
MAGYAR KÖNYVGYŰJTŐK E X L I B R I S E I . 

VARJÚ ELEMÉRTŐL. 

(Egy tábla melléklettel és a szöveg közt 7 hasonmással.) 

A híres franczia könyvbarát Oroliemek könyveire nyomott 
jelmondatát: »Grolierij et amicorum« számosan utánozták, a nél
kül azonban, hogy valaki azt szó szerinti értelemben vette volna, 
mert olyan könyvgyűjtő nem létezik, a ki féltett és nagy becsben 
lartolt kincseit szívesen kikölcsönözné barátainak. Újabban egy 
könyvjelző lapocskán a Grolier mondatának épen megfordítottját 
olvastam: »Nunquam amicorum«, a mi, míg egyrészről igazabb, 
másrészről híven jellemzi a viszonyokat. A könyv kapós portéka, 
ha nem őrzik, könnyen lába kel s eltulajdonítása a legújabb idő
kig, kivált nálunk, nem ment lopás számba. Kiváló és gyakran 
jómódú emberek minden lelki furdalás nélkül tették s teszik zsebre 
a nekik tetsző s nehezen megszerezhető könyveket, és tettük 
fölött a könyvtárnokon és a könyvbaráton kivül alig botránkozik 
meg valaki. , '. 

Mivel a könyvvel szemközt a tulajdonjognak ez a laza 
felfogása régenten ép úgy divatban volt, mint az újabb idők
ben, szokássá vált a könyveket némi óvszerül a tulajdonos 
nevével, czímerével vagy jelvényeivel ellátni. A könyvnyom
tatás feltalálása előtt a kéziratok, melyeknek előállítása nem cse
kély fáradságba és költségbe került s melyeket épen azért nagy 
becsben tartottak, majdnem kivétel nélkül magukon viselik a tulaj
donos, az iró, vagy a felajánló czímerét. Az ilyen czímerek a 
XII. század óta mind gyakrabban láthatók a kéziratokon s leg
több esetben egyedüli támpontul szolgálnak a kéziratok proveni-
encziájának meghatározásánál. A XIV. század óta, különösen Olasz
országban, a czímereket vagy jelvényeket nem csak magára a 
könyvre, hanem egy külön papir- vagy pergamen-lapocskára is 
festették s az ilyen lapócskákat aztán a könyvekbe ragasztották. 

Magyar Könyv-Szemle. 1895. !•' 
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A könyvnyomtatás feltalálásával a könyvek száma egyszerre 
roppantul felszaporodott s a kevésbé jómódú ember is gyakran 
több száz darabból álló gyűjteményt szerzett össze. Ilyen tömeg 
könyv minden egyes darabját a tulajdonos czímerével ellátni, nagy 
költségbe vagy fáradtságba került volna, miért is a már régebben 
használt festett könyvjelző lapocskák - jnintájára mechanikus úton 
sokszorosított exlibriseket készítettek s ezeket ragasztották a 
könyvekbe. 

Az »exlibris« elnevezés újabb keletű s a könyvjelzőkön 
rendszerint használatban levő feliratból van véve. Ezen elnevezés 
alá azonban csak azon könyvjelzők tartoznak, melyek nem magára 
a könyvre, hanem egy külön lapra vannak nyomva, s a könyvről 
leválaszthatók. Ábrázolásaik vagy felirataik szerint igen sokfélék, 
lehet rajtuk czímer, monogramul s számtalan fajú jelvény felirat
tal vagy a nélkül. Előállítási módjuk is igen sokféle, vannak fa-
vagy rézmetszett!, kőnyomatú, czinkografált vagy egyszerűen csak 
nyomtatott könyvjelzők. 

Mivel az exlibrisek legnagyobb része czímerrel van ellátva, 
a heraldikusra nézve nem megvetendő forrást képeznek, de műtör-
téneti szempontból is érdekesek, mert a leghíresebb művészek. 
sem tartották méltóságukon alulinak, hogy egy-egy exlibrist raj
zoljanak vagy metszenek. 

