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mert ha valahol, úgy különösen itt élt a szerkesztő azzal a 
jogával, hogy 10 márkánál alacsonyabb összegen elkelt nyomtat
ványokat is feldolgozzon, a mi statisztikai következtetésekre 
könyvét korántsem teszi alkalmassá. 

A kötetekben néhány hungarikum is szerepel, ezekre azon
ban szintén nem térünk ki bővebben, tekintettel arra, hogy az 
Emich-íéle gyűjteményből kerültek ki, a melynek lefolyásáról 
annak idején részletesen beszámoltunk. Bibliofil. 

Collijiij Isak, Katalog der Inkunabeln der Jcgl. Universitäts-
BibliotheJc zu Uppsala. (Arbeten utgifna med understöd of 
Vilhelm Ehmans universitetsfond, Uppsala 5.) Uppsala 1907. 
Almquist Ä'Wiksell. 8-r. XXXVIII, 2, 507 1. Ára 13-50 svéd 
korona = 1 5 birodalmi márka. 

Isak Cottijn, a szakkörökben régóta előnyösen ismert inku-
nabulum-kutató e vaskos, szépen kiállított kötetben összesen 1528 
ősnyomtatvány leírását adja. A leírások két csoportba oszthatók. 
Az egyikbe azon művek tartoznak, a melyekről a legkiválóbb 
szakemberek, mint Ham, Campbell, Pellechet, Youlliéme tollából 
megjelentek már ponstos, autopszián alapuló leírások s a melyek 
jelen jegyzékbe csupán rövid czímmel vétettek fel, hivatkozva a 
részletesebb leírások szerzőire és számaira; pl. ilyenképen: 

1370. Strabo 
Geographiae libri XVI. 

Venezia: Wendelin von Speier, 1472. 2°. 
Hain* 15087. Proctor 4042. 
Provenienz: (ieorgius Wolf de Heilesberg 1512. 
Hlzbd. m. br. gepr. Kalbsldr. Rubriz. 

A második csoportba viszont azok az ezúttal legelőször 
részletesen leírt munkák sorolhatók, melyek Hain-nál nincsenek 
megcsillagozva s megbízható leírásuk, egyéb könnyebben hozzá
férhető munkában sem áll rendelkezésre. Erre jó példa az előző 
példánkkal szomszédos következő czímfelvétel: 

1371. Strabo 
Geographiae libri XVI. 

Roma: Conrad Sweynhevm & Arnold Pannartz, 12. 2. 
1473. 2o. 

Hain 15088. 
238 Bl [?] 46 Z, I rom. Type = Proctor 2. 
Bl. la: [ ] Vmmatim extra philofophiam non eft : 

ipsa de íitu orbi£ tractatio qm utilif. Et | qui 
auctoref attigerüt de Geographia etc. Z. 13. 

12* 
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Strabonif Geographi Europe primus Commen-
tariuf. || ] I ad philosophum alia pertineat 
ulla tractatio: & hanc : quam hoc | etc. 

El. 238 a Z. 13: ordine. Regef uero & principef & 
decarche: ad eiuf portionéi sunt: ac femper 
fuere. || Afpicif illuitril lector quicunqj libelloi 
Si cupii artificum nomina noffe : lege. | Afpera 
ridebif cognomina teutona : forlan | Mitiget arf 
mufif ingistri | Rome imprefferunt talia multa 
rimul 1 M.CCCC.LXXIII. Die uero | Veneris. XII. 
menfiî Februarii BJ. 238 b leer. 

Pbd. Die Bogen sind sehr beschädigt. Rubriz. 

E két példa teljesen megvilágítja szerző eljárását, a ki mint 
látható részletesebb leírásainál a descriptiv módszert a Robert 
Proctor által meghonosított betüösszehasonlító módszerrel egé
szítette ki. 

A főjegyzék a szerzők betűrendjében van tartva: névtelen, 
vagy olyan munkák, melyek szerzője nincs teljes biztonsággal 
megállapítva (pl. Stella clericorum, Gesta románomra stb.) a czím 
első főneve alatt soroztattak a lajstromba. 

A második jegyzék a nyomtatási helyek betűrendjében sorolja 
fel a nyomtatókat, ugyancsak az ábéczé rendjében s minden nyom
tató neve alatt chronologiai egymásutánban adja az első jegyzék
ben leírt munkák rövid czímét és sorszámát. 

A harmadik jegyzék az itt repertorizált nyomtatványok szá
mait sorolja fel a iíam-féle munka megfelelő számainak sor
rendjében. 

