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RÉGI MAGYAR NYOMTATVÁNYOK 1527-BŐL. 
(Öt hasonmással.) 

1897-ben DÉZSI Lajos tollából a következő cimü értekezés 
jelent meg: «Heyden Sebald Gyermeki beszélgetéseinek latin
magyar szövege 1531-ből. Adalék SYLVESTER János irodalmi mű
ködéséhez. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. DÉZSI Lajos, 
Budapest, 1897». A dolgozat tulajdonkép különlenyomat volt az 
Irodalomtörténeti Közleményekből s két főrészre oszlott : egy be
vezetésre, ahol szó volt HEYDEN Sebaldról, Puerilium colloquiorutn 
forumulae c. müvéről, a mü magyar kiadásairól, továbbá arról, 
hogy az e műben való magyar szöveg SYLVESTER János tollából 
ered; s egy szöveg közlésre, amely az 1531. évből való s a 
M. N. Múzeum könyvtárában unikum gyanánt őrzött krakkai 
latin-német-lengyel-magyar nyelvű nyomtatvány latin-magyar részét 
tartalmazza. 

A felsorolt magyar kiadások közt volt egy, amelynek Krakkai 
Töredék a cime s amelyből mindössze egy ív, a B. jelzetű van 
meg s ezt a krakkai jAGiELLO-könyvtárban őrzik. Ezt a töredéket 
SZAMOTA István fedezte föl (1. Magyar Nyelv, VII. 55.), tőle érte
sült DÉZSI e töredék létezéséről. A Krakkai Töredékről már most 
az volt DÉzsmek a nézete, hogy az az 1531. évi kiadásnak a javí
tott kiadása. így tehát a legrégibb ismert nyomtatott magyar 
szöveg 1531-ből való. 

Amikor DÉZSI értekezése megjelent, ismertetést írtam róla a 
Magyar Könyvs^emlé-bt (új foly. V. 3 o.) és a Magyar Nyelvőr-be 
(XXVI. 403.). Filológiai érvek alapján azt bizonyítottam, hogy 
a legrégibb nyomtatott magyar szöveg a Krakkai Töredék. 

Ervelésem hatása alatt DÉZSI a Krakkai Töredék szövegét 
aztán kiadta külön értekezésben a Magyar Könyvszemle V. 341. 
köv. lapjain. 

Magyar Könyvszemle. 1912. II. füzet. 7 
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1910. nyarán Krakkóban voltam s ott újból kezdtem tanul
mányozni a Krakkai Töredéket. Tanulmányom eredménye volt a 
Magyar Könyvszemle 1910. évi folyamában (289—299.) közölt 
értekezésem, melyben ezt állítottam: 

«HEYDEN Sebald «Formuláé colloquiorum puerilium» cimü 
latin-német müvét, melynek eddigi, tudomásunk szerint, legrégibb 
kiadása 1528-ban jelent meg Nürnbergben, ERDŐSI SYLVESTER János 
fordította magyarra. Valószínű, hogy a magyar kiadás a lengyel
lel egyszerre jelent meg. ERDŐSI SYLVESTER fordítását, nyelvét 
hibátlanul a Krakkai Töredék őrizte meg, ebből készült az 1531. 
évi kiadás, amely így második kiadás. A Krakkai Töredék IJ28— 
i$ßl. közt jelent meg, SYLVESTER életrajzi adatai alapján azonban 
valószinü, hogy a megjelenés éve IJ28 vagy ij2p. Mindezek 
alapján tehát állítjuk, hogy a legrégibb magyar nyomtatott könyv 
a Krakkai Töredék.» E bizonyítás alapján aztán a Krakkai 
Töredék hasonmását is szükségesnek láttam értekezésemhez mel
lékelni. 

így állt a Krakkai Töredék ügye egész a legutóbbi időkig. 
Március hó folyamán egyik barátom, HORVÁTH János Eötvös-
kollégiumi tanár arról értesített, hogy a Neue Jahrbücher für das 
klassische Altertum, Geschichte und deutsche Litteratur und für 
Pädagogik 1912. évi februári füzetében (XV. Jahrg., XXIX—XXX. 
Bdes, 2. Heft, zweite Abteilung, 108. lp.) FRITZ József ismertet 
egy HEYDEN Sebald-féle «Puerilium colloquiorum formuláé»-t, 
amely latin-német-lengyel-magyar nyelvű s Krakkóban 1527-ben 
jelent meg. A könyvet FRITZ a danzigi Városi könyvtárban 
(Stadtbibliothek) egy gyüjtelékes kötetbe kötve találta, jelzete: 
IX. F. o. 97. HORVÁTH J. szóval kifejezte előttem azt a gyanúját 
is, hogy FRITZ leírásával ő összevetette az általam kiadott hason
mást s úgy találta, hogy a Krakkai Töredék ez 1527. évi kiadás
nak a B. ive. 

E baráti figyelmeztetés után a M. N. Múzeum könyvtára 
útján azonnal megkerestem a danzigi Stadtbibliothek igazgató
ságát, kérve, küldené el a FRITZ József által leírt IX. F. 0. yj. 
jelzetű (más jelzése: Cb. J77J±) kötetét. 
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Kérésemet teljesítették. Amint a kötet megérkezett, rögtön 
átnéztük, első sorban FEJÉRPATAKY László igazgató. Ö vette tehát 
elsőnek észre, hogy a kötetben nem egy, hanem két ismeretlen 
magyar nyomtatvány van, s mindkettő VIETOR Jeromos nyomdájá
ban Krakkóban készült ij27-ben. Már az első egybevetésnél is 
rögtön kétségtelenül bebizonyosodott, hogy a Krakkai Töredék 
azonos e nyomtatványok egyikének, a% IJ27- évi Heyden S. : «Pve
rilivm Colloqviorvm Formuláé» c. művének B. ivével. Az 1527. évi 
HEYDEN: «Pverilivm Colloqviorvm Formulae»-iból tehát eddig 
egy teljes (a dançigi Stadtbibliothek-é) és egy csonka (a krakkai 
jAGiELLO-könyvtáré) példány ismeretes. 

Ezek után áttérhetünk a küldött kötet minket érdeklő része 
ismertetésére. 

Mint fentebb említettem, a kötet kolligátum ; benne összesen 
hat XVI., XVII. századi nyelvtani és szótári mü van egybe
kötve.1 A kötés XVII. századi hártyakötés. Belül exlibris ezzel 
a felirattal: Ex Bibliotheca Senatvs Gedanensis ( = Danzig város 
tanácsa könyvtárából). — A kötet provenienciájára sehol semmi 
bejegyzés. A bekötött müvek közt negyedik: HEGENDORPHINUS 

Christoforus : Rvdimenta grammatices Donáti c. müve, az ötödik 
pedig: HEYDEN Sebaldus «Pverilivm Colloqviorvm Formulae»-ja. 

HEGENDORPHINUS müvének címe, amint az idenyomtatott 
hasonmásból (1. kép) is látható, ez: 

RVDIMEN « | TA GRAMMATICES DONÁTI CVM | NON-
NVLLIS NOVIS PRAECEPTI = | uncuhs, tum optimis qmbus'q; 
exemplis locuple = | tata, in gratiam puerorurn, qui nondum | mag-
nis Grammaticis audiendis | matun sunt. | Acceßit commentanolus 
de usu prono = | minum reciprocorum, Sui et Suus. | AD 
LECTOREM. | Scripsimus hsec pueris, pueris prodesse studemus | 

1 E művek a következők : 1. Epi tome dictionarii... altera editio . . . à Georgio 
Kilio. Islebiae, Anno 1604, 8° At—N8 ; — 2. Vocabvlariolvs . . . avtore Georgiô 
Kiliû,Islebiae, Anno 1604, 8° C^—Qs (az előbbivel folytatólagosan jelezve); — 
3. Nova methodvs docendi pveros analphabeticos... per Nicolavm Cle-
nardvm . . . Francofvrti 1576, 8° 61 számozott oldal -f- 1 ; — 4. es 5. a két magyar 
nyomtatvány ; — 6. Hadriani Ivnii medici Nomenclator... Coloniae Vbiorvm 
1588, 8° 368 számozott oldal. 

7* 
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Id si fit, satis est, non aliud cupimus. | Autore Christoforo | 
Hegendorphino. j Acceßit et nunc denuo triplex (uidelicet Alma-
nica | Polonica et Vngarica) exemplorum interpretatio. | 

8° 154 X 93 mm., Al—G4, az első ív nyolc levél, a többi 
négy-négy, összesen 32 számozatlan levél. Tartalma: ib 1. ET 

GENERE ET VIR-
TVTENOBILIACI 
Prasstanti D. Geor-RVDIMEN 

TA GRAMMATICES DONATI CVM 
NONNVLLIS NOVIS PRAECEPTI* 

' umdtsjum opttmis quibufy exempte locuplc* 
tett, m gratiam putrorwm, qui nondtm 

mgnis Grammticis attdkndis 
mturt [wit. 

gio de Logkschau 
Potentiß. Principis 
D | Domini Ferdi-
nandi Vngarias et 
Bohemia; Regis etc.| 
Consiliarij, et ad 
Regiam Maiestatem 
Poloniae Oratori. 
Hiero. Vietor Cal-
cographus S. D 
ez ajánlás kelte : 
Cracouiae ex offi
cina | nostra litera-
ria ultima Iunij. 
Anno salutis nostras 
1527. — 2 a L: DE 
NOMINE . . . itt 
kezdődik a tulaj-

donképeni latin 
nyelvtan, s tart a 30a lap aljáig, ahol ez van: Finis Rudimen-
torum Grammá = | tices Donáti; — 30b 1. : COMMEN = | 
Tariolvs... (említve a címlapon i s ) . . . tart 3i b 1- 15. sorig, — 
3i.b 1. 16. sortól: IOANNES SYLVESTRIS | Pannonius 
stúdiósáé Iuventuti c. vers, amely átterjed a következő lapra 
is; a versnek ez a vége a kolofont tartalmazó lapra esvén olvas
ható a hasonmáson (2. kép). — 32=* : Cuius . . . s alul a kolofon: 
Cracouias, apud Hieronymum Vietorem. | Anno domini Millesimo 

Atoeßit commettariotu* de u[u prono* 
tmmm reáprooorum^Sui er Sm*. 

AD LECTOREM. 

fcrtpÇmw hxc pucrisjuew prodeße ßudcmus 
Id ji ßtjütis cftjwtt aliud tupimus. 

ÀUtore Cbrißoßro 
Hegndorphino.t 

Aarjfo O" nuncdenuo triplex (uideîiœt Aimantez 
Volonia w VngxrïafacmpkrwmmtsrpretotiQ, 

I. kép. 
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Quingen | = tesimo Vigesimo septimo. [ Cum gratia et priuilegio. — 
32.b 1. : címer, amely valószinüen LOGKSCHAU Györgyé, kinek a 
kiadást VIETOR ajánlja (lásd a hasonmást, 5. kép). 

E leírásból lát
t a « « pof \hdiumjriplcx idiomiyVUtor 
: PaomMmtHclucáwmJarm&timmfatuUt. 
Qumáoquidem RhomAtULphrafcnon fetnpwdperte 

hcapit cxttrnumjnflcxibmjUafonm, 
Vaomeum fißrtt tuas ojjindcrit aures 

Errori ïcâvr andide parce prccor. 
TtÀOÇ. 

ható, hogy a mü 
latin nyelvtan az if
júság számára. A la
tin nyelvtant DONA-

TUS Aelius müve 
alapján (lásd Gram-
matici Latini IV. edi-
tio KEIL), akit a hu-
manismus korában 
sokat kivonatoltak s 
akinek alapján SYL

VESTER 1539. évi 

nyelvtana is készült 
(1. SZEGEDY R. érte
kezését Egy. Phil 
Közi. XXIII. 40 s 
köv. 1.), HEGENDORFF 

Kristóf készítette. 
HEGENDORFF Kristóf 

1500-ban született 
Lipcsében, s már 17 
éves korában latin 
nyelvű költeménye
ket írt; humanista, 
tanító, theologus és 

Vatcrnojkr VngtWar. 

ege aUmkiï. mpttotg mw&n m fel* 
ton. Wwton mpp #fco mçwcctttm *â* 
gpab ttcfíwnf mA*m mcafe ßocfeafbnefê  
mt mx> KoWfcmUtfi mpft'itf? W& 

Auc Marid. 

tättat műfajt* aftottti t& mpfeftKCl 

Crdcom£,dpui nieronymumVictorem, 
Anna dovüni MMefano Q&ngn+ 

tcftmo vtgÇimofeptim. 
Cmgrttu er pri«i7rgo, 

2. kép. 

jogász volt. 1525-ben 
a görög irodalom tanítója Lipcsében, 1536-ban Frankfurtban Doctor 
Juris, 1537-ben syndicus Lüneburgban, majd superintendens; 1539— 
40-ben Rostockban egyetemi docens, 1540-ben újra Lüneburgban 
van. Először talán ECK, később azonban határozottan LUTHER hive 
volt. Meghalt 1540. aug. 8-án (lásd JÖCHER és Allgem. Deut. Biogr.), 

file:///hdiumjriplcx
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Munkái közt nem latin nyelvtana a legnevezetesebb. Sőt e 
munkáját az Allgem. Deutsche Biographie meg sem említi. Szó 
van azonban róla JöCHER-ben a megjelenés éve említése nélkül. 
Nekünk sem sikerült megállapítanunk, hogy mikor jelent meg 
HEGENDORFF Rudimenta grammatices Donáti c. müve először. Való
színű, hogy lipcsei tanító korában írta e müvet, ahol MOSELLANUS 

Petrus utódjaként működött, kinek egyszersmind tanítványa volt. 
Az általunk itt ismertetett 1527. évi kiadás tehát a műnek nem az 
első kiadása. Egyébiránt ez a címlapon ki is van téve így : Acceßit 
et nunc denuo triplex (uidelicet Almanica | Polonica et Vngarica) 
exemplorum interpretatio = azaz: És most újonnan hozzájárult a 
paradigmáknak hármas (t. i. német, lengyel és magyar) értelme
zése. Ebből tehát az következik, hogy a mű latin nyelvű kiadása 
1527. előtt, míg a négy nyelvű kiadás először 1527-ben jelent meg. 
A HEGENDORFF-féle Rudiment a-knak vannak későbbi kiadásai is; 
ERSCH—GRUBER említ egy 1532. évi mainzit és két bázelit, melyek 
közül az egyik 1534-ben, a másik 1537-ben jelent meg. Valószínű, 
hogy ezekben nincs meg a lengyel-magyar szöveg. 

A műnek tehát az a célja, hogy a tanuló itjuság a latin nyelv
tant anyanyelve segítségével tanulja. VIETOR nyomdász pedig 
három nemzet ifjúsága érdekeire volt tekintettel, amikor a latin 
nyelvtant német, lengyel és magyar értelmezésekkel láttatta el. 

Minket már most első sorban az érdekel, ki volt a magyar 
rész tolmácsa. S erre nem nehéz megfelelni. Több ok szól amel
lett s ez okok egymást kölcsönösen támogatják abban, hogy a 
műnek ERDÖSI SYLVESTER (itt SYLVESTRis-nek írja magát) János a 
szerzője. Az első ok, amely emellett szól, hogy a műben mind
össze egy költemény van a tanuló ifjúsághoz s e latin nyelvű köl
temény fölirata ez: «Ioannes Sylvestris Pannonius studiosas Iuuen-
tuti». A költemény elmondja, hogy mi volt a célja e latin nyelv
tannal fÍEGENDORFF-nak s mi volt ViETOR-é, aki három nyelvű 
(idioma Paeonicum = magyar, idioma Heluecium = német, idioma 
Sarmaticum = lengyel) értelmezésekkel láttatta el. A költemény
ben SYLVESTER bocsánatot kér, ha talán itt-ott a latin szó értel
mezését elhibázta, s ez a mentegetődzés kétségtelenné teszi szerző-
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ségét. A költemény e része, amint az különben a hasonmáson is 
látható (vö. 2. kép), így hangzik: 

Quandoquidem Rhomana, phrasis, non semper aperte 
Acapit externum, in flexibus, illa, sonum, 

Paeonicum sí forte tuas offenderit aures 
Errori lector candide parce precor, 

TÉXOÇ. 

Nemcsak ebből, de a költemény után közölt magyar Miatyánk-
ból és Üdvözlégy-ből is kitetszik, hogy e latin nyelvtan első sor
ban a magyar ifjúságnak készült. Lengyel vagy német Miatyánk 
a miiben nincs. 

A latin nyelvtan magyar nyelvi anyaga a második ok, amely 
SYLVESTER szerzősége mellett szól. E magyar nyelvi anyag hang-
és alaktani tekintetben teljesen egyezik HEYDEN Sebald müve 
1527. évi kiadásában megjelent magyar résszel s e kettő legtöbb 
sajátságában egy SYLVESTER Ujtestamentoma nyelvével. A harmadik 
ok, hogy SYLVESTER életrajzi adatai is támogatják szerzőségét. 
SYLVESTER 1526. okt. 26-án a krakkai egyetem hallgatója, itt volt 
1527. május havában is (vö. hogy a nyelvtanban VIETOR előszava 

n 

1527. június havában kelt). O tehát a müvet Krakkóban láthatta 
el magyar értelmezésekkel s ugyanitt ő maga korrigálhatta is. 
Van egy negyedik ok is szerzősége mellett s ez az, hogy az 1539-i 
nyelvtanában ő maga is mintha említené e müvét (1. lejebb). 

A müvet VIETOR Jeromos LOGKSCHAU Györgynek, FERDINÁND, 

Magyarország és Csehország királya tanácsosának s lengyel 
követének ajánlja. 

A mü nyomdai kiállításáról is szóljunk egy pár szót. A mű
ben levő latin szöveg ú. n. italica betű typussal van nyomva, 
míg ellenben a magyar és a lengyel szavak fractura betűkkel 
(lásd e betűket a Miatyánk szövegében a hasonmáson és róluk 
lejebb). 

HEYDEN Sebald müvének címe, amint az ide nyomtatott hason
máson (3. kép) is látható, ez: 

PVERILIV | COLLOQIORVM | Formuláé pro primis Tyro-
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nibus I per Sebaldum Heyden ex Comi- | corum campo hinc inde 
collecte | iam denuo Germanico Po- | lonico ac Vngarico ideomate 
illustrate. | SEBALD. HEYD. AD | Nasutum Lectorem. | Consultum 
pueris uolumus Nasute ualeto. | Queritur his fructus, glória nulla 
mihi. I 

8° 154 X 93 ram., A! — I4 + 2 levél, összesen 38 számo
zatlan levél (egy-
egy ívben négy le
vél). Tartalma: ib 1. 
GENEROSAE IN-
D O L I S A C O P T I H 
me spei puero Iodoco 
Decio pncstantiss. 
Domini Iodoci | Lu-
domci Decij flliolo, 
M. Anshelmus Epho-
rinus. S. D. |. — 2a 1. 
Salutatio Matuhna. 
Dialógus. I , in
nen a 38» lap al
jáig van a latin-né-
met-lengyel-magyar 
szöveg. — 38b 1. 
IOANNIS SYLVE
STRIS PAN — I no-
nij ad Michaelem 

(kolofon) : Cracouiae 
XXVH. Mense Au-

PVERILIV 
C O L L O q V I O R V M 
Formulée pro prímís Tyronibus 
per Sebaldum Heyden ex Comi' 
corum campo hinc inde colledte 

iam denuo Germaníco Po/ 
lonico ac Vngarico 
ideomate illuítrate. 

SEBALD. HEYD. 
Htfutum Ufiorem. 

AD 

Confuttm pueris uotumut Nafutt uakto; 
QBeritwr hkpHçks&km mtktmhU 

3. kép. 

Gezthi puerum | bon« spei Decastichon.... 
apud Hieronymum Vietorem. | Anno M. D 
gusto. j Cum gratia et priuilegio (4. kép). 

Azok után, amiket HEYDEN müvéről eddig DÉZSI L. meg én 
írtunk, nem sok mondanivalóm van róla e helyen. Azért csak a 
következőkre szorítkozom : 

a) Az 1527. évi kiadás címlapján az van, hogy «iam denuo 
Germanico Polonico ac Vngarico ideomate illustrate» ; ebből 
következik, hogy van régibb magyar nyelvű HEYDEN Sebald is. 
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Hogy mely évből való ez a régibb kiadás, egyelőre nem tudjuk 
(vö. Irodalomtörténet I. 219.). A bibliográfiai irodalomban erre 
még olyan nyomunk sincs, mint volt az ESTREICHER közlése, aki 
állította, hogy van 1527. évi magyar értelmezéssel ellátott HEYDEN 

(1. M. Könyvszemle, 1910 : 290). 
b) EPHORINUS Anshelmus krakkai orvosdoktor, DECIUS lodocus 

Lajos pedig lengyel 
történetíró és I. 
ZSIGMOND lengyel 
király titkára volt. 
Az ő fiának aján
lotta e müvet (Io-
docusnak), miután 
már egyik fiát (Joan-
nest) sikerrel ok
tatta. Biztos, hogy 
EPHORINUS volt a 
lengyel szöveg ké
szítője. 

c) A magyar 
szöveg szerzője két
ségtelenül SYLVES

TER János. Úgy lát
szik, hogy a müvet 
GEZTHI Mihály hasz
nálatára fordította 
magyar nyelvre. Hogy SYLVESTER a GEZTHI Mihály tanítója lett 
volna s ha igen, mikor, továbbá, hogy ki volt ez a GEZTHI Mihály, 
minderről bizonyosat semmit sem tudunk. A most előkerült 1527. 
évi kiadással módosulniok kell azoknak a föltevéseknek is, ame
lyeket DÉZSI SYLVESTERnek a GEZTHi-családnál való nevelősködésére 
felállított. 

d) A Krakkai Töredék és az 1527. évi itt ismertetett kiadás 
azonosak. A Krakkai Töredék hasonmásából (1. M. Könyvszemle 
1910. évfolyam) látható, hogy a latin szöveg italica betűvel, a 

Ï O Â N N I S SYLVESTRIS PAK* 
tömj «d mtbaelm Geztbtpucrwm 

bona ffrci Dcajfokon, 

D xfepre&rnoßra Mirfat Jgetwrop propdg 
Gcnto7ui m patria fis dem ipfe tua, 

Di/cr, equidcm 4 teneris mdtum tu ajjuefare9ut'm^à 
Vtr%fiw>L<ttijgkrU prima choru 

Difœfuc'mçtmwmdamnofa peroáá pcrdas, 
Acre deditfopbta quod dem iUc ftW. 

Dfiejcd bac, moneo9quapofldedifœre nmjttÀm 
PcäMQMf gr indem lamitiridemc^ uirm, 

Bifo^uidem uaßoperemt9utarmjmcrbc 
Ctmü&jnanent mmi9tm'wgnij$botu» 

Crtœuia Apud Hieronymm Vietorcm 
Anw M* D. X X V I L 

Mffljê Augußo, 

cm grttùtçrprwkgo* 

4. kép. 
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többi pedig, tehát a magyar is, fractura-betüvel van nyomtatva 
(erről lejebb). 

