzsanyag láda
lajstromai alapján könyvtárvizsgálatot. 



SZAKIRODALOM. 

E-. Sabbadini : Le scoperte dei codici latini e greci ne7 

secoli XIV e XV (Bïblioteca storica ciel rinascimento. Diretta 
da F. P. Luiso. Vol. IL) Firenze, 1905. G. G. Sansoni. 8« IX, 
233 1. Ára 5 lira. 

Remigio Sabbadininak, a renaissance-kor tudós kutatójának 
jelen munkája, mely a XIV. és XV. században felfedezett görög 
és latin kódexekről szól, egyaránt érdekli a nyelvészeket és a 
bibliográfusokat. Szerző eredetileg csupán a klasszikus latinság
nak a XV. században felfedezett müveire akart szorítkozni, de a 
kutatás közben összegyűlt anyag gazdagsága folytán megváltoz
tatta tervét s dolgozata kereteit a XIV. század elejéig kiterjesztve, 
a görög s keresztény latin írókat is belevonta tárgyalása körébe. 
Részünkről, a munka egy olasz ismertetőjével,1 csak szerencsét 
kívánhatunk a szerző ezen utólagos elhatározásáért, »mivel csak 
kevesen, vagy talán senki sem lenne abban a helyzetben, hogy 
akkora hozzáértéssel tárgyalja e tudományos tárgyat, a mennyivel 
Sabbadini kétségkívül rendelkezik, tekintve ismereteit a történelem 
terén, a Biológiai tudományban való jártasságát általában, a latin
ban, különösen, s tekintve mindenekelőtt hosszú készülődését, a 
midőn éveken keresztül vándorolt levéltárról levéltárra, könyv
tárról könyvtárra a legcsekélyebb fáradság jele nélkül. « 

Sabbadini műve tizenegy fejezetből áll s kronologikus sor
rendben dolgozza fel a gazdag s érdekes anyagot. Az első fejezet 
a XIV. század első felében működött, kevésbbé ismeretes veronai 
kutatókkal foglalkozik, míg a második a firenzei triász czímen 
Petrarca, Boccaccio s Salutatinak a kéziratok felfedezése körül 
szerzett érdemeit méltatja. A harmadik fejezet (43—71 11.) mint
egy hatalmas közbetoldás gyanánt a XV. században felfedezett 
görög kódexekről adva számot, a negyedikben szerzőnk ismét fel
veszi az elejtett fonalat s a constanzai zsinat (1415—1417) alatt 
napfényre került latin kéziratokról beszél. A következő két fejezet 
az 1420-tól 1430-ig terjedő időközben felfedezett kódexeket tár-

1 Rivista delle Biblioteche e degli Archivi. XVTI. évf. 1. sz. 10—11. 1. 
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gyalja, egymástól külön választva az olaszországi s külföldi kuta
tásokat. Ä VII. fejezet a baseli zsinat (1432—1440) idejében nap
fényre hozott kódexeket ismerteti, a nyolczadik a névtelen fel
fedezőkkel foglalkozik, míg a kilenczedik a XV. sz. második 
felében eszközölt utolsó kutatásokat, köztük a bobbiói apátság 
nagy leletét (1493) öleli fel. Végül a két utolsó fejezet a hamisít
ványok s a XV. századi gyűjtemények és könyvtárak ismertetését 
nyújtja az olvasónak. A kötetet egy »rispilogo e conclusione« felírású 
szakasz zárja be, mely az eredmények összefoglalására törekszik. 

Sabbadininak a tartalmas kötetben letett eredményeit a 
következőkben ismertetjük. A klasszikus kéziratok vizsgálata első
nek Veronában kezd szélesebb keretek közt jelentkezni a XIV. szá
zad első felében; de ez inkább névtelen hősök együttes munkál
kodásában nyilatkozott meg, kiknek sorából csupán Guglielmo da 
Pastrengo (f 1363) alakja válik ki, mint Petrarca egyik levelező 
társa s kiknek felfedezései között Catullus kézirata érdemel 
figyelmet. A szó teljes értelmében vett kutató első képviselője 
Petrarca s mellette Boccaccio alakjában jelentkezik. Ezek elseje 
nemcsak közvetlen firenzei utódai, főként Salutati, kellő méltány
lásában részesült, hanem napjainkban is megfelelő világításba 
került. Kevésbbé szerencsésnek mondható e tekintetben .a Deca-
merone hírneves szerzője, kinek elbeszélő tehetségét csodálva, 
filológiai érdemei kellő megvilágításáról a modern kritika szinte 
megfeledkezett. 

A kézirat-felfedező klasszikus alakja azonban Poggio, a ki 
nagy szerencséjét a constanzai zsinatnak köszönheti, mely lehetővé 
tette neki az Alpokon túli kolostorok átkutatását. Az ő érdeme, 
hogy a szt.-galleni apátság, valamint számos közeli s távoli fran-
czia meg német monostor közkincscsé tették az új és fontos 
művek hosszú és becses sorozatát, melyek közül csak Cicerónak 
tíz, addig ismeretlen beszédét, Valerius Flaccus Argonauticáját s 
a teljes Quintilianust említjük meg. Hasonlóan jó hatással volt a 
kéziratok felkutatására a baseli zsinat, melynek tartama alatt 
főként a görög irodalmi kutatásairól híres Giovanni Aurispa vált 
ki eredményes munkásságával. Ugyanez időtájt fejtette ki huma
nisztikus működését a Curanus név alatt ismeretes Krebs 
(Chryfftz) Miklós, későbbi brixeni püspök és bibornok. Első fon-
tosabb felfedezése az Orsini neve alatt ismeretes Plautus-kóáex 
(jelenleg: cod. Vatic. 3870. XII. sz.), mely a költő 12, eddig 
ismeretlen vígjátékát is tartalmazza, a már ismert 8 darabon 
kívül. Ugyancsak ő fedezte fel Senecán&k Suasoriae et contro-
versiae ez. művét, Dracontius Laudes Dei-jét, Ptiblüius Syrus Sen-
tentiae-it stb. 

A század második felének kéziratkutatói közt tisztes helyet 
tölt be Enoch oVAscoli, a Tacitus három kisebb müvét, a G er-
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mániát, az Agrieolát és a Dialógust tartalmazó egyetlen kódex 
felfedezője, továbbá az éles eszű Poliziano s a szerencsés kezű 
Giorgio Merula, a kinek vezetése mellett födöztettek fel a híres 
bobbiói kéziratok az 1493. év utolsó hónapjaiban. 

A görög kéziratok felfedezői közül megemlítendő Ouarino, 
Aurispa és Filelfo, a kik olasz létükre görög földön keresték a 
kódexeket s egy görög ember, Lascari János, mindközt a leg
szorgalmasabb és legtermékenyebb. 

A XIV. és XV. században felmerült hamisítványokat illető
leg Sabbadini azt bizonyítgatja, hogy azok jórésze nem határo
zott csalási szándéknak köszöni eredetét. Részben retorikai gya
korlatok, melyeket a humanizmus szellemétől túltelített szerzőik 
ellatinosított név alatt közöltek, Giovanniból Jovianust, Bossi-
ból Bubeus-t, vagy Bufus-t stb. csinálva, részben antik művek
ben található idézetek vagy elbeszélések alapján több-kevesebb 
jóhiszeműséggel megszerkesztett iratok, főként levelek. így vonat
tak ki Suetonius Horatius-életrajzából Augustusnak a nagy óda
költőhöz írt levelei, így Titus Livius történeti könyveiből Tarqui-
nius Superbus levele Vittelius- és Aguiliushoz vagy a római 
szenátusé Porsenához stb. Inkább a tréfa jellegét viseli magán 
Leon Battista Alberti eljárása, a ki 1426-ban Phüodoxeos czímű, 
saját, latin nyelvű, drámáját Lepidos néven adta ki, azt állítva 
felőle, hogy egy régi kódexből böngészte ki. Csínyjét önmaga 
fedezte fel a nyilvánosság előtt, a mi nem gátolt meg némelyeket 
abban, hogy azt továbbra is római korabeli irodalomtörténeti 
emléknek tartsák s mint ilyent 1588-ban nyomtatásban is kiadják. 
Határozottan csalási szándékból készültek ellenben Papirius: De 
situ Keatino, Messala : De progenie sua et regiminibus Romae s 
főként az a 17 kisebb műből álló gyűjtemény, mely 1498-ban nyom
tatásban is megjelent Berosus Babylonensis, Mirsilus Lesbius, 
Archilochus, Philo, Xenophon, Porcius Cato, C. Sempronius, 
Fabius Pictor, Antonius Pius s hasonló más jóhangzású, de 
részben költött nevek alatt. Különösen e gyűjteményes munka 
nagy sikere adott tápot az Olaszországban a XVI. és XVII. szá
zadban kiváltkép elharapódzott hamisítványok felburjánzásának. 

A keresés és felfedezés munkájával párhuzamosan haladt a 
kéziratok összegyűjtésének és megőrzésének eszméje. A példa 
Niccolö Niccolitól indult ki, a ki jó félezer kódexet hordott össze, 
melyeket aztán 1436 ( = 1437) jan. 22-én kelt végrendeletével a 
szent Márkról nevezett kolostornak hagyott. Példáját legelsőnek 
Cosimo de' Medici követte, a ki már 1418-ban mintegy 70 kötet
nek volt birtokosa: ezzel vetve meg alapját a majdan világhírű 
gyűjteménynek. Tommaso Fregoso (Sazzana), Giovanni Corvint 
(Milano), Paolo Guinigi (Lucca) s főként Sicco Polenton (Padova) 
szintén jónevű, lelkes bibliofilek voltak: valamennyien a XV. szá-
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zad első feléből. A XV. század folyamán Itáliában keletkezett 
könyvtárak közül felemlítjük még Piacentino bibornok teológiai 
könyvtárát, Battista Panetti 700-nál több kötetből álló ferrarai 
gyűjteményét, melyet a szent Pálról nevezett karmelita kolostorra 
hagyott, Lodovieo Gar si és Niccolô Aber gáti bibornokét Bologná
ban, a Trivulzio család bibliotékáját Milanóban s Ippolita Sforza 
herczegnő válogatott kódex-gyüjteményét. Rómában a Délia Roveré 
család s főként a veronai származású Agostino Maffei, Toscaná
ban Zomino és Mattia Lupi, s Firenzében Bartolomeo Lapacci, 
Guglielmo Becchi, Piero de Pazzi s számos más főúr és egyházi 
személyiség gyűjteménye szolgálta a humanista törekvéseket Kéz
iratai fényére s nagy számára mindezeket felülmulta Lorenzo il 
Magnifieo de' Medici remek gyűjteménye, melyben a latin kódexek 
száma meghaladta a négyszázat. 

Az olasz könyvtárak mellett szerző, bár csak röviden, meg
emlékezik a többi nemzetek hasonló gyűjteményeiről is. Első 
sorban a magyarországiakról, Vitéz János esztergomi érsek, Csez-
miczei János pécsi és Hasznos György kalocsai püspökök gyűj
teményeit emelve ki, míg Mátyás király budai könyvtáráról a 
fejezet végén alig négy, semmit mondó sorban végez. Azt hisszük 
nem csalódunk, ha e szűkszavú elbánás okát a Korvina kéziratai
nak filológiai szempontból csekély értékében keressük. Ugyancsak 
röviden, alig harmadfél oldalon végez Sabbadini az angol, fran-
•czia és spanyol bibliofilekkel, nevük s néhány közismert adat fel
sorolásánál alig nyújtva egyebet. 

Sabbadini munkája, ezen kissé elsietett utolsó fejezet daczára, 
nemcsak a filológia s kéziratisme eddigi eredményeinek igen ala
pos összefoglalása, hanem az új adatoknak is oly bőséges tárháza, 
hogy az bátran a renaissance-kor tanulmányozóinak nélkülöz
hetetlen segédkönyvei közé sorozható. G. P. 