A legrégibb nyomtatott exlibris. Warnecke szerint,1 1480-ból 
való; ez időtől kezdve használatuk a külföldön mind inkább elter
jedt. Hazánkban a legrégibb általam látott exlibris csak a XVI. 
század második feléből való s ez a pozsonyi Teilnkes Jánosé. 
Bár magyar exlibrisek csak szórványosan fordulnak elő, s művészi 
kivitelű nem sok van közöttük, mégis hasznos dolognak vélem 
azokat összegyűjteni, mert általuk számos oly régi könyvtárt 
ismerhetünk meg, melyekről nélkülök nem lenne tudomásunk. 
Külföldön jónevű bibliográfusok terjedelmes köteteket adtak már 
ki az exlibrisekről, számosan foglalkoznak összegyűjtésükkel, sőt 
exlibris-gyüjtők egyesülete is alakult, melynek már szaklapja is van. 
A magyar könyvészek se tartsák méltóságukon alulinak és 
kicsinyesnek az exlibrisek összegyűjtését. Egy nemzet műveltségi 
fokának semmi sem oly pontos mértéke, mint a könyvtárak 

1 Die Deutschen Bücher zeichen. Berlin, 1890. 
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kisebb vagy nagyobb száma, s exlibriseink megőrizvén számunkra 
az elpusztult és szétkallódott könyvtárak emlékét, tanúságot tesznek 
nemzetünknek a tudományok iránti előszeretetéről s így nem 
épen jelentéktelen adattal járulnak művelődéstörténetünkhöz. 

Az alább felsorolt exlibrisek száma még csak 61, de remé
lem, hogy e szám idővel legalább is megkétszereződik. Hogy soro
zatunk mihamarább teljesebbé legyen, fölkérem a Magyar Könyv-
Szemle olvasóit, szíveskedjenek az általuk látott vagy birtokukban 
levő s itt le nem írt exlibriseket, vagy pontos leírásukat a folyó
irat szerkesztőségének beküldeni, hogy azok időnként közölhetők 
legyenek. 

A leírásoknál hasznúit rövidítések a következők: Ny. nyom
tatott, R. rézmetszett!, F, fametszetű, L. litografált exlibris. A zár-
jelben álló számok a lap nagyságát jelentik milliméterekben. A csil
laggal megjelölt exlibriseket czinkografiai hasonmásban is közöljük: 

*Árady Nep. János. (R. 100X54.) Czimer és felirás ovális 
vonal keretben. A czimer kék mezejében jobbra néző griff látható, 
jobbjában három nyílvesszővel ; sisakdísz ugyanaz, koronából kinőve. 
Foszladék mindkét oldalon kék-arany. Az esztergomi káptalan kanonoki 
rendjelével köritett paizs fölött jobbról püspöki süveg, balról pásztorbot 
látható s az egészet püspöki kalap tetőzi be. A czímert félkörben 
négysorú fölirat köi-iti : JOANNES NEPOM Á R A D Y ELECT. 
E P P U S DULCINENSIS, j M. E. STRIGON. LECTOR ET CANON. 
SERENISSIMI R E G I I | P R I N C I P I S OAROLI AMBROSII P R I 
MAT. R. H. ET ARCHI-RPPI STRI- | GONIENSIS P E R DISTR. 
TYRNAV. VICARIUS, ET CAUSARUM AUDITOR GENERA
LIS. (1800 körül.) 

Balogh Pál (Almási). (L. 1 4 0 X H 0 . ) Tudományos és művészeti 
emblémák alatt, két bőség-szaru között felfüggesztett szőnyegen a 
tulajdonos kézírásának hasonmása u Almásy Balogh Pál \ könyveiből 
(XIX. század.) 

Balogh Sándor. (Ny. 62X35. ) Nyomtatott lapocska, egyszerű 
keretben, felirata : Seminarii Maj. Jaurinensis \ e Bibliotheca j Ale-
-xandri Balogh \ Praepositi quondam S. Adal- | berti de Monte Jau-
rino. (XIX. század.) 