Az itt ismertetett két mü közül a HEGENDORFF-SYLVESTER-

féle lengyel-német-magyar értelmezésekkel ellátott latin nyelvtan 
irodalmunkban teljesen ismeretlen volt. A lengyel irodalomban 
az itt leírt két mü 1906 óta ismeretes; ekkor fedezte fel őket 
Danzigban MIASKOWSKI Kazimierz s írta le a lembergi «Pamietnik 
literacki» V. 434—436. 1. Eddig tudomásunk nem volt róla, hogy 
SYLVESTER 1539-ben megjelent Grammatica hvngarolatina müve előtt 
is írt volna nyelvtani müvet. Most, hogy ez az 1527. évi 
Rudimenta előkerült, kimagyarázhatjuk, hogy SYLVESTER e mü
véről 1539. évi nyelvtanában említést tesz. Abban a versben, ame
lyet «Grammatica hvngarolatina in usum puerorum recens scripta» 
elején az ifjúsághoz intéz (1. TOLDY Fer.: Corpus gr. 3), ilyet olvasunk : 

Quisquis in hoc ludo studiis incumbis honestis, 
Hac noua, quae cernis, iam cape dona libens. 

Prima, puer primis, discas, rudimenta, sub annis 
Imis contemptis, nee cito summa petas. 

E versnek általam kiemelt részeit most már, de csakis most 
már talán szabad úgy értelmeznünk, hogy itt SYLVESTER hivat
kozik 1527-ben kiadott Rudiment a-'vcz. 

Mindabból, amit eddig elmondtam, kiderül, hogy az eddig 
ismert legrégibb nyomtatott magyar könyvek az itt bemutatott 
két SYLVESTER-féle mü. 

Valószínű azonban, hogy ezeknél régebben nyomtatott magyar 
szövegek, hogy ne mondjam könyvek is vannak. S erre két föl
tevést is lehet idézni. Az egyik szerint a legelső magyar nyom
tatvány Nürnbergben készült volna 1484-ben s Szent István király 
jobb kezének megtalálásáról szóló imádságot és éneket tartalmazta 
volna. E nyomtatvány egykori létezésében az ujabb kutatók kételkednek 
s azt állítják, hogy ilyen sohase jelent meg (1. DÉZSI L. : Heyden S. 3). 
A másik föltevés FRAKNÓI Vilmostól, (M. Könyvsz. régi foly. 1879 :), 
illetőleg SZILÁDY Árontól való. A M.N. Múzeum könyvtára ugyanis 
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egy egy lapnyi magyar nyomtatványtöredéket őriz, amely SZENT PÁL 
Rómaiakhoz írt levelének egy töredéke fractura-betükkel nyom
tatva. A szöveg egyezik KOMJÁTHY Benedek 1533-ban megjelent 
A% %enth Paal leveley magyar nyelven müve megfelelő helyével. 
Minthogy már most KOMJÁTHY maga is említést tesz «Szent Pál 
leveleinek» magyar fordításáról, FRAKNÓI a magyar szöveg betü-
typusa alapján azt hiszi, hogy ez a magyar fordítás 1495. körül 
SCHÖNPERGER sajtójában nyomatott volna Augsburgban. A töredé
ket SZILÁDY Áron is a XV. század végéről vagy a XVI. elejéről 
valónak tartja, szerinte ez KOMJÁTHY munkája első ivéből készült 
próbanyomás, amely nem ViETOR-nál jelent meg s amelynél 
ViETOR tökéletesebbet igyekezett előállítani (1. SZILÁDY Áron «Az 
zenth Paal leueley magyar nyelven kiadása 475—479. lapjait). 

A legfőbb ok, amiért e töredék korát a XV. század végére 
vagy a XVI. század elejére tették, az, hogy olyan fraktura betű 
típussal van nyomva, amilyen 1530. tájáról akkor még nem került elő. 
A töredék kora megítélésénél ez a szempont nem döntő fontosságú. 
Hiszen fraktura-betükkel jelent meg nemcsak az itt ismertetett két 
1527. évi ViETOR-féle nyomtatvány, hanem úgy jelent meg ViETOR-nál 
MURMELLIUS szótára 1533. évi kiadásának a magyar anyaga is. 
Általában a legelső magyar nyomtatványok magyar szövege 
fraktura betűkkel volt nyomtatva, s ez a betütipus még később, 
nem Krakkóban nyomtatott müvekben is föllelhető. E fraktura 
betűk egyik tipusa az is, amellyel PESTHY Gábor Nomenclatvra-]a. 
1538. évi kiadásának (Bécs) magyar anyaga van nyomtatva. Ezek 
a betűk szokatlanok voltak a magyar Írásban s ezért szokatlanok 
a nyomtatásban is. Tiltakoztak is ellenük az egykorúak, ille
tőleg a közel-egykoruak. Az egyik ilyen tiltakozás SZIKSZAI 

FABRICIUS Balázs Nomenclatura-]^ 1597. évi kiadásában olvas
ható. Itt az van, hogy «Nullám enim scriptum hujus generis 
in nostris Scholis extabat, sí Nomendaturae cui lingua 
Ungarica literis Germanicis, nostris pueris difficilioribus 
expressa accessit, excipias rudimenta». A másik MOLNÁR Albert, 
aki ugyané műről szótára 1604. évi kiadásában ezt mondja: 
— «sed in editione literis. . . . Germanicis voces Vngaricae 
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erant impressae. Vnde factum est, ut nostris pueris parum essent 
utiles» (mindkét helyre vö. MELICH, A magyar szótárirodalom 47. 1.). 

Fontos azonban, hogy teljesen hasonló betütipus van OZORAI-

nak Krakkóban, 1535-ban ViETOR-nál nyomtatott «De Christo» c. 
müvében, amint ezt RUPP Kornél (Tanulmányok 21) megállapí
totta, s ugyanő kimutatta, hogy a töredék magyar szövege> 

amely azonos KOMJÁTHY «Epistolae Pavli lingva hvngarica do-
natae» (1532 Krakkó) c. müvében közölt magyar szöveg egy 
részével (az egyező részek SZILÁDY kiadásában : 36 1. 6. sor — 
37. 1. 12. sorig + 39. 1. 3. sor — 40. 1. 11. sorig), nem Szent 
Pál Rómabeliekhez írt levelének, hanem annak az ERASMUS-féle 
argumentum-nak a fordítása, amelyet ERASMUS a maga Új testa-
mentoma kiadásában Szent Pálnak Rómabeliekhez írt levele 
elé írt. Ez az argumentum (vö. ERASMUS: Opera omnia, Lugd. B. 
1705, az egyező részek Tomus VI. 550. alul 7. sor— 551. felül 
2. sor-f- 551. felül 13. sortól 4. sorig) pedig először 1516—1521. 
közti években jelent meg. A magyar töredék tehát ez éveknél 
régibb nem lehet. Mindazonáltal erős a hitem, hogy a most 
előkerült két 1527. SYLVESTER-féle mü csupán az eddig ismert 
magyar nyelvű nyomtatványok közt a legrégebbi. Hogy 
régebbiek is vannak, arra bizonyíték az 1527. évi HEYDEN-

SYLVESTER-féle műnek címlapján levő iam denuo = «immár újonnan» 
kitétel. Bizonyítékul hozható föl, hogy nyomtatott magyar nyelvű 
könyvekkel irodalmunkat a hazai erazmisták ajándékozták meg. Ez 
a mozgalom, amelyet RUPP Kornél (1. Tanulmányok Bpest 1898) 
és SZILÁDY Áron állapított meg, sok olyat hirdetett, amit tőle 
örökül átvett a reformáció. így hirdette, hogy a szentirást le 
kell fordítani a nemzeti nyelvekre, hogy pedig a szentirást jól 
lehessen lefordítani, hangsúlyozta a görög, s REUCHLIN hatása alatt 
a zsidó nyelv fontosságát. Az erazmisták az egyház egységét nem 
akarták megbolygatni, de sok olyant hirdettek, ami az ortodoxiával 
ellenkezett. Hazánkban ilyen erazmisták már 1520 táján voltak. 
Ilyen erazmista volt SYLVESTER is, ki még később is, mikor hajlott 
a reformációhoz, ERASMUS újtestamentumi szövege alapján fordítja 
az újszövetséget. A fentebb ismertetett két nyomtatvány, ame-
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lyekböl az is kitűnik, hogy SYLVESTER tudott görögül, szintén 
erazmista érzelmű szerzők szellemi terméke, akik közül HEGEN-

DORFF később LUTHER hive lett. Hogy HEYDEN Sebald szintén 
erazmista volt, bizonyítja az is, hogy ő ERASMUS Familiorum collo-
quiorum formuláé c. munkája példájára készítette a maga Puerilium 
colloquiorum fûrmulae-)&\.. 

Ha már most hazánkban 1520. táján is igen erős volt az 
erazmista mozgalom, amihez kétség alig fér, akkor lehetetlen föl
tennünk, hogy az első nyomtatott magyar könyv csak 1527-ből, 
vagy akár 1526-ból származzék. Az eddig ismert két legrégibb 
magyar nyomtatvány egyéb tanulságairól más helyen fogok érte
kezni, amikor ki is fogom őket adni. 

MELICH JÁNOS. 

5. kép. 



AZ ELZEVIEREK R E S Z P U B L I K A I ES ROKON
KIADVÁNYOK A M. N. MÚZEUMBAN. 

(Első közlemény. — 13 szövegképpel.) 

A mult századok klasszikus nyomdász-dinasztiái közt kevés 
van, mely olyan hosszú ideig s olyan általánosan uralkodott volna 
a közízlésen, mint az ELZEViER-család. Nemcsak a szenvedélyes 
könyvbarát, hanem a laikus is megbecsülte azokat a könyveket, 
melyek e cég jelzésével ellátva kerültek kezei közé s habár a 
XVI. és XVII. század tipográfiai mestereinek kereslete ma már 
korántsem akkora, aminő volt teszem azt a mult század második 
felében, az Elzevierek Ízléses kiállításukkal, kellemes nyomásukkal 
ma is lebilincselik azok érdeklődését, akik a divat változó szeszé
lyeivel nem törődve, a szépet pusztán a szépért kedvelik. 

Az ELZEViERek világhírű leydeni műhelyét ELZEVIER Lajos, 
flamand származású könyvkötő alapította meg, aki 1580-ban tele
pedett meg ebben a virágzó egyetemi városban. Könyvkereskedését 
az egyetem kuratoriumától nyert és 1587 április havában kelt 
kiváltságlevél alapján nyitotta meg az akadémia területén. ELZEVIER 

Lajos 1617 elején halt meg, virágzó, de a korabeli könyvkeres
kedők és kiadók tevékenységétől semmiben sem különböző üzletet 
hagyva örököseire. A leydeni üzletet legidősebb és legfiatalabb 
fia vette át: Máté és Bonaventura; Máté 1622-ben a saját fia, 
Ábrahám javára lemondott az üzletrészéről. A két új társ 1625-ben 
magához váltotta ELZEVIER Izsáknak 1617-ben berendezett nyom
dáját s ezzel meg volt adva a cég tipográfiai világhírének lehe
tősége. Tényleg a cég virágzásának legfényesebb korszaka 1626-ban 
indult meg s a vállalkozó szellemű társak a nagyszabású kiadvá
nyok egész sorát indítják meg. Ekkortól datálódik az ELZEViERek-
nek mint egyetemi könyvnyomtatóknak a szereplése is. Az üzlet-
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társak egy és ugyanazon évben, 1652-ben, haltak meg; helyüket 
elfoglalták fiaik: János és Dániel. A békés együttműködés azon
ban nem tartott sokáig. Dániel 1655-ben kilépett az üzletből s 
ELZEVIER Lajossal szövetkezett, akinek 1638 óta volt Amsterdam
ban virágzó könyvkiadó és könyvnyomtató üzlete, János pedig 
egyedül vezette tovább a törzsüzletet 1661-ben bekövetkezett halá
láig. Özvegye alatt a vállalat lassankint hanyatlásnak indult. Az 
amsterdami ház is lassankint veszített jelentőségéből s Dániel 
1680-ban bekövetkezett halálakor végleg feloszlott. 

A nyomdászcsalád Utrechtben és Hágában működő tagjai 
jelentőség dolgában messze mögötte maradtak a leydeni és amster
dami cégnek. 

A hatalmas nyomdászdinasztia sajtótermékeiről és kiadvá
nyairól, több eredeti katalógus mellett, számos ujabb tudományos 
összeállítás is van, a legteljesebb Alphonse WiiXEMsé, melyre 
alábbi leírásainkban mi is folyton hivatkozunk.1 

Az ELZEViERek kiadványait a betűk szépsége, a papir jósága 
s a szedés művészi elrendezése jellemzik. Számuk WILLEMS sze
rint 1608-ra tehető, melyek egy része — sajtórendészeti okok
ból — költött nevek alatt jelent meg, míg vannak olyan az ELZEViERek 
mesterjegyével ellátott nyomtatványok is, melyek más műhelyek 
termékei. 

Kiadványaik közül ma is becsben állanak, habár általában a 
bibliofilek ELZEViER-kultusza erősen hanyatlott, a huszonnegyedrétü 
ú. n. reszpublikák, melyek az egyes európai s Európán kívüli 
államok rövid történeti, földrajzi leirását és statisztikai adatait 
tartalmazzák s eredetileg egy hollandi forintba kerültek köteten-
kint. Nevüket e kezes kötetkék cimfelirásukról nyerték, mely 
rendszerint így kezdődik: «Respublica sive status» stb. Maga a 
kiadócég is e gyűjtőcím (Reipublicae) alá foglalta 1638-ban ki
adott hivatalos jegyzékében az addig megjelent harminc kötetet. 
Georg FRICK, aki a reszpublikákkal különösen behatóan foglalko
zott, ide számítja még az 1638 utáni három kötetet, ú. m. 

1 Les Elzevier, Histoire et annales typographiques. 1880. 
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Chinât (1639.), Portugáliát (1640.) és Japánt (1649.), az 1638-iki 
jegyzékben föl nem sorolt 1626-iki Galliát, mellyel az 1629-iki 
Gallia nem azonos s esetleg még az 1637-ben megjelent Status 

particularis regiminis S. C. Maiestatis Ferdinandi c. kiadványt. 
Ekként FRICK szerint a reszpublikák teljes sorozata 35 darabból 
áll. Mi ehhez hozzászámítjuk még az alakra s kiállításra, sőt tar
talomra a tulajdonképeni reszpublikákkal szorosan rokon Sleidani 
de quatuor summis imperiis libri trés (1631.) Cluverii Introductionis 
in univers am geographiam libri VI. (1627.) és Campanellae de 
monarchia Hispanica (1641.) c. kiadványokat is, melyek közül 
legalább az elsőt BRUNET is a reszpublikák közé sorolja jeles 
Manueljében.1 Ilykép tehát összesen 38-féle kiadványból áll az 
ELZEviERek Reipublicae sorozata, melynek minden egyes tagja meg 
van esetleg több kiadásban, vagy lenyomatban a M. N. Múzeum 
könyvtárában. 

WILLEMS alapján e harmincnyolc kiadvány zsebalakú kiadásait és 
változatait a következőkben csoportosítjuk : 

I. SMITHUS I. De republica Anglorum. Első kiadás 1625. Két 
változat. Második kiadás 1630. Harmadik kiadás 1641. Két változat. 

II. CONTARENUS C. De republica Venetorum. Első kiadás 
1626. Második kiadás 1628. Két változat. 

III. Respublica Galliae. Egyetlen kiadás 1626. 
IV. SCRIVERIUS P. Respublica Romana. Első kiadás 1626. Má

sodik kiadás 1629. Két változat. 
V. CLUVERIÜS P. Introductio in universam geographium. Első 

(zseb) kiadás 1627. Második kiadás 1629. Harmadik kiadás 1641. 
Két változat, melyek egyike hamisítvány. Negyedik kiadás 1651. 
Ötödik kiadás 1659. Hatodik kiadás 1670. Hetedik kiadás 1672. 
Nyolcadik kiadás 1677. 

VI. Helvetiorum respublica. Egyetlen kiadás 1627. Három 
változat. 

VQ. Respublica Poloniae, Litvániáé, Prussiae, Livoniae etc. 
Első és második kiadás 1627. Harmadik kiadás 1642. 

1 Manuel du libraire. 5. kiadás. Paris 1860—65. 
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VIII. Respublica Scotiae et Hiberniae. Első kiadás 1627. 
Második kiadás 1630 (1627-iki évszámmal a címlapon). 

IX. De principatibus Italiae. Első kiadás 1628. Második 
kiadás 1631. Két változat. 

X. Gallia. Első és második kiadás 1629. 
XI. Hispánia. Első és második kiadás 1629. 

XII. De regno Daniae et Norvégiáé. ElsŐ és második ki
adás 1630. 

XIII. Belgii confoederati respublica. Első, második és harma
dik kiadás 1630. 

XIV. Russia itemque Tartaria. Első és második kiadás 1630. 
XV. Turcici imperii status. Első kiadás 1630. Második ki

adás 1634. 
XVI. JANNOTIUS D. Dialogi de republica venetorum. Első és 

második kiadás 1631. 
XVII. De imperio magni Mogolis. Első és második ki

adás 1631. 
XVIII. SLEIDANUS J. De quatuor summis imperiis libri ül . 

Első és második (zseb) kiadás 1631. Harmadik kiadás 1654. Ne
gyedik kiadás 1655. Ötödik kiadás 1667. Hatodik kiadás 1678. 

XEX. Svecia. Első kiadás 1631. Második kiadás 1633. 
XX. CUNEUS P. De republica Hebraeorum. Első (zseb) ki

adás 1632. Két változat. 
XXI. ENNIUS U. Graecorumres publicae. Egyetlen kiadás 1632. 

XXII. GYLIUS P. De Bosporo Thracio libri ül. Első és má
sodik kiadás 1632. 

XXIII. GYLIUS P. De Constantinopoleas Topographia libr. IV. 
Első és második kiadás 1632. 

XXIV. LEONB J. Africa. Egyetlen kiadás 1632. 
XXV. BUSBEOJJIUS A. G. Omnia. Első kiadás 1633. Három 

változat. Második kiadás 1660. 
XXVI. GROTIUS H. De Mare liberó. Első és második (zseb) 

kiadás 1633. 
XXVII. Persia. Első és második kiadás 1633. Harmadik ki

adás 1647. 
Magyar Könyvszemle. 1912. II. füzet. 8 
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XXVni. SiMLERUs J. Vallesiae el Alpium descriptio. Egyetlen 
kiadás 1633. 

XXIX. SPRECHERUS F. Rhetia. Egyetlen kiadás 1633. 
XXX. Respublica imperii romano-germanici. Első kiadás 

1634. Második kiadás 1640. (A rézmetszetü cimlapon az 1634., 
a II. kötet szedett címlapján pedig a helyes évszámmal.) 

XXXI. Respublic Hungáriáé. Egyetlen kiadás 1634. 
XXXII. Sabaudiae respublica. Egyetlen kiadás 1634. 

XXXIII. SZTRANSKY P. Respublica Bohemiae. Első kiadás 
1634. Második kiadás 1643. 

XXXIV. Status particularis regiminis Ferdinandi II. Egyetlen 
kiadás 1637. 

XXXV. Regni Chinensis descriptio. Egyetlen kiadás 1639. 
XXXVI. Portugálba. Egyetlen kiadás 1641. 

XXXVII. CAMPANELLA Th. De monarchia hispanica. Első 
(zseb) kiadás 1641. Második kiadás 1653. 

XXXVIII. VARENIUS B. Descriptio Japoniae. Egyetlen ki
adás 1649. 

Mind e kiadványok huszonnegyedrétü formátumban láttak nap
világot; apró voltuk dacára is rendkívül világos és könnyen 
olvasható betűtípusaikat alighanem VAN DYCK Kristóf metszette.1 

Szedett s az ELZEViERek szokásos mesterjegyeinek valamelyikét 
föltüntető címlapokkal csakis a több tomusból vagy parsból álló 
kiadványok második kötetétől kezdve találkozunk, míg az egy
kötetes müvek (s a több kötetesek elsejének) címlapját több
kevesebb művészettel és Ízléssel metszett címképek helyettesítik, 
melyek nagyrészt C. C. DUYSEND műhelyéből kerültek ki. E réz
metszetü címlapok, miként azt a közleményünk folyamán kiadott 
számos reprodukció is mutatja, a tetszetős s leginkább könnyen 
áttekinthető címfelirásokon kívül más-más ábrázolásokat mutatnak, 
melyek az illető állammal valamely vonatkozásban állanak, 
így pl. vagy az uralkodó arcképét hozzák allegorikus alakok kísé
retében, vagy az államok, esetleg városok gondosan metszett 

« V. ö. WILLEMS i. m. LXXXII. 1. 
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címerét néha egy-egy látképpel vagy allegóriái alakkal kombi
nálva, míg ismét máskor az illető nemzet valamely fiát több
kevesebb hűséggel ábrázolt jellegzetes nemzeti ruhájukban. A met
szett címlap közepét nem ritkán égő faágak foglalják el, amit az 
ËLZEViERek nevével hoznak kapcsolatba s a beszélő cimer egy fajá
nak tartanak.1 

A reszpublikák nagy része régebben megjelent müvek újra 
való, néha változatlan, de igen gyakran módosított (rövidített, új 
adatokkal, sőt egész fejezetekkel bővített) lenyomata; egy más
részük ellenben különböző munkák kivonataiból összeállított 
kompiláció. A kompilátor nincs mindig megnevezve; a legtevéke
nyebb de LAET János, a hollandiai Keletindíai Társaság igazgatója 
volt, aki egymaga nyolc reszpublikát állított össze és kettőt át
dolgozott2 Figyelemreméltó a kiadóknak az a törekvése is, hogy 
egyik-másik kötetet az illető nemzetbeli tudóssal, pl. Svédországot 
SoTERUSszal, Csehországot STRANSKYval íratták meg, amiből vilá
gosan kitetszik, hogy a kiadók mindenképen azon voltak, hogy 
megbízhatót nyújtsanak nagyszámú olvasóiknak. 

«A szerzők rendkívüli sokfélesége — írja FRICK 3 — termé
szetszerűen arra vezetett, hogy a kivitelnél a legkülönbözőbb 
utakat és módokat követték. Legnehezebb azokról a müvekről 
alkotni biztos Ítéletet, melyek puszta lenyomatok már megjelent 
munkákból. Itt minden egységes szempont nélkül kerülnek egy
más mellé a legkülönbözőbb értekezések; közvetlen egymásután
ban következnek az ellentmondások és ismétlések, úgy hogy az 
egész munka inkább a nyersanyag felhalmozásának, mintsem a 
szigorúan határozott tárgy valódi átgondolásának és tervszerű 
alakításának benyomását teszi. Gyakran koránt sincs kimerítve a 
tárgy s számos új fejezetet lehetne hozzátenni, anélkül, hogy ez 
által az összbenyomás lényegesen módosulna. Vannak azonban — 
persze csak kevesen — olyan müvek is, melyeknek terve világos 
és kivitele lekerekített, magábazárt egész. Úgy látszik, hogy az 

1 Holland eis annyi mint égerfa, vuur pedig tűzet jelent. 
2 V. ö. FRICK, Zeitschrift für Bücherfreunde. 1897/98:614. 
3 I. h. 615. 1. 