Edmond La Touche Armstrong, M. A. LL. B. : The 
boolc of the public library, muséums and national gallery of 
Victoria. 1856—1906. Melbourne, 1906. Ford. E. Son. 8°. 4, 135 
1. 10 képmelléklettel. 

A legifjabb világrész legvirágzóbb tartományának, az ausz
tráliai Victoria-államnak melbournei könyvtára s a vele kapcso
latos két múzeum és nemzeti képtár az idén ülte meg félszázados 
jubileumát. Edmond La Touche Armstrong főkönyvtáros ez évfor
dulót csinos kiadvány nyal tette emlékezetessé, melyben krono
logikus sorrendben, évről-évre elmondja az intézet történetét, majd 
pedig az annak létesítésénél s vezetésénél kitűnt férfiak életrajzá
val szolgál. Számos kép, mely a vezető embereket, meg a könyv
tár egykori s jelenlegi pompás, görögstílű épületét örökíti meg, 
tarkítja a csinos kiállítású kötetet, mely tipográfiai szempontból 
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becsületére válik az ausztráliai nyomdaiparnak. Azt hiszem, nem 
lesz érdektelen megismerni annak az intézménynek dióhéjba fog
lalt történetét, mely első sorban hatott oda, hogy az alig hatvan 
év előtt még angol fegyenczek számkivetési helyéül szolgáló 
Victoria-tartomány ma már a földgömb legműveltebb államai közé 
tartozik, hol a korcsmákat háttérbe szorító nyilvános olvasó
szobák — György Aladár szerint — a kulturpolitikusok gyö
nyörűségei. 

Kitől indult ki Victoria-államban a nyilvános könyvtár esz
méje, az Armstrong szerint valószínűleg sohasem lesz minden 
kétséget kizáró módon megállapítható. Hugh Culling Eardley 
Childers, a fiatal kolónia kormányzóságának egyik tagja azt 
állítja, hogy Ő keltette fel e gondolatot az akkori kormányzóban, 
Latrobe úrban, a ki, mint az irodalom kedvelője, lelkesedéssel 
karolta fel az eszmét. Az ő fáradozásának köszönhető, hogy 1853 
január 20-án keresztül ment az a törvényjavaslat, mely a könyvtár
épület emelésére s alapbeszerzésekre 13.000 fontot irányzott elő. 
Ugyanez év július 20-án alakult meg az első könyvtár-bizottság, 
mely Justice Barry, később Sir Redmond Barry ügyvéddel, illetve 
bíróval, az élén öt tagból állt. A bizottság első ülésein a telekkérdéssel, 
az alapbeszerzések módozatainak megállapításával s az építkezési 
pályadíj kitűzésével foglalkozott. A pályázatból, mely 1854. jan. 
16-án dőlt el, Joseph Beed került ki győztesen s a könyvtár első, 
egyemeletes épülete, alig 8000 kötetnyi befogadóképességgel az ő 
tervei alapján épült. Az alapkő letétele a kormányzó közreműkö
désével, fényes ünnepség keretei között történt, 1854. júl. 3-án. 
Maga a könyvtár 1856. február 11-én adatott át a közhasználat
nak s megnyitásakor 3846 kötetet tartalmazott. A könyvtár
bizottság által megállapított könyvtárszabályzat, mely még ma is 
érvényben van, a lehető legegyszerűbb s a képzelhető legliberá-
lisabb. A könyvtár olvasótermét bármely 14-ik évét betöltött 
személy használhatja, még pedig minden belépőjegy vagy kezes
ség nélkül. A könyvtáron kívül nem kölcsönöztek ki könyveket s 
azok befirkálása, vagy megrongálása szigorúan tiltva volt. Az 
olvasóterem október 1-től április végéig d. e. 10 órától d. u. 4-ig, 
ezentúl pedig d. e. 9-től d. u. 5-ig állott nyitva; de miután az 
épületbe május vége felé a gázvilágítást is bevezették, az olvasó
termet esti 9 óráig tartották nyitva. A könyvtár első alkalma
zottja a portás volt, a kihez csakhamar egy irnok s a könyvtáros 
járult, az utóbbi 500 £ évi fizetéssel és lakbérrel javadalmazva. 
Két év múlva már felmerült egy alkönyvtáros alkalmazta
tásának s az épület kibővítésének a szüksége; ez utóbbi czélra 
20.000 f-ot szavazott meg a parlament. Az épület kibővítését 
nemcsak a könyvtári anyag felgyülemlése tette szükségessé, hanem 
annak a tervnek a megvalósítása is, hogy a könyvtár egyéb 
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múzeumi osztályokkal hozassék kapcsolatba. 1858-ban tartották 
meg az első könyvtári revíziót, melyen megállapították, hogy a 
liberális használati módozat daczára két és fél év alatt csupán 
11 könyvet loptak el s három kötetet rongáltak meg, míg 41 
kötet a nagy használat folytán rongálódott meg. 

1859-ben a könyvtár-bizottság Barry elnök kezdésére nagy
fontosságú újításra határozta el magát. Ekkor hozták be Ausz
tráliába azt az azóta »vándorkönyvtárak« czímen az egész czi-
vilizált világban elterjedt intézményt, mely mindmáig a victoriai 
könyvtárak egyik legfontosabb tényezője. Egyelőre 500 kötetet 
szereztek be, melyet 10 egyenlő részre osztva külön szekrény
kékben bocsátottak a környékbeli községek rendelkezésére. A bizott
ság a kölcsönvevő községekkel szemben kikötötte a gyűjtemények 
nyilvánosságát, az elhelyezésükre szolgáló épületek tűzkár elleni 
biztosítását, az anyagi felelősséget s a szállítási költségek fede
zését. E feltételek elfogadtatván, 1860-ban bocsáttattak útnak az 
első vándorkönyvtárak. 

Időközben a már kibővített anyaintézet is rohamosan fej
lődött. 1861-ben 22.000, 1862-ben 27.000 volt a katalogizált 
kötetek száma; 1864-ben nyílt meg a képtár s ezzel kapcsolat
ban a victoriai festők első kiállítása. 1865-ben a könyvtár állo
mánya 38.000 darabra rúgott. E szép szám azonban korántsem1 

elégítette ki a könyvtár-bizottságot, mely a szaporulat fokozására 
a következő tervet eszelte ki: »Minden olyan angolországi nyom
tatvány, melynek egy példányát a kiadó a melbournei könyvtár
ban letétbe helyezi, biztosítja részére Victoria-állam területére a 
kiadói jogokat, viszont a victoriai kiadók letétéi a British Museum-
ban a nagybritanniai szerzői jog megszerzésével járnak«. Sajnos ez 
az életrevaló terv sohasem valósulhatott meg s így a könyvtár 
gyarapodásában továbbra is a maga pénzügyi forrásaira, valamint 
az esetleges ajándékozók nagylelkűségére volt utalva. 1870-ben a. 
könyvtári és múzeumi bizottság szélesebb alapokon újjá szervez-
tetvén, ismét átrevideálták a könyvanyagot s a 13 évi használat 
alatt felmerült összes hiány 182 kötetben állapíttatott meg, 
melyek javarésze tankönyv, vagy szépirodalmi mű volt. A könyv
tár és vele kapcsolatos muzeális intézmények további történeté
ben a főeseményeket az épület folytonos kibővítése s az anyag,, 
meg kezelő személyzet tudatos szaporítása szolgáltatják. A könyv
tári és múzeumi bizottság s a kormány közti hatásköri súrlódá
sok pedig több érdekes kanapépörre vezettek, melyek közül 
kuriozumképen felemlítünk néhányat a legjellemzőbbek sorából. 

így 1871-ben egy W. M. K. Voie nevű képviselő az ország
gyűlésen tiltakozott az ellen, hogy a könyvtár bejáróját hat magán-
czímer díszíti s azzal a javaslattal állott elő, hogy a kormány 
szüntesse be a fizetéseket mindaddig, míg ez az ország tekin-
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télyét sértő állapot kellő orvoslásra nem talál. Sir Redmond 
Barry, az egyik czímer tulajdonosa, hosszú memorandumban 
tiltakozott e javaslat ellen, antik példákkal támogatva az első 
könyvtár-bizottság tagjainak azt a jogát, hogy czímerük alkalma
zásával örökítsék meg a közintézmény létesítése körül kifejtett 
-érdemeiket. Memorandumát úgy látszik az akkori bizottság is 
magáévá tette: legalább a hat kifogásolt czímer ma is ott díszlik 
az anya-épület bejárója felett. Barry emlékét különben a kor
társaknál hálásabb utódok szembetűnőbb módon is megörökítet
ték: az újabban épített épületszárnyak egyikét róla nevezték el s 
a mi Nemzeti Múzeumunk főbejárójára emlékeztető új görög-
stílű homlokzat előtt hatalmas bronz szobrot emeltek neki. 

Egy másik érdekes, mert az angol-szász fajt kiválóan jel
lemző epizód 1883-ban játszódott le. A bizottság ez év áprilisá
ban ugyanis elhatározta, hogy májustól kezdődőleg gyűjteményeit 
d. u. félkettőtől 5 óráig vasárnapokon is megnyitja a nagyközön
ség előtt s e látszólag ártatlan s alapjában üdvös intézkedésével 
valóságos po/gárháborút okozott. A lakosság két pártra szakadt s 
legott megalakította úgy a »Sunday libération soeiety«-t, mely a 
bizottság érdekében ülésezett, mint a »Sunday óbservence league«-t, 
a mely viszont hatalmas ellendemonstrácziókat rendezett. A parlia-
ment a liga pártjára állott s július 4-iki határozatával beszüntette 
a vasárnapi nyitásokat, noha a látogatók száma egy-egy délután 
három és hatodfélezer közt váltakozott. A vasárnapi nyitás kér
dése végleges megoldást csupán 1904-ben nyert, a mikor az ügy 
ismét a képviselőház elé került s keresztül is ment. Ez év óta 
úgy a múzeumi gyűjtemények, mint a könyvtár olvasóterme 
vasárnap d. u. 2-től 5-ig áll a közönség rendelkezésére. 

Időközben a gyűjtemények, élükön a könyvtár-osztálylyal 
rohamosan fejlődtek tovább. Még 1873-ban külön olvasóterem 
nyilt meg az újságok és térképek számára, 1892-ben pedig — egy
előre 6000 kötettel — külön kikölcsönző osztály létesült, mely
nek első, bár csonka, évi forgalma 31.000 kötetre rúgott, melynek 
használata 5000 személy közt oszlott meg. A kölcsönzőknek — 
egy erre a czélra készült mutató segélyével — maguknak kell 
megállapítaniuk, hogy a keresett művek nincsenek-e kézben s 
csak ezután állíthatják ki az e czélra szolgáló kívánat-lapokat. 
A kikölcsönzés időtartama két hétben állapíttatott meg s minden 
további napért 3 penny (30 fillér) büntetéspénz fizetendő. Fizeté
ses kölcsönzők saját szakállukra kapják ki a könyveket, míg az 
ingyenes olvasóknak két-két fizető tag jótállását kell megszerezniök. 