*Bánffy György gróf. (R. 120X73.) A czímerben jobbra néző, 
koronából kinövő, kardot tartó griff látható. A paizs fölött kilencz ágú 
gyöngyös korona. Pajzsőrökül koronás griffek. Fölötte szalagon : Pictus 

13* 
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ad omnia utilis. Alatta ugyancsak szalagon, aláirásszerűleg : Comes | 
Georgius Bdnffi j L. B. de Lossontz. (XVII I . század második fele.) 

Báthory-Simolin Sándor gróf. Ezen állítólag a régi Báthori-
családból származó főúr két ex-librisét irja le Warnecke ;1 leirása 
fordításban igy hangzik : 

(L. 71X85 . ) Az arany vonallal kerített czimer (Rietstap I I . 
780.), három sisakkal és két sárkányon álló angyallal paizsörök 
gyanánt. Jelszó: »Szabad Es Hio.« (így!) (XIX. század.) 

(L. 68X84. ) A czimer három sisakkal, sárkány és sas paizs
örök. A mondatszalag mint az élőbbemnél. Diszitett keretben. (XIX. 
század.) 

Batthyány gróf. (R. 70X60. ) Az ismert Batthyány-czímer fölirat 
nélkül. (XIX. század.) 

Bethlen Pál gróf. (Ny. és F . 160 X I 1 5 . ) Nyomtatott s két 
részre osztott keret felső részében fametszetü czimer : szájában keresz
tes országalmát tartó koronás kigyó ; a sisakon öt ágú korona. Az alsó 
részben 12 soros nyomtatott felirat: Ex Munificentissima donatione 
summt Mo e- j cenatis, Excellentissimi Domini, Domi- \ ni Gomitis 
PAULI de BETHLEN, S. G. B. j et Ap. M. Gamerarii, Status et 
Excels. Be- \ gii in M. Transilvaniae. Principatu Gubernii • Consil. 
Int. Inclitae item Tab. Meg. in J Transit. Judiciariae Praesidis, et 
per eundem | Principatum Supremi Janitorum Regalium Ma- j gistri.. 
Ecclesiarum et Scholarum in Transilva- \ nia Reformatorum Curatoris 
Supremi, accepit j ILL . COLLEGIUM EEFORM. CLAUDI- j OPO-
LITANUM. A. D. MDCCLXXXIV. 

Bobics Ker. János. (Ny. 70X70. ) Diszitett keretben a követ
kező felirás : E Gollectione Libra- j ria Nob. Joann. Bapt. | Bobics 
Gausarum Ad- j vocati. j M.DCCC. 

Bosnyák József. (Ny. 133X73.) Diszitett keretben; E X LIB-
B I S j J O S E P H I BOSNYÁK. | FORI UTRIUSQUE | J U R A T I 
ADVOCATI. j 17 (Az évszám kézírással 177l-re van kiegészítve.) 

""Budapesti egyetemi könyvtár. (B. I. Phil. Binder Se. Budae. 
122X78.) Koczkás padlón álló, lantot tartó Apollo, jobbjával az 
egyetem czímerére támaszkodik, mely egy félig lepellel födött asztalon 
áll ; a czimer mellett trombita és olajág, Apollo lábainál földgömb 

1 1. m 30. I. 
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•és könyvek. Alatta táblán: Ex Bibliotheca Begiae Vniver- | sitatis 
Budensis Ao 17. . (1780 körül.) 

Budapesti pálosok kolostora (B. 
69X102. ) Tojásdad babérkoszorúban, 
az angyalok által tartott, koronás paizs. 
Fölötte : Bibliothecae Pestiens. Ord. S. 
Pauli. P. E. ; alatta : Inscripsit P. Cas
par Gindl. An. 17. (1770 körül.) 

Dayka Gábor. Az exlibrist emliti 
Kende S. bécsi könyvkereskedő egyik 
jegyzékében. 

Ebeczky Béla {Ináncsi). (Ny. 
40X85 . ) Rózsaszínű lapocska, ezen fel-
irással : Ináncsi | EBECZKY BÉLA ; 
kézi könyvtárából. (XIX. század.) 

Ebeczky-Balás Eugénia. (Ny. 80X40 . ) Felirata: EBECZKY-
BÁLÁS EUGÉNIA | TULAJDONA. (XIX. század.) 