8* 
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egyes irók egymástól függetlenül jártak el. Gyakori a gyűjte
mény egyes darabjai közt az ellentmondás, ami megoldatlan 
marad, épen mivel az egyesek a többi munkatársaktól függetlenül 
jártak el». 

Mindazonáltal a vállalat egyes köteteinek beosztása nagy
jában azonos. «A reszpublikák többsége topográfiai alapvetéssel 
kezdődik; ehhez járulnak az éghajlatra, talajmüvelésre s egyéb 
földrajzilag jelentős jelenségekre vonatkozó híradások. A föld
rajzi rész annál behatóbb, minél kevésbbé tételezhető föl isme
rete; távoli államok leírásánál mindig neki jut a nagyobb tér, 
minthogy ez esetben a lakosság erkölcseinek és szokásainak érde
kességével szemben a tisztán politikai fejtegetések háttérbe szo
rulnak. Ezután jönnek a történeti fejtegetések, nem mindig idő
rendi egymásutánban, hanem gyakran a földrajzi részbe belefonva, 
olykép, hogy egy-egy országrész vagy helység megbeszélésénél 
történetére is kiterjeszkednek; másutt ismét az uralkodók nevé
hez kapcsolják ez adatokat. A kötetek fö tartalmát az illető állam 
alkotmányának, udvari és kormányzati tisztikarának leírása teszi. 
Itt nyilik legtágabb tér egyesek felfogásának: a legfontosabb ada
tok rövid, száraz összefoglalása mellett egészen részletes érteke
zések is akadnak telve az uralkodóházra, legfontosabb nemesi 
családokra vonatkozó adatokkal, beható, részben statisztikai kimu
tatásokkal az állam bevételeiről és kiadásairól, a hadsereg erejé
ről, az egyházi viszonyokról stb.».1 

Az ELZEViERek reszpublikáinak nagy könyvárusi sikere ter
mészetszerűen maga után vonta más kiadók törekvését, hogy 
hasonló alakú s felosztású munkákban dolgozzák föl azokat az 
államokat, amelyek az ELZEViER-cég figyelmét elkerülték, sőt 
versengésükben annyira is mentek, hogy megpróbálkoztak a már 
földolgozott országokról is ujabb leírásokat vetni a könyvpiacra, 
így tehát e rokonkiadványok sok tekintetben kiegészítik a tulaj-
donképeni ELZEViER-sorozatot s mindenkép méltók arra, hogy e 
sorozattal együttesen katalogizáltassanak. 

i U. o. 616. L 



AZ ELZEVIEREK RESZPUBLIKÁl A M. N. MÚZEUMBAN 117 

Különösen két németalföldi cég vált ki ezen a téren, a 
leydeni MAIRE János (1617—56) és az utánnyomásokból meg
gazdagodó amsterdami JANSSONIUS János (1618—64), akiknek 
sajtójából nyolc-, illetve négyféle ilyen reszpublika-utánzat van a 
M. N. Múzeumban. ZILIUS Gilbert utrechti és STAEDELIUS János 
strassburgi könyvnyomtatók egy-egy kiadványukkal vannak kép
viselve gyűjteményünkben. Ez utóbbiak nemcsak a rézmetszetü 
címlap művészi kvalitásait, hanem a szedés szépségét tekintve is 
messze mögötte maradnak a valódi Elzeviereknek, MAIRE és 
JANSSONIUS kiadványai ellenben e tekintetben is kiállják a versenyt 
nagyszerű előképükkel. 

I. ELZEVIER KIADÁSOK. 

Leyden. 
1625. 

1. 

Thomas Smithi | Angii | DE REPVBLICA | ANGLORVM | 
Libri très. | Item varij aliorun \ Di-
fcurfus Politici de j Regno Anglia, 
eiusqq j adminiflratione | LVG. BATA-
VORVM I Ex officina El^eviriana | 
CID TOC XXV (Rézmetszetü címlap. 
1. kép). 

24-r. 106x54 mm. 239 1. 
Tartalma: T. SMITHI de republica 
et administratione Anglorum. 3 — 
176 1. — JOH. BoTERi Relatio 
de regno Angliáé. 177—193 1. — 
PHILIPPI HONORII Relatio de regno 
Britannico. 193—226 1. — U. a. 
Portuum et arcium Angliáé accu-
rata descriptio. 226—239 1. A (240) 
1. üres. 

V. ö. WILLEMS 243. sz. a. 

Szerinte ez évből két kiadás van; 
I. kép. 
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ez a kevésbé jó kivitelű, melyből a nyomtatási privilégium hiány
zik. Sima hártyakötés. Hozzákötve: CONTARENI, De republica 
Venetorum, 1626. Jelzet: Geo. 658. 

1626. 
2. 

Caíparis Contareni | patricii Veneti | DE REPVBLICA | VENE-
TORVM | Libri quinque. | Item 
finopsis reip : Venetce, et \ alii de 
eadem diseur Jus \ politiä. | LVGD : 
BATAVORUM I Ex officina Elzeviriana. | 
e b b e xxvi | (Rézmetszetü címlap. 
2. kép). 

24-r. 104X55 mm. 335 L 
Tartalma : Epistola nuncupatoria 
(kurziv betűkkel nyomatva). 3—6 
1. — CASP. CONTARENI de re

publica Venetorum libri V. 7— 
172 1. — LEANDRI ALBERTI urbis 
Venetae deseriptio. 173—269 1.— 
JoANNis CoTOvici synopsis rei-
publ. Venetae. 270—317 1. — 
PHILIPPI HONORII relatio de republ. 
Venetorum. 318—335 1. 

V. ö. WILLEMS 250. sz. Két 
2- kéP- példány. Egy kötéséből kifejtett, 

jelzete: Geo. 795. Címlapja verzójára a brassai MiLLER-család ex-
librisze van felragasztva. Egy pergamen kötésű, hozzákötve az 
1. sz. a. ismertetett Respublica Anglorumhoz. 

3-
RESPUBLICA, | Sive | STATUS REGNI | Gallia; | diuersorum 

autorutn | LVGDVNI BATAVORVM. | Ex officina Elzeviriana | ANNO cfo 
b e xxvi | CUM PRIVILEGIO | (Rézmetszetü címlap. 3. kép). 

24-r. 110X53 m m - ^I3> ( I 0 ) L Tartalma: CLAUDII SESELLII 
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(SAYSSEL) de monarchia Franciáé. 3—134 1. — JOANNIS TILII (DU 

TILLET) de rebus gallicis liber. 134—381 1. — VINCENTII LUPANI 

(DE LA LOUPE) de magistratibus et praefecturis Francorum. 382 — 
504 1. — PHILIPPI HONORII de regno Gallico relatio. 505—565 l. — 
JOANNIS BoTERi (B0TER0) de regno Gallico relatio. 565—679 1.— 
Névtelen: Regum et reginarum coronatio. 679—606 1. — Név
telen: Séries et chronologia regum Galliae. 606—613 1. — Index 
in rempublicam Galliae. (1—8) 

I. — Summa privilegii. Kelt 1626. 
május 15. (9—10) 1. Egy üres 1. 

V. ö. WILLEMS 259 sz. a. Szép 
példány, sima hártyakötésben. Jel
zete: Geo. 703. 

4-

RESPUBLICA ROMANA | 

HONORi VRBIS ^ T E R N ^ | P. 
SCRIVERIUS | RESTITVIT | LvGD. B A T . | 

Ex officina El^eviriana j e b b e 
xxvi | (Rézmetszetü címlap, e mot
tóval : Montibus his olim totus 

promittitur orbis, \ Juraque ab hac 

terra ccetera terra petét). 

24-r. 107X52 mm. 480, 95 1. 
Tartalma: ANDR. DOMINICI FLOCCI 

3. kép. 
de potestatibus Romanorum libri 
II. 3—116 1. — PoMPONi LAETI de magistratibus romanis libri 
II. 117—178 1. — RAPHAELIS VOLATERRANI de magistratibus 
Romanorum commentarius. 179—214 1. — ANDREÁÉ ALCIATI 

de magistratibus Rom. liber. 215—231 1. — PETRI NANNI 

de comitiis Romanorum. 231—240 1. — JUSTI LIPSI de magistra
tibus veteris pop. Rom. 241—306 1. — JANI GULIELMI de magistra
tibus reipubl. rom. libellus. 307—384 1. — GEORGII VAVCHOPII 

de magistratibus vet. pop. Rom. tractatus. 385—476 1. — 
P. ScRrvERH de pseudo-Fenestella admonitio. 477—480 1. — 
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Appendix ad Romám antiquam, tartalmaz 6 közleményt i—95 1. 
Egy üres 1. 

V. ö. WILLEMS 263. sz. a. Aranyozott hátú borjúbőrkötésben, 
vörös metszéssel. Jelzete: Geo. 772. 

1627. 

5-
PHILIPPI CLWERi|INTRODVCTIONIS|IN|FmWr>m GEO-

GRAPHI- J AM, tarn Veterem \ quam Novam, \ LIBRI VI. | Editio ultima 
prioribus Emendatior. \ Adlllufirijf. etAmpliß\ DOMINICVM MOLINVM, 

patri-\tium et Senator em Venetum\ LVGD. BAT.\EX officina \ El%e-
viriana | d e foc xxvr. | (Rézmetszetü címlap.) 

24-r. 108x53 m m - 373» (9) 1- 1 üres levél. A 16. és 32. 
lap mellé helyezett behajtott tábla hiányzik, a 34.1. mellé való még 
meg van. Első kisalakú kiadás. 

V. ö. WILLEMS 274. sz. a. Hártyába kötött, erősen használt 
példány. Mögéje kötve a Respublica Scotiae 1627. kiadása. Bővebb 
leírását 1. itt. Jelzete: Geo. 328. 

6. 

HELVETIORVM I RESPUBLICA. j DIVERSORVM \ Autorum quorum 
nonnulli \ nunc primum in lucem \ prodeunt. \ Lugd. Bat. | Ex officina 
Elzeviriana. | Anno e b b e xxvi. | Cum Privilegio. j (Rézmetszetü cím
lap P. S. f. jelzéssel. 4. kép). 

24-r. WILLEMS szerint (278. sz. a.) e műből háromféle, a cím
lapon nem jelzett kiadás van ez évszám alatt. Könyvtárunkban 
kettő van meg belőle. A jobbik szövegű a) kiadásból két példány : 
105X57, illetve 168x60 mm. 508, (15) 1. A kevésbé értékes^) 
kiadásból egy példány 105X53 mm. 535, (17) 1. Tartalmuk: 
Contenta. 3—4 1. — Brevis Helvetiae deseriptio ex FRANCISCO 

GUILLIMANNO, OsvvALDO MOLITORE et aliis. 5—2i 1. — Helvetiae 
soli natura ex HENRICO GLAREANO, et aliis. 21—23 [21—24] l.1 — 
De Fluviis aliquot Helvetiae. 24—25 1. — JOSIAE SIMLERI de re-

1 A [ ] közt lévő számok a b példányra vonatkoznak. 
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publica Helvetiorum libri II. 25—460 [26—484] 1. — DANIELIS 

EREMITAE BELGAE de Helvetorum... epistola 461—508 [485—535] 
l.1 — Index 1—14 [1—16] 1. Summa privilegii, kelt 1626. máj. 
15. iW (17) 1. 

Az ax példány kitűnő állapotban van sima hártyakötésben, 
vörös metszéssel. Az első födél bellapjára H. G. HAUSMANN réz-
metszetü exlibrisze van beragasztva. Jelzete : Geo. 718. Az a2 pél
dány szintén sima hártyakötéssel 
bir, zöldselyemkötők nyomaival. 
Hozzákötve J. SPRECHERI Rhetia. 
1653. Jelzete : H. rel. 1067. 
A szúrágta b) példány címlapjának 
verzoján MILLER könyvtári jegye 
díszlik. Aranyozott hátú, márvá
nyozott hártyakötése megrongáló
dott az által, hogy kifejtettek be
lőle egy hozzákötött másik Res-
publicát. A cimke tanúsága sze
rint e kifejtett kötet Belgium volt. 
Jelzete: Geo. 719. 

7-
RESPUBLICA, | Siue Status 

Regni | POLONLE, LITUANIE, 
| PRUSSLE, LIVONLE, | etc | di
ner jorum Autorum\LvGDVNi BATA-

VORUM I Ex Officina El^eviriana | . 4- liéP-
ANNO CIDICCXXVII. | Cum Privilégia. (Rézmetszetü címkép.) 

24-r. WILLEMS 286. sz. a. irja le e kiadványt s megjegyzi, 
hogy ez évben két különböző kiadása került ki a sajtóból, de fel
cseréli a két kiadás lapszámait. Az első kiadás, melyet könyvtá
runkban egy példány (a) képvisel 108x53 m m - 4^7> (T2) 1.-ból 
áll, míg a második, előszóval is ellátott kiadás (8), 450, (13) 1-ra 

1 Az a kiadás tartalomjegyzékében a cikk kezdő lapszáma tévesen 464. 
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terjed. E második kiadásból két példányunk van b1 : 107X55 mm. 
és b2: 109x54mm. 

Az első kiadás tartalma: STANISLAI KRZISTANOWIC status regni 
Poloniae descriptio. 3 — 36 1. — MARTINI CROMERI Polonia libri II. 
36—227 1. — Ex ALEX. GVAGNINI Sauromatia Europaea. 227— 
377 1. — Ex HoNORio de interregno Poloniae. 378—443 1. — 
JoANNis BoTERi Poloniae descriptio. 444—463 1. — ALSTEDII chro-
nologia de regno Poloniae. 464—467 1. Index. (1—11) 1. — 
Summa privilegii, kelt 1626. máj. 15. (12) 1. Egy 1. üres. 

A H. kiadás tartalma: Admonitio ad lectorem. (3—4) 1. — 
Indiculus capitum. (5—8)1. — KRZISTANOWIC. I—32 1.— CROMERUS. 

32—233 1. — THUANI (DE THOU) Poloniae regni descriptio. 234— 
254 l.1 — U. a. de Valachia. 254—256 l.1 — ALEX. GUAGNINI 

de Litvániáé gentis origine. 256—264 l.2 — MICHALONIS LITVANI 

quaedam ad Litvániám pertinentia. 265—274 l.1 — A. GUAGNINI 

de ducatu Samogitiae. 274—291 l.3 — JOANNIS LASICII de diis 
Samogitarum. 291—309 l.1 — A IX., XII. fejezet ismét GUAGNINUS 

munkájából való, de némileg más sorrendben, mint az I. kiadás
nál. 3O9—402 1.3 •— BOTERUS. 4O2—423 1. HONORIUS. 424 
436 1. — JOANNIS BARCLAII iudicium de Polonia. 436—439 l.1 — 
ALSTEDIUS. 440—443 1. — SALOMONIS NEUGEBAUERI de re nummaria 
Polonorum. 443—445 l.1 — U. a. de vectigalibus regis Poloniae. 
445—-450 l.1 — Index. (1—12) 1. — Privilegium.(13) l.Együres 1. 

Az a) példány eredeti sima hártyakötésben, zöldeskék met
széssel. Kifogástalan példány, csupán a címlap alsó pereméből 
hiányzik egy darab. A címlap alján olvashatatlanná kitörült be
jegyzés. Jelzete : Geo. 763. A bl példány teljesen kifogástalan, 
ugyancsak sima hártyakötésben. Jelzete: Geo. 760. A b2 példány 
a SzÉCHÉNYi-könyvtárból való, kissé vizfoltos, aranymetszésü sá-
vozóval és bélyegzőkkel aranyozott hártyakötésben. Hozzákötve 
STRANSKY Bohemiája. Jelzete: Geo. 764, 

1 Nincs az I. kiadásban. 
8 Megfelel az I. kiad. 266—273 l.-jának. 
3 Megfelel az I. kiad. 273—289 l.-jának. 
4 Megfelel az I. kiad. 289—314, 337—344, 315—337, 344—377 l.-jának. 
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8. 
Refpublica | sive | STATUS REGNI | SCOTLE ET HIBER- j NLE | Diver-

forum | Autorum. | LUGD. BAT. | EX officina j Elzeuiriana | A.° e b b e 
xxvn ) Cum priuilegio. \ (Rézmetszetü címlap. 5. kép). 

24-r. 104X56 mm. (A cím
lap magassága csupán 89 mm., 
mivel alul-felül erősen le van 
vágva belőle.) 280, (1) 1. Tar
talma: Contenta. 3—4 1. — 
GEORGII BUCHANANI Scotiae regni 
topographia. 5—67 1. — Inscrip-
tiones antiquae. 68—69 1. — HECT. 
BOÉTHII de animantibus Scotiae. 
70—82 1. — U. a. de Scotorum 
moribus et institutis. 82—92 1. — 
De commerciis Scotorum. 93 — 
98 1. — CARUDENI Scotiae régi
men. 98—110 1. — Catalogus 
regum Scotiae. i n — 1 3 5 1. — 
De foedere Scotorum cum Fran
ciis. 135—143 1. 144 üres 1. — 
Respublica | sive | Status Hiberniae. 
145 1; — Contenta. 146 1. — 
CARUDENUS és SPEEDUS: Hiberniae *• kéP* 
deseriptio. 147—197 1. — CARUDENUS és mások: De Hibernorum 
moribus. 197—228 1. — U. a. Regni Hiberniae administratio. 
229—237 1. — De Heberniae commerciis. 237—244 1. — CARU
DENUS és MoRRisENUs Onealii et eorum rebelliones. 244—272 1. — 
Appendix. 273—280 1. Summa privilegii. Kell 1626. máj. 15. ( i ) L 

V. ö. WILLEMS 287. sz.-mal. Szerinte ez évszám alatt két kiadás 
került ki a sajtóból. A mi példányaink a nyomdailag sikerültebb 
kiadásból valók. Az egyik jó karban lévő példány, a címlap csonka-
ságát nem tekintve. Sima hártyakötés, vörös címkével és zöld 
selyemkötők nyomaival. A kötetből ki van vágva a De principati-
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bus Italiae c. kiadvány. A címlap hátlapján a MnxER-féle exlibrisz 
látható. Jelzete : Geo. 776. A másik, kissé elpiszkolt példány PH. 
OLUVERUS Introductionis in universam geographiam libri VI. Leyden, 
1627. c. műhöz van hozzákötve, kissé megviselt sima hártyakötés
ben. A kolligátum első darabjának címlapján alul e bejegyzés : 
Dnum Andreáé (?) Kiszeli de . . . falva A0 y 26. A címlap 
verzóján pedig: Ex libris Pauli Poru\c%ky s alább: Est Johannis 
Lénárt comp. den. 12. A végül hozzákötött tiszta lapok elsején 
vörös tintával e bejegyzés olvasható : Est libris Ladislaus Kecske-
méty Cuius symbolum Deus providet. Jelzete: Geo. 328. 

1628. 

9-
Cafparis Contareni | patricii Veneti | DE REPVBLICA | VENE-

TORVM | Libri quinque. | Item fynopsis reip : Venta, et | alii de 
eadem diseur Jus \ politici. \ Editio fecunda auctior. | LVGD : BATA-
VORVM, | Ex officina Elzeviriana. j e b IDC XXVUI. | Cum Privilegio. j 
{Rézmetszetü címlap.) 

24-r. WILLEMS 293. sz. irja le e kiadást, melyből kétféle azo
nos tartalmú lenyomat készült Mindkettőből van példányunk. 
Az a) példány: 108x52 mm., 447 (1) 1; a b) példány pedig: 
108x55 mm. 431 (1) 1. Az amatőrök az a példányt tartják ér
tékesebbnek. Tartalma az első kiadástól a következőkben tér el: 
1. Kimaradt az epistola nuncupatoria és ALBERTUS müvéből az I. 
kiadás 175—198. lapján található rész. 2. Uj cikkek: Veneti do-
minii chorographica deseriptio. — De potentia et aerarii Vene-
torum. — Séries ducum Venetorum. — Variorum judicia de 
Republica Venetorum. — Regimen civile Veronáé és a végén a 
privilégium, mely 1626. máj. 15. kelt. 

Az a példány XVIII. sz.-i, aranyozott hátú borjúbőrkötésbe 
van kötve. Az elülső tábla belsejére C. J. C. M. betűs, ovális 
cimerkép rézmetszete van ragasztva. Jelzete : Geo. 796. A b pél
dány kötése sima hártya. A címlapon a következő bejegyzés / . G. 
Sehn. Jelzete: Geo. 799. 
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IO. 

DE | PRINCI | PATIBVS | Itali«, | Tractatus j Vary | LUGD. BAT. j 
Ex officina | Elzeuiriana. | A° e b b e xxvm | Cum priuilegio | (Réz-
metszetü címlap). 

24-r. 104x54 mm. 318, (15) L, egy üres levél. Tartalma: 
1. THOMAS SEGETHUS ajánlása DUDLEIUS CARLETONUS, Imbercourt 
bárójához. Kelt 1627. nov. 9. 3—6 1. — 2. De principibus Italiae 
commentarius (SEGETHUS fordítása olaszból). 7—48 1. — 3. THOMAE 

SEGETHI notae in commentarium. 49—52 1. — 4. Különböző 
szerzőktől : Tractatus de territoriis, potentia, familiis, foederibus 
(Italiae). 53—318 1. — 5. Index. (1—14) 1. — 6. Errata. (15) 1. 

Kötéséből kifejtett példány, a címlap hátlapján MILLER ex-
libriszével. Eredetileg a 8. sz. a. ismertetett Respublica Scotiaevel 
volt egybekötve. Jelzete: Geo. 744. 

1629. 

11. 

GALLIA j five | DE FRANCORWY | REGIS DOMINUS | et opibus j 
Commentarius. | LVGDVNI BATAVORVM, | EX officina Elzeviriana. | ANNO 

e b b e xxix j Cum privilegio. | (Rézmetszetü címlap.) 
24-r. WILLEMS szerint (311. sz.) ez évben két különböző ki

adás készült, melyek közül a másodikban ki vannak javítva a sajtó
hibák. Könyvtárunkban mindkét kiadás megvan. Az a példány, 
(első kiad.) 106*5X56 mm. (16), 461, (1) 1. és 2 üres levél; a 
b példány, mely körülvágatlan ivekben van meg könyvtárunkban 
s így bibliofil szempontból különösen becses 123X68 [62] mm. 
(12), 443 1. Tartalma nem azonos a 2. sz. a. ismertetett első 
Gallia-kötettel; ezt az 1629. júniusában kelts JACOBUS BALDUINUS-

hoz intézett ajánlás szerint JOANNES DE LAET állította össze. Az 
a példány (462) lapján van az Errata, ami a javított lenyomatú 
b példánynál elmaradt. 

Az a példány sima, pompásan konzervált pergamen kötéssel 
van ellátva, első táblájának bélésén C. A. RINDER dr. bárok izlésü 
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kartouche-ba foglalt címeres ex-libriszével. Jelzete: Geo. 697. Az 
ívekben lévő b példány származása ismeretlen. Jelzete: Geo. 700. 