E szerencsés újítás évével esik össze Victoria-állam pénz
ügyi politikájának gyökeres megváltozása, melynek folytán a szó
ban forgó közgyűjteményekkel szemben eddig tanúsított bőkezű
séget, indokolatlan szűkkeblűség váltotta fel. A pénzmegtakarításra 
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való törekvés 1896-ban érte el tetőfokát, a mikor — a könyvtár 
megnyitása óta először — egy shillinget sem szavaztak meg új 
beszerzésekre s az összes vásárlás a folyóiratok s már előző meg
rendelések kifizetéséből állott. Miután ez a lehetetlen állapot már 
három éve tartott, a bizottság 1898-ban energikus fellépésével 
kivitte az évi javadalom felemelését, sőt a következő évben 
7000 £-ot új építkezésekre is kieszközölt. Ez építkezéssel kap
csolatban újra felállították az azóta már vagy 20.000 kötetre 
rugó kölcsönkönyvtárt, még pedig az amerikai tizedes rendszer 
alapján. A könyvtár rohamos fejlődését azonban a néhány évig 
elhúzódó gazdasági pangás sem tudta hosszasabban megaka
dályozni: ötvenéves jubileumakor oly eredményekre tekinthet 
vissza, a melyekre méltán büszke lehet. Megnyitásakor, 1856-ban,. 
a könyvtár állománya alig negyedfélezer kötetre rúgott s egy
emeletes épületkéje mintegy 45 m2-nyi területet foglalt el; jelen
leg, 1906-ban, a kötetek száma meghaladja a negyedmilliót, 
míg a beépített terület két holdra emelkedett. Ez a jubileum leg
szebb monumentuma. 2. 

M. Pellechet : Catalogue général des incunables des Biblio
thèques publiques de France. Tome premier: Äbano—Biblia. Tome 
deuxième: Biblia Pauperum—Commandements. Paris, 1897—1905. 
Alphonse Picard et fils. 8-r. XVIII. 602 ; XVIIL, 593. 1. 

Folyóiratunk régi tartozását rójuk le, a mikor Pellechet 
Mária kisasszonynak, a franczia bibliográfiai törekvések ez első 
női apostolának utolsó s részben posthumus munkáját, melynek 
első része még 1897-ben látott napvilágot, most, a második kötet 
megjelenése alkalmából, részletesen megismertetjük olvasóinkkal. 

A szóbanforgó nagyszabású munka keletkezése a franczia 
közoktatásügyi kormány azon, 1886-ban hozott, intézkedésével 
áll kapcsolatban, melylyel ez a franczia nyilvános könyvtárak 
tulajdonában lévő ősnyomtatványok általános jegyzékének kiadását 
határozta el. Ugyanez évben láttak napvilágot Leopold Delislenek, 
az inkunabulum-katalogus létesítésére alakult bizottság elnökének 
az ősnyomtatványjegyzék szerkesztése tárgyában kiadott utasításai 
is. A munkálat végrehajtásával nevezett bizottság az elnök javas
latára Pellechet kisasszonyt bizta meg, a ki ily irányú eddigi 
munkásságával teljesen bebizonyította erre a munkára való 
hivatottságát. 

Marie-Louise Catherine Pellechet első bibliográfiai munkája 
1883-ban jelent meg «Notes sur les livres liturgiques des dioe-
cèses d'Autun, Chalon et Maçon» czimen, s nem csak a leg
kiválóbb szakértők, mint Deslisle, Picot stb. dicséretét érdemelte 
ki vele, hanem a Concours des Antiquités Nationales-on 1885-ben 
első díjat is nyert. Ezt követte 1886-ban a dijoni könyvtár inku-
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nabulumainak jegyzéke, melynek előszavában, a miniszteri rende
lettel csaknem egyidőben, de talán még azt megelőzve pendítette 
meg a Francziaországban található összes inkunabulumok jegyzé
kének eszméjét. 

Ily körülmények között Pellechet kisasszony szívesen fogadta 
Delisle ajánlatát, a ki a miniszteri rendeletre beérkezett ősnyom
tatványjegyzékek helyszíni kiegészítésével s helyesbítésével bízta 
meg őt s egyben nagy szerényen kinyilatkoztatta, hogy csupán a 
machine de vérifier szerepére fog szorítkozni. De hogy miként 
fogta fel ezt a szerepet, azt már első fellépése is mutatja, 
melylyel a katalógus előkészítő bizottságánál kivitte, hogy az 
eredetileg tervbe vett egyszerű leltári jegyzék helyett, egy a Bain-
féle szempontok szerint készített leirólajstrom készíttessék. Az egész 
munkát egymaga akarta elvégezni, még pedig, tekintve fényes 
vagyoni helyzetét, teljesen díjtalanul. Javaslatai elfogadása után 
Pellechet kisasszony haladéktalanul hozzáfogott a méreteiben 
valóban impozáns munkához s 1897 február 7-én már abban a 
helyzetben volt, hogy az első kötet előljáró beszédét is aláírhatta. 

Pellechet kisasszony ez előszavában kifejtette, hogy czédulái 
készítésénél, némi módosítással, Campbell iránynyelveit követte. 
Módosításainak legfontosabbika a nyomtatványok második íve 
első lapja kezdő sorának közlésében áll, a mi által a hiányos pél
dányok identifikálását segítette elő. Az egyes inkunabulumok 
leírása, miként CampbeUnél, nála is két részből áll. Az első a 
kiadvány külső leírására szorítkozik s a szerző nevét, a mű 
czímét, a nyomatás helyét, a nyomdász nevét s a nyomtatás 
keltét, továbbá a lapok számát, a betűk minőségét, a szöveg beosz
tását, őrjeleket, jelzetet, élő oldalczímet, illusztrácziókat s az alak 
megjelölését tartalmazza. Ezt követi, apróbb betűkkel, a részletes 
leirás a szövegben előforduló rövidítések lehetőleg hű feltünteté
sével s az eredetinek sokszor ingadozó s fogyatékos helyesírásával, 
de a bibliográfusok által ily esetben használt sic jelzés alkalmazása 
nélkül. Hasonlóképen mellőzte szerző a bekezdéseket jelző d jelek 
s egyes betűvariansok minucziozus feltüntetését, abból a tisztára 
gyakorlati szempontból indulva ki, hogy mindenképen egyszerűsítse 
könyvének amúgy is komplikált szedését s ez által lehetőleg 
csökkentse a nyomtatásnál elkerülhetetlen sajtóhibák számát. 
A kolofonban található évszámjelzést Pellechet kisasszony szintén 
felbontatlanul hagyta, mivel ezek megoldását a megfelelő kézi
könyvek amúgy is mindenki számára lehetővé teszik. Az ősnyom
tatványok könyvészeti leírását követi a Francziaország különböző 
könyvtáraiban található példányok feltüntetése, az illető városok 
neve s a könyvek jelzése útján. Az oly példányok, melyeket szerző 
saját szemeivel nem látott, f-tel jelöltettek: a legtöbb ilyen 
jegy — az első kötetben — a i/a^ann-könyvtár anyagánál 
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található, melyet a kezelő személyzet — szinte érthetetlen módon — 
nem tett hozzáférhetővé a hangyaszorgalma szerkesztőnek. Szinte 
felesleges megjegyeznünk, hogy minden egyes leírt könyv mellé 
ki van téve Hain, vagy más specziálisabb jellegű előmunkálat 
megfelelő czikkelyének száma, a mi az adatok ellenőrzését mód
felett megkönnyíti. 

Péllechet kisasszony már az első kötet megszerkesztésénél 
— saját bevallása szerint — sűrűn igénybe vette M. Louis Pollainnek 
közreműködését, a kit 1900 elején, érezvén saját erejének hanyat
lását, műve esetleges folytatásával és befejezésével is megbízott. 

Pollain, a kinek a második kötethez írt előszavából ez ada
tokat merítjük, elfogadta a nagynevű szerző e megtisztelő fel
szólítását, de egyúttal többrendbeli módosításokat is hozott 
javaslatba, melyeket Péllechet kisasszony készséggel tett magáévá. 
A múlt év vége felé megjelent második kötet, Pollain szerkesz
tésében, már e módosítások figyelembe vételével készült 

Pollain mindenekelőtt az inkunabulumok külső leírását 
tartalmazó első részt választotta ketté. Az első kikezdésben a szer
zőkre, czímre, nyomtatásra s keletre vonatkozó adatokat sorolta fel, 
még pedig ez utóbbit, ha a kolofonban ó-, illetve középkori 
kitételekben szerepelt, zárjel közt a mai időszámításra átszámítva. 
A második kikezdésben szerepelnek a kiadás kollacziójára vonat
kozó adatok u. m. a levelek száma, betűtípusuk minősége, jelzetek 
stb. Ez utóbbiaknál az ívek leveleinek száma is pontosan fel lett 
tüntetve, a mi az inkunabulumok lapszáma meghatározásánál 
felmerülő nehézségekre való tekintettel, igen üdvös újítás. 

A czikkelyeknek a tulaj donkép eni könyvészeti leírást tartal
mazó második része is tetemesen bővült. Azok az aprólékos 
körülmények, melyeket Péllechet kisasszony egyszerűség kedvéért 
mellőzött, Pollain munkájában — a lehetőséghez képest — minde
nütt figyelembe vétettek. így pl. mindig kitüntette, hogy a leírt 
levelek számozottak-e vagy sem. A rubrikajelek is mindig re-
produkáltattak, a szöveg típusai azonban nem hagyattak meg eredeti 
változatosságukban, hanem minőségük rövid leírás útján van jelezve. 
Különös érdekessége a könyvnek, hogy nemcsak a latin, hanem 
a görög szöveg is az eredeti ligaturákkal van leközölve, a mit az 
Imprimerie Nationale előzékenysége tett lehetővé. Nagy gondot 
fordított továbbá Pollain az ajánló levelek, előljáró beszédek, 
egyes alkalmi versek pontos megjelölésére, lehetőleg közölve azok 
kezdő s befejező szavait. Igaz, hogy ily módon egyik-másik leíró 
czikkely terjedelme kissé megnyúlt, de legalább nagyon megkönnyíti 
azok munkáját, a kik a könyvkiadók, meczénások stb. működésére 
nézve keresnek adatokat. 

A szerzők betűrendjére nézve úgy Pollain, mint már Péllechet 
kisasszony is, Hain-nak megszokott, bár kevéssé következetes 
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eljárását tette magáévá, számos utalással segítve az ellentmondá
sokon. Az a körülmény, hogy a katalógus Francziaország összes 
közkönyvtáraira kiterjed, igen megnehezítette a lelkes szerzők 
munkásságát. Minthogy minden egyes bibliografiiai czikkely 
lehetőleg teljes példány nyomán készült, szerzőknek sokszor a 
nagy külföldi könyvtárak ősnyomtatvány-anyagát is igénybe kellett 
venniök, a mi mód nélkül meglassította a katalogizálandó anyag, 
szétszórtsága folytán amúgy sem könnyű feladatot. 

Az eddig megjelent két kötet összesen 3088 szám leírását 
tartalmazza, melyek közül egyik-másik 10—12 közkönyvtárban 
is megvan. Az egész anyag a négy nagy párisi közkönyvtár 
ősnyomtatványain kivül 172 vidéki nyilvános könyvtár inkunabu-
lumait is felöleli, míg az egyetemi s egyéb szakkönyvtárak 
anyagát figyelmen kivül hagyja. 

A kötetek mintaszerű kiállítása L. Danel lillei sajtóját 
dicséri. —s. —l. 

Wickhoff, Franz : Beschreibendes Verzeichnis de?' illumi-
nirten Handschriften in Oesterreich. I. Band Die ïlluminirten 
Handschriften in Tirol von Hermann Julius Hermann. — 
IL Band, Die illuminirten Handschriften in Salzburg von 
Hans Tietze. (Publieationen des Institutes für Oesterreiehische 
Geschichtsforschung.) Leipzig, 1905. Karl W. Hiersemann. 2-rét, 
XVI, 306, 4 1.; 4, 108, 2 1. 

Az osztrák közoktatásügyi kormány támogatásával Franz 
Wickhoff szerkesztésében nagyszabású vállalat indult meg, mely
nek czélja az osztrák örökös tartományok közgyűjteményeiben 
őrzött illuminait kéziratok leíró jegyzékét bő illusztrácziók kísére
tében kiadni s ezzel a miniatura festés történetíróinak feladatát 
jelentékenyen megkönnyebbíteni. Az egyes kötetek kidolgozását 
az osztrák történettudományi intézet végzett tagjai vállalták 
magukra. 