Endrődi Nep. János. (Ny. 98X45. ) Keretben ezen felírás: 
Joannis Nepmnuceni Endrődi | Clerici reguláris Scholarum Piarum. 
(XVII I . század vége.) 

Fáy János. (Ny. 74X40. ) Keretben: E X COLLECTIONE | 
JOANNIS E Á Y | CONSULIS DEBREOLNENSIS. | Anno Nro 
(1820 körül.) 

*Görgey Márton. (R. 94X75. ) Czímer : Ovális paizs ezüst meze
jében hármas halomból kinövő s kezében gyökerestől kitépett zöld 
fát tartó vadember. A paizs felett ugyanazon vadember öt ágú koronából 
nőve ki. A paizs két oldalán infula és pásztorbot, alól a kanonoki rend
jel s az egész czímer felett pásztorkalap. A felírás félkörben veszi 
körül a czímert : MARTINVS GÖRGEY D E EADEM HAERED. | IN TOPORCZ 

PRAEP. S. LADISLAI E. M. S. CANO. (1800 körül.) « 

Győri székesegyház. (Ny. 25X85 . ) Egyszerű keretben: Oath. 
Erclesiae Jaurinensis. (XIX. század.) 

Győri püspöki papnevelő intézet. (Ny. 5 6 X 2 6 ) Egyszerű keret
ben : Seminarii episcop. maj. j Jaurinensis. (XIX. század.) 

*Gyurkovich Márk. (B. I. E. Mansfeld fec. 100X80.) Czímer: 
Vizszintesen metszett paizs, felső része két mezőre osztva, a jobb 

1 Valószínűleg Árady exlibrisével egy metszőtől származik. 



198 Magyar könyvgyűjtők exlibrisei. 

fekete mezőben balra fordult s csonka oszlopra lépő arany oroszlán : 
a bal vörös mezőben hármas zöld halmon jobbra néző daru, jobbjában 
arany golyóval. A paizs alsó fele ékalakban három részre van osztva,, 
jobbról és balról ezüst mezőben egy-egy kék rózsa, a középső kék 
mezőben Gorgon-fejes paizson ülő bagoly. A paizs fölött rostélyos 
sisak, rajta arany koronából kinőtt ezüst-vörös éa fekete-arany szarvak, 
nyilasukban jobbról arany, balról ezüst csillaggal, közben kinövő 
arany griff, jobbjában karddal. A sisaktakaró szinei : fekete-arany és 
kék-ezüst. A paizs alatt táblán ezen felirat : Marcus Gyurkovich \ 
Nobilis n ServiisJqj. (XVIII . század.) 

* Hadik András gróf. (R. 150X90. ) Rendjel-kereszten fekvő, 
négy részre osztott s szivpaizsal ellátott czímerpaizs. Szivpaizs : ezüst 

mezőben jobbra fordult, koronán álló 
s kivont kardú vörös (?) oroszlán, 
szájában emberfejet tartva. Az 1. 
vörös mezőben két szőlő-ág fürttel, a 
2. kék mezőben kétormú kapu-torony, 
a 3. kék mezőben cserágat tartó pán-
czéloskar, végül a 4. arany mezőben 
koronás, fekete, kétfejű sas. A paizs 
fölött kilencz ágú gyöngyös korona,, 
paizsőrökül oroszlánok. Aczímeralatt 
hadi emblémák s a következő felirat : 
Andreas Cornes Hadik, M. Crucis \ 
ord: Mil: Tlieres : Eques, S. C. R. 
& A. M. ; Consil : Status A. I. Genera
lis Equita- J tus. TJnius I. leg : Eqv. 
Hung. Tribumis, \ per I. Transilva-
niae Mag : Princip :Supr : \ Armo-
rum Praefectus, Comissarius Reg : 

Plenipot : j Excel : Reg. Gubernij Praeses, et in Hung. ] Gubernátor 
Pudensis. (így.) (1730 körül.) 

Horvát András. (Ny. 60X20. ) Egyszerű keretben: Horvát 
András' \ könyvtárából. 1819. 