12. 

HISPÁNIA | SÍVÉ | DE REGIS HISPA-1 NLE REGNIS | et opi-
bus | Commentarius. | LVGD : BATAV : | Ex officina | Elzeviriana | A.° 

d b IDC XXIX. | Cum privilegio. | (Réz-
metszetü címlap. 6. kép). 

24-r. WILLEMS (1. 313. sz. 

a.) szerint ez évben két kiadás 
készült e műből; mindkettő meg
van a Nemzeti Múzeum könyv
tárában. Az eredeti kiadást kép
viselő a példány: 109X57 mm; 
(16), 498, (1) 1.-ból áll. Az ezen 
évi 2. kiadást képviselő b1 és 
bz példányok: 113X55, illetve 
109X55 mm. 520, (6) 1. és egy 
üres levélből állanak. A müvet, 
melyet 1629. dec. végén kelt s 
EDWARDUS PowELLUshoz intézett 
ajánlólevél vezet be, JOANNES DE 

LAET állította össze. Az a kiadás 
27, a b kiadás pedig 28 fejezet
ből áll. Uj a VIL fejezet: «De 
insulis Canariis». Egyéb különbség, 
hogy az «indiculus» az a kiadás

nál közvetlen a tartalomjegyzék mögött, a b kiadásnál pedig 
.a mü végén van elhelyezve. A privilégium kelte 1726. máj. 15. 

Mindhárom kifogástalanul fentartott példány. Az a és b2 pél
dány sima hártyakötésben, utóbbihoz, mely gr. SZÉCHENYI FERENC 

példánya volt, hozzá van kötve az 1641. Portugallia. Jelzetük: 
Geo. 730v illetve Geo. 734. A b1 példány kissé lehorzsolt, ara
nyozott hátú borjúbőrkötéssel van ellátva; jelzete: Geo. 733. 

6. kép. 
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*3-
DE REGNO | DANLE ET INORWE-1 GLE | Infulisq3 adjacen- j 

tibus : juxtà | ac \ DB HOLSTATIA, | DVCATV SLES- | WICENSI, | et finitimis 
pro-1 vincijs \ Tractatus varij | LVGDVNI BA- | TAVORVM | EX officina 
El | zeviriana | CID IDC XXIX. | Cum Privilegio | (Rézmetszetü címlap). 

24-r. WILLEMS szerint (326. 
sz.) ez évben két kiadás készült 
a miiből, melyek mindegyike kép
viselve van könyvtárunkban. Az 
a kiadás: 108x54 mm. (16) 
510 1. A b kiadás: 110X55 mm. 
(16), 447, (6) 1. A müvet, az 
1629. jul. 15-én kelt s CHRISTIANUS 

FRiishez intézett ajánló levél tanú
sága szerint STEPHANUS JOHANNIS 

STEPHANIUS Danus szerkesztette, 
aki az anyagot 8 fejezetre osztotta. 

Az a példány csonka, amen
nyiben a sajtóhibákat és kiváltság
levelet tartalmazó utolsó levél 
hiányzik. Aranyozott hátú bőrkö
tésének előtábláját, hátrészét, úgy
szintén a könyv első lapjait szú
nyomok éktelenítik. Jelzete: Geo. 7. kép. 
694. A jelesebb b kiadást kép
viselő példány kitűnő karban van. Sima hártyakötés borítja. 
Jelzete: H. rel. 1352. 

14. 

RESPUBLICA ROMANA | HONORI | VRBIS ^ T E R Í E | P. SCRI-
VERIUS | RESTITVIT | Cum Privilegio | Lvgd. Batavorvm | Ex officina 
El^evirianâ, | e h IDC XXIX. (Rézmetszetü címlap. 7. kép). 

24-r. 104X54 mm. 575, (1) 1. Tartalma azonos a 3. sz. 
alatt ismertetett 1626-iki eredeti kiadáséval. 

V. ö. WILLEMS 321. sz. Szerinte ez évből kétféle lenyomatok 
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készültek e munkából. A Nemzeti Múzeum példánya az értékesebb 
levonatok csoportjába tartozik. Sima hártyakötésü példány. Cím
lapja alján az első ismert tulajdonos sajátkezű aláírása : NORBERTUS 

NUSSBAUM, Prior 1651 (?). Az első tábla bélésén SMITMER FERENC 

PÁL exlibrise, mely a máltai lovagkeresztre helyezett címerét áb
rázolja, fölötte leveles koronával s e körirattal: FR. FRANC. 
PAVLUS DE SMITMER 1770. A címlap verzóján MILLER könyv
jelzője. Jelzete : Geo. 773. 

1630. 

15. 

BELGÏÏ | CONFŒDERATI | Refpublica : | SEU | Gelrias. Holland. | 
Zeland. Traject. Frif. | Traníifal. Groning.| chorographica | Politicaque | 
defcriptio. | Cum Privilegio | LVGD. BATAV. | Ex officina Elzeviriana f 
CID. IDC xxx. | (Rézmetszetü címlap.) 

24-r. WILLEMS (326. sz.) szerint ez évből háromféle kiadás 
készült a miiből. Az eredeti kiadás, melyből a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában két példány van, (8), 359, (7) lapból és egy üres 
levélből áll. Az a1 példány méretei: 107X54, az a2-é: 105X55 
mm. Van példányunk a második lenyomatból is, melynek mére
tei : 108*5X54 mm., lapszáma: (16), 352, (10) 1. és 3 üres levél. 
A bevezetés tanúsága szerint e kötetet is J. DE LAET állította 
össze. A két kiadás tartalmi különbsége, hogy az a kiadásban a 
kötet végén lévő Appendix ad Geldriatn c. fejezet a b kiadásban 
a Geldriá-vak szentelt rész mögé került, az ugyancsak a kötet 
végén volt Appendix ad Hollandiáin pedig a Hollandiának szen
telt cikk 3. fejezetébe lőn beolvasztva. Új a második kiadásban a 
Limburgum Ducatus c. fejezet, melyet Brabantiae és Flandriáé 
közé ékeltek. 

Példányaink közül az a1 teljesen ép, sima hártyakötésü pél
dány A. RINDER dr. címeres exlibriszével az első födél bélésén ; 
jelzete: Geo. 670; az a2 kötéséből kifejtett példány MILLER 
címeres könyvjegyével a címlap verzóján; jelzete: Geo. 668. 
Eredetileg a 6. sz. a. leirt Helvetiorum Respublica, 1627. b pél
dányával volt egybekötve. A b példány hátát aranyozott borjúbőr, 
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tábláit pettyegetett barna papiros födi, a háton szúrágás nyomai
val. Jelzete: Geo. 667. 

16. 

RVSSIA | feu | MOSCOVIA | itemque | TARTARIA | Commen-
taris Topó- | graphico atque j politico illus-1 tratae | LVGD. BATAVORVM j 
Ex officina ELZEVIRIANA | ANNO d b 
IDC xxx. | Cum privilegio. j (Réz-
metszetü címlap. 8. kép). 

24-r. Az a lenyomat: 106x59 
mm. 327, (9) 1; a b lenyomat: 
106x54 m m ; (8)> 345» ( J 9) l 
2 üres levél. Tartalma: Tarta
lomjegyzék 3—4 1; Descriptio 
Moscoviae 5—181 1; Descriptio 
Tartanáé. 182—327 L; Index. 
(1—9) 1. A b lenyomatnál a 
tartalomjegyzék utáni lapra a 
privilégium került, mely 1630. 
jul. 9. kelt. 

V. ö. WILLEMS 336 sz. a. Az 

a kiadásból két példány, a b-böl 
pedig egy van könyvtárunkban, 
valamennyi jól konzervált sima 
hártyakötésben; az a1 példány 
jelzete: Geo. 751; az a2 kettőé, 8. kép. 
mely BUSBEOJJIUS követ jelentései
hez van hozzákötve: Turc. 392; a b példányé Geo. 752. 

Thomas Smithi | Angii | DE REPVBLICA | ANGLORVM | Libri 
trés. | QVIBVS ACCESSERVNT\ Chorographie a illius defetip- \ tio, aliique 
politici | tractatus. | LVG.BATAVORVM | EX officina Elzeviriana \ CIDIDCXXX. 

| CVM PRIVILEGIO | (Rézmetszetü címlap). 
24-r. 110X54 m m ; ( I 2 X 4°4> ( I 2 ) L Tartalmilag erősen 

különbözik az 1. sz. a. leirt 1625-iki első kiadástól. Szerkesztője 
Magyar Könyvszemle. 1912. II. füzet. 9 
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JOHANNES DE LAET az anyagot 13 szakaszba osztotta; ezek közül 
csupán SMiTHnek a IV. szakaszba sorozott müve s PHILIPPUS HONO-

Riusnak a XII. szakaszban közölt relatiója vétetett át az I." kiadás
ból. A többi szakasz új anyagot tartalmaz, különböző szerzők 
munkáiból. 

Sima hártyakötésű példányunk 
HAJNIK IMRE könyvtárából került 
a múzeumba. Jelzete: Geo. 659. 

V. ö. WILLEMS 337- sz. a. 

TjVRCICI I M P E R I I | S T A -
TVS | feu | Difcurfus varij | de Rebus 
Tur- | carum. |LVGDVNI BATAV: |EX. 

officina ELZEVIRIANA j A°. dbIocxxx| 
Cum Privilegio | (Rézmetszetü cim-
lap. 9. kép). 

24-r. 108x55 mm. (8), 314,. 
(5) 1. Tartalma: Előszó. (3—4} 
1. — Contenta. (5—7) 1. — 
Privilegium (kelt 1626. máj. 25.) 
(8) 1. — I. JOAN. BAPT. MON-

TALBANI rerum Turcicarum descrip-
tio. 1—99 1. — II—IV. PHILIPPUS 

HONORIUS munkájából való ki
vonatok. 96—159 1. — V. HORATIÍ 
MALAGUZZI de Turcici Imperii 

magnitudine diss. 160—167 1. — VI. BUSBEQIJII Ritus sepeliendr 
apud Servianos. 167—183 1. — VII. LEONCLAVÜ de variis mone-
tis. 183—191 1. — VIII. Anni apud Turcas ratio. 192—197 1. — 
IX. Notitia Beglerbegatuum. 197—226 1. — X. Excerpta a libro 

-274 1. — XL Séries imperatorum Turcico-
XII. Ex politeia regia. 284—314 1. — Index. 

5)2-
V. ö. WILLEMS 340. sz. a. Hártyakötésü szép példány, zöldi 

selyemkötőszalagok nyomaival. Az első őrlapon e bejegyzés : Bibi. 

9. kép. 

LAZARI SORANZI. 226 

rum. 274—284 1. — 

( 1 



AZ ELZEVIEREK RESZPUBLIKAI A M. N. MÚZEUMBAN 131 

Hung. Janhovichiana. Jelzete: Geo. 787. Egy másik, kissé hasz
nált példány gr. SZÉCHENYI FERENC könyvtárából. Ennek jelzete : 
Turc. 657 k. 

1631. 
19. 

Donáti Iannotii Florentini | dialogi | DE REPVB. VENETO-
RVM | Cum Notis et Hb. Singulari \ de Forma eiusdem Reip. | Cum 
Privilegio | LVGD. BATAV. | EX offi
cina Elzeviriana|ANNO dbl3cxxxi.| 
(Rézmetszetü címlap: Corn. Cl. 
Duyfend fculpfit. 10. kép). 

24-r. WILLEMS szerint (353. 
sz.) e műből ugyanez évben két 
kiadás készült; ezek mindegyike 
képviselve van könyvtárunkban. 
Az a kiadás: 100X50 mm. (4), 
467, (9) 1. A b kiadás 109X54 
mm. (4), 506, (18) 1., 7 réz
metszetü képmelléklet. Tartalma: 
Tartalomjegyzék. (3) 1. — Képek 
jegyzéke. (4) 1. — JANNOTH 
respublica veneta. 1—288 1. — 
Notae in D. JANNOTIUM et C. 
CONTARENUM. 289—416 1; szedett 
külön címlappal, rajta az ELZE-
viERek Non solus feliratú ismert 
mesterjegyével. — De forma 
reipubl. Venetae. 416—506 1. — 
Index. (1—18) 1. — A képek: a 323. laphoz: Effigies pontis Rivi 
Alti (11.kép); a 405. laphoz: fig. A.; a 406. 1.-hoz iig. B—D. és 
a 407. 1.-hoz fig. E—F. 

Az a kiadásnak könyvtárunkban lévő példánya borjúbőrbe van 
kötve; a címlap hátlapján MILLER ex-libriszével. Jelzete: H. rel* 
1124 g. A b kiadást képviselő példány vaknyomású, fekete ma
roquin kötésben van. Jelzete: Geo. 800. 

9* 
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20. 
DE j IMPERIO | MAGNI Í M O G O L I S | Sive | INDIA VERA | 

Commentarius. | E varijs auctoribus \ congeßus | Cum Privilegio | 
LVGDVNI BATAVORUM | EX OFFICINA ELZEVIRIANA I ANNO d b Ioc xxxi [ 
(Rézmetszetü címlap, melyet C. Cl. Duyfend fculpsit. 12. kép). 

24-r. WILLEMS (V. Ö. 354. sz. a.) szerint két kiadása van ez 
évből, melyek mindegyike megvan könyvtárunkban. Az a kiadás : 

11. kép. 

108x58 mm. (8), 285, (16) L A J kiadás: 102x53 mm. (12), 
299, (17) 1. és 2 üres levél. Tartalmuk azonos s az 1631. szept. 
i-én kelt ajánlás tanúsága szerint JOANNES DE LAET munkája. 
Az elülső számozatlan lapokat az ajánlás, az előszó és a tartalom
jegyzék, a hátulsó számozatlan lapokat pedig a tárgymutató tölti 
meg. A kompiláció a befejezésen kivül tíz szakaszra oszlik. 

Az a példány sima hártyakötésbe van kötve. Jelzete: Geo. 
811. A b példány kötése borjúbőr, aranyozott háttal. Jelzete: 
Geo. 812. 

2 1 . 

DE | PRINCI | PATIBVS | Itali«, | Tractatus | Vary, j Editio fe-
cunda \ Prioré longe | auctior. | LVGD. BAT. | EX officina | Elzeuiriana. [ 
A° e b IDC XXXI. | Cum privilegio. \ (Rézmetszetü címlap.) 
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24-r. 108x55 mm. 372, (8) L, 2 üres levél. Tartalmilag 
egy fejezet híján azonos, de elrendezésében több tekintetben eltér 
a 9. sz. a. leirt kiadástól. Az új fejezet: De Pontifice Romano et 
ecclesiastico dominio. 59—89 1. 

V. ö. WILLEMS 356. sz. a. Szerinte ez időből két lenyomata 
van e munkának. Nekünk az 1626. máj. 15. kelt privilégiummal 
ellátott lenyomat van meg két 
példányban. Az egyik sima hártya-
kötésű példány a bélyegző tanu-
sága szerint SZÉCHENYI FERENC 

gróf könyvtárából való. Jelzete: 
Geo. 745. A másik, irott hár
tyába kötött példány, hozzá van 
kötve az 1634-iki Respublica Bo-
hemiae-hez. Jelzete: Geo. 673. 

C.C1 ItuvfinÀjcjJftit 

IVGPVNÍ BATAVORVM, » 
- £ x OFFICINA £l.2£VIRIA>I-A. 

A*NNO c l o l a c x x x i . 

12. kép. 

2 2 . 

I. SLEJDANI | DE I QUATVOR 

SVMMIS|IMPERIIS I Libri trés: \Po-

ftrema editione | hac accurate \ reco-

gniti. | LVGD. BATAVORVM, | EX offi

cina Elzeviriana. | A° CID IDC XXXI. | 

(Rézmetszetü címlap.) 

24-r. WILLEMS (358. sz.) sze

rint ez évben két kiadás készült 

e munkából. Az a kiadás 108x55 m m > 334, (40) 1., 3 üres 

levél. A b kiadás 108x59 mm; 309, (24) 1., 1 üres levél. 

Tartalma, a címben leirt munka, melyet a 3—4 lapon szerző 
életrajza előz meg s a számozatlan utolsó lapokon az index 
rekeszt be. 

A Nemzeti Múzeumban lévő a kiadású példány pergamen 
kötését s első lapjait kissé megviselte a használat, címlapján több 
bejegyzés volt, amelyek azonban az olvashatatlanságig ki vannak 
törülve. Jelzete: H. un. 1051. A b kiadásból való példány hártya-
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kötése teljesen ép; de a szöveg itt-ott tintával alá van húzva. 
Jelzete: H. un. 1050. 

23. 

SVECIA, | fme | de Suecorum | 
Régis Dominio | et opibus. | Com-
mentarius | Politicus. | LVGD. BATAV. | 
Ex officina ELZEVIRIANA. I6$I.\ 
Cum Priuilegio. | (Rézmetszetű cím
lap. 13. kép). 

24-r. 106x55 mm. (8), 319 
1. A mü összeállítója HENRICUS 

SOTERUS, Dalia Svecus. Tartalma 
8 szakaszra oszlik, melyek elsejét 
ANDREAS BUREÜS irta. A privilé
gium 1626. máj. 15-én kelt. 

V. ö. WILLEMS 359. sz. a. 

WILLEMS leírása — föltéve, hogy 
e műből nincsenek különböző le
nyomatok -— hibás, amennyiben 

nem szól arról, hogy a számozott lapokat 4 számozatlan levél 
előzi meg. A Nemzeti Múzeum példánya sima hártyakötéssel van 
ellátva, a 10. sz. lapig alul néhány szúnyommal. Jelzete: Geo. 781. 

GULYÁS PÁL. 



A SZOMOLNOKI MŰKEDVELŐ SZÍNTÁRSULAT 

KÖNYVTÁRA A M. NEMZETI MÚZEUMBAN. 
(Második közlemény.) 

in. 
A Múzeum könyvtárában egy csomó jegy hever, rózsaszín 

és sárga szinben. Nem olyan fontos régiség, mint ama Pompeii-
ben talált jegy, mely PLAUTUS egyik comoediájára szólott. A szo-
molnoki jegyek mindössze azt mutatnák, hogy már csak az olcsóbb 
helyekre lehet váltani, mert csupa karzati és III-rendü helyek. 
Azonban ezek is mutatnak valamit: az utóbbiak magyarnyelvüek. 

Most végignézzük a műsorukat. íme a megmaradt színházi 
könyvtár teljes jegyzéke. 

i. Andre Johann : Im Trüben ist gut fischen. 
2. Armand : Fayel. 
3. Arvelius : Kein Platz im Gasthofe. 
4. Babo : Bürgerglück. 
5. « Dagobert, der Franken König. 
6. « Der Puls. 
7. « Die Strelitzen. 
8. « Otto von Witteisbach, Pfalzgraf in Bayern. 
9. Baczko Ludwig: Conrad Lezkau, Bürgermeister zu Danzig. 

10. Bauerfeld : Die ewige Liebe. 
11. Bayard und de Vailly : Er musz auf's Land. 
12. Bäuerle Adolf: Der Freund in der Noih. 
13. « « Staberls Hochzeit. 
14. « « Staberls Wiedergenesung. 
15. Beauharnois, Gräfin v. : Zamenide. 
16. Beaumarchais : Die beiden Freunde. 
17. « Tartuffe der Zweite. 
18. Beaumont und Fletcher : Der Advokat zu Cordoua. 
19. Beck Heinrich : Die Quälgeister. 
20. Beil David : Curd von Spartau. 
21. Benedix : Entsagung. 
22. Bertuch : Elfride. 
23. Berger Traugott Benjamin: Galora von Venedig. 
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24. Bouilly : Cartesius. 
25. « Das Schreibepult. 
26. « Die Austeilung. 
27. « Fanchon das Leyermädchen. 
28. Bösenberg : Die amerikanische Waise. 
29. « Einer prellt den Andern. 
30. « Elsbeth von Sendhorst. 
31. « Groszmuth und Liebe. 
32. Brahm P. M. : Der unbegründete Verdacht. 
33. Brandes Johann Christian: Alderson. 
34. « « « Ariadné auf Naxos. 
35. « « « Der geadelte Kaufmann. 
36. « « « Der Hagestolze. 
37. « ff « Der Schein betrügt. 
38. « « « Die Medicier. 
39. « « « Olivie. 
40. Braun Franz Christoph : Marianne von Lindheim. 
41. Brawe : Brutus. 
42. « Der P lügeist. 
43. Bretzner C. F . : Das Ráuscnen. 
44. « « « Der Eheprocurator. 
45. ff « « Der Geisterbeschwörer. 
46. « « « Der Lüderliche. 
47. « « « Die verstorbene Ehefrau. 
48. « « « Komplimente und Wind. 
49. « « « Liebe nach der Mode. 
50. Brühl A. F. : Die Rache. 
51. « « « Der seltsame Spiegel. 
52. « « « Skizze der rauhen Sitten unserer guten Vorältern. 
53. Bunsen P. L. : Der Emigrant. 
54. Buri L. Y. : Ludwig Capet. 
$5. Bürger Elise: Adelheid Gräfin von Teck. 
56. Calderon de la Barca : Das Leben ein Traum. 
5 7. Castelli J. F. : Abneigung aus Liebe. 
58. « « « Der alte Jüngling. 
59. « « « Die Schweizer-Familie. 
60. « « « Verlegenheiten und Auswege. 
61. « « « Wahnsinn. 
62. Centlive, mrs. : Die vier Vormünder. 
63. « « Er mengt sich in Alles. 
64. Clauren H. : Das Gasthaus zur goldnen Sonne. 
65. Clodius : Medon. 
66. Colle : Die Jagdlust Heinrich des IV. 
67. Commeadow : Alexina. 
68. Contessa C. W. : Das Räthsei. 