A kéziratok leírásához oly schéma állapíttatott meg, mely 
a legfontosabb jellemző tulajdonságok tömör összefoglalását teszi 
lehetővé. Miután számos könyvtárban a kéziratoknak nincs signa-
turájuk, a szövegközti utalások megkönnyítése czéljából a könyv 
margóján a leírt codexek folyó számozással vannak ellátva. Az 
egyes darabok kövérebb betűkkel szedett czímsora nemcsak az 
illető kézirat rövid czímét s alakját, hanem keletkezési évét vagy 
korát, nyelvét s eredeti könyvtári jegyét is tartalmazza. Az ezt 
követő -petit nyomású rövid leírás a kézirat külső megjelenésével, 
a kodeksz anyagával, milliméterekben kifejezett lapméreteivel, 
a lapok számával, az írástípus rövid jellemzésével, művészi díszíté
sével s kötésével foglalkozik. A második dőlt nyomású kikezdés 
pedig a festőiskolát s lehetőleg pontos keletkezési időt, esetleg a 



Szakirodalom 273 

másoló, miniator s rendelő nevét állapítja meg; végül a kézirat 
előző gazdáira s régi szignaturáira vonatkozó adatokat,sorolja fel. 

A készen előttünk fekvő két kötet elseje Tirol, a másodika 
Salzburg ilynemű emlékeinek leírását tartalmazza; az előbbi Her
mann Julius Hermann, az utóbbi pedig Hans Tietze tollából. 

A tiroli kötet 275 illuminait kéziratról szól, melyek a követ
kező intézetek közt oszlanak meg : 1. az ambrasi es. és kir. 
kastély; 2. a bozeni ferenczesek könyvtára; 3. a bozeni múzeum
egyesület; 4. a brixeni egyházmegyei múzeum; 5. a brixeni püspöki 
papnevelő könyvtára; 6. a benczések könyvtára Fieeht bei Schwaz-
ban; 7. a muri-griesi benczés kolostor könyvtára Gries bei Bozen-
ban; 8. az innicheni társaskáptalan könyvtára; 9. az innsbrucki 
»Ferdinandeum« orsz. múzeum; 10. az innsbrucki szervita-kolostor ; 
11. az innsbrucki cs. kir. helytartótanácsi levéltár; 12. az inns
brucki es. kir. egyetemi könyvtár; 13. a klauseni kapuczinus zárda 
kincstára; 14. a meráni városi múzeum; 15. a neustifti ágostonos 
kolostor; 16. a rovestói biblioteca civica és 17. museo civico; 
18. a schwazi ferenczrendi zárda könyvtára; 19. a felső innvölgyi 
stams-i cziszterczi kolostor könyvtára; 20. az archivio vescovile 
Trientben; 21. a biblioteca vescovile ugyanott; 22. a trienti biblio
teca comunale; 23. a trienti székesegyház sekrestyéje; 24. a trienti 
biblioteca capitolare ; s végül 25. a wilteni praemontrei kolostor 
könyvtára. 

A tiroli miniált kéziratok között szerző szerint legrégibb a 
105. számú evangéliarium, mely a VIII—IX. században készül
hetett Freisingben vagy Inichenben s a melyet talán Tassziló bajor 
herczeg az inicheni templom alapításakor adományozott a templom 
számára; jelenleg az innsbrucki egyetemi könyvtár tulajdona. 
A durván festett miniaturák s aranynyal, ezüsttel színezett kezdő
betűk a korabeli metzi festőiskolához állanak közel. Az érdekes 
kötet eredetileg a négy evangélium élén egy-egy egész lapot 
betöltő akvarellképet tartalmazott, melyek közül ma már csupán 
a Máthét, Lukácsot és Jánost ábrázoló jelenetek vannak meg. 

A különböző nemzeti iskolák közül kiváltkép nagy számmal 
van a német képviselve, a nélkül, hogy akár a XIII., akár a XIV. 
századi termékek közül csak egy is az átlag fölé emelkednék. 
Annál jelentősebbek a XV. század alkotásai. így gyönyörű a Fer
dinandeum képtárában őrzött tempera festésű pergamenlap, mely 
stilizált virágokkal tarkított aranyos indákból font gazdag keret
ben ábrázolja az erdő mélyén pihenő boldogságos Szüzet, ölében 
a gyermek Jézussal, baljában néhány virágszállal. Az istenanya feje 
fölött lebegő angyalpár gyöngyökkel kirakott koronát hordoz; alatta 
suhan el a Szent Lelket ábrázoló galamb, melyet a magasban 
trónoló Atyaisten küld le egyszülött Fiára. A Madonna jobbján 
szent Borbála térdepel, imára kulcsolt kezekkel fogadva a kisded 

Magyar Könyvszemle. 1906. I I I . füzet. 19 
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által feléje nyújtott virágos galyat; míg baloldalt szent Katalin tér
deplő alakja látható, lábainál a vértanúságát jelképző kerékkel és 
karddal. Kissé lejebb középütt egy harmadik nőalak térdepel, a ki 
nem más mint magyarországi szent Erzsébet. A bájos naivitása 
festmény sokáig Liberale da Veron neve alatt szerepelt a képtár 
katalógusában; majd a veronai származású Stefano da Zevio-nak 
tulajdonították, bárha ennek hiteles műveivel csak távoli rokon
ságban van. Wilhelm Schmidt volt az első (1889), a ki e remekmű 
olasz eredetét kétségbe vonva, keletkezési helyét Felsőnémet
országba tette; újabban (1901) G. Frizzoni a kölni iskola XIV. 
századi termékét látja benne és Stephan Lochner hasonló tárgyú 
műveivel hozta kapcsolatba. H. J. Hermán pedig a XV. század 
elején virágzó Hermán Wyrich von Wesel iskolájába utalja (VII. 
tábla). E remekmű mellett említést érdemelnek a brixeni iskola 
XV. századi termékei, melyeket a többi németországi termékekhez 
hasonlóan, részben stilizált, részben naturalisztikus virágokkal 
díszített spirális indafonadék jellemez. Mint datált darabot, kiemel
jük e sorozatból azt a brixeni papnevelő könyvtárában őrzött 
ívrétű miséskönyvet, melyet Caspar Bautter másolt 1447-ben 
Johannes V. Rőttel brixeni püspök számára (18. sz.). Egyetlen, a 
fölfeszített Jézust ábrázoló miniaturája erős északnémet hatásra 
mutat, alakjainak szögletessége pedig a miniátor járatlanságát 
bizonyítja. 

A német iskola termékein kívül Tirolban szép számmal talál
kozunk olaszországi miniátorok munkáival is. Ezek közül kieme
lendő egy XII. századi felsőolaszországi bibliatöredék a trienti 
Biblioteca vescovilében (256. sz.), melynek miniaturái elrendezé
sük és stílusuk szempontjából a korai középkor mozaikjaira emlé
keztetnek. Ezenkívül több XIV—XV. századi emlék van lajstro
mozva, melyek részben a bolognai, részben a lombardiai, velen-
czei, toscanai s veronai iskolákba sorozhatok. Mind közül kiválik 
úgy pazar díszével, mint miniatűrjeinek finom rajzával, kitűnő 
kompozicziójával s friss színeivel Ippolito 1. d/Este bíbornok missa-
léja, mely az innsbrucki egyetemi könyvtár legbecsesebb czimé-
liáihoz sorolható (160. sz.). A Tirolban őrzött miniált kéziratok 
ezen legbecsebbike, I. Ippolito bíbornok ferrarai püspöksége idején, 
tehát 1503 és 1520 között, közelebbről meghatározva, a század 
első tizedében, keletkezett. A kézirat díszítése, egy homályos arany 
alapra festett remek keretléczbe foglalt lapnagyságú festményből, 
számos gazdag keresztléczből s kisebb bibliai jeleneteket ábrázoló 
kezdőbetűkből áll. Műbecsük által főleg a legnagyobb ünnepnapok
hoz készült képecskék tűnnek ki, melyek, sajnos, csak részben 
készültek el. Csinosak az egyszerű, kékkel vagy aranynyal festett 
kisméretű inicziálék is, melyekből vörös vagy kék, finom csipké
hez hasonló arabeszkek ágaznak ki s vonulnak végig a pergamenlapok 
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szélein. A diszítmények s képek kivitele három különböző művészre 
vezethető vissza, a kiknek kilétét teljes biztonsággal megállapítani 
mindez ideig még nem sikerült. Igen valószinű azonban Campori 
marchese ama föltevése, hogy Ippolito bíbornok misszaléját épúgy, 
mint az ezzel egyidőben I. Ercóle d'Esté ferrarai herczeg számára 
készült breviáriumot Matteo da Milano, Tommaso da Modena és 
Cesare déllé Vieze készítették, a kik a herczegi számadáskönyvekben 
egy »brevario grande« tételei alatt szerepelnek. Az egész lapot betöltő 
czímkép, mely mély perspektívája dombos táj előterén az ősz-
szakállú Dávid király térdeplő alakját ábrázolja, talán Matteo da 
Milano műve, míg a legszebb ornamentikái részletek Cesare dette 
Vieze ecselére engednek következtetni. 

Ha még megemlítjük, hogy a tiroli gyűjteményekben szórvá
nyosan németalföldi, hollandi s franczia miniaturákra is akadunk 
s ez utóbbiak közül egy a XV. század második felében virágzó 
toursi iskola termékeihez sorozható, pompás livre dlieures-ï is 
kiemelünk (190. sz.), úgy felsoroltuk mindazt, ami Hermán könyvé
ből különösen megragadhatja az érdeklődők figyelmét. 

A második kötet, mely Hans Tietze tollából került ki, 126 
illuminait kodeksz leírását tartalmazza Salzburg területéről. E kézira
tok összesen 5 könyvtár anyagához tartoznak; ezek a Szent-Péter 
kolostor, a tanulmányi könyvtár, a Carolino-Augusteum múzeum 
s a nonnbergi nemes benedek-rendi nőkolostor, Salzburgban, a 
mattsee-i társaskáptalan s végül a michaelbeuerni benczés kolostor 
könyvtára. 

Miként a Tirolban őrzött kéziratok közt, úgy itt is képviselve 
vannak a XIII—XVI. századi német, franczia és olasz iskolák 
s főleg ez utóbbinak termékei sorában nem egy figyelemre méltó 
darabra akadunk. Külön kiemeljük a Szent-Péter-kolostor egy 
XIV. századi ívrétü latin kéziratát (32 sz.), melynek 118-ik lapján 
látható Arbor consanguinitatis Nicolao de Bologna sikerült munkája. 

Gazdagon van képviselve a salzburgi kéziratok között továbbá 
a helybeli miniatura-festő iskola, mely kétszer érte el a virágzás 
korát. Az első korszak a XI. sz. végére s a XII. sz. elejére tehető s 
a Szent-Péter-kolostorral függ össze. Ennek legkiválóbb terméke a 
Szent-Péter-kolostorban ma is őrzött s 1064-re datált folio Anti-
fonárium (30. sz.). 845 lapra terjedő, gazdagon miniált kézirat, 
kezdőbetűi nagyrészt kék vagy zöld alapra festett i vörös tollrajzok, 
széles szalagfonadékkal, melynek kacskaringói közé részint stilizált, 
részint naturalisztikus állat alakok vannak beállítva. A fedőfes
tékekkel színezett inicziálék a közvetlen utána következő szöveg
betűkkel egy az egész lapot körülölelő keretbe vannak foglalva, 
mely utóbbit tarka virágok, állat- és emberalakok élénkítenek. 

A salzburgi iskola m ásod virágzása a XIV. század végétől 
a XV. sz. második feléig terjed s Bernhard von Rohr érsek meczé-

19* 
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náskodásával áll kapcsolatban. E korszak termékem a regensburgi 
iskola erős hatása érzik. 