Illésliázi István gróf. (R. 85X67. ) Vonalkeret, fölső szélén 
egy koronán álló s nyíllal átlőtt sas, a keretben ezen fölirat : Illés-
házianae j Bibliothecae \ Dubniciensis. (XIX. század.) 

*Jakosics József (Budai). (R. 72X62. ) Egy farkát harapó-

AIJKMS- Gmesr HadiK, M. O-ucis* 
orà Mii: Itères-: Pyues, JCR.vAM. 

Con-sil:Otakus JÎ.1. Generalis £uvi£a» 

iüs, Unius l.-iy. Gp . HwujlíiiLzntfSt 

•per I.Tramnlvania Maa: Bmap: fupr. 

Armomm Birfictíis, Gmtßarxwr Beafíemd 

C-Xczl Kaf Gubernij ir&ses, ei ml Lata, 

Guherxaàr Vu Jetais , 
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kigyó által képezett körben fölül olajágat tartó galamb, alatta két 

keresztbe tett kar, közébük szúrt kereszttel, körülvéve a következő 
betűkkel: IC XC | A. w. | E. 8. | 
Az egész egy csonka oszlopon van elhe
lyezve, melynek lábánál könyvek hever
nek, közülök egy kinyitva s rajta M. 
8. betűk láthatók. Alul táblán : E Col
lect : Libraria Pris \ Josephi Jakosics 
á Buda. Az egész körűi : Vitám impen-
dere verő. (XVIII . század.) 

Kámánházy Ferencz. (Ny. 90X55 . ) 
Egyszerű keretben : BIBLIOTHECAE 
ERANCISCI SALESI I j KA'MA'N 
HÁZY. Nro. . . . (XVII I . század.) 

Károlyi grófok. (Színezett rézm. 75X63. ) Kék alapon farkát 
harapó koronás sárkány által képezett ovális, ugyancsak kék mező, 
benne hármas fehér halmon féllábon álló, természetes szinü kax-valy, 
felemelt jobb lábában piros szívet tartva. Mögötte sárga felkelő 
nap. Az egész fekete vonalkeretben, mely fölött ezen felirás : 
Com. Károlyi. (XVIII . század.) 

"Koller Ignácz. (E. Nicolai Sc. 74X57 . ) Jobbra dűlt, négy
osztályú, tárcsa-idomú paizs 1. kék mezejében balra néző, ágaskodó 
ezüst ló ; a 2. ezüst mezőben jobbra néző vörös oroszlán ; a 3. ezüst 
mezőben három (2, 1) piros rózsa ; a 4. arany mezőben két balról 
jobbra dűlő kék pólya. A paizs fölött rostélyos sisak, öt ágú arany 
koronával, melyből két arany szarv nyúlik ki, mindenik három rózsá
val díszitve ; a két szarv közt jobbra ágaskodó ezüst ló. A czímert 
czímerköpeny borítja, e mögött püspöksüveg és pásztorbot, az egész fölött 
pásztor-kalap látható, Alatta ezen fölirás : Ignatius Koller Epi-
scopus j Veszprimiensis. (XVIII . század.) 

Kollonitz László gróf. (B,. 55X63 . ) Püspöki kalap alatt a 
koronás czímerpaizs,püspöksüveggel, kereszttel és pásztorbottal. Alólmon-
datszalag ezen 2 soros felirattal : Ex libris Ladisl. Corn, à Kollonitz. 
Epis, in: Varad. (XVIII . század.) 

Kollonitz László gróf. (R. 75X80-) Érseki kalap alatt a 
Kollonitz czímer ; alatta mondatszalagon 2 sorban : »Ex Libris Ladis-
lai Com. a Kolloniz Ar. Epis. Colocensis.« (XVII I . század.)1 

1 Mindkettő AVarnecke után. 
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*Kovachich Márton György. (B. 98X80. ) Négyszögletű alapon 
ovális koszorú s ezen belül a czímer. Négy részre osztott s sziv-
paizszsal ellátott paizs ; a szivpaizs arany mezején jobbra néző egy 
fejű sas. Az 1. és 4. vörös mezőben, hármas zöld halmon balra 
ágaskodó ezüst egyszarvú ; a 2. és 3. kék mezőben stilizált ezüst 
liliom. A paizson rostélyos sisak, díszül arany koronából kinövő ezüst 
egyszarvú ; foszladék kék-ezüst, vörös-arany. A tábla felső részén : Ex 
Biblioth. Mart. Georg. Kovachich. Philos. | Doct. et Bibi. B te. Vnittis 
Bud. Ganc : Alul : VIRTUS IN ADVERSIS PROBATUR. (XVII I . század.) 