A SZOMOLNOKI MŰKEDVELŐ SZÍNTÁRSULAT KÖNYVTÁRA 137 

69. Contessa C. W. : Der Talisman. 
70. « « « Der unterbrochene Schwätzer. 
71. Cowley, miss : Der Schulgelehrte. 
72. Cronegh Johann Fr. : Codrus. 
73. « « « Olint und Sophronia. 
74. Demouseler C. A. : Die Weiber. 
75. Diderot: Der Hausvater. 
76. Dusch : Der Bankerot. 
77. Duval A. : Die ungeladenen Gäste. 
78. « « Die Verdächtigen. 
79. « « Eduard in Schottland. 
80. Dyck J. G. : Die Bildsäule. 
81. « « « Die getäuschte Wittwe. 
82. « « « Omar. 
83. Eberl Ferdinand: Das verdächtige Gewerbe. 
84. « « Die Wirthin mit der schönen Hand. 
85. Edeln Jakob: Heldenmuth und Vaterlandsliebe. 
86. Edinhard Gustav : Die Verschwörung der Pazzi zu Florenz. 
87. Ehrenberg J. A. : Die Grafen Guiscardi. 
88. Engel J. J. : Der dankbare Sohn. 
89. « Karl Christian : Biondetta. 
90. « « Der Geburtstag. 
91. Epheu F. L. : Vivat das Leben! 
92. Eschenburg Johann Joachim : Robert und Kailiste. 
93. Fabre d'Eglantine : Der verliebte Briefwechsel. 
94. Fayan : Der Mann von vierzig Jahren. 
95. Florian : Der gute Vater. 
96. « Die beiden Billets. 
97. « Kindliche Liebe. 
98. Friedrich T. H. : Studentenpfiffe. 
99. Frikke : Der Freundschaftsdienst. 
100. Garrick : Die Nothlüge. 
101. Gebier: Das Prädikat. 
102. « Der Minister. 
103. « Der Stammbau. 
104. Geliert : Die Betschwester. 
105. « Die Witwe und der Witwer. 
106. Geszner : Erast. 
107. « Evander und Alcimna. 
108. Geyer L. : Der bethlehemische Kindermord. 
109. Gleim : Der Blöde Schäfer. 
110. Goebler : Thamos, König von Aegypten. 
111. Goethe: Clavigo. 
112. « Stella. 
113. Goldoni : Der Schwätzer. 
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14. Goldsmith : Er hat sie zum Besten ! 
15. Gotter: Der schwarze Mann. 
16. « Medea. 
17. « Orest und Elektra. 
18. Guttenberg A. : Kanzler Mondenfield. 
19. Gutzkow : Pugatscheff. 
20. « Zopf und Schwert. 
21. Hagemann F. Gustav: Der Fremdling. 
22. « « « Der Fürst und sein Kammerdiener. 
23. « « « Der Maytag. 
24. « « « Leichtsinn und gutes Herz. 
25. « « « Weihnachtsabend. 
26. Hagemeister : Der Graf aus Teutschland. 
27. « Der Prüfstein. 
28. Harleville Collin : Der alte Junggeselle. 
29. Haussaureck Franz : Die Prüfungen der Untreue. 
30. Helcroft : Leichtsinn und kindliche Liebe. 
31. Hell Theodor: Der Unschuldige muss viel leiden. 
32. « « Nur ein Stündchen war er fort ! 
33. Herzenskron: Die Unschuldigen. 
34. Heufei : Die Familie auf dem Lande. 
35. Hiesberger: Im Finstern ist nicht gut tappen. 
36. Holbein : Das Turnier zu Kronstein. 
37. « Fridolin. 
38. Holcroft: Güte rettet. 
39. Horn : Antonius und Kleopátra. 
40. Houwald Ernst : Das Bild. 
41- « « Die alten Spielkameraden. 
42- « « Die Ehren-Pforte. 
43- « « Die Feinde. 
44- « « Fluch und Segen. 
45- « « Seinem Schicksale kann Niemand entgehen. 
46. Huber L. F. : Eitelheit und Liebe. 

147. « « « Misztrauen und Liebe. 
48. Hunnius Anton: Der Taubstumme. 
49. Iffland August Wilhelm : Achmet und Zenide. 
50. « « « Albert von Thurneisen. 
Sx. « « « Allzu scharf macht schartig. 
52. « « « Alte Zeit und neue Zeit. 
53- « « « Das Erbtheil des Vaters. 
54- « « « Das Gewissen. 
55- « « « Das Vermächtnisz. 
56. « « « Der Eichenkranz. 
57- (C « « Der Fremde. 
S8. « « « Der Komet. 
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159. Iffland August Wilhelm: Der Magnetismus. 
160. « « « Der Spieler. 
161. « « « Der Veteran. 
162. « « « Die Advocaten. 
163. « a « Die Aussteuer. 
164. « « « Die Hagestolzen. 
165. « « « Die Jäger. 
166. « « « Die Kokarden. 
167. « « « Dienstpflicht. 
168. « « « Die Reise nach der Stadt. 
169. « « « Die Verbrüderung. 
170. « « « Elise von Valberg. 
171. « « « Erinnerung. 
172. « « « Fehltritt aus Schwärmerei. 
173. « « « Figaro in Deutschland. 
174. « « « Frauenstand. 
175. « « « Friedrich von Österreich. 
176. « « « Herbsttag. 
177. « « « Luassan, Fürst von Garisene. 
178. « « « Reue versöhnt. 
179. « « « Scheinverdienst. 
180. « « « Selbstbeherrschung. 
181. « « « Vaterfreude. 
182. Jacobi : Elysium. 
183. Jester: Das Duell. 
184. « Freemann. 
185. Jünger J. F.: Der Strich durch die Rechnung. 
186. « « « Der Ton unserer Zeiten. 
187. « « « Die Entführung. 
188. « « « Die unvermuthete Wendung. 
189. « « « Freundschaft und Argwohn. 
190. Kalchberg Johann : Wülfing von Stubenberg. 
191. Kind Friedrich : Petrus Appianus. 
192. Kiesheim A. : Herr Spul. 
193. Klinger Friedrich Maximilian: Der Schwur gegen die Ehe. 
194. Koch Karl : Mord und Todtschlag. 
195. Korompay Joseph : Rudolf von Felsek. 
196. Kotzebue August: Armuth und Edelsinn. 
197. « « Bayard. 
198. « « Bela's Flucht. 
199. « « Blinde Liebe. 
200. « « Blind geladen. 
201. « « Bruder Moritz, der Sonderling. 
202. « « Das Epigramm. 
203. « « Das Kind der Liebe. 
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2 0 4 . ¥ LOtzebu e August : Das 
205 . « « Das 
206. « « Das 
2 0 ; . « « Das 
208 . « « Das 
209 . « « Das 
210. « « Der 
itt. « « Der 
212. « « Der 
2 1 3 . « « Der 
214. « « Der 
2 1 5 . « « Der 
216. « « Der 
217. « « Der 
218 . « « Der 
219. « « Der 
220. « « Der 
2 2 1 . « « Der 
222. « Der 
2 2 3 . (C « Der 
224. « « Der 
225 . « « Der 
226 . « « Das 
227 . « « Des 
228. « « Die 
229 . « Die 
230 . « Die 
2 3 1 . « Die 
232 . « Die 
233 . « Die 
234. « Die 
2 3 5 . « Die 
2 3 6 . « Die 
237 . « Die 
238 . « Die 
239. « Des 
240. « Die 
2 4 1 . « Die 
242. « Die 
2 4 3 . « Die 
244 . « Die 
245 . « Die 
246 . « Die 
247 . « Die 
2 4 8 . (C Die 

Landhaus an der Heerstrasse, 
neue Jahrhundert. 
Schmuckkästchen. 
Schreibepult. 
Taschenbuch, 
verlorne Kind. 
alte Leibkutscher Peter des III. 
Besuch. 
Citherschläger und das Gaugericht. 
Educationsrath. 
Gefangene. 
gerade Weg der beste. 
Graf von Burgund, 
hyperboreische Esel. 
Opfer-Tod. 
Papagoy. 
Ruf. 
Russe in Deutschland. 
Verleumder. 
Verschwiegene wider Willen. 
Vielwisser. 
weibliche Jacobiner-Clubb. 
zugemauerte Fenster. 
Teufels Lustschloss. 

beiden Klingsberg. 
Brandschatzung. 
Corsen. 
deutschen Kleinstädtler. 
edle Lüge, 
eifersüchtige Frau. 
Erbschaft. 
Frau vom Hause. 
Feuerprobe. 
gefährliche Nachbarschaft. 
Groszmama. 
Hasses und der Liebe Rache, 
kluge Frau im Walde. 
Kreuzfahrer. 
Negersklaven. 
Organe des Gehirns. 
Rosen des Herrn von Malesherbes. 
Seelenwanderung. 
Seeschlacht und die Meerkatze, 
silberne Hochzeit. 
Sonnen-Jungfrau. 
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249. Kotzebue August: Die Spanier in Peru. 
2so. « <f Die Stricknadeln. 
251. « « Die Tochter Pharaonis. 
252. « « Die Unglücklichen. 
255. « « Die Uniform des Feldmarschalls Wellington. 
254. « « Die Verwandschaften. 
255. « « Die Wildfang. 
256. « « Die Wittwe und das Reitpferd. 
257. « « Die Zurückkunft des Vaters. 
258. « « Falsche Scham. 
259. « « Graf Benjowsky. 
260. « « Gustav Wasa. 
261. « « Heinrich Reuss von Plauen. 
262. « « Johanna von Montfaucon. 
263. « « La Peyrouse. 
264. « « Lohn der Wahrheit. 
265. « « Menschenhasz und Reue. 
266. « « Octavia. 
267. ce « Rudolph von Habsburg. 
268. « « Sorgen ohne Noth und Noth ohne Sorgen. 
269. « « Sultan Wampun. 
270. « « Ubaldo. 
271. « « Ueble Launen. 
272. « « Ungarns erster Wohlthäter. 
273. Körner Theodor: Der grüne Domino. 
274. « « Der Vetter aus Bremen. 
275. « « Die Gouvernante. 
276. « « Hasz und Liebe. 
277. ce « Joseph Heiderich. 
278. « « Toni. 
279. « « Zrinyi. 
280. Kratter Franz : Das Mädchen von Marienburg. 
281. Krügern : Der Teufel ein Bärenheuter. 
282. « Die Candidaten. 
283. Lally-Tolendal : Graf Strafford. 
284. Lambrecht : Vergeltung. 
285. Lebrun C. : Humoristische Studien. 
286. Lengenfelder : Ludwig der Strenge. 
287. Leo Friedrich : Der Eheteufel. 
288. « « Die Wette. 
289. « « Schulden ohne Geld zu bezahlen. 
290. Leonini Joseph : Der edle Verbrecher. 
291. Lessing : Der Freigeist. 
292. « Der junge Gelehrte. 
293. « Der Misogyn. 



142 VÉRTESY JENŐ 

294. Lessing : Der Schatz. 
295. « Die Juden. 
296. « Emilia Galotti. 
297* « Minna von Barnhelm. 
298. « Philotas. 
299. Lieberkühn : Die Insel der Pucklichten. 
300. Lindheimer Friedrich : Der Burggeist. 
301. « « Die Leihbibliothek. 
302. « « Täuschung. 
303. Lottich R. : Wer war wohl mehr Jude? 
304. Löwen : Hermes und Nestan. 
305. Maier: Fust von Stromberg. 
306. Marinelli : Das Findelkind. 
307. Marivaux : Die falschen Vertraulichkeiten. 
308. « Die Prüfung. 
309. Martini : Rhynsolt und Sapphira. 
310. Mauvillon : Der Spötter. 
311. Mayeur : Der Narr aus Liebe. 
312. Meisel : Dienst und Gegendienst. 
313. Meissner: Cuenna und Vivonne. 
314. Michaelis : Amors Guckkasten. 
315. « Der Einspruch. 
316. Molière: Der Geizige. 
317. « Die Eleganten. 
318. « Die Schule der Frauen. 
319. « Tartuffe in Deutschland. 
320. Moore und Saurin : Beverley. 
321. Möller Heinrich Ferdinand: Sophie. 
322. Museus : Das Rosenfest. 
323. Muchler Carl: Das Geheimnisz. 

Der Bildhauer. 
Hier ist das mittelste Stockwerk zu vermiethen. 
Psyche. 

327. Müller Johann Heinrich : Gräfin Tarnow. 
328. Mullner Adolph : Der neun und zwanzigste Februar. 
329. « « Die Vertrauten. 
330. « « Die Zweifierinn. 
331. « « Die Zurückkunft aus Surinam. 
332. Oehlenschläger : Coreggio. 
333. Otway Thomas: Guido Jaffieri. 
334. Patrat J. : Der Blinde und der Taube. 
335. « « Der vernünftige Narr. 
336. Pelzel Joseph: Die Waisen. 
337. Pfeffel : Dämon und Pythias. 
338. « Die Belagerung von Gloucester. 

324. 
325. 
326. 
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339. Picard: Die französischen Kleinstädter. 
340. Pleisner Chr. : Komm mir noch Einer mit heirathen ! 
341. Plumke: Der Volontair. 
342. Prezner: Amália. 
343. « Der Aepfeldieb. 
344. Rambach Friedrich : Die englische Waise. 
345. « « Der grosze Churfürst vor Rathenau. 
346. « « Der Verstoszene. 
347. « « Hochverrath. 
348. Rautenstrauch Johann : Der Jurist und der Bauer. 
349. Regnard: Das verwechselte Felleisen. 
3 50. Romanus : Der Doppelpapa. 
351. « Die Brüder. 
352. « Crispin als Kammerdiener. 
353. Romaneck J. N. : Faust von Mainz. 
354. Sander L. C. : Ebbesen von Nörreriis. 
355. Schall C. H. : Das Vorurtheil. 
356. « « « Die Ränke. 
357. « « « Mehr Glück als Verstand. 
358. Schildbach: Es bleibt unter uns. 
3 59. Schiller : Die Jungfrau von Orleans. 
360. « Die Räuber. 
361. « Die Verschwörung des Fiesko zu Genua. 
362. « Dom Karlos. 
363. « Maria Stuart. 
364. Schink J. O. : Der verlorne Sohn. 
365. « « « Gianetta Montaldi. 
366. « « « Hartherzigkeit und Reue. 
367. « « « Statira. 
368. Schlechta Franz : Der Grünmantel von Venedig. 
369. Schlegel : Der Geheimniszvolle. 
370. « Der gute Ráth. 
371. « Der Zweikampf. 
372. « Dido. 
373. « Die Maskerade. 
374. « Die stumme Schönheit. 
375. « Die Trojanerinnen. 
3 76, « Herrmann. 
377. Schlenkert Friedrich: Die Bürger und Bergknappen von Freiberg. 
378. « « Kein Faustrecht mehr. 
379. Schletter Salomo Friedrich: Der Familienpokal. 
380. « « « Frauenwitz. 
381. « « « Jacques Splin. 
382. Schmieder D. : Die Rächer. 
383. Schmidt Friedrich Ludwig: Der leichtsinnige Lügner. 
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384. Schmidt Friedrich Ludwig : Die Parodie. 
385. Schönfeld Johann : Kunstprobe. 
386. Schröder : Das Portrait der Mutter. 
387. « Der Ring. 
388. « Der vernünftige Narr. 
389. « Der Vetter in Lissabon, 
390. « Die Eifersüchtigen. 
391. « Die Heirath durch ein Wochenblatt. 
392. « Wer ist sie ? 
393. Sedain : Die un versehene Wette. 
394. Shakespeare : Der Kaufmann von Venedig. 
395. « Othello. 
396. Soden Julius: Der Blinde. 
397. « « Die deutsche Hausmutter. 
398. « « Die Wette. 
399. « « Ernst Graf von Gleichen. 
400. « « Ignez de Castro. 
401. « « Leben und Tod Kaiser Heinrichs des IV. 
402. Spiesz C. H. : Das Ehrenwort. 
403. « « « Ritter Adelungen. 
404. Steinberg Carl : Leichtsinn und Grösze. 
405. Stephanie: Die Kriegsgefangenen. 
406. « Die Liebe in Corsica. 
407. Stortz : Julie. 
408. Strasoldo : Der Schein betriegt. 
409. Tilly J. B. : Der neue Gutsherr. 
410. Thombrinck W. : Reue und Groszmuth. 
411. Tode Johann Clemens: Röschen und Hannchen. 
412. Töpfer Carl : Cyprian und Barbara. 
413. « « Der Tagsbefehl. 
414. « « Die blonden Locken. 
415. Törring-Seefeld K. : Agnes Bernauerin. 
416. « « « Die Majestät in der Klemme. 
417. Vierthaler: Der englische Spion. 
418. Vogel Peter Wilhelm : Der Ersatz. 
419. « « « Pflicht und Liebe. 
420. Volmeranges Pelletier : Verkannte Treue. 
421. Voltaire : Die Zurückkunft aus Surinam. 
422. « Johann Hennuyer, Bischoff von Lizieux. 
423. Vulpius C. A. : Der Schatz war gehoben. 
424. « « « Sitah Mani. 
425. Wagner : Die Kindesmörderin. 
426. Wall Anton : Das Bauerngut. 
427. « « Der Stammbaum. 
428. Weissen : Der Aerntekranz. 
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429 Weissen. «Der Projectmacher. 
430. « Die Freundschaft auf der Probe. 
431. « Die Haushälterin. 
432. « Die Matrone von Ephesus. 
433- « Eduard der Dritte. 
434- « Mustapha und Zeangir. 
435- « Richard der Dritte. 
436 « Romeo und Julie. 
437- « Rosemunde. 
438 « Walder. 
439 Weissenthurn Johanna : Das Frühstück. 
440 « « Das Waisenhaus. 
441 « « Das Nachspiel. 
442 « « Der Wald bei Hermannstadt. 
443 « « Deutsche Treue. 
444 « « Die Bestürmung von Smolensk. 
445 « « Die Drusen. 
446 « « Die Ehescheue. 
447 « « Die Erben. 
448 « « Die erste Liebe. 
449 « « Die Schweizerhütte am Rheinfall. 
45° « « Die Schwestern St.-Janvier. 
451 « « Es spukt. 
452 « « Hermann. 
453 « « Johann Herzog von Finnland. 
454 « « Kindliche Liebe. 
455 « « Künstlerdank. 
456 « « Liebe und Entsagung. 
457 « « Totila, König der Gothen. 
458 « « Unterthanenliebe. 
459 « « Welche ist die Braut ? 
460 « « Welcher ist der Bräutigam ? 
461 Werthes Friedrich August : Conradin von Schwaben. 
462 Wieland : Alcest. 
463 « Lady Johanna Grey. 
464 Wolff P. A . : Cäsario. 
465 Ziegler F . W : Das Gastrecht. 
466 « « « Das Inkognito. 
467 « « « Der Hausdoktor. 
468 « « « Der Lorberkranz. 
469 « « « Der Pi Iger. 
470 « « « Der Tag der Erlösung. 
471 « « « Die Freunde. 
472 (( a « Jolantha, Königin von Jerusalem. 
473 « « « Seelengrösse. 

Magyar Könyvszemle. 1912. IL füzet. 10 
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474. Ziegler F. W. : Weiberlaunen und Männerschwäche. 
475. « « « Weltton und Herzensgüte. 

A következő darabok névtelenek: 
476. Atreus und Thyest. 
477. Auguste und Eduard. 
478. Aurelius. 
479. Basilio und Quiteria. 
480. Betrug für Betrug. 
481. Das Bindband. 
482. Das heilige Kleeblatt. 
483. Das heimliche Gericht. 
484. Das Loos in der Lotterie. 
485. Das nächtliche Rendezvous. 
486. Das Trentleva. 
487. Das Waisenhaus. 
488. Der Advokat. 
489. Der Arrestant. 
490. Der blinde Ehemann. 
491. Der Dorfbarbier. 
492. Der Einsiedler. 
493. Der Friede am Pruth. 
494. Der Fürst als Mensch. 
495. Der Geist. 
496. Der gereiste Bräutigam. 
497. Der geschäftige Müsziggänger. 
498. Der hessische Offizier. 
499. Der Hofrath. 
500. Der Jude. 
501. Der Kammerhusar. 
502. Der Kornet. 
503. Der Liebhaber auf der Probe. 
504. Der Mann nach der Uhr. 
50s. Der Mohr. 
506. Der Nationalgardist. 
507. Der Reukauf. 
508. Der Schiffbruch. 
509. Der seltene Prozess. 
510. Der Todtenkopf. 
511. Der Triumph der guten Frauen. 
512. Der Tuchmacher zu London. 
513. Der willkommene Gast. 
514. Die Dorfhändel. 
515. Die Expedition. 
516. Die Gefahren der groszen Welt. 
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517. Die Familie. 
518. Die geistliche Braut als weltliche Hochzeiterin. 
519. Die geprüfte Treue. 
520. Die grosze Toilette. 
521. Die heftige junge Frau. 
522. Die Helvetier in Lissabon. 
523. Die Husaren. 
524. Die Mütter. 
525. Die Neider. 
526. Die Schachfigur. 
527. Die schöne Sünderin. 
528. Die schöne Wienerin. 
529. Die Schule der Jünglinge. 
530. Die Tempelherrn. 
531. Die umgekehrte Comoedia. 
532. Die Unbesonnenheiten. 
533. Die unerwartete Zusammenkunft. 
534. Die Verlobung. 
535. Die vier Tanten. 
536. Die weibliche Eroberungssucht. 
537. Die Werber. 
538. Die Zwillinge. 
539. Doktor Brummer. 
540. Edelmuth stärker als Liebe. 
541. Eduard Montrose. 
542. Erwine von Steinheim. 
543. Fehltritt aus Schwärmerei. 
544. Graf von Wallberg. 
545. Hanneben. 
546. Hedwig von Wolfstein. 
547. Inamorulla. 
548. Juliane. 
549. Juliane von Allern. 
550. Julie, Gräfin von Palmira. 
551. Julius von Tarent. 
552. Karl von Strahlenberg. 
553. Kaufmann Grünberg. 
554. Krispus. 
555. Liebe und Rechtschaffenheit. 
5 S6. List über List. 
557. Lisuart und Dariolette. 
558. Lucie Woodwil. 
559. Masaniello von Neapel. 
560. Miss Jenny Warton. 
561. Natur und Liebe im Streit. 

10* 
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562. Oda, die Frau von zween Männern. 
563. Scheinverbrechen. 
564. Sylvia. 
565. Trau, schau, wem ! 
566. Trennung und Wiedersehen. 
567. Treue und Undank. 
568. Ugolino. 
569. Versöhnung. 
570. Verständnisz und Miszverständnisz. 
571. Wer wird sie kriegen? 
572. Wiprecht von Groizsch. 
E darabok némelyike két, sőt három példányban is megvan. 

Némelyik mellett ott vannak a kiírt szerepek. Az alábbiakban azon 
darabok cimét közöljük, melyekből csak a szerepek vannak meg : 

1. Balogh Tihamér: A miniszterelnök bálja. 
2. Bavard und Vanderburch : Der Pariser Taugenichts. 
3. « Die Vorleserin. 
4. Bauernfeld : Leichtsinn aus Liebe. 
5. Benedix : Das Gefängnisz. 
6. « Die Phrenolog. 
7. Bergen A. : Der Mond in der Kohlmessergasse, 
8. « « Eine Vorlesung bei der Hausmeisterin. 
9. « « Ein solider Ehemann. 

TÓ. « « Der Liederliche. 
11. Birchpfeiffer Charlotte: Die Engländer in Paris. 
12. Blum Karl : Der Ball zu Ellenbrunn. 
13. Braun Joseph: Während der Quadrille. 
14. Bretzner C. F. : Doktor Flappert und seine Clienten. 
15. Castelli: Die junge Tante. 
16. « Liebeszunder. 
17. Cosmar : Sobri, der Räuber. 
18. Desaugiers : Narrheit und Narrendei. 
19. Friedrich W. : Gänschen von Buchenau. 
20. Feldmann L. : Das Portrait der Geliebten. 
21. Gieseke Karl Ludwig: Es gibt doch noch treue Weiber. 
22. Goldoni : Der Lügner. 
23. Görlitz Karl: Das erste Mittagessen. 
24. Grandjeau A. : Immer zu Hause. 
25. Gutzkow : Werner. 
26. Hell Theodor: Angelika. 
27. « « Die Königin von 16 Jahren. 
28. Herzenskron : Der Bräutigam ohne Braut. 
29. Heyder : Album und Wechsel, 
qo. Houwald Ernst: Der Schuldbrief. 