E kötet legrégibb darabja a Tractatus Hieronymi de libro 
psalmorum ez. kézirat, mely a IX. század elejére tehető frank 
munka. 

Mindkét kötetet számos szövegközti czinkográfia s több 
heliogravűr és szinnyomat díszíti, melyek pompás kivitele az. 
Angerer és Göschl, illetve Michael Frankenstein bécsi czégek 
elismert jóhírére vallanak. u. á. 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Deutsche Literaturzeitung. XXVI. évfolyam. 16 szám. (1906. 
április 26.) : Albert Nelson. Who's Who in America. 1906/7. (E. P . 
Evans.). — 18. szám (május 5.) : Katalog der Bibliothek Becher, 
Karlsbad. — 19. szám (május 12.): S. Frankfurter, Unrichtige 
Büchertitel. — 20. szám (május 19.): N. Rhodokanakis, Die aethio-
pischen Handschriften der k. k. Hofbibliothek zu Wien. (Hans-
Stumme). — 23. szám (június 9.) : 0 . Zaretzky, Der erste Kölner 
Zensurprozess. (Gottfried Zedier). — A. Hortzschansky, Bibliographie 
des Bibliotheks- und Buchwesens. 2. Jahrg. 1905. — 24. szám 
(június 16.): H. A. L. Degener: AVer ist's? Zeitgenossen-Lexikon* 
2. Jahr. 1906. (Theodor Lorenz.) — 25. szám (június 23.): Ver
zeichnis der Luther-Schriften-Sammlung J . K. Fr. Knaakes. — 
26. szám (június 30) : Er. Steffens, Lateinische Palaeographie, 
I — I I I . köt. (Carl Wessely.) 

La Bibliofilia. VIII. évfolyam l.szám.(1906. április.): G.Lesca: 
Postille Eoscoliane inédite a Cino da Pistoia. (Első közlemény.) — 
E. Vajna de Pava. Di un codice délia collez, del. Comm. Leo S. 
Olschi contenente la Sfera del Dati e altre opère italiane dei secoli 
XIV e XV e di un codice Laurenziano contenente la Sfera di 
Andaló di Xegro. (Második közlemény.) — G. Boffito, Saggio di 
bibliográfia aeronautica italiana. Cenni storici e ristampa d' un raris-
simo trattatello d' aeronautica antica. (Második közlemény.) — 2. szám 
(május-június) : Leonardo Olschki, Lorenzo da Ponte libraio e biblio-
filo. — G. Lesca, Postille Foscoliane inédite a Cino da Pistoia. 
(Második közlemény.) — E. Vajna de Pava, Di un codice délia 
collez, del Comm. Leo S. Olschki contenente la Sfera del Dati e 
altre opère italiane dei secoli X I V e XV e di un codice Lauren
ziano contenente la Sfera di Andal'» di Negro. (Harmadik köz
lemény.) — G. Boffito, Saggio di bibliográfia aeronautica italiana. 
Cenni storici e ristampa d' un rarissimo trattatello d' aeronautica 
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antica. (Harmadik közlemény.) — E. Celani, Dediche, postule, dichi-
arazioni di proprietà ecc. nei libri a stampa della R. Biblioteca 
Angelica di Roma. (Folytatólagos közlemény.) — Á l l a n d ó r o v a 
t o k : Notizie. — Pubblicazioni di carattere bibliografico e intorno 
alla storia deli' arte tipografica. — Vendite pubbliche. — Cataloghi 
notevoli. — Kivista délie Riviste. — Nécrologie 

Le Bibliographe Moderne. X. évfolyam 1—2. szám (1900. 
január — április.): Ch. Mortet, La première édition de Virgile 
imprimée à Paris (1470 —1472). — Maurice Lecomte, Pierre-Camille 
Le Moine et son fils, archivistes au X V I I I e siècle. — Henri de 
•Curzon, Bbliographie mozartine. — Troisième assemblée générale 
de l'Association des Archivistes français (21 avril 1906); compte 
rendu. — Em. Duvernoy, Le recrutement des archivistes départe
mentaux. — I.-A. Brutails, Traitement des fonds d'archives par le 
sulfure de carbone. — Association des Bibliothécaires français ; 
Assemblée générale (22 avril 1906). — C h r o n i q u e d e s A r c h i 
v e s : France. Italie. Portugal. — C h r o n i q u e d e s b i b l i o t h è 
q u e s : Autriche-Hongrie. Etats-Unis. France. Italie. — C h r o n i 
q u e b i b l i o g r a p h i q u e : Une sociéta française de bibliographie. 
Institut international de bibliographie sociale. Avent l'invention du 
papier. Réponse à la »Bévue scientifique.« La question Colomb-
Toschenelli. Bibliographie byronienne. Bibliographie cartographique. 
Bibliographie de la musique révolutionnaire. Bibliographie horticole. 
Nouvelles bibliographies régionales. Ex-libris franc-comtois. Histoire 
•de lïmprimirie. — C o m p t e s - r e n d u s e t l i v r e s n o u v e a u x : 
Baymond Gréban, La science historique et les archives notariales 
{H. S.). Th. Bussemaker, Verrlag von een voorlooping onderzoek de 
Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Sirnancas, en Brüssel naar Archi-
valla belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland. (H. S.). Joh. 
Ax. Almquist. Sveriges bibliografiska Litteratur. (H. S.). Louis D. 
Petit, Bepertorium der Verhandelingen en Bijdargen betreffende de 
Geschiedenis des Vaterlands in Tijdschriften en Mengelwerken tol 
op 1900 versehenen. (H. S.) George M. "Wrong and H. A. Langton, 
Review of historical publications relating to Canada for the year 
1904—1905. (H. S.) Albert Hübl, Die Inkunabeln der Bibliothek 
des Stifts Schotten in Wien (M. Louis Polain). Konrad Haebler. 
Typenrepertorium der Wiegendrucke I. (H. S.) 

Mitteilungen des Österr. Vereins für Bibliothekswesen. 
X. évfolyam 2. szám (1906. április-május): Ferdinand Eichler, Aus 
steierischen Missalien des 14. und 15. Jahrhunderts. Mit einem 
urkundlichen Anhang von dr. Arnold Luschin v. Ebengreuth. — 
Max Dvorak Illuminirte Handschriften in Osterreich. — Bernhard 
Seiffert, Zwei Beiträge zur Wieland-Bibliographie. — L i t e r a 
r i s c h e B e s p r e c h u n g e n : Ferd. Krakovizer, Die Sammelbände 
aus der Reformationszeit im Landes-Archiv zu Linz. (Heinrich 
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Köttinger). E. N. Adler, About hebrew Manuscripts. (C—11.) G-eorg 
Jacob, Erwähnungen des Schattentheaters in der Weltliteratur. 
3. Ausg. (H. Bohatta). — Á l l a n d ó r o v a t o k : Aus österreichischen 
Bibliotheken. Vereins-Nachrichten. Personal-Nachrichten. Vermischte 
Nachrichten. 

Revue des Bibliothèques. XVI. évfolyam 3—4. szám (1906. 
márczius-április) : Louis Thuasne, François Villon et Jean de Meun. — 
Léon Dorez, Notes sur les libraires, relieurs, enlumineurs, papetiers 
et parcheminiers jurés de l'Université de Paris, extraites des Mémo
riaux de la Faculté de Décret (1504—1524). — Paul Meyer, 
Observations présentées à la Commission des Bibliothèques et des 
Archives de l'Ecole des Chartes. — B i b l i o g r a p h i e : Nicolas Hohl-
wein, La papyrologie grecque. Bibliographie raisonnée. (Léon Dorez.) 
J . W. Clark M. A., Cantobrigia Illustrata, by David Loggan. (P. C.) — 
C h r o n i q u e des B i b 1 i o t h è q u e s : Allemagne. Angleterre. France. 
Italie. Pays-Bas. — 5—6. szám (május—június): D. Serruys, Un 
nouveau texte de 1' »História politica constantinapoleos.« — Louis 
Thuasne, François Villon et Jean de Meun. (Folytatás.) — B i b 
l i o g r a p h i e : Imperial Library. Catalogue. Part I. vol. I — I L 
(Léon Dorey.). —• C h r o n i q u e d e s B i b l i o t h è q u e s : Alle
magne. France. Italie. Pays-Bas. 

Revista délie Biblioteche e degli Archivi. XVII. évfolyam 
2—-4 szám (1906. február-április): Alfredo Municchi, Una brève 
biográfia inedita de Cosimo I I I . De' Medici. — Umberto Dallari, 
Marchi d' antiche razze di cavalli. — Cesare Levi, Saggio di biblio
gráfia degli Studi critici su Carlo Gozzi nel centenario délia morte. — 
Curzio Mazzi, Del modo di comporre 1' azzurro oltremarino. Tratta-
rello di frate Domenico Baffo. — Gr. C. Passeront, Appunti sulla 
composizione e pubblicazione del »Cicerone«. — E e c e n s i o n i : 
P . Caggese, Un Comune liberó alle porte di Firenze nel Secolo 
X I I I . U. a. Il Comune rurale di Tredozio e i Conti da Bomena 
(Ida Masetti Bencini). Fumi Luigi, E. Archivio di Stato in Luccia. 
Begestri. Vol. IL (C. Lupi). Un manoscritto offerto da Edoardo 
V I I alla Biblioteca Nazionale di Parigi. — 5—7. szám (május
július) : Angelo Solerti, Un altro manoscritto délia »Grerusalemme« 
ritrovato. — Gruido Biagi, Per la cronica di Firenze nel secolo 
XVI. — Cesare Levi, Saggio bibliografico su Pietro Cossa. Venti-
cinque anni dopo la sua morte. — Eugenio Casanova, Gli archivi 
di Stato in Itália. — Gr. C. Passerons, Appunti sulla composizione 
del »Cicerone«. (Második közlemény.) — Á l l a n d ó r o v a t o k : 
Notizie. Necrologio. 

The Library Journal. 31. kötet 4. szám (1906. április), 
School number : — Gr. T. Clark, Methods of school circulation of 
library books. — F. B. Cooper, Is there a need for instruction in 
library methods by the normal schools and universities ? — Linda 



Szakirodalom 279 

M. Clatworthy, A library course given to city normal school stu-
dents. — V. L. Collins, The Princeton preceptorial system and 
the university library. — Gr. F . Bowerman, School work of the district 
of Columbia public library. — May Gr. Quingley, Systematic instruc
tion in the use of the library at Grand Bapids, Mich. — Marjary L. 
Gilson, Library and school work in Newark, N. J . — Colin A. Scott, 
Suggestions of forming a professional library for teachers. — P. "W. 
Kauffman, How may a teacher lead children to read good books. — 
A children's room of the Pittsburgh Carnegie library. — Importation 
clauses in proposed copyright bill. — Library copyright league. — 
Bi-state meeting at Atlantic city, march 9—10. — Proposed association 
of french librarians. — 5. szám (május) : E. A. Birge, Books and 
life. — Libraries of historical societies. —- Destruction of San Fran
cisco and other California libraries. — I. J . Wyer, Ir., Library 
reform in France. — A national library for the blind. — Dr. Eichard 
Garnett. — The Milton (Mass.) public library. — Ontario library 
association. —• 6. szám (június) : P. C. Hicks, The Library of Con-
gress classification and its printed catalog cards. — Lodilla Ambrose, 
The use of printed cards in the northwestern university Library. — 
The printed catalog cards of the Library of Congress : further com-
parisons of use. — W. "W. Bishop, Purther notes on the number 
of catalog cards to a book. — Greenwood's library for librarians. — 
Report on damage to California libraries by earthquake and fire. — 
Financial condition of germán libraries. — Library associations in 
Denmark and Prance. — Library and éducation conférence at 
Birmingham. — Copyright bili introduced in Congress. — National 
association of state libraries. — Library round table meetings in 
New-York state. —• American library institute. — The reading 
public. — Á l l a n d ó r o v a t o k : Editoriais. — American library asso
ciation. — State library commissions. — State library associations. — 
Library clubs. — Library schools and training classes. — Reviews. —• 
Library economy and history. — Gifts a'nd bequests. — Practical 
notes. — Librarian. — Cataloging and classification. — Biblio-
graphy. — Anonyms and pseudonyms. — Notes and queries. — 
Humors and blunders. 