Végül a negyedik s talán legérdekesebb jegyzék a példányok 
származására vonatkozó adatokat, vagyis az egykori ismert tulaj
donosok nevét s ott a hol lehetséges volt, rövid életrajzi adatait 
is tartalmazza. 

Ez adatok főleg az uppsalai egyetemi könyvtár legrégibb 
történetére egészen új fényt derítenek s tetemesen kibővítik az 
Annerstedt által e korról főbb vonásaiban mesterien megraj
zolt képet. 

A könyvtár alapját II. Gusztáv Adolf király 1620 április 
13-án kibocsátott rendeletével vetette meg, melyben az uppsalai 
klastromi könyvtárt az egyetemnek adományozza s évi 200 
tallért ajánl meg gyarapítására. A szerény évi javadalmazást 
alig egy év multán 800 tallérra emelték, anyagát pedig a stock
holmi ferenczes kolostorban lévő Bibliotheca regiával is kibőví
tették. Mindkét gyűjtemény már az elajándékozás előtt is állami 
tulajdon volt, s azon svéd klastromok gyűjteményeiből gyűlt 
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össze, a melyek a reformáczió behozatala után államosíttattak. 
A kéziratok zöme, 326 kódex a vadstenai klastromból való, a 
többi 120 kéziratból még 62 proveniencziája ismeretes, míg 58-é 
-közelebbről már meg nem határozható. 

Az ősnyomtatványok jelentékeny része szintén ily módon 
került az uppsalai gyűjteménybe. így pl. a vadstenai klastromból 
38 ősnyomtatvány való ; eredetüket mintegy 30 esetben a könyvek 
régi jelzése, a hátralevő esetekben pedig rendkívül jellegzetes 
bekötésük bizonyítja. Szórva nyosana többi klastromokból is kerül
tek ide inkunabulák, sőt a külföldről is, miután a győzedelmes háborúk 
zsákmányai között bőven akadt könyvtári anyag. így pl. az 1543-
ban elhunyt világhírű csillagász, Coppernicus Miklós, egész könyv
tárát a frauenburgi káptalani könyvtárra hagyta, a melyet Gusztáv 
Adolf tudvalevőleg lengyelországi háborúi alkalmával számos más 
város hasonnemű gyűjteményével együtt Svédországba szállítta
tott, így történt meg, hogy Coppernicus könyvtárának nagybecsű, 
sajátkezű bejegyzéseivel ellátott kötetei ma is Uppsalában őriztet
nek, köztük néhány ősnyomtatvány az előttünk fekvő jegyzékben 
is szerepel. 

Miként Gusztáv Adolf idejében a mai Porosz-Lengyelország 
nem egy becses könyvtára vált a svédek martalékává, ép úgy 
Krisztina királyné uralkodása alatt cseh és morva hadi zsákmány 
kapcsán Olmützből, Nikolsburgból, Prágából, X. Károly Gusztáv 
uralkodása alatt pedig Posenből kerültek könyvek Uppsalába. 

Meglehetős szép számmal vannak franczia eredetű inkuna-
bulumok is a leírt gyűjteményben; vagy ötven közülük Jean de 
Joux lyoni jogtudós tulajdonából került ki, de hogy mily úton 
jutottak Uppsalába, ma már ki nem deríthető. 

A lyoni könyvek közül talán legértékesebb a Justinianus-íéle 
kódex egy ívnélküli kiadása, helyesebben az annak táblájáról 
lefejtett s 1488-ban Lyonban nyomatott latinnyelvű búcsúlevél, 
melynek eddig ez a legelső ismert példánya. 

A munkát a folyószámozású kötetek helyrajzi jelzeteinek 
jegyzéke, továbbá a pótlások és javítások rekesztik be. 

Feltűnő a könyvczímek szokásos évrendi összeállításának a 
hiánya. Y. 

Jellinek, Arthur L. Internationale Bibliographie der Kunst
wissenschaft. Dritter Band. Jahr 1904. Berlin. 1907. B. Behrs 
Verlag. 8-rét 4, 366, 2 1. Ára 15 márka. 

Alaposan megkésve jelent meg Arthur L. Jetiinek általános 
elismerésnek örvendő nemzetközi mütörténeti könyvészetének har
madik kötete, mely az 1904. év anyagát dolgozza fel. A szokatlan 
késedelemnek szomorú oka a buzgó szerkesztő halálos kimenetein, 
hosszas betegsége volt. A már majdnem sajtókész müvet a kiadó 