A SZOMOLNOKI MŰKEDVELŐ SZÍNTÁRSULAT KÖNYVTARA 149 

31. Iffland August Wilhelm: Der Taufschein. 
32. « « « Die Mündel. 
33. « « « Hausfrieden. 
34. Jünger J. F. : Das Ehepaar aus der Provinz. 
35. Kaiser Friedrich: Junker und Knecht. 
36. « « Zum ersten Male im Theater. 
37. Kisfaludy Károly: Mikor pattant, nem hittem volna. 
38. « « Szeget szeggel. 
39. Kind Friedrich : Das Nachtlager in Granada. 
40. Kotzebue August : Der arme Poet. 
41. « « Der Brief aus Cadix. 
42. « « Der Bruderzwist. 
43. « « Der häusliche Zwist. 
44. « « Der Rehbock. 
45. « « Der Stumme. 
46. « « Die deutsche Hausfrau. 
47. « « Die respectable Gesellschaft. 
48. « « Drei Väter auf einmal. 
49. « « Carolus Magnus. 
50. « « Verlegenheit und List. 
51. Körner Theodor: Hedwig. 
52. Lafontaine August: Die Tochter der Natur. 
53. Lünn József: Apró félreértések. 
54. Malten D. E. : Er muss taub sein. 
55. Moser: Ultimo. 
56. Müllner Adolph: Die groszen Kinder. 
57. « « Die Schuld. 
58. Nuitter und Derlay : Eine Tasse Thee. 
59. Randolf Otto : Ein bengalischer Tiger. 
60. Raupach Ernst: Der Müller und sein Kind. 
61. « « Der Nasentrüber. 
62. « « Die feindlichen Brüder. 
63. « « Die Schleichhändler. 
64. Schröder : Der Fähnrich. 
65. Scribe: Der Kuss an Ueberbringer. 
66. « Mein Glücksstern. 
67. « Oscar. 
68. Shakespeare : Die bezähmte Widerbellerin. 
69. Stephanie : Die bestrafte Neugierde. 
70. Stiz : Er will nicht sterben. 
71. Thun Emilie: Der Domino. 
72. Töpfer Carl : Nehmt euch ein Exempel dran. 
73. « « Zurücksetzung. 
74. Valville Bernard : Die hölzerne Uhr. 
75. Weissenthurn Johanna: Adelheid. 
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76. Weissenthurn Johanna : Beschämte Eifersucht. 
77. « • Das Manuscript. 
78. « « Die Engländerin. 
79. « « Die Geprüften. 
80. Young : Die beiden Giftmischerinnen. 
81. Ziegler F. W. : Barbarei und Grösze. 
82. Zschokke Heinrich : Die Zauberin. 

Név nélkül: 
83. Amtmann Graumann. 
84. Clementine. 
85. Das Blatt hat sich gewendet. 
86. Das Gut Sternberg. 
87. Das letzte Abenteuer. 
88. Das letzte Mittel. 
89. Das Posthaus in Treunbritzen. 
90. Der Geburtstag der Mutter. 
91. Der gutherzige Murrkopf. 
92. Der Prinz kommt. 
93. Der Rothmantel. 
94. Der Schreiner. 
95. Der Selbstquäler. 
96. Der Sonnenwirth. 
97. Der Tausch. 
98. Der Vergleich. 
99. Der Verlobungsring. 

100. Die Erbschleier. 
101. Die gefährliche Tante. 
102. Die getreuen Unterthanen. 
103. Die Glücksritter. 
104. Die Kirschen. 
105. Die schöne Athenienserin. 
106. Die schöne Müllerin. 
107. Die Schwiegermutter. 
108. Die Sparbüchse. 
109. Die unterbrochene Whistpartie. 
110. Die Unvermählte, 
i n . Die Zeche. 
112. Die Zerstreuten. 
113. Erhlicht währt am längsten. 
114. Ein junger Gelehrter. 
115. Ein Haus zu verkaufen. 
116. Ein Mann hilft dem andern. 
117. Er bezahlt Alle. 
118. Feodore. 
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119. Folgen einer Gartenbeleuchtuiig. 
120. Marie von Kollenau. 
121. Maske für Maske. 
122. Nach Regen folgt Sonnenschein. 
123. Schlafrock und Uniform. 
124. Unser Fritz. 
125. Waldeinsamkeit. 

A kéziratban lévő színmüvek jegyzéke a következő : 
1. Bauernfeld: Das Liebesprotocoll. 
2. Benedix : Der Vetter. 
3. Birch-Pfeiffer Charlotte : Scheiben-Toni. 
4. U. a. : Waidemars Traum. 
5. Castelly : Die Waise und der Mörder. 
6. Cuno : Die Kunst wohlfeil und dabei gut zu leben. 
7. Deinhardstein : Erzherzog Maximilians Brautzug. 
8. Dumas-Carl Margrethe : Die Zigeuner im Schwarzwald. 
9. U. a. : Herr und Diener. 

10. Fischer Anton: Der rätselhafte Unbekannte. 
11. Gleich Aloys : Doctor Kramperl. 
12. Goethe: Jery und Baetely. 
13. Grois Louis: Die Cachucha. 
14. Haffner C. : Die Raubschützen. 
15. Hopp Friedrich: Das schwarze Kind. 
ï 6 . U. a. : Das Tabakhüttel am scharfen Eck. 
17. U. a. : Tausend Gulden und ein paar Schuh. 
18. Kotzebue : Das getheilte Herz. 
19. Meisl Karl : Die Familie Krampelmeier. 
20. Nestroy : Robert der Teufel. 
21. Raimund: Der Diamant des Geisterkönigs. 
22. Schröder : Stille Wässer sind betrüglich. 
23. Shakespeare : König Lear. 
24. Treuhold C. : Die Höhle Soncha. 
25. Vogl: Ein Uhr. 
26. Wirth A. : Der tolle Geiger zu Wien. 

Névtelenül : 
27. Der glücklichste Mensch. 
28. Onkel und Neffe. 
29. Egy magyarnyelvű darab második fele 

VÉRTESY JENŐ. 



MAGYAR KÖNYVESHÁZ. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR KÖNYVTARÁNAK 

I. KÖTETÉHEZ.1 

(Egy melléklettel.) 

i . 

[472] (Sárospatak. 1668.) 
X, u t TÖK, Könyvnek el-tépéfe | A VA G Y, | BÁNYÁSZ CSÁ

KÁNY. I M E L L Y E L A M A Z | Fövenyen épitetett s-már le-romlott 
házát, elébbi fô-1 vényre fikeretlen farral raggatni akaró és 1000. 
mocs- | kokkal efzelôffen fzinlô s-mázló | SAMBAR MATTYAS nevű 
tudatlâ fár gyúró meg-csákányoztatik | KEZDI VASARHELLYI MATKO 
ISTVÁN | Moftan Zilahi Eeccléfiának együgyű lelki Páfztora által. | Ki 
SAMBARTOL Bányáfznak neveztetett. | Ezech. 13. 14. Es el rontom 
azt a falt, mellyet mázoltatok hitván farral, és | a földig rontom azt : és 
az ö fundamentoma fel-hányatik, és le-romol és el- | vefzték ö közepette : 
és meg tudgyátok hogy én vagyok az UR. (Egy koszorú közepén ke
resztbe tett két csákány, alatta Sámbár Mátyás jezsuita, amint egy asz
talon sárt gyúr, előtte s mögötte egy-egy bányász, amint öt csákányuk
kal döngetik.) NYOMTATTATOTT M.DC.LXVIII. 

4-r. 459 (helyesen 460) szzott lap. Elül : címlap, előszó 3, végül : 
oSambár» kezdetű vers 1 sztlan levél. 

N. múzeumi könyvtári jegye: RMK. 1241. a. HORVÁT István könyvtárá
ból. SZABÓ Károly említ egy példányt ebből az évből 1072. sz. alatt, csakhogy 
az a példány ettől különbözik, amennyiben ez 459 (helyesen 460) szzott lap, 
elül 3, végül 1 sztlan levél; mig a SZABÓ K. által felsorolt példány 460 (he
lyesen 461) szzott lap ; elül 3 sztlan levél, végül 9 sztlan lap. A «Sambár oda 
van már mondgyad ECHO ámbár» kezdetű vers a SZABÓ K. által ismertetett 
példányban a 459. és 460. (helyesen 460.^461) számozott lapokon van és 
kurzív betűkkel van nyomatva, míg ebben a példányban a 460. és 461 (helye
sen 461. 462.) számozatlan lapokat foglalja és álló betűkkel van nyomva és 

1 Az utolsó számozott adalék (469) a Magyar Könyvszemle 1912. évfolyama 57. 
lapján jelent meg. Ehhez járul még mint 470 és 471. sz. a jelen füzet első cikkében 
leirt két 1527. évi nyomtatvány. S^erk. 
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«A nyomtatásban esett fogyatkozások» és a «Mutató tábla», melyek io lapot 
töltenek be, ebben az itt ismertetett példányban hiányzanak s nem is jelentek 
meg, mert a SZABÓ K. által felemlített példányban a «Mutató tábla» vagyis a 
mű végén a Nnn2 ívjelzetű levél második oldalán levő jelmondat «Soli Deo 
glória idolis ignominia» a jelen példányban a 459 (helyesen 460) lapon a 
szöveg végén van ; továbbá a jelen példány a «Sambár oda van már mondgyad 
ECHO ámbár» kezdetű verssel be van fejezve, mit a végén látható virág
csokor záródísz is igazol. 

így tehát ezt a nyomdahibák és mutató nélküli példányt az első nyoma-
suak közé kell sorolnunk, mert nem lehet feltételezni, hogy először nyomda
hibák felsorolásával és mutatóval jelent volna meg, melyeket a további nyo
másoknál hagytak volna el, dacára annak, hogy ez utóbbi nyomásuaknál is 
megvannak a sajtóhibák. 

Magyar Nemzeti Múzeum. f Horváth Ignác\. 

2. 

Kolozsvár. 1672. 
A'Szent | BIBLIÁNAK ] o Teftámentomi Kőny- | veiből edgybe fze-

degettetett | Ahitatos ) KÖNYÖRGE- | SEK. | Mellyeket Belgiomi nyelv- | 
bol Magyar nyelvre fordított | SZOKOLYAI ISTVÁN | (Fametszet.) | 
COLOSVARAT | Nyomt: SZENTYEI MIHÁLY | által, 1672. 

16-r. 158 1. Elül: címl, előszó 3 I. (A2—A3). 
SZABÓ K. I. 113 5 sz. alatt ismerteti ezt a munkát, megjegyezve, hogy 

egyetlen csonka példánya a M. N. Múzeumban található. — Egyetlen teljes pél
dánya jelenleg TÉGLÁS István tanfelügyelő birtokában Tordán. 

Téglás Géza. 

3-

[473] Kolozsvár. (1672?) 
Papistasag Ujsaga, az az Olly munka, mellyben a' Pápistaságnak, 

mind tudományának mellyet vall; mind egyházi rendéinek mellyek-
hez halgát ; mind ceremóniáinak, szokásinak, s' rend tartásinak, mellye
ket gyakorol, igaz régiségtul üres, minapi újsága, az magok Írásiból, 
tanubizonságiból és Authoribol, meg-mutogattatik világossan. COMA-
ROMI C. GYÖRGY S. I. M. D. E D. P. által. Colosvarat, Veres-egyhazi 
Szentyel Mihály által. 

Töredék. 8-r. Egy a XVII. század végén bekötött könyv táblájából ki
áztatva. Címlapja hiányzik. A címet az 1671-iki kolozsvári kiadásról (RMK. 
I. 1115.) írtam le. A-fAa-KAy+Ag)^ levél (=1—4-1-13—16 lap). 

Töredékünk szövegének szedése az 167 J -iki (első) kiadásétól, mellyel 
gondosan egybevetettem, egészen elütő. Komáromi CSIPKÉS György eme 
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munkájának tehát, töredékünk bizonysága szerint, nemcsak első kiadása (az 
1671-iki) volt, hanem második is. Kétségtelenül kolozsvári nyomtatvány, mert 
az i-ső lapon levő fejlécz s a betűk az 1671-iki kiadáséival teljesen egyeznek. 

Sárospataki ref. főiskolai könyvtár. Harsányt István. 

4-
[474] Csik. 1679. 

Serafin Sz. Ferencz Eletéről és Halakról. | Ad notam : Szent David 
Próféta éneklő könyvének hufzonkettőd réfzében. | A' Csiki Kalaftrom-
ban, Cassai András által 1679-ben. 

Kis 4-r. ; a címlapot a csiki nyomdát jellemző keret díszíti. A címlap 
másik oldalán már kezdődik az ének, mely 1—4 részre (Pars) van osztva. 
A címlappal együtt 4 számozatlan, őrszavakkal ellátott levél. 

Csik-somlyai ferencrendi kolostor könyvtára. Lukinich Imre. 

5-

[475] H. n. 1679. 

Magyar Halotti Oratio. Mellyet, Néhai Tekintetes Bethlen Ferentzné 
Kemény Kata aszszony felett elbeszélgetett Pósaházi János. Keresden a 
kápolna mellett való Halotti színben Anno 1679. 2. Juli. 

4-r. 10 számozatlan lap. Nyomtatási hely hiányzik. 
Sepsiszentgyörgyi Mikó-koll. kvtára. Péter Mo\es. 

6* 

[476] (Kolozsvár.) 1680. 
TISZTELETES NAGY TISZA-| BECSI GÁSPÁR URAM AZ ER

DÉLYI | ECCLESIAKNAK MÉLTÓSÁGOS P | USPőKJENEK E'S AZ SZÉKI 
TRACTUS-INAK ESPERESTYENEK UGANAZON Szé-1 ki Anya-
fzentegyháznak Hűféges Lelki Páfztora, | az Úrban Boldogul kimúlt, 
Eletének ötven ne-1 gyedik efztendejében Anno 1679. die 1. Április | 
hóra verő || matutina | ANNO 1680. die 27. Februarii. (1. hasonmását a 
mellékleten.) 

MIHÁLTZ Elek magyarvalkói (Kolozsm.) ref. pap 1894. aug. 16-án kelt 
levelével bocsátotta SZINNYEI tanácsos úr rendelkezésére TISZABECSI Gáspár e 
gyászjelentését (?) a következő megjegyzés kiséretében : 

«E gyászjelentés az 1661-ben nyomatott s 1678-tól kezdve — mint táb
lájára irva van — a TISZABECSI Gáspár tulajdonát képezett s most a m.-valkói 
ref. egyház használatában lévő Biblia táblájára volt felragasztva. Eredeti alakja 
negyedív volt s a lefejtés által vált ily kicsinnyé». 

Id. Szinnyei József gyűjteménye. Gulyás Pál. 
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7-
Lőcse. 1683. 

Uj és O | KALENDÁRIUM, | Mellyet Chriftus fzûletéfe | után való 
1683. irt, | NEUBARTH JÁNOS | Es Magyar Orfiàgra, Erdélyre, és egyéb \ 
Tartományokra alkalmaztatta. | (Következik Magyarország címere famet
szetben.) LOTSEN, BREWER SAMUEL által. 

16-r. 40 sztlan levél. 
SZABÓ Károly RMK. I. köt. 1310. sz. a. közli ezt a naptárt, s azért em

lítem fel itt e folyóiratban, mert a M. N. Múzeum könyvtára két példányának 
egyikében a «Magyar Krónika» 1682. június 2-ikáig, míg a másikban 1682. 
szeptember 10-ikéig terjed, vagyis a 40-ik levél második oldalán a szöveg 19 
sorral meg van toldva, melyekben TÖKÖLYI Imre menyegzője ZRÍNYI Ilonával, 
továbbá a kassai, füleki váraknak s több városnak TÖKÖLYI hatalmába vétele 
van leírva. 

M. N. Múzeum. f Horváth lgnác\. 
8. 

Lőcse. 1685. 
JOH. AMOS COMENII | ORBIS SENSUA- | LIUM PICTUS | 

QUADRILINGUIS. | Hoc est : | Omnium fundamentalium, in mundo 
rerum, & in vitâ | actionum, | Pictura & Nomenclatura | LATINA, GER
MANICA, HUNGARICA, & BOHEMICA. | Cum Titulorum juxtá atq ; 
Vocabulorum indice. | SDie fictjtbare SBeít | in SSier @prad)en. | SDcrê tft : | 
Siller oorne&mften SBelt-SDinge / unb Sebenê* | SSerrtdjtuttgen / Sorbilbung, 
unb / Sateinifdje / £)eutíd)e / Ungrifdje unö 33őbnvU | fd)e SBenamung. | «Scunpt / 
einem %iteU unb SBôrter^egifter. | A Látható Világ | négyféle nyelven. | 
az az : | Minden derekaílabb ez világon lévő dolgoknak és az életben 
való cse- | lekedeteknek le-ábrázoláfa | és Deák, Német, Magyar és Tót 
meg-nevezéfe, a' fellyul való iráfoknak | és fzóknak layftromával. | ©roét 
SBnbiteblnn, | Dbmalorocmy, a tnetroerafem gogyfu pfebftaroent). 11. g, SBffed) 
negob§tt)Iofftnegffid) (Sroetasraect) / a frutfűtr>=gin)ota | obmaíotücmj, | a gajnfem 
£attn)fnm / ^émetfnm / SBíjerjftjm | 9 ©íotüefftjm / gmenoraanj / 8 pfiöanpm 
«Síoro n Xituíum | 9tegifteem. | LEUTSCHOVIAE, Typis SAMUELIS 
BREWER. Anno 1685. 

4-r. 313 szzott lap. Elül: címlap, előljáró beszéd 4 sztlan levél, végül: 
index titulorum és index vocabulorum négy nyelven 135 sztlan lap. 

SZABÓ Károly RMK. I. kötetének 1338 sz. a. leírja e műnek lőcsei 
1685-iki kiadását, mely az itt leirt példánytól különbözik, amennyiben az 157 
számozatlan levél, ez pedig 313 számozott lap. Végén is van eltérés, mert ott 
az index titulorum és vocabulorum 66 sztlan levél = 1 3 2 sztlan lap, itt pedig 
135 sztlan lap. 

M. N. Múzeum. f Horváth Ignác{. 
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[477] Hernborn. 1686. 

Károlyi Gáspár. Szent Biblia . . . Hernborn. 1686. 8-r. 
E kiadást említi LE LONG, Bibliotheca Sacra. . . Lipsiae, 1709. ez. mű

vének Il-ik kötetében a 374-ik lapon, közvetlenül a hanaui (1608.) és oppen-
heimi (1612.) kiadásokkal kapcsolatban, eképen : «Eadem (seil. : Biblia Hunga-
rica) ex versioné Casparis Caroli, 4. Hanoviae, Levini Hulzii 1608. In 8. 
Oppenhemii. 1612. f 8. Herbornœ 1686». Harsányt István. 

10. 

[478] Kolozsvár. 1688. 

Uj es O kalendariom Christus Urunk születése után való (1688) 
Esztendőre. Kolosvaratt. Némethi Mihály által. 

Töredék. 16-r. Egy XVII. századbeli könyv (HEGYESI István (Boros-Jenei) 
«Kegyességnek Nagy-Titka» ez. 1686. Kolosvár) táblájából áztattam ki egy 
1688-iki német «Allmanach»-hal együtt. Címlapja hiányzik. A címet az 
1689-iki kolozsvári naptárról (Magyar Könyvszemle. 1878. 275 lap) írtam le, 
melyet FRAKNÓI Vilmos fedezett fel. Hogy két levélnyi töredékünk (Belgrad 
rövid leírásának egy részlete) tényleg a jelzett évre szóló kalendáriomból való, 
bizonyítja a következő mondat: «Moftan pedig ebben az 1688. Efztendôben, 
az Fel- | séges I. Leopoldus . . .» stb. Betűi egyeznek az 1689-iki kalendáriuméi
val. Kolozsvári nyomtatvány.1 

Sárospataki re/, főiskolai könyvtár. Harsányt István. 

I I . 

Kolozsvár. 1689. 
Uj es O kalendariom Christus Urunk születése után való 1689. 

Esztendőre, etc. 
16-r. Töredék, amely azonban a FRAKNÓI Vilmos által fölfedezett s a Magyar 

Könyvszemle 1878. évf. 275. lapján leírt csonka példányt több tekintetben ki
egészíti s így eddig ismeretlen részleteket tartalmaz. Megvan : a naptári rész
ből : Jan. 1—31. Febr. 1—15. Apr. 1—30. Máj. 1—31. Juni. 1—16. Juli. 
17—30. Aug. 1—31. Szept. 1—30. Okt. 1 —31. Nov. 1—30. Decz. 1—31-ig. 
Az asztrológiai vizsgálásból : az előbeszéd ; a télről, a tavaszról, a nyárról, az 
őszről, a fogyatkozásokról, a békeségről és hadakról, a betegségekről, a ter
mésről és terméketlenségről szóló részek. A «Sokadalmok» ez. szakaszból: a 
januariusban, februariusban, mártiusban, áprilisban, májusban, júniusban, július
ban, novemberben s decemberben (csonkán) tartott vásárok jegyzéke. A «Ma-

1 Közlő véleményének indokolása nem épen meggyőző. Az idézett mondai inkábl» 
a mellett tanúskodik, hogy 1689. naptárból való a töredék, mivel egy 1688-ra készült 
s így 1687. végén kinyomatott naptárban 1688-iki eseményekről bajosan eshetik szó. S^erk. 
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gyár Cronica» ez. részből 2 levél. Összesen : 26 levélnyi töredék, egy XVII. 
századbeli könyv tábláiból kiáztatva. 

Sárospataki ref. főiskolai könyvtár. Harsányt István. 

12. 

[479] Lőcse . 1692. 

LELKI | TÁR-HÁZ, | A v a g y | AZ O ES UJ TEST AMEN- | TUM 
Canonicus Kôny- | veinek rövid Sum- I mái. I Mellyek \ Magyar Rythmur 
fokba fog- | laltattak, és egy-módú nótára fza- | battattak, EőRVENDÍ 
MOLNÁR i FERENCZ, által. | LÔTSÉN | Nyomtatta BREVER SAMUEL, 
1692. 

12-r. 213 szzott lap. Elül: címlap, előljáró beszéd 3, végül: lajstrom, 
úri imádság versben 4 sztlan levél. 

SZABÓ Károly Régi magyar könyvtára I. kötetében 1431 sz. a. leírja, de 
ez a példány az ott leírttól különbözik, a mennyiben a betűk tipusa, orna
mentikája, helyesírása, a szavak ékezése és a sorok végződése vele nem egyez. 