Zeitschrift für Bücherfreunde. X. évfolyam 1906J1907. 1. 
füzet (1 906. április) : Heinrich Hubert Houben, Jungdeutsche Lebens
wirren. I. — Pichard Kukula, Die Tychoniana der Prager k. k. 
Pniversitäts-Bibliothek. — ~W. L. Schreiber, Unbekannte Holzschnitte 
Hans Holbeins. — Franz Deibel, Brentano und die bildende Kunst. — 
Otto von Schleinitz, Die Bibliophilen. Sir Pobert Peel. — 2. füzet 
(május) : Heinrich Hubert Houben, Jungdeutsche Lebenswirren I I . — 
Ernst Müller, Aus dem Stammbuch von Schillers Sohn Karl. — 
Greorg Minde-Pouet, Ein Portrai t des Vaters Heinrich von Kleists. — 
P. Frhr. v. Bidermann, Neue Schriftgiesserei-Erzeugnisse im söge-
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nannten Empire- und Biedermeyerstiel. — 3. füzet (június) : Anton 
Schlossar, Aus den Mannesjahren Friedrich Halms. Beisebriefe aus 
des Dichters ungedrucktem Nachlass. — Otto Zaretzki, Die Kölner 
Bilderbibel und die Beziehungen des Druckers Nikolaus Goetz zu 
Helman und Quentel. — Hans Schmidkunz, Pädagogisches Buch
wesen. — W. Lüdtke, Bücherauktionen im päpstlichen Rom. — 
Max Pellnitz, Die internationale Buchbinderkunst-Ausstellung zu 
Prankfurt a. M. — Á l l a n d ó r o v a t : Chronik. 

Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXIII. évfolyam 4. filzet 
(1906. április): A. Keysser, Ein Pührer durch die deutschen Biblio
theken. — Otto Glauning, Zur Präge des Gesamtkatalogs. — Nach
wort des Herausgebers. — Fritz Milkau, Zur Ausnutzung des 
Magazins. — A. Hortzschansky, Vorschlag zur Neuordnung der Schul
schriften. — L i t e r a t u r b e r i c h t e u n d A n z e i g e n : Ver
zeichnis zürcherischer Universitätsschriften 1833 —1897. Ernst 
Meyer, Program utgifna vid TTpsala Universitet. 1599—-1700. 
(Pritz Milkau). Verzeichniss der Büchersammlung der Kaiser Wil
helm-Akademie für das militärische Bildungswesen. 3. Ausgabe. 
(E. Roth.) — 5. füzet (május) : Emil Jacobs, Die Handschriften
sammlung Joseph Görres'. — M. Hippe, Hermann Markgraf ~j". — 
Internationales Institut für Sozial-Bibliographie. — L i t e r a t u r 
b e r i c h t e u n d A n z e i g e n : Gottfried Zedier, Das Mainzer 
Catholicon [Veröffentlichungen der Gutenber-Gesellschaft IV.] (P. 
Schwenke). Neue Arbeiten zur Historischen Bibliographie. (M. P.). 
Georg Maas, Jurisprudentia Germaniae. 1905. (Wolfstieg.) — Ernst 
Challier, Die Anstalt für musikalisches Aufführungsrecht in Berlin, 
eine Gefahr für das Gesamte deutsche Konzertleben, für den 
Musikhandel und den Komponisten, sowie die Möglichkeit einer 
Beseitigung dieser Gefahr. (H. H.) — 6. füzet (június) : W. L. Schreiber, 
Holzschnitt- und Inkunabelforschung. — O. Giemen, Bibliographica 
zur Beformationsgeschichte. — E. Wiedemann, Über Photographie 
von Handschriften und Drucksachen. Nachtrag. — Die Aenderungen im 
Jahresverzeichniss der deutschen Universitätsschriften. — A. B. M., Der 
Bücherschatz Dresdens. — Rudolf Helsig, Oskar von Gebhardt f". — 
L i t e r a t u r b e r i c h t e u n d A n z e i g e n : Jan Czubek, Katalog 
rekopisów akademii umijetnosci w Krakowie. (M. Perlbach.) Neue 
Arbeiten zur Inkunabelkunde. (Ernst Voulliéme.) Job. Ax. Almquist, 
Sveriges bibliografiska litteratur. I. delen. (Vilh. Grundtvieg.) Victor 
Chauvin, Bibliographie des Ouvrages Arabes ou relatifs aux Arabes. 
IX. (K. Völlers.) — Á l l a n d ó r o v a t o k : Kleine Mitteilungen. — 
Umschau und neue Nachrichten. — Neue Bücher und Aufsätze 
zum Bibliotheks- und Buchwesen. — Antiquariatskataloge. — Per
sonalnachrichten. — Bibliothekarversammlung. 
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A MAGYAR BIBLIOGRÁFIAI IRODALOM AZ 1906. ÉV 
MÁSODIK NEGYEDÉBÉN. 

Összeállította: HORVÁTH IGNÁCZ. 

ALAPI GYULA. A vármegyei könyvtár czímjegyzéke. Az 1876—1906-ig 
szerzett művek jegyzéke. Szerkesztette : — Komárommegye levéltárnoka, a vár
megyei könyvtár őre. Komárom, 1906. 8-r. Spitzer Sándor kny. 8-r. 48 I. 
«(Komárom vármegye könyvtára kiadványai. I.) 

CZÍMJEGYZÉKE, A m. kir. szabadalmi hivatal könyvtári czímjegyzékének 
1-ső pótíve. Budapest, 1906. Pallas knyomda. 8-r. 8 1. 

CZÍMJEGYZÉKE, A >Magyarországi építőmunkások országos szövetsége« 
hudapesti kőműves szakosztálya könyvtárának —. Budapest, 1906. Világosság 
könyvnyomda r.-t. 8-r. 56 1. Ára 20 fill. 

DONOGÁNY ZAKARIÁS dr. és LIPSCHER SÁNDOR dr. Magyar orr- és gége
gyógyászati bibliográfia és repertórium 1903-ig. Összeállították —. Budapest, 
1906. A Pesti Lloyd-társulat kny. 8-r. 8, 59, IV 1. 

HELLEBRANT ÁRPÁD. Bepertorium. (Irodalomtörténeti Közlemények. 
Tizenhatodik évfolyam. Első füzet. 1906. 126—128 1.) 

JEGYZÉKE, Á debreczeni jogász- és tisztviselői-kör könyvtárának betü-
soros •—. Debreczen, 1906. május hó. Debreczen, 1906. Hoffmann és Kronovitz 
ny. 8-r. 32 1. Ára 20 fill. 

JEGYZÉKE, A kaposvári állami elemi népiskola ifjúsági könyvtárának —. 
Kaposvár, 1906. Hagelman Károly. 8-r. 8 1. 

JEGYZÉKE, A magyarországi szabómunkások és munkásnők szakegye
sülete kaposvári csoportjának könyvtári —, könyvtári szabályokkal. Kapos
vár, 1906. Hagelman Károly kny. 8-r. 32. 1. Ára 10 fill. 

JEGYZÉKE, Prof. Dr. Árkövy József szakirodalmi dolgozatainak —. 
Liste der literarischen Arbeiten Prof. dr. Jos. v. Árkövy's. Budapest, 1906. 
»Árpád« könyvnyomda. 8-r. 7 1. 

KATALÓGUSA, A bpesti ev. ref. főgimn ifjúsági Arany János-önképzőköre 
könyvtárának —. Budapest, J906. Buschmann F. kny. 8-r. 2, 80 1. Ára 40 fill. 

KÖNYVEK, Új —. (Folyt.) (Századok. XL-ik (1906) évf. 5. füz. 482—486 1.) 
KÖNYVJEGYZÉKE, A temesvári m. kir. áll. főgymnasium ifjúsági könyv

tárának —. Temesvár, 1906. Csendes Lipót knyomdája. 8-r. 39 1. 
KÖNYVTÁR-JEGYZÉKE, A kaposvári iparos ifjúság önképző egyletének —. 

Kaposvár, 1903. Hagelman Károly kny. 8-r. 40 1. 
MANGOLD LAJOS. Hazai hírlapok repertóriuma. 1905. január—június. 

(Folytatás.) (Századok. XL-ik (1906) évfolyam. 5. füzet. 480—482 1.) 
NÉVJEGYZÉKE, A móri polgári olvasókör könyvtárának —. Mór, 1906. 

Móri könyvnyomda. 8-r. 14 1. Ára 20 fill. 
NÉVJEGYZÉKE, A szatmári Kölcsey-kör múzeumi tárgyainak és könyv

tárának —. Kiadja: a szatmári Kölcsey-kör. II. rész. Szatmár, 1906. Szabad
sajtó könyvnyomda. 8-r. 34, 2 1. Ára 10 fill. 

PETRIK GÉZA. Magyar könyvészet 1886—1900. Az 1886—1900 években 
megjelent magyar könyvek, hírlapok és folyóiratok, atlaszok és térképek össze
állítása. Tudományos szak- és tárgymutatóval. Szerkesztette —. A magyar 
tudományos akadémia támogatásával kiadja a magyar könyvkereskedők egye
sülete. Negyedik füzet. Kuttner—Országgyűlés. Budapest, 1906. Athenaeum 
r.-t. knyomdája. 8-r. 481—640 1. Ára 5 kor. 

V. PÓTLÁS a m. kir. állami számvevőszék könyvtárának czímjegyzéké-
hez. Budapest, 1906. Grund V. utódai könyvnyomdája 2-r, 2, III, 16 1. 

SZAKKÖNYVTÁRA, Magyarországi Pénzintézetek országos szövetsége —. 
Budapest, 1906. Károlyi György kny. 8-r. 8 1. 

SZENT-ANDRÁSSY LAJOS. A magyar-óvári m. kir. gazd. akad. Kazinczy-köre 
könyvtárának könyvjegyzéke. Összeállította 1906-ban —. Kazinczy-kör sajátja 
Székesfehérvár, (1906.) Székesfehérvár és Vidéke knyomdája. 8-r. 80 1. Ára 70 fill. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Könyvtári t isztviselők tudományos utazásai . A Magyar Nem
zeti Múzeum utazási alapjából a nmélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
jóváhagyásával a folyó évben Kováts László segédó'r a svájczi könyvtárak 
tanulmányozására, dr. Hubert Emil segédó'r bécs-lipcse-berlini zenei tanul
mányokra, Havrán Dániel segédó'r felsőmagyarországi levéltári kutatásokra 
s dr. Gulyás Pál segédőr felsőmagyarországi könyvkötéstörténeti emlékek 
kutatására nyert segélyt. 

Budapest székesfőváros könyvtárának gyásza. A közel múlt
ban súlyos csapás érte a főváros egyik legfiatalabb közintézetét, a székes
fővárosi könyvtárat. F. é. június hó 23-án hunyt el szántói Körösy József dr. 
a statisztikai hivatal igazgatója, a ki ezen minőségben egyszersmind a statisz
tikai hivatal könyvgyűjteményével 1903-ban egyesített székes fővárosi könyvtár 
ügyeit is vezette. Benne a magyar statisztikai tudomány egyik alapvető s 
legkiválóbb munkását vesztette el, a ki ily irányú műveinek hosszú soroza
tával az ország határain túl is ismertté tette nevét. Régóta húzódó czukor-
betegsége, melyhez utóbb még asztma is járult, nem bénították meg erejét: 
mondhatni egész élete utolsó napjáig szorgalmas mívelője maradt kedves 
tudományágának, melynek segélyével oly sok vitás kérdést juttatott meg
oldásra. Mint könyvtáros, vagy bibliográfus, a nagy nyilvánosság előtt nem 
örökítette meg nevét, de tisztviselői lelkében örökké élni fog nemes lelküle
tének emléke. 