Kozma Ferencz (Ke'zdiszentle'leki). (Ny. 105X20.) Egyszerű fel
írás : Monfieur François Kozma j de Kezdiszentlélek. (XVII I . század.) 

Mádai Dávid Sámuel. (B. 77X61. ) Tojásdad keretben a czímer: 
félhold és csillag alatt futó róka; a koronás sisakon kinövő magyar 
vitéz, jobbjában kardra szúrt török fővel. (XVII I . század.) l 

Madarász Zsigmond Eduárd. (R. Kuhn se. 64X45 . ) Ovális 
vonalkeretben a czímer : kék mezőben zöld halmon álló, fiait vérével 
tápláló pelikán ; sisakdíszül a czímerkép szolgál ; foszladék kék-ezüst 
és vörös-arany. A keret fölött félkörben : Madarász Zsigmond Eduárd. 
(XIX. század.) 

Marosvásárhelyi ref. főiskola. (Ny. 110X70. ) Tollat és könyvet 
tartó nemtő, alatta keretben ezen felírás : A \ Maros Vásárhelyi e. 
r. | Fő Oskola \ könyve. (XIX. század.) 

Mikó Imre grőf. (L. 117X88.) Czímer: két részre osztott. 
paizs, felső vörös mezejében jobbra néző, kardot tartó, arany orosz
lán ; alsó ezüst mezejében három farkasfő. A paizs fölött kilencz ágú 
korona, alatta szalagon : Et facere et páti fortia. Ez alatt tábláD, 
hasonmásban gróf Mikó Imre aláírása. (XIX. század harmadik negyede.) 

"Miller (Brassói) család. (128X90.) Czímer: hasított paizs, 
jobb része osztva ; jobb felső vörös mezejében piramis alakúlag rakott 
hat fehér kőkoczkán arany gömb, felette lebegő arany koronával. 
Jobb-alsó arany mezejében ékbe futó két vörös gerenda, alatta két 
tornyú kapu-bástya. A baloldali kék mezőben két ezüst csillag alatt 
ezüst horgony, rá csavarodó arany kötéllel. Sisakdísz két, arany-vörös 
és kék-ezüst szarv, nyilasukba dugott vörös és ezüst zászlócskával, 
Foszladék vörös-arany és kék-ezüst. Alatta két sorú felírás : EX 

1 Warnecke után, aki szerint Mádai numizmatikus és herczegi orvos 
volt Benkendorfban, Halle a/S. mellett. . . . . . . - , -. 
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BIBLIOTH. j NOB. FAMIL. M I L L E R de BRASSÓ. (XVIII. 
század.1 

Miller (Brassói) család. 
(70X59.) Az előbbivel teljesen 
megegyezik. (XVIII . század.) 

*Nádasdi Ferencz gróf. 
(R. 140X110.) Bárok keretbe 
foglalt két angyal által tartott 
czímer : vizén úszó lápszigeten, 
két nádszál között jobbra lépe
gető, kiterjesztett szárnyú vad
lúd. A czímer felett öt ágú 
korona s e felett két angyal 
által tartott szalagon ezen fel
írás; VIRTVS CLARA i E T E R 
NAQVE, alul a czímer kere
tévelösszefüggő lapon : Vigilan-
tia et magnanimitate. A tábla 
mellett ismét két angyal. Az 
egész alatt nyomtatással a következő versek olvashatók: 

EEANCISCI Oomitis NADASDI Insignia : Palmœ, 
Terra. Ales, Cannase, Lympha, Corona notant. 

Sed mage MAGNANIMO nans qua; pede deprimit undas, 
Et VIG-IL ad superos lumina tollit ANAS. 