M. N. Múzeum. f Horváth Ignác^. 
13-

Lőcse . 1693. 
Gyöngyösi István. Porábúl meg-éledett Phoenix. Lőcse, 1693. 
GYÖNGYÖSI István fentebbi művéből két különböző példányt sorol fel 

SZABÓ Károly Régi magyar könyvtára I. kötetében 1441. és 1442 sz. alatt, 
SZABÓ K. leirása szerint a kettő közti különbség az, hogy az egyik példány 
(1441. sz.) címlapján «kedvért ke» nyomdahiba fordul elő a 15-ik sorban és 
209 lapból áll és az ajánlásban «A. por István Urnak Nemes Csik, Gyergyó 
és Kaszon főkirálybirájának» szól, míg a másiknál (1442. sz.) «kedvekért» és 
«Apor István Urnak, Nemes Czik, Gyórgyo és Kaszon főkirálybirájának» fordul 
elő és 210 (helyesen 211) lapot számlál. Én, átvizsgálva a m. n. múzeumi, a 
m. tud. akadémiai és a beszterczebáriyai püspöki könyvtárban levő példányo
kat, azt állapíthattam meg, hogy a címlapon a «kedvért ke» (nem «kedvért 
ke») sajtóhiba az 1441. számú példányban csakugyan megvan, sőt az ajánlás 
hat számozatlan levelén, nevezetesen az A2 levél második oldalán a 9-ik sor
ban, az A3 levél 10. és 14-ik sorában, az A5 lev. 15. és 19-ik sorában, az A6 
lev. 5-ik sorában «Nagyfagod» szó így ékezet nélkül van, míg az 1442. számú
ban a Nagyságod szó ékezetten fordul elő. Továbbá ugyancsak az ajánlás A2 
jelzetű levelének első oldalán az 1441. sz. példányban «kezni» őrjegy helyesen, 
míg az 1442. számúban hibásan «kezn» van nyomva. A szöveg végig teljesen 
egyenlő. A lapszám és a lapszámozás is mindkét példányban azonos, ugyan
azzal a hibával t. i. a 131. lapszám kétszer egymás után következik vagyis 
nem 210 hanem helyesen 211 számozott lap. Olyan példányt 1693. évből, 
mely 209 lapnyi volna és «Csik, Gyergyó (nem pedig Czik, Gyorgyő)... fő
királybirájának» szólna, mint ezt Szabó K. az 1441. sz. példányról állítja, nem 
találtam, talán nincs is. f Horváth lgnác\. 



ADATTAR. 
Egy XVIII. századbeli könyvraktár. 

Az egész XVIII. század folyamán, de később is a könyvkötők 
nálunk könyvkereskedéssel is foglalkoztak, különösen annak legjövedel
mezőbb ágával, a tankönyvekkel való kereskedéssel. VISZTH János kassai 
könyvkötő könyvraktáráról az 1714. évben fölvett leltár is tanúskodik 
erről. Az akkor használatos tankönyveket megtaláljuk benne s köztük 
van MOLNÁR Gergely latin nyelvtana és HEYDEN Sebald Formulariuma ; 
e két könyv tehát iskoláinkban másfélszázad óta folyton használatban 
volt, ami nem kis dicséret Írójukra nézve. — A leltár ez: 

1714. 

Conscriptio universorum Casparis condam Wis\t compactons per 
nos infrascriptos diligenter pervolutorum accurateque specificatorum 
librorum sequitur ordine sequenti Cassoviae 17. Julii 1714. 

Librorum Alphabeticorum philetarum duarum in octavo minori 
cum asseoculis et charta diversa compactorum exemplaria numero 267. 

Librorum alphabeticorum foliorum octo similiter compac
torum ._ . . . . . . . . . . . . . 101. 

Librorum alphabeticorum foliorum nr. 12 similitar compac
torum . . . . . . . . 66. 

Librorum similium foliorum nr. 20 in charta colarata . . . 48. 
Librorum similium foliorum Nr. 8 diversae compacturae 10. 
Librorum similium foliorum Nr. 16 . . . . . . . . . . . . 4. 
Librorum similium germanicorum foliorum Nr. 24 .._ — 10. 
Grammatica Molnár1 in 8° minori 14. 
Leonhardi Culmanni de 8 partibus Orat(iones) in 8° minori 13. 
Praeceptorum moralium Samuelis Enyedi in 8° minori . . . 53. 
Petri Canisii Catechesis latino hungarica in 8° minor i . . . 50. 
Petri Canisii Catechesis germanica 10. 

1 MOLNÁR Gergely latin nyelvtana. 
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Artis Metricae . . . . . . 3. 
Joannis Rhenii Donatus . . . . . . . . . . . . 3. 
Formularium Puerilium Colloquiorum1 . . . 4. 
Vestibulum Comenii... . . . . . . . . . 33. 
Verborum in institutione verborum grammaticorum . . . 12. 
Gretserii pro syntaxi .._ _. 1 5. 
Catechesis germanica vulgo Kinderlehre in 12 minori . . . 19. 
Martini Lutheri Catechesis sclavonica in I2°__ ._ . . . 20. 
Logicae Buzinkay . . . . . . . . . . . . 25. 
Tractatus Chriae 27. 
Keresztény hitnek fundamentomi in 120 . . . 65. 
Epitomes Catecheticae Ulmensis in 12°... 6. 
Petri Canisii S(ocietatis) J(esu) Catechesis minori latine in 120 ai„ 
Conflrmatio seu Roszenkrantz in 120 . . . 11. 
Kisded gyermekek Catechesis Syderius Jánosé 14. 
Kleiner Seelenschatz in i6° minori . . . 21. 
Francisci Sernae Synonimorum apparátus in 4 0 maiori . . . 1. 
Vestibulum Patakiensi iuventuti dicatum . . . . . . 1. 
Prosodiae Emanuelis Alvari . . . 7. 
Emanuelis Alvari Principiórum ._ . . . . . . 3. 
Emanuelis Alvari Syntaxis . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Nagy Kálvinista Katechismus . . . . . . . . . 8. 
Petri Canisii S. J. Catechesis hungarica . . . . . . 4. 
Arany Láncz in 120 — . . . . . . — . . . 5. 
Evangelia germanica . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
Evangelia hungarica... . . . . . . . . . . . . 11. 
Szent Dávid király s propheta 150 zsoltári in 120 . . . . . . 3. 
Mennyország útja in 120 . . . . . . — .... . . . . . . . . . 2. 
Mennyország tárháza in 160 . . . . . . 5. 

/ Balassa . . . . . . . . . _.. . . . — — — 9. 
Doldogasszony officiuma . . . . . . . . . 2. 
Epitheta Bucellini in 120 . . . _ . . . . . . 5. 
Practicae arithmeticae Julii Padori 5, 
Meszbuch , . — ~ — — — 5. 
Hét napi útitárs in 160 _. j . 
Kleiner Seelenwecker in i6° minori 5. 
Paduai szent Antal officiuma . . . . . . . . . 2, 
Enchiridion vei Kleine Catechismus . . . 3, 
Sérelmes lelkeknek gyógyító balzsamom . . . . . . . . . 2, 

1 HEYDEN Sebald müve. 
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Catechetis r(everendi) d(omini) Stephani Illyés in 4 0 . . . 1. 
Cantus schlavonici 1. 
Juris civilis in 4 0 _ . . . — — . . . 3. 
Thesaurus grammaticus linguae s(acrae) hebrae 2. 
Flores doctorum Thomae Hybernici . . . . . . 1. 
Thesaurus phrasium poëticarum Joannis Buchleri... . . . . . . 1. 
Emanuelis Alvari Liber integer in 8° . . . 1. 
Epitome controversiarum P(atris) Julii Caesaris Cetoni (?) 

Officium Rakoczianum — 1. 
Evangelium polonico idiomate . . . 1. 
Officium croatico idiomate... . . . . . . . . . 1. 
Apparátus pro doctrina sacra — 1. 
Justi Lipsii monita et exempla politica 1. 
Spéculum mysticum... . . . — — — — — 1. 
Vita poetica P(atris) Lucae Edmundi piarum scholarum... 1. 
Elementa grammaticae Georgii Molnár... . . . . . . . . . . . . 1. 
Institutiones rhetoricae Michaelis Buzinkay 1. 
Zengedező mennyei kar . . . . . . . . . _. . . . 1. 
Gretserius pro rhetorica . . . 1. 
Gretserii Rudimenta... . . . . „ 1. 
Cicero Epistola minor . . . . . . — . . . 1. 
Zachaeus Jubilatus seu Praedicationes R(everendi) D(omini) 

Pauli Samuelis Depter in 4 0 . . . 1. 
Item praedicationes de Sancto Josepho in 4 0 . . . 1. 
Dictionarium germanicum — ~ 1. 
Leonhardi Fioravanti medici Physica... -.. . . . 1. 
Christlich-katholischer Lehrmeister in 120 . . . 1. 
Christlich-catholischer Gesang 1. 
Harpffe Davidts in 120 . . . . . . . . . — — — — 1. 
Cantionalia hungarica Szegediana compacta . . . . . . . . . 2. 
Item similia Cantionalia compacta sine tabulis 7. 

In crudo seu incompacta „_. ._ . . . . . . . . . 2. 
Ecclesiasticus seu Jesus Sirach germanice 1. 
Canisius incompactus . . . 1. 
Incompacti libelli alphabetici nr. 1200. 
De antiquis ecclesiae caeremoniis in crudo magistri Sebastiani 

Henrici Penzinger et 7 libris chartáé constans . . . 1. 
Kleiner Seelenschatz in crudo libelli nr. 80. 
Juris civilis in crudo... . . . . . . . . . 2. 
Juris civilis non integri in crudo 1. 
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Szent Dávid király és prophetának hét poenitentia tartó zsol
táriból könyörgések ex Philer (?) 5 singillatim constatálván . . . 4. 

Item egy olyan hasonló, nem egész . . . . . . . . . 1. 
Principia seu Rudimenta non intégra ultima philera carentia nr. 5. 
Cicero (?) pro Syntaxi, non integer, incompactus . . . . . . 1. 
Boldogasszony zsolozsmája, nem egész . . . . . . . . . 1. 
Conciones dominicales Admodum reverendi domini Joannis 

Graff, quibus titulus Belagerung der herrlichen Hauptstadt in 
Engelland in 4 0 . . 1. 

Item aliae conciones quondam (?) Joannis Andreae Graff 
non integrae, quibus titulus Generalsturm der herrlichen Haupt
stadt in Engelland in 4 0 . . . 1. 

Postula hungarico idiomate sine initio et sine locera in 4 0 1. 
Davidem Csomortany. 
Joannem Sustovics.1 

Eredetije Kassa város levéltárában 13.552. szám alatt. 

Közli : KEMÉNY LAJOS. 

1 A két kiküldött leltározó neve. 

Magyar Könyvszemle. 1912. II. fűzet. I I 



TÁRCA. 
JELENTÉS 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁRA 

ÁLLAPOTÁRÓL AZ I 9 I 2 . ÉV ELSŐ NEGYEDÉBEN. 

I. 

A nyomtatványi osztály anyaga a lefolyt negyedévben köteles példá
nyokban 3209 drb nyomtatvánnyal, ajándék útján 1070 drb, vétel útján 
792 drb, áttétel útján 2 drb, örök letét útján 4 drb, hivatalos kiadványként 
3 drb, összesen 5080 drb nyomtatvánnyal gyarapodott. Ezenfelül köte
les példányok címén beérkezett: alapszabály 457 drb, falragasz 1239 drb, 
gyászjelentés 1327 drb, hivatalos irat 151 drb, műsor 157 drb, perirat 
6 drb, színlap 1312 drb, zárszámadás 425 drb, különféle 785 drb, vagyis 
összesen 5829 apró nyomtatvány. Vételre fordítottunk: 7854 kor. 33 
fillért, 148*50 márkát, i o r 6 o frankot. 

Ajándékaikkal a következők gyarapították a nyomtatványi osztály 
anyagát : 

Bába-kalauz szerkesztősége; Bibliothèque Nationale, Rio de Janeiro 

(4 drb) ; BLAIR Woodbury, Washington (2 drb) ; BODÁNYI Ödön, Szom

bathely (2 drb); Bosnyák-here. orsz. kormány, Sarajevo. Bukowiner 

Landesmuseum, Czernovitz ; Burzenländer sächsisches muséum Brassó ; 

CSÍKI Ernő; Deputazione Fiumana di storia patria; Erdélyi Múzeum-
Egyesület, Kolozsvár ; Érseki iroda, Eger ; Érseki iroda, Kalocsa ; FELEKY 
Károly, New-York (5 drb) ; FRAKNÓI Vilmos (9 drb) ; GALGÓCZY János ; 
GILHOFER & RANSCHBURG, Wien ; GRÜNN Károly Perjámos ; GULYÁS Pál 
(2 drb) ; GYÁRFÁS Tihamér, Brassó ; HAVASS Rezső ; Hof- und Staats
bibliothek, München ; Idegenforgalmi és utazási vállalat r.-t. ; Izr. magy. 
irodalmi társulat (2 drb) ; Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien 
(7 drb) ; KÁSZONYI Mihály, Zalaegerszeg ; KEMÉNY Ignác, Nagyvárad ; 
Képviselőház elnöksége; Kereskedelemügyi minisztérium; Kir. József-
műegyetem rektora; Kungl. universitets-bibliothek Uppsala; Mme* 
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LANTOINE, St. Germain-en-Laye ; LIPSIUS Maria, Leipzig (10 drb) ; Löw 
Immanuel, Szeged (2 drb) ; M. kir. állami számvevőszék elnöke ; M. kir. 
központi statisztikai hivatal (4 drb); Magyar pszichológiai központ; 
Magyar Tudományos Akadémia (18 drb); M. Tud. Akadémia könyv
kiadó hivatala (2 drb) ; MELICH János ; MELLINGER Kamilla ; New-York 
public library; Országos magyar gazdasági egyesület; Osztrák-magyar 
bank ; Petőfi-társaság ; SÁRIK Gyula, Czegléd ; Sepsiszentgyörgy polgár
mestere ; Siketnémák váczi orsz. intézete (2 drb) ; Statistische Zentral-
Kommission, Wien (3 drb) ; STERCULA E., Jablonce ; SZALAY Imre 
(4 drb) ; Szilágyi István-Kör, Máramarossziget ; Tietosanakirja szerkesztő
sége, Helsingfors ; TOLNAI Vilmos ; Tud.-egyetem bölcsészettudományi 
karának dékánja (36 drb); TULCSIK Ferenc, Munkács; University of 
Illinois; Vallás- és közokt. minisztérium; WALTER Gyula; Gr. ZICHY 
Nándor (910 drb); Zirci apát. 

A vásárolt könyvek közt említésre érdemesebb szerzemény nem 
fordult elő. 

A könyvtár helyiségeiben az elmúlt negyedévben 10367 egyén 
22837 kötet nyomtatványt használt; kölcsön útján pedig 618 egyén 
1425 kötetet vitt haza használatra. 

A lefolyt negyedévben 2277 munkát osztályoztak, melyekről össze
sen 3168 cédula osztályoztatott. Kötés alá 761 müvet 1050 kötetben 
küldtünk. 

A köteles példányok átvételére berendezett helyiségbe ez idő alatt 
834 csomag érkezett, ugyaninnen 577 levelet expediáltak, amiből 244 
reklamálás volt. 

Az 1897 :XLI. t.-cikk intézkedései ellen vétő nyomdatulajdonosok
kal szemben 21 esetben indítottunk peres eljárást. 

Végül megemlítendő, hogy az ifj. gróf ZICHY Nándor által ajándé
kozott könyvek lajstromozását megkezdtük s ez első negyedben össze
sen 910 drbot a szakkatalógusokba is bevezettünk. 

II. 

A hirlaptàr a lefolyt évnegyedben köteles példányok útján 76 év
folyam 15.965 számával, ajándék (illetőleg áttétel) révén 2 évf. 226 
számával, vásárlás útján 29 évf. 1.174 számával gyarapodott; összesen 
107 évf. 17.365 sz. 

Ebből ajándék a brazíliai kormány hivatalos lapja, Diario Officiai 
(Rio de Janeiro, 1911) 200 száma; vásárlás: dr. FRAENKEL Bertalantól 

1 1 * 
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a lipcsei Illustrirte Zeitung 1848-ból (12 kor.) ; KUN S. antikváriustól 
Egészségi Tanácsadó (1864 és 1866), Orvosi Hetilap (1882), Uj Idők 
(1895 és 1896) s egyebek (39 kor.); BREIER Mirko zágrábi antikváriustól 
Luna (1839), Danica Ilirska (1866) és egyebek (81 kor. 20 fill.) és 
FELEKY Károly, New-Yorkban élő hazánkfia révén, Amerikában meg
jelenő magyar lapok (árukat utólag egyenlítjük ki). 

Az évnegyed folyamán a könyvtárban 782 olvasó 1035 hirlap, 
1290 évfolyamát 1508 kötetben, házon kívül 12 olvasó 13 hírlapnak 
32 évfolyamát 53 kötetben használta; összesen 794 olvasó 1561 kötetet. 

Átnéztük 106 évf. 11.680 számát. Céduláztunk 529 évfolyamot 
(köztük 58 új lap.) 

Ezeken felül a rendes folyómunka egyéb elágazásai is zavartalanul 
folytak. 

III. 

A kèijrattàr az 1912. év első negyedében ajándék útján 4 újkori 
kézirattal és 1 irodalmi levéllel, vétel útján 14 újkori kézirattal, 865 
irodalmi levéllel, 349 irodalmi analektával és 11 zenei levéllel, áttétel 
útján 10 irodalmi levéllel, 2 irodalmi analektával és 1 zenei levéllel, 
összesen 1257 darabbal gyarapodott. Vételre 2215 koronát és 458 
márkát fordítottunk. Ajándékozók voltak : FARKAS József, LÉGRÁDY Imre 
és MÁRTON Lajos. 

A jelen évnegyedi szerzemény nemcsak nagyszámú, de nagyértékü 
is. Megszereztük BULYOVSZKY Lilla színművésznő hagyatékát, mely külö
nösen a művésznő külföldi életére jellemző s az akkori író- és művész
világ kitűnőségeitől elsőrangú autogramm-gyűjteményt szolgáltat ; továbbá 
br. NYÁRY Albert és br. NYÁRY Jenő tudományos és irodalmi levelezé
sét; egy értékes német nyelvű hadi regulamentumot a XVI. század 
végéről ; CORNIDES Dániel emlékkönyvét, melynek a szabadkőműves 
bejegyzések adnak kortörténeti értéket ; BÁRÁNY Boldizsár egy ismeretlen 
drámáját s a zenei levelek közt WAGNER Cosima, HÜMPERDINCK stb. 
egy-egy levelét. Az ajándékok közt becses LÉGRÁDY Imre ajándéka 
JÓKAI Mór «Az aradi hős asszonyok» c. vígjátékának eredeti kézirata, 
míg MÁRTON Lajos múlt évi ajándéka kiegészítéséül ABONYI Lajos három 
színmüvének sugókönyvét ajándékozta a kézirattárnak. 

A kézirattár munkásságát a múlt negyedévben megszerzett ABONYI-
hagyaték s a jelen negyedi nagy szaporulat vette igénybe, mely utóbbit 
még nem dolgozhatta föl teljesen. 
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Az évnegyed folyamán 100 kutató használt 459 kéziratot és 98 

levelet. Kikölcsönöztünk 16 esetben 26 kéziratot és 35 irodalmi levelet. 

IV. 

A hvèliàr törzsanyaga az elmúlt évnegyedben vétel útján 312 drb, 

ajándék útján 422 drb, más osztályból való áttétel útján 28 drb, össze

sen 762 drb irattal gyarapodott. 

Vételre 1695 koronát és 306*20 márkát fordítottunk. 

Ajándékaikkal SZALAY Imre, PINTÉR Sándor, a Magyar Bank és 

Kereskedelmi Részvénytársaság és NAGY Adolfné gyarapították a levél

tár anyagát. 

A törzsanyag gyarapodásából 17 drb esik a középkori, 512 drb az 

újabbkori, 13 drb a címereslevelek, 1 drb az 1848/49-es iratok, 

1 drb a céhiratok és 218 drb a gyászjelentések csoportjára. 

A címereslevelek és nemesi iratok gyűjteménye a következő dara
bokkal gyarapodott: 1. 1432 február 6. Piacenza. ZSIGMOND király címe
reslevele HERENCSÉNYI János részére; 2. 1608 június 12. Gyulafejérvár. 
BÁTHORY Gábor címereslevele Váradi SAFFAR Gáspár részére. (Eredeti.) 
3. 1655 március 20. Pozsony. III. FERDINÁND címereslevele KURZ Vilmos 
részére. (Eredeti.) 4. 1667 január 10. Marosvásárhely. APAFFY Mihály 
cimereslevele RÁDAS Mihály részére. (Eredeti.) 5—7. 1667 április 24. 
I. LIPÓT címereslevele GARAY, máskép MOLNÁR István részére. (Eredeti.) 
Mellékelve a címerkérő folyamodvány és Zólyom vármegye 1667 szep
tember 22-i nemesi bizonyítványa. 8. 1672 június 15. Gyulafejérvár. 
APAFFY Mihály címereslevele KOLOSI Mihály részére. (Eredeti.) 9. 1676 
december 10. Gyulafejérvár. APAFFY Mihály címereslevele RÁDAS János 
részére. (Eredeti.) 10. 1698 február 17. Bécs. I. LIPÓT címereslevele 
Csákfalvi POSONI András részére. (Eredeti.) 11. 1790 november 18. 
Pozsony. II. LIPÓT címereslevele BÖHM József részére. (Eredeti.) 12. 1790 
november 18. Pozsony. II. LIPÓT címereslevele KUGLER Pál részére. 
(Eredeti.) 13. 1817 január 14. Bécs. I. FERENCZ cimereslevele SCHMITT 
András részére. (Eredeti.) 

A negyedévi gyarapodás közül kiemelendő főleg a Magyar Bank és 
Kereskedelmi részvénytársaság adománya, amely a Máriahegyesi (volt Dub-
nicz) iLLÉSHÁZY-féle kastélyban talált iratokat ajándékozta könyvtárunknak. 
Ez iratok között különösen becses az a 103 darab levél, amelyeket túl
nyomó részben BETHLEN Gábor intézett ILLÉSHÁZY Gáspárhoz. Köz
tük számos terjedelmes levél BETHLEN Gábor sajátkezű írása, s azon-
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kivül is majdnem mindegyike el van látva hosszabb-rövidebb, BETHLEN 
kezétől származó utánzattal. A levelek, tekintettel arra a benső viszonyra, 
mely BETHLEN Gábor és ILLÉSHÁZY Gáspár között fennállott, a kor 
történetéhez rendkívül becses adalékokat nyújtanak. 

A letéteményezett családi levéltárak száma újabbal nem gyarapodott. 
A régebbi levéltárak közül kiegészítést nyertek a KOLOSY levéltár 371 
drb, a gróf SZÉCHENYI levéltár 1 drb, a LEÖVEY levéltár 1 drb, a gróf 
FORGÁCH levéltár 2 drb, a VÁRADI-TÖRÖK levéltár 1 drb irattal. 

A lefolyt évnegyedben 63 kutató 16.171 drb iratot használt; 11 
térítvényre pedig 1760 drb iratot kölcsönöztünk ki. 