Emich Gusztáv könyvtára, melynek legfőbb díszét a Vitéz-féle 
Korvin-kódexet, öt más, hazai vonatkozású kézirattal együtt a m. n. múzeum 
könyvtára szerezte meg, íolyó évi márczius hó 15—17. napjain került árverésre 
Bécsben, a Gilhofer & Banschburg czég közreműködésével. Az árverés úgy 
a bibliofilek s nyilvános könyvtárak, mint az antikváriusok élénk részvéte
lével folyt le s több tekintetben igen érdekes eredményeket ért el. A négy
száz koronát meghaladó tételek — a Zeitschrift für Bücherfreunde 1906. 
áprilisi számának melléklapján közölt adatok szerint — a következők: 

1. sz. Sedulius Scottus, liber de rectoribus christianis, hártyakézirat a 
XI—XII. századból: 490 K (vásárló K. W. Hiersemann, Lipcse); 6. sz. Egy 
XIV. századi papirkézirat, mely több, a középkori irodalomtörténet szempont
jából fontos szöveget tartalmaz, köztük a Gesta Romanorum állítólag legré
gibb másolatát: 410 K;, 7. sz. Oxanum, de arte falconaria, XIV. század, 
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660 K; 9. sz. Le roman de la rose, XIV. századi hártyakézirat 14 érdekes 
miniaturával; 1610 K (K. W. Hiersemann, Lipcse); 19. sz. Johann von 
Gmunden, Deutscher Kalender 1470: 470 K (ugyanaz); 20. sz. Mainardi, 
Gentil Milita, XV. század, 17 tollrajzzal: 490 K (J. Rosenthal, München);. 
24. sz. Psalterium cum canticis, XV. századi hártyakézirat, cseh származású 
miniaturákkal s keretrajzokkal: 1210 K; 35. sz. Német imakönyv a XVI. szá
zadból 56 szép miniatűrrel 510 K (G. G. Börner, Lipcse); 38. sz. Livre 
d'heures à l'usage de Metz, 1547-ben befejezett pergamenkézirat 7 lapnagy
ságú, remek miniatűrrel s 82 rendkívül érdekes és változatos összeállítású 
keretrajzzal, egy a lothringeni iskolához tartozó művész ecsetéből: 4200 K; 
142. sz. Thomas de Aquino, catena aurea, Augsburg 1470 körül Zainer ny.: 
420 K; 172 sz. Breviárium Romano-Germanium, Velencze 1518.: 420 K (Bres
lauer); 176. sz. Buch der Liebe, Frankfurt 1587., tizenhárom lovagregény 
gyűjteménye: 810 K (C. G. Boerner); 195. és 196. sz. 2—2 összefüggő levél 
a 27 soros Donatusból, melyet Gutenberg 1457 körül nyomatott Mainzban, a 
legnagyobb ritkaságok egyike; mindkettőt Breslauer Márton (Berlin) szerezte 
meg, még pedig az elsőt 1620 s a másodikat 1910 koronán; 220. sz. Hai-
monskinder, Simmern 1535, első kiadás számos fametszettel: 430 K (G. G. 
Boerner); 230. sz. der Hungern Chronica, Wien 1534.: 480 K; 299. sz. Rudolf, 
Kunstliche Rechnung mit der Ziffer, Wien 1526, unikum: 620 K; 303. sz. 
Sachsenheim, Mörin, Worms 1539.: 400 K (G. G. Boerner); 311. sz. Taschen
büchlein aus dem Riess, Augsburg, Hans Otmar, 1512, huszonhárom remekül 
színezett fametszettel: 1520 K (M. Breslauer, Berlin); 317. sz.: Thuróczi, Cro-
nica Hungarorum nagyon ritka brünni kiadása 1488-ból, 41 fametszettel: 
2400 K; 318. sz. Ugyancsak Thuróczi krónikája, Augsburg 1488, 66 famet
szettel: 2060 K; 357. sz. érdekes ezüstkötés a XVII. sz. elejéről, mely gazdag 
levél és indadísz közé foglalt vadászati jeleneteket ábrázol: 400 K. Figyelő. 

Földrengés okozta károk a kaliforniai közkönyvtárakban. 
Az április 18-iki földrengés és tűzvész, mely San-Franciscot romokba döntötte, a 
város könyvgyűjteményeit sem kímélte meg. Az 1879-ben megnyílt nyilvános 
könyvtár (Public Library), San-Francisco legnagyobb szabású ilynemű gyűjte
ménye jóformán teljesen elpusztult. Több mint 160,000 kötetéből alig 30,000 
maradt meg, ezek is négy fiókjában, mig a városháza északi szárnyában elhelye
zett központi gyűjtemény s a másik két flókgyüjtemény szinte porrá égett. Ugyan
csak elpusztult a Mechanics' Institute Library, mely 1854-ben alapíttatott s 
mintegy 120,000 kötetből, közte az angol szabadalmi leírások s számos ritka 
szakfolyóirat teljes sorozatából állt. A szörnyű katasztrófa áldozatául esett 
még a sanfranciscói könyvtárak Nestora, az 1852 óta fennálló Mercantile 
Library, melynek főleg művészeti és irodalmi művekben gazdag 80,000' 
kötetét a folyó év elején egyesítették a Mechanics' Library-vel Elpusztultak 
továbbá a Sutro Library (mintegy 200,000 kötettel), az Academy of Sciences 
Library (12,000 kötet), a San-Francisco Law Library (30,000 kötet), a Law 
Library of the Suprême Court (15,000 kötet), s számos más, kisebb-nagyobb 
nyilvános és magánkönyvtár. Valóságos csoda H. H. Bancroft 50,000 kötetes 
gyűjteményének épségben maradása, melyet a berkley-i University of California 
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számára múlt évben vettek meg 250,000 $-ért, de a melynek átszállítása 
•csak a földrengés után, május első napjaiban vette kezdetét. Ez az egyetlen 
épen maradt sanfranciscói gyűjtemény. A therkley-i egyetem összes veszte
sége 1257 kötet, melyből 1007 egy sanfranciscói könyvkötőműhelyben a többi 
•egyes kikölcsönzőknél vált a tűz martalékává. A többi kaliforniai városok 
közül a berkley-i, colusai, ferudalei, livermorei, losgatosi, nilesi, paloaltói, 
sthelenai, stacruzi és starosai, nyilvános könyvtárak épületei (free public lib-
rary) szenvedtek 20—1000 dollárig terjedő károkat, míg a haywardi, mar-
tinezi, mountaini, napái, oaklandi, petalumai, redwoodi, sanjosei és sanma-
teói könyvtárak épületében több ezer dollárra rugó károkat okozott a föld
rengés, a stanfordi egyetemi könyvtár 300,000 $-ra becsült épületét pedig 
teljesen romokba döntötte. 

Az ephesusi Celsus-könyvtár . Heberdey Rudolf dr.-nak a Jahres
berichte des österreichischen Archäologischen Istitutes in Wien VIII. kötetében 
{melléklap 61—80. hasáb) az ephesusi ásatásokról szóló előzetes jelentése nyo
mán a következőkben foglaljuk össze mindazt, a mit a mai kutatás a Tiberius 
Julius Aquila által édesatyja, Tiberius Julius Celsus Polemaeanus prokonzul 
•emlékének szentelt s Kr. e. 110—120 köfül fölépített könyvtáráról földerített. 

A görög agora délkeleti részén lévő kis szabad térről öt fokos, mintegy 
18 m. széles szabad lépcső vezetett a gazdagon díszített, két emeletes homlok
zathoz, melynek három kapuján keresztül jutunk a 16-50 m. széles és 11 m, 
mély könyvtári terembe. 

A középső bejáróval szemben, az épület nyugati részén 4'50 m. széles 
apsis szögellik ki, mig a terem többi határfala egészen egyenes. A falak 
alján 1 m. magas és 1"20 m. széles talapzat fut végig, melynek felső felületén 
egy a falakhoz közelálló oszlopsor nyomai látszanak, mely az apsis kanya
rulatát is követte. Magukba a falakba szabályos közökben 0*50 m. mély, 
2-80 m. magas és 1 in. széles fülkék mélyedtek, még pedig 3—3 a déli és 
északi oldalom, 2—2 pedig az apsis két oldalán. A talapzatot és a falakat 
különféle színű márványlapok borították. A talapzatok felett látható csekélyke 
maradványok tanúsága szerint a fülkéket ajtókeretekhez hasonló lapos pár
kányok övezték. A fülkékben (v. ö. a digesták XXX., 41., 9. e kifejezését: 
»bibliothecis parie.tibus inhaerentibus*) a kézirattekercsek elhelyezésére fából 
készült polczok állhattak; a középső apsist pedig, a pergamosi könyvtár 
mintájára, Pallas Athene óriási méretű szobra díszíthette, mig Celsus emlékét 
a külső lépcső két oldalán elhelyezett szobormüvek képviselték. 

Az épület egész magassága, a homlokzat magassága után Ítélve mintegy 
16 m.-re tehető s miután másrészt a nyugati falon a belső emeletmagasság 
•5 m.-ben állapítható meg, valószínű, hogy a tekercstartók egymás felett 
három sorozatban voltak elhelyezve, a mi 1 m.-nyi területre 170 tekercset 
számítva, az épület befogadó képességét 14,000 tekercsre teszi. Az épület 
világítását vagy felülről, vagy pedig a homlokzat második emeletén alkal
mazott ablakok útján nyerhette. 

Az épület érdekes sajátossága, hogy a tekercstartókat magukban foglaló 
falak nem képezik egyszersmind az épület külső falait, hanem hogy mintegy 
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1 m.-nyi távolságra külön falat emeltek mögötte, melyet csakis a nyugati 
részen szakít meg az apsis kiszögellése. Az ekként keletkezett 1 m. széles 
folyosó arra szolgált, hogy a könyvállványokat befogadó fal körül szabadon 
keringő levegó' a tekercseket a föld nedvességének káros behatásától lehetőleg 
megóvja. Hasonló elrendezésre akadunk különben a pergamosi könyvtár 
maradványainál is. A két folyosó keleti végén két keskeny ajtón át az alulsó 
karzatra vezető lépcső nyomaira akadunk, a melyek révén a könyvtár-
polczokhoz lehetett hozzáférni. A felső emeletekre innen valószínűleg falépcsők 
vezettek fel, ezeknek nyomait azonban a romokból nem sikerült eddigelé 
megállapítani. 

Az apsis alatti boltozott kriptában négyoldalt domborművekkel díszített 
fehér márvány szarkofágot találtak, melyben hihetőleg Celsus porai voltak 
elhelyezve. Az alapítványjellegű könyvtáraknak sírboltokkal való kombinálása 
különben nem tartozott a ritkaságok közé. így (Plin. Ep. ad Trai. 81., 7.) 
Prusai Dio a szülővárosában épített könyvtárban jelölte ki neje és fia utolsó 
nyugvóhelyét. 

Az első emeleti homlokzatnak a maga teljességében fennmaradt felirata 
a következő: 

Ti(ßspiov) 'Ioú[Xiov Ká/aov IloXs^aiavo'v, 
(hccrcov, dvfruicaxov 'Aaíac 
Ti(ßspioc) 'loúXioc 'AxúXac, ő utàç 
x[a]Te<3xeúaaev xyjv ßtßXioörjxTjv 
c!it[a]p"c[iaavT]<Dv x&v AxúXa 
x[Xyj]p[ovó|L(uv, xGífr'.spú>aa]vToc 
Ti(ßsptov) KXauotov 'Apiaxíeuvoc -j 'Aaíap^ou. gpl. 