CLARA etenim VIRTUS JETEENAQUE celfa requirit, 
Nec jacet in terris, mersa nec est in aquis. (XVIT. század.) 

Nagy Gábor. (R. 85X56 . ) Paizsalakú, oválisán hajló, sár

kány által tartott táblán N G betűk, a tábla fölött foszladékszerű 
diszítményen rostélyos sisak, rajta három ágú koronából kinövő hár
mas cserág. Az egészet három oldalon köríti a felirás : E X BIB-
LIOTHECA j G A B R I E L I S NAGY. 1 D E B R E C Z I N I ANNO 18. 

Bauer J. (R. 61X96. ) Vonalkeretben szikladarabhoz s egy 
csonka fatörzshöz támasztott, nyitott könyv, jobb oldalán J. V, B. : 
baloldalán No . . felírás. E fölött tojásdad keretbe foglalt czímer, jobbra 
fordult, hármas , levelet tartó, kettős farkú oroszlán. Sisakdísz kardot 
tartó pánczélos kar. (XIX. század eleje.) 

1 A Mária-Terézia által 1758 november 23-án adományozott czímerlevél 
birtokomban van. ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ l 

Terra, Ales, Canna:, Lympha, Corona notant..,. 
Sed mage MAGNANIMO nans quar peac deprimit undal". 

E: VIG1L ad fuperos lumina tollit AN A S.
CLARA etenim VIRTUS £ T E R N A Q U E ctlfa fecji)irli_j 

Nec iacet in terris, merfa nec cft in ac^uir'-
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Pálffy herczeg. (R. 8 3 X 6 3 . ) Kettős vonalkeretben a czímer-
köpenyen fekvő, herczegi koronás, oroszlánok által tartott czímerpaizs. 
Alatta : De la Bibliothèque du Prince Palffy. XIX. század.) » 

Pásztélyi József. Ex-librisét említi Kende S. bécsi könyvkeres

kedő egyik katalógusában. 
*PescMo Mihály. (K. 70X60. ) Csinos bárok ízlésű keretben, 

felül könyvön fekvő koponya, szár
csont, homokóra és tintatartó látható^ 
következő felírással: CONV. EY. j 
leg. | Cl. C. Beet. | Mich. Peschko. j 
M. D. CC. LVII. 

Pozsonyi trinitáriusok. (R. 7 0 X 
50.) Vonalkeretben a czímer : láng
sugaraktól körített kereszt. A paizs 
felett kilencz ágú korona ; a paizsról 
lecsüngő lánczra csákány van akasztva. 
Ala t ta : Ex Bibliotheca Patrum \ 

Trinitariorum Posoniensium \ Sub Lit No (XVII I . század.) 
Szana Tamás. (L. 75X58. ) Czimer: piros mezőben, zöld hal

mon jobbra ágaskodó, karddal átdöfött egyszarvú, sisakdísz ugyanaz ; 
alatta szalagon: SZANA TAMÁS KÖNYVEIBŐL. (XIX. század.) 

Schedel (Toldy) Ferencz. (Ny. 83X45 . ) Halványsárga lapocska, 
keretben ezen felírással : SCHEDEL FERENC j egyetemi tanár \ 
ajándékából. (XIX. század.) 

*Széchenyi Ferencz gróf. (R. Gravé par Junker. 80X80. ) Kör
alakú tájkép romokkal, az előtérben álló falon ezen felírás : E X 
BIBL. | COM. FRANC, j SZÉCHENYI ; a falhoz támasztva egy 
czímerpaizs, az ismeretes Széchenyi czímerrel, mellette római vitéz. 
(XVII I . század.) 

*Székely Sámuel (Dobai.) (R. 83X68 . ) Czímer: Arany mezőben 
balra fordult, baljában kardot emelő griff. A paizs fölött koronás 
sisak ; a foszladék színe nincs jelölve. A czímer felett szalagon : 
SAMVKL SZÉKELY D E DÓBA. (XVII I . század.) 

Sztankovics Miklós. (Ny. 45X70 . ) Egyszerű keret nélküli fehér 
lapon e felirat: Nro Ex Libris | NICOLAI SZTANKOVITS | E 
ùcholis Pus (XIX. század). 

1 Warnecke után. 
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*Teünkes János (Pozsonyi.) (R. köralak; átmérője: 77.) Stilizált 
koszorúban, vonalzott alapon a czírner : jobbra néző kétfejű s ágas 
farkú oroszlán ; a paizson csőrsisak, s e fölött kinövő, kar nélküli 
emberi alak, fején ág-bogas szarvakkal. A koszorúban fölöl ezen fel
írás : • HANS • T E I L N K E S • VON • P R E S P V R G (XVI. század.) 

Teleki Sándor gróf. (L. X ) Ornamentalis keretben egyszerű 
felirat: GR. T E L E K I S. (XIX. század.) 

Toldy Lászlő. (Ny. 68X34. ) Diszített keretben: TOLD Y 
LÁSZLÓ | KÖNYVTÁRÁBÓL. (XIX. század.) 

Török János. (L. 37X31 . ) Több csúcsú hegység középső csúcsán 
koronából kinövő, kettős kereszt ; körülötte ezen felirás : TOROK 
JÁNOS KÖNYVTÁRA. (XIX. század.) 

TJjfalvy Károly. (L. 63X54. ) Vonalkeretben C, U és E betűkből 
alkotott monogramm, fölötte ötágú korona, alatta : BIBLIOTHEQUE 
D E Mr. D E U J E A L V Y . (XIX. század.) 

Vas Ferencz Antal. (R. 62X47. ) Fekete alapon »Comprobat 
œqum« feliratú mondat szalag alatt, czifrázatokkal körülvett, begyes 

emlékkő, amely ől egy súly csüng le. Alul 2 sorban: -»Franc: 
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Arit: Vas SS: Theol: et SS: Can : cand : Not: Apo : Jur.-« 
(XVII I . század.)i 

Vécsey István báró. Ex-librisét említi Kende 8. bécsi könyvárus 
egyik jegyzékében. 

Vörös Ferencz (Faradi). (R. 82 X 70.) Czímer : kék mezőben 
egy zászlóért küzdő magyar és török vitéz ; a paizs felett három, 
koronás sisak ; az elsőn oszlopon álló s szájában olajágat tartó galamb, 
az oszlopba tűzve más két olajág ; a középsőn kinövő vitéz, jobbjá
ban karddal, melyre török fő van szúrva, baljában félholdas zászlóval ; 
a harmadikon két fekete szárny között kinövő s kardot emelő, koro
nás oroszlán. Az egész köralakú vonalkeretben, körülötte ezen fel
írással : BIBLIOTH : F E , VÖRÖS : D E F A R A D . (XVII I . század.) 

Waltherr László. (F. 7 2 x 6 5 . ) Tojásdad keretben czímer: kék 
mezőben zöld síkon álló, kezében kardot tartó oroszlán. Sisakdísz : 
koronából kinövő, kardot tartó vitéz. A czímer fölött szalagon : 

Ns. Waltherr László. (XIX. szá
zad eleje.^ 

Zrínyi Ádám. Exlibrisót említi 
Kende S. bécsi könyvárus egyik jegy
zékében. (XVII . század.) 

^Ismeretlen. (R. Bar. Zellerin 
Sculp Posonii. 88X77 . ) Tojásdad 
keretben balról bokrokkal benőtt 
hegy, melyen több üreg és egy 
bánya nyílása látszik, jobbról egy 
kohó, a hegy alján juhok és kecs
kék legelnek, egy bokor tövén pász
tor hever, a hegy oldalában, bá

nyászok dolgoznak, kalapácscsal törve a köveket ; egy bányász a 
bányanyilás felé érczczel megrakott taligát tol. A hegy csúcsán egy 
galamb áll, szájában zöld ággal. Alatta ez a jelmondat : 3Jíeítte S3íatter 
bleiben grüne. | Jerem: 11. v. 8. (1790. körül.) 

\JItítttí •puaav bitibtn wnmt/ 
lerem; 17. v. 8 . 

1 Warnecke után. 