Manl ius János két magyarországi nyomtatványát , mely 
úgylátszik a legkiválóbb magyar bibliográfus figyelmét is elkerülte, Manlius 
magyarországi munkásságáról szóló czikkem ' pótlásául a következőkben 
ismertetem. Ezek egyike Vranec Antalnak 1586-ban Varasdon Manlius által 
nyomatott postulai, melynek egy, sajnos, csonka példánya a múlt század 
kilenczvenes éveiben került a kezembe, mikor néh. Obiak V. dr. egyetemi 
magántanár és szlavista hagyatékából hivatalból kiválogattam a gráczi egye
temi könyvtár részére megszerzendő könyveket. Az első rész czímlapja 
hiányzik; ezen a vasár- és ünnepnapokra szóló evangéliumokat s a rájuk 
vonatkozó homiliákat tartalmazó rész utolsó (238-ik) lapján olvassuk a 
következőket : 

STAMPANO V SZLOBODNOM KRALEVOM VARASV 
Varafdine po Juane Manliufe 

M. D. LXXXVI. 

A második rész czímlapja, melynek fametszetű keretén középütt felüí 
az Atyaisten, alul a Szentlélek, oldalt angyalfejek, a négy sarkon pedig az 
evangélisták láthatók, szerencsére megvan s eként hangzik: 

1 V. ö. Magyar Könyvszemle. Uj folyam. XIII. köt. 134—157., 238-245. 1. 
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POSTILLA VESZDA ZNOYICH ZPRAVLENA SZLO-
uenfzkim iefzikom po godounedni, navfze leto 

PO ANT. VRAMCZV 
Sz: P. Doctoru. 

Pfalmo 118. Domine greiïus meos dirige. 
STAMPANO V SZLOBODNOM 
kralieuom Varaffu Varafdinu. 

M. D. LXXXVI. 

A postillák e második része, mely az ünnepnapokat tartalmazza, végén 
•csonka, de a tartalomjegyzékből következtetve mintegy 116 — 118 lapra terjed
hetett. Mindkét rész kis negyedrét alakú. 

Az itt leírt példány egykor egy svétinjei vinczellér birtokában volt s 
talán még ma is néhai Obiak V. dr. atyja tulajdonában van Cilii-ben (Stájer
ország); egy második, ugyancsak csonka példány 1893-ig a klanjeczi kolostor 
birtokában volt, a honnan azóta elkallódott.1 

A második említettem nyomtatvány, mely valószínűleg legutolsó munkája 
Manliusnak: 

Goepner, Carmen de salutif. Christi incarnatione. Kerezturii, 1605. 2-rét. 
Bibliográfiai leírása a következő; la lapon a czím: 

CARMNÇN 
DE salutifera CHRISTI FILII Incarnatione. 

[rjLLVSTRIBVS, GENEROSIS, NO-
BILIBVS AC MAGNIFICIS DOMINIS, DO-

MINIS ORDINÄRES, LIBERIS BARONIBVS ET OMNIBVS EGREGIIS 
Proceribus Inclyti Stryriae Ducatûs, Profitentibus Euangelicam Religionem 
& Symbolum Augustanse Confefsionis incorruptum, &c. Dominis ac Patro-

nis fuis gratiofis & beneíicis. 
IN FOELIX NÖVI ANNI AVSPICIVM ET DVRABILEM D0-

nati EMANVELIS recordationem XENII LOCO . 
Scriptum & humilimè dedicatum 

A 
Joanne Goepnero Lichtenfteinenfe Mif: indigno repurgatte Doctrinse Miniftro. 

» , « • „ . . 2Id) mein ïjerfclie&eê f ü l e i n / „ , „. ,T . 
Ecclefise Vete- T . , .. ' * . » \~* * - , . Ecclefise Noui 

maá) ott eut ratn fanfft oettelem. 

Teft: vo- $u tuí)en in meine§ Ijerfjen fájtéin/ Teft: Hym-
tum. S)aê iá) nimmer üetgeffe bein. nus. 

1 V. ö. Elze Th. a Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Österreich 1893. 129 és köv. 11. és 1895. 170 és köv. 11.. 
Feronja András a Ljubl. Zvon-ban 1890. 49 s köv. 11., valamint Eukuljevic 
Kroat. Bibl. a. d. XVI. und XVII. Jahrhundert. Az Agramer Zeitung 1881. évf. 
265. számában. — Varjú Elemér 1901. évi könyvtártani tanulmányútjáról adott 
jelentésében (Jelentés a m. n. múzeum 1901. évi állapotáról, 1902. 100. 1.) 
leírja röviden ugyan e könyvnek egy a gyöngyösi ferenczes könyvtárban 
talált példányát. Szerinte a mű czíme a következő: Postula / na Vsze leto I 
po nedelne dni vezcla / znouich szpraulena szlonensz- / kim iezikom I Po / 
Antolu Vramcze Sz: j P; Doctore i Czirkue Varasdinszke / . P. I Psalmo. 
118. I Domine gressus meos dirige. / Stampano v Szlobodnom \ kralienom 
Varami Varasdine. I M. D. LXXXVI\ Szerk. 
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Itt következik a 33 sornyi furcsán kigondolt és sok fáradsággal össze
állított dicsérő vers, négyszögalakban szedve, középütt szívvel stb. Az olvasótól 
balra, a négyzet hosszanti oldalán ez áll: 

Stäuffet ir Rimmel üon oben/ SSttb bie SSoíáen regnen bie ©eredjtigíeit/ bie 
©rbe tíjue fid) onff/ tinb bringe §oií/ tmb ®ered)tigíeit toacbfe mit p / ©fa. 45. 

Az olvasó jobbján: 
Gsr ift auff ©rben ïommen arm/ 3)a§ @r ttnfer fid) erbarm/ SSnb in bem 
ipimmeí mad)er reiä)/ SSnb feinen lieben Gnigeín gíeid)/ Sdleíuia. 

Szorosan a négyzet alatt: 

Finiit Annus iter. Laus & Gloria Söir banden ©ott für feine gnab/ 
SVMMO, 

Qui tot concefsit Nof fupereffe malis : ®er ön§ btéïjer beutetet íjat : 
Atq, humili pariter per CHRI- Unb bitte btö (îr bifê Sîetie Qar 

STYM mêle precamur. 
Inftantis foelix det PATER aufpicium. gür allem laib tm§ aud) bemar. 

§err/ §Ö3eim id) nur bid) fyahel fo frag id) nid)ts nad) £>immeí tmb @rben vc. 
SIber/ bie 

bon bir treiben merben ömbiommen/ ®u bringeft umb/ aííe bie nrieber bid) 
Ijuren/ «ßfal. 73. 

A keretlécz alatt: 
Impreffum Kerezturij Typis Joannis Manlij, Anno Chrifti. 1605, 
A lap verzója üres. 
Egylevelű, 2-rét alakú, nyomtatvány, gót és román típusokkal, melyek 

négyféle nagyságban fordulnak elő. Az 1., 3., 4 , 6., 9., 11., Iá—17., 51—52. sor 
vörössel van nyomtatva; vörös színben vannak tartva továbbá az összes 
merőleges vonalak s a szív és alakok kontúrjain belől álló betűk. Az egész 
lapot Mannel ismeretes keretlécze rámázza be, egy fametszetű kezdőbetűvel. 

Az itt leírt példányt Gráczban a Steiermärkische Landesarchiv cziméliái 
között őrzik.1 Dr. Ahn Frigyes. 

Kolosvári István levele Apaffi Mihályhoz nyomdai 
ügyekben . Az Irodalomtörténeti közlemények XV. évf. 4. füzetében olvassuk 
a következő érdekes nyomdásztörténeti dokumentumot : 

Az Ur Isten áldja meg Nagyságodat, szívből kivánom. 
Kegyelmes Uram. Legyen Istené a dicséret érette, mind eddig békességes 

volt utam és egésségben jöttem. Itt várakozásom esek, mert az Elector ő nga 
szintén útban volt, hogy audientiát kértem; egy hétre izén te ő nga, hogy 
haza jű. Ugyanitt lemenő atyafiakkal találkozám, kik azt beszéllek, hogy 
Tótfalusi uram két deákokat vévén maga mellé, az egész bibliát nyomatja, 
de in 8-vo minori, mint egy kis deák biblia olyan leszen; azonban fordítást 

1 V. ö. Ahn Fr.: Johann Manneis lateinische Druckwerke (1575—1605). 
Ein Beitrag zur Bibliographie Österreich-Ungarns a Mitteilungen des österr. 
Vereines für Bibliothekswesen V. kötetében 6—8. IL és von Zahn, Miscellen. 
Gracz, 1898. a bevezetés végén és a boríték hátlapján. 
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is felette igen sokat mást csinálnak. Ugyanazok mondák, hogy Debreczenben 
is vittek Belgiumból biblia első levelének nyomtatására való rézmetszést; ott 
is bibliát akarnak nyomtatni, de tudom szinte ki versióját ? Nekem már har
madikat kell nyomtatnom, melyben, mihelyt ide fel megtudják, hogy a fordí
tásban jobbítás nem lészen, erre privatus emberekben penig vagyon, nem 
fogják dicsérni e munkát. 

Kegyelmes Uram, a munkán, melyre elbocsáttattam, a Ngod méltóságos 
fejedelmi keze vagyon és sok költségben is álló, azért noha nekem elég 
szomorú a késedelem, de nem sietek Ngodnak igen anxie parancsolatját 
várom, hogy érthessem mit kelljen cselekednem. Én erről az úrnak, Teleki 
uramnak ő kegyelmének elég bővön irtam t. püspök uramnak hasonlatos 
képpen; tudom e dolgot Ngodnak ő kelmék bővebben értésére adják. Ezzel 
én maradok Ngodnak kisebb szolgája 

25. julii Berlinumban nagy alázatossággal 
Kolosvári István. 

(Eredeti az akadémiától átvett iratok közt.) 

VALTÖZÄSOK 
a magyarországi nyomdáknál 1906. június 1-től augusztus 31-ig. 
(Az egy csillaggal jelölt nyomdák hatóságilag nincsenek bejelentve. A két csillaggal 

jelöltek megszűntek.) 
Battonya : 

Gallovich István. 
Bihardiószeg : 

**Kertész Márton. 
Budapest : 

**Bichler Ignácz, III. Lajos-u. 157. 
Bichler Ignácz, III. Lajos-utcza 94. 
Kellner Gerzson, VII. Rombach-
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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 é\i 
gyarapodásról, a végzett munkáról és teljes megbízható képet ad a könytár belső 
életéről. Ismerteti a hazai és külföldi könyv- és levéltárakat, kiváló figyelmet for
dítva ezek magyar és különleges bibliográfiai vonatkozású anyagának felkutatására 
és közzétételére. Számot ad a hazai és külföldi könyvészeti irodalom termékeiről 
s figyelemmel kiséri a külföldi irodalom hazánkra vonatkozó 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 forgalomban 
8 kor.; egy-egy fűzet 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 Bansch-
bürg Gusztáv könyvkereskedésében, Budapest, IV. Ferencziek-tere 2. A régi 
folyam 2—16. kötetének ára kötetenkint 4 korona, az új folyam 1—13. kötetének 
ára kötetenkint 8 korona. Az előfizetések ezentúl is a Magyar Nemzeti Múzeum 
pénztári hivatalához küldendők. 

Megjelent és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában kapható: A hazai 
hírlapirodalom 1905-ben. I. A magyar hírlapirodalom, id. Szinnyei Józseftől. 
II. A nem magyar nyelvű hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. III. Folyóiratok. 
Horváth Ignácztól. Függelék : A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisz
tikája, id. Szinnyei Józseftől. Ára 1 kor. 10 fillér. 
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