A negyedévi gyarapodás feldolgozásán kívül befejeztünk 1. a GÖRGEY 
Albert által a családi levéltár kiegészítésére 1911. év szeptemberében 
beküldött iratok rendezését. Ezek állománya a következő : mohácsi vész 
előtti oklevél a XIV. századból 1 drb, a XV. századból 2 drb, mohácsi 
vész előtti oklevelek másolatai 31 drb, mohácsi vész utáni iratok a 
XVI. századból 15 drb, a XVII. századból 197 drb, a XVIII. századból 
1217 drb, a XIX. századból 1075 drb, elenchusok, iratjegyzékek 71 drb, 
genealógiai táblák 8é drb, kéziratok 13 drb, térképek, rajzok 4 drb, 
összesen 2662 drb. 2. A KOLOSY levéltár kiegészítését. Állománya: mohácsi 
vész előtt eredeti oklevelek a XIV. századból 1 drb, a XV. századból 
3 drb mohácsi vész utáni iratok a XVI. századból 6 drb, a XVII. szá
zadból 130, a XVIII. századból 159, a XIX. századból 48 drb, a XX. 
századból 1 drb, genealógiák 9 drb, elenchusok 8 drb, rajzok 4 drb, 
kézirat 2 drb, összesen 371 drb. 

Folyamatban van jelenleg THALY Kálmán hagyatékából a levelezés 
rendezése, továbbá a MAGYARY-KOSSA és gróf FoRGÁCH-család ghymesi 
ága levéltárának rendezése. 



S Z A K I R O D A L O M . 

Székely János. Hódme^ö-Vásárhely th. város közkönyvtárának 
címjegyzéke. Hódmező-Vásárhely, 1911. Röth Antal kny. 8-r. 344 1. 
Ára 40 fillér. 

Jelen közkönyvtár egyike legújabb és legvirágzóbb ilynemű intéz
ményeinknek, mely mindössze tizenöt éves múltra tekinthet vissza. 
Alapítása az 1887. évre esik, amikor is a törvényhatósági közgyűlés, 
KMETYKÓ Józsefvárosi főjegyző javaslatára, évi 100 frtot vett föl költségveté
sébe egy létesítendő közkönyvtár céljaira, egyben utasította a városi tanácsot, 
hogy a könyvtár kezelési és használati szabályzatát kidolgozza. Erre 
azonban jó magyar szokás szerint sokáig nem került a sor. Egyelőre 
beérték azzal, hogy a levéltárból kiválasztott könyvtári anyagot előbb 
PREHOFFER Lajos aljegyző, majd Soós Gyula első aljegyző, végül MOLNÁR 
Mihály levéltáros gondozására bizták, de a megnyitásra az anyag s a 
rendelkezésre álló pénzösszeg elégtelensége folytán még csak gondolni 
sem lehetett. Végre 1905-ben annyira felszaporodott az évről-évre tőké
sített könyvtári javadalom, hogy hozzáláthattak a könyvek beszerzéséhez. 
A beszerzendő könyvek jegyzékét dr. SZALAY József rendőrfőkapitány, lel
kes könyvkedvelő, állította össze, aki a könyvtár megalapozásának mun
kálataiban 1908-ig, amikor is Hódmező-Vásárhelyről eltávozott, élénk részt 
vett. A könyvtárt 1907-ben nyitották meg a közönségnek, az ez évben 
jóváhagyott szabályzat értelmében s egyúttal a kezelő díjazására is meg
szavaztak évi 200 K-t. Nagyobb arányú, évről-évre rohamosan emel
kedő forgalmat azonban csak azóta képes kifejteni, hogy a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Tanácsa felügyelete alá került, mely az 1908— 
1910. években összesen 6500 K gyarapítási segélyt juttatott a derék 
intézetnek. 

A könyvtárt, mely hetenkint háromszor áll nyitva a délutáni órák
ban, minden 18 éven felüli egyén használhatja. A könyvtári személyzet 
előtt nem ismert egyének azonban házi használat esetén a mű becs
árának megfelelő pénzbiztosítékot tartoznak letenni. A kikölcsönzés ideje 
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egy hó ; a késedelmeskedők Írásbeli intést kapnak. A könyvek megron
gálása vagy elvesztése esetén az olvasó tartozik a kárt megtéríteni. Mint 
látjuk, az intézkedések elég szabadelvűek; csupán a biztosítékrendszer 
lehet káros hatással a használat igazán széleskörű kifejlődésére. A közön
ség rendre szoktatása szempontjából sajnosán nélkülözzük a szabályzat
ból a késedelmeskedő kikölcsönzők megbírságolását. Ez az intézkedés 
a hasonló rendeltetésű angol és amerikai könyvtárak többségében fenn
áll s nem igen látjuk be, hogy miért kell erről a hatékony és jövedel
mező eszközről lemondania a jóval fegyelmezetlenebb közönséggel s 
hasonlíthatatlanul szerényebb javadalommal dolgozó magyar intéz
ménynek. 

A könyvtár szakrendszere hét csoportba osztja az anyagot. A nyom
tatott jegyzékből azonban a III. (Jog- és államtudomány, politika, tár
sadalomtudomány, közgazdaság, statisztika), VI. (vegyes) és VII. (hír
lapok, folyóiratok) szakosztály technikai okokból kimaradt. 

A világos elrendezésű, tetszetősen kiállított katalógus az egyes osz
tályokon belül a szerzők betűrendjében adja a könyvcimeket jelzetük 
kiséretében. Használhatóságát fokozza, hogy a személyekre vagy földrajzi 
helyekre vonatkozó műveket a személyek és helyek neve alatt is be
sorozták a betűrendbe. Ezenkívül egyes fontosabb kérdésekről összefog
laló utalások is készültek a megfelelő rendszó alatt. Kár, hogy ez az 
utóbbi eljárás nincs következetesebben keresztül vive s így az olvasó 
számos speciális kérdésről, amely esetleg érdekli s amelyről van könyv 
a gyűjteményben, nem kap űtbaigazítást. Az efféle munkálatnál szinte 
elkerülhetetlen sajtóhibák javarészét kiigazította a kötet végén a kata
lógus fáradhatatlan szerkesztője, aki valóban derék munkát végzett. 

GULYÁS PÁL. 

Hayn Hugó és Gotendorf N. Alfred. Bibliotheca Germano-
rum erotica et curiosa. Zugleich dritte Auflage von Hugo Hayns 
«Bibliotheca Germanorum erotica». Band I. München, 1912. Georg 
Müller. 8-r. VI, 716 1. Ára 15 M. 

HAYN Bibliotheca erotica]ínak ez a harmadik kiadása erősen meg
növekedett, ami főleg annak tulajdonítható, hogy szerzők nemcsak a 
legtágabb értelemben vett erotikumokat, hanem a furcsaságokat is fel
ölelték díszes kiállítású munkájukban. Az anyag részben a nagy német
országi közkönyvtárak gondos átkutatása, részben a fontosabb biblio-



SZAKIRODALOM 169 

gráfiai és irodalomtörténeti munkák, söt az antikváriusi árjegyzékek föl
dolgozása útján gyűlt egybe. A könyvek a szerzők s névtelen munkák
nál a rendszók alatt vannak fölvéve egységes betűrendbe. Ez utóbbiak
nál lehetőleg a szerző kilétét is kiderítették. Fordításoknál az eredeti 
valamelyik kiadását is idézik a címekhez készült jegyzetekben, melyek 
a könyv ritkaságára, könyvárusi értékére vonatkozó adatokat is felölelik 
s nem ritkán bőven részletezik a leírt mű tartalmát is. A berlini könig
liche Bibliothekben s a müncheni kgl. Hof- und Staatsbibliothekben 
található könyveket külön jelekkel látták el a szerkesztők. Az első kötet 
az A—C. betűket öleli fel igen tetszetős kiállításban. A szerzők azon 
eljárása, hogy az egyes városokra vonatkozó anyagot e városnév alatt 
sorozzák be a betűrendbe, megkönnyíti a tájékozódást, de számos uta
lást kíván, amit a szerzők nem mindig hajtottak végre. így pl. a Das 
moderne Decameron 1863. c. nyomtatvány, melynek jelenetei Breslau, 
Hamburg, Halberstadt és Berlin városokban játszódnak, csupán Berlin 
alatt van fölvéve s Breslau alól utalás sem történik rája. 

A Budapestre vonatkozó német erotikus irodalmat HAYN és GOTEN-
DORF munkájában a következő cimek képviselik : 1.* Caviar, Pikante u. 
heitere Blätter. Budapest, 1886. óta. I—VI. évf. — 2.* Der Fremde 
in Pesth und der Pesther in der Vaterstadt (Aug. TAKUSCH-ÍÓI). Pesth, 
1833. — 3. Moriz GANS: Die Rache der Todten. Wien és Leipzig, 
1865. 3 köt. — 4. Geheimnisse aus der vornehmen Welt, dem Volks
und Klosterleben in Wien, Prag und Pesth. Leipzig és Meissen 1844. 
2 kötet. — 5. Gratiskatalog. Geschenk-Litteratur für Herren. Budapest 
(1895.). — 6. (Christoph RÖSLER) Gesellschaftliches Leben in Ofen und 
Pesth (Pest, 1805.). — 7. Hein. Ritter v. LEVITSCHNIGG : Die Geheim
nisse von Pest. Wien, 1853., 4 köt. — 8. U. a. 2. kiad. 1853. — 
9. U. a. Uj (címlap) kiadás. 1866. — 10. Das liebenswürdige Mädchen 
aus Pesth. Pest, 1804. — 11.* Julius ROBERT: Weibliche Nachtfalter. 
Erzählung aus dem Budapester Leben. (190*). — 12. Des SERASKIER 
Bassa Krieges- und Liebes-Geschichte. Worinnen zugleich die Belage
rung und Entsatz Ofens enthalten. Hamburg, 1686. — 13. U. a. más 
fordításban H. n. 1765. — 14. U. a. Augsburg. — íj. Spiritus Asper 
u. Lenis (v. i. Friedr. KORN); Panorama von Ofen und Pesth. Leipzig, 
1833. — 16.* St. STURM: Culturbilder aus Budapest. Leipzig, 1876. — 
17. Die lustigen Weiber von Budapest. Von einem Viveur (190*). 

E tizenhét cimet összevetettem a Nemzeti Múzeum könyvtárának 
cédulakatalógusával, de eszerint csupán a megcsillagozott négy mű, 
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SERASKIER basa történetéből pedig a következő, HAIN—GOTENDORF előtt 
ismeretlen kiadás van meg könyvtárunkban : 

Der in seine Venus bochverliebte Mars | Seraskier Bassa : Nach 
dessen Auferzeichnung... In schöner Ordnung | auf leswürdige Sehreib-
Art | . . . ausgefertiget und vorgestellt. Nürnberg | In Verlegung Joh. 
Ziegers | Buchh. Im Jahr 1685. 12-rét 208 1. Jelzete: Turc. 619d. 

GULYÁS PÁL. 

Ward, Gilbert O. The practical use of books and libraries. 
An elementary manuál. Boston, Mass. 1911. T h e Boston Book 
Company. (Ny. T h e Riverdale Press.) 8-r. (6) , 81 , IV 1. Ára 
vászonkötésben 1 K 80 f. 

Szerző, aki a clevelandi közkönyvtár egyik tisztviselője, e kis kötet
ben a kezdő kutatókat tájékoztatja a könyvek és könyvtárak használata 
felöl. Igen világos, csakis a legszükségesebb tudnivalókra szorítkozó fej
tegetéseit nyolc fejezetbe osztja. Szól a könyv szerkezetéről, a vele való 
bánásmódról; a könyv beosztásáról; a cédulakatalógusról; a közkönyv
tárakban levő könyvek felállításáról (jelzetéről) ; a kézikönyvekről ; folyó
iratokról; a könyvtár használatáról egy-egy kérdés kidolgozásánál ; s 
végül a könyvvásárlásról. Mindenütt a sajátos amerikai viszonyokat tartja 
szem előtt s e tekintetben az európai szakember is tanulhat tőle. így 
pl. talán nem egészen köztudomású, hogy az angol és amerikai köny
veknél a címlapon látható évszámnál fontosabb a copyright dátuma, 
amely a címlap hátlapján szokott kitéve lenni s amely a könyv meg
fogalmazásának idejét árulja el. A copyrightét minden átdolgozáskor meg 
szokták újítani s épen ezért azok az új kiadások, melyek a régi copyright 
keletét viselik magukon, változatlan új lenyomatok. 

A könyvvel való bánásmódra vonatkozó tanácsok közül a követ
kezőt iktatjuk ide : «Hogyan nyissuk ki a könyvet. Ha az új könyv 
nem akar nyitva maradni, ne erőltessük, mert különben könnyen meg
törhetjük a hátát, vagyis megtörjük azt az enyv-, papir- és vászonborité-
kot, mely összetartja a könyvet s állandó csukló képződik a törés 
helyén. Ennek az a hátránya, hogy a fűzés azon a helyen, ahol az eny-
vezés megtörött, hamar elkopik s a könyv mindig annál a lapnál fog 
kinyílni ; főleg a füzőzsineg nélkül fűzött könyveknél következik be ez az 
eset. A merev új könyvet úgy kell kinyitnunk, hogy hátával ráhelyezzük az 
asztalra s a két oldalt kinyíló födelet nyitva hagyjuk elterülni az asztalon. 
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Ezutáh néhány lapot a könyv elejéről és végéről föllapozunk s gyengé
den lesimítunk ; az eljárást több lapnyi közökben megismételjük mind
addig, míg a könyv közepére jutottunk. Ha szükséges, az egész eljárást 
többször is megismételjük, hogy a könyv könnyű járását biztosítsuk.» 
Mint e szemelvény mutatja, szerző igen szemléletesen tudja megmagya
rázni a könyvek helyes kezelésének módját s ha szabályait megszívlelik, 
a könyvek munkaképessége tetemesen emelkedik. 

2. 

Boffito, G iuseppe: La bibliofillá. Indice décennale I—X. 
(1899—1909.) Firenze. MCMXI. Leo S. Olschki. (ny. Tipográfia 
Giuntina) 4 r. Arckép, (4) , 325, (2) 1. Ára 20 L. 

Az agilis firenzei antikváriusnak részben üzleti, részben tudo
mányos célt szolgáló díszes folyóiratában gazdag anyag van felhalmozva, 
melynek használását van hivatva megkönnyíteni ez a tíz évfolyamra 
terjedö, nagy gonddal megszerkesztett mutató. Az index négyféle szem
pontból dolgozza fel az anyagot. Az első mutató évfolyamok szerint, 
azonbelül füzetenkint sorolja fel a tartalmat. A második mutató az ösz-
szes cikkeket szerzőjük egységes betűrendjében tünteti fel. A harmadik 
az illusztrációk betűrendes mutatója s a negyedik a tulajdonképeni név
és tárgymutató, mely a kötet legfontosabb s legterjedelmesebb része. 
Az ízlésesen kiállított kötetet OLSCHKI jól sikerült arcképe ékesíti, amely
nek megszerzése szerző szerint azáltal vált lehetővé, hogy sikerült le
győznie l'ostacolo d'una naturale modestia. Azt hiszem ez a győzelem 
nem tartozott a legnehezebbek közé. G. P. 

ÚJABBAN MEGJELENT HAZAI ANTIKVÁRIUSI ÁRJEGYZÉKEK : 

1. A könyvgyűjtő III. évf. 12—13. sz. 1912 febr.—mára LANTOS A. 
(Budapest) könyvjegyzéke. 

2. KUN S. (Budapest) 35. sz. jegyzék. Újabb szerzemények a magyar 
irodalom különböző ágaiból. 

3. Könyvbarátok kalauza. IX. évf. 43. sz. 1912 febr. hó. ADORJÁN Test
vérek (Budapest) akalmi könyvárjegyzéke. 



KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

De boekzaal. VI. évfolyam, i. s\àm (1912. január) : S. H. de Roos : Ter 
inleiding eener nieuwe boekletter. (Szerző rámutat arra a szoros kapcsolatra, 
amelyben a könyv tipográfiai szépsége a használt betűk formáival áll. Rövi
den érinti a gótikus és antiqua betűk kialakulását s utal az ujabb könyvművé
szeti mozgalomra, elsősorban az angol William MORRIS-ra. A mozgalom Hol
landiába is eljutott, a nyomtatás művészi szépségére itt is törekedtek, de a 
lényegest, a betűtípus kérdését csak másodlagosnak vették s beérték az idegen
ből hozott, amerikai és német s különösen a francia GRASSET-tipussal. Ezen 
kivan segíteni szerző «hollandi medievál»-nak nevezett betütipusával, melyet 
az «Amsterdam», ezelőtt N. TETTERŐDÉ betüöntőcég hoz forgalomba. A típus
ból két lapnyi próbaszedést is kapunk ; az összbenyomás előkelő, de kissé 
hideg, az olvasásnál azonban különösen az e betű furcsán alakított fejrésze 
határozottan zavaró.) — G. A. EVERS : Fotografische exlibris. (A «Lux» cimű 
hollandi fényképészeti újság által a legjobb fényképészeti úton előállított ex-
libriszek tárgyában 1911-ben kiírt pályázat eredményét ismerteti. Az első díjat 
H. BRESSENBRUGGE rotterdami fényképész nyerte el, két művészies kiállítású 
arcképfelvétellel. A többi sikerültebb pályamunka intérieuröket, vagy város
részeket ábrázol, egypáran szilhuet-képekkel is kísérleteztek. Szerző tizenegy 
exlibriszt képben is reprodukál.) — F. S. : Anticipata. (A kiadók azon rossz 
szokását teszi szóvá, hogy a július vagy augusztus óta megjelenő műveiket a 
következő évről datálják s közli néhány ilyen előre datált hollandi kiadvány 
cimét.) — 2. s^dm (február) : Monografien wor boek- en bibliothekwezen. 
(Előzetes jelentés egy 1912-ben meginduló hollandiai vállalatról, mely éven-
kin't 2—4 füzetben önálló könyvtári és bibliográfiai tanulmányokat szándékozik 
kiadni. Előfizetési árban egy-egy ív 15 centbe fog kerülni.) — H. E. G R È V E : 
Een nieuwe wijze van aanbrengen der signatuur op bibliotheekbanden. 
(A könyvtárakban a szignaturákat rendszerint kétfélekép rögzítik a kötetekre : 
vagy paizskákat ragasztanak a könyv hátára, vagy pedig rányomatják a könyv
kötővel. GRÈVE egy harmadik módot eszelt ki : a kötés hátrészét kisebb 
átmérőjű poncvasakkal 2—3-szor átlyuggatja s a lyukak mögé ragasztott fehér 
kartonlapra írja fel a jeleket s azután az irást a következő firnisszel óvja meg 
a gyors eltörlés ellen : 6 gr. celloid, 80 gr. amylacetat, 20 gr. aceton. Az át-
lyuggatást a hátrész fölragasztása előtt végezheti a könyvkötő. Kiadói kötések
nél a nyitott könyvet hátával fölfelé helyezzük az asztalra s a hátnyilásba 
megfelelő íalécecskét helyezünk a kilyukasztás előtt. Vékony és szilárd hátú 
köteteknél nem a hátrészt, hanem az első födelet lyuggatjuk ki s ez esetben 
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a jelzetet akár az őrlap kifehérlő részére írhatjuk.) 1 — 2. fü\et. Corn VETH : 
Jongensboeken. (Az ellen a fölfogás ellen küzd, mintha a kalandos, véres csa
tározásokkal telt ifjúsági regények eldurvítanák, megrontanák az ifjú lelkeket s 
azt próbálja bizonyítani, hogy az ifjú olvasó kedélyében ezek a mozgalmas 
események alig hagynak egyéb nyomot a kellemesen eltöltött órák emlékénél.) 

Het boek. Második sorodat. 1912. évfolyam, 1. s{ám (január) : Titus 
BRANDSMA O. C. : De miniatűrén van Joannes van De venter. QOANNES VAN 
DEVENTER szül. 1465 körül Nijmegenben, belépett a keresztesek Kuik melletti 
St. Agatárói nevezett korostorába s mint fölszentelt pap halt meg ugyanitt 
1537 szeptember 9-én. A kolostor könyvtárában még ma is három hártyára 
írt graduálé van, melyek közül egyik (mp. 1.) egész biztosan, kettő pedig 
(mp. 2. mp. 3.), ami az illuminálást illeti, nagy valószínűséggel JOANNES 
munkája. Főműve az mp. 1. jelzésű Graduale romanum, 56 X 39 cm. nagy
ságú, gót betűkkel és Gregorián-hangjegyekkel írt hártyakodex, melynek mi-
niaturái az erős használat dacára színeik teljes frisseségében ragyognak. Külö
nösen a mű 17 nagy miniaturája válik ki, melyek mutatják, hogy JOANNES 
VAN DEVENTER, aki általában az ornamentikában jelesebb, mint a jelenetes 
ábrázolásokban, a történeti események dekorativ kiképzésében is mester. Külö
nösen kiváló a 180. lapon látható S miniatura, mely a Mária mennybemene
telének ünnepére szóló éneket vezeti be. A betűből aranyos családfa ágazik 
ki, melybe Izrael tizenkét királya van belefestve. A miniatura maga a ma
donnát ábrázolja előtte térdeplő baráttal, aki a szájából kiinduló mondatszalag 
tanúsága szerint maga JOANNES VAN DEVENTER. A 17 nagy miniaturán kívül 
85 gazdagon és 210 egyszerűbben díszített, továbbá 473 fekete, de azsúrdiszí-
tésű és 624 egyszínű és egyszerű kezdőbetű ékesíti a kódexet. Készítése korá
hoz támpont a 2 i6 b levél S betűjére tekergő szalagon látható évszám: Anno 
1J12. A mp. 2. jelzetű Graduale romanum 199 pergamenlevélből áll s 214 
diszes fekete és 36 nagy, színezett kezdőbetű ékesíti. Különösen szép a 137. 
levélen látható E betű. A mp. 3. jelzetű Graduale romanum 156 levélből áll, 
15 aranylapon kifestett s közel 600 azsúrdiszítésű fekete, illetve szines kezdő
betűvel. E két utóbbi kéziratnak, minthogy JOANNES VAN DEVENTER egy ma már 
elveszett s általa a kolofonban kifejezetten másodiknak jelzett Gradualé-)ii 
1529-ben fejezte be, JOANNES életének utolsó nyolc évében kellett készülnie s 
azért nem lehetetlen, hogy más is segített neki. Értekező JOANNES VAN DEVENTER 
segítőtársát JOANNES HAENEN személyében látja.) — T. P. STEVENSMA : Een 
tweetal zeventiende-eeuwsche preeken tegen het bijgeloof. (Volkard VISCHER 
luteránus lelkésznek Verstooringe des Satans ryck c. a. 1678-ban megjelent két 
prédikációját ismerteti a boszorkányhit ellen.) — J. W. ENSCHEDÉ : De leidsche 
Elseviers en hun meesterknecht P. HEEMSKERK, overleden in 1654. (Közli 
Hieronymus SwEERTS-nek P. Heemskerk, ELZEVIER Bonaventura és Ábrahám 
atyamestere halálára írt költeményét. A költemény többek közt azt is föl
sorolja, hogy minő nyelveken tudott szedni az atyamester. E nyelvek közt a 
perzsa és egiptomi is szerepel ; utóbbi alighanem tévedés, mivel az egiptomi 
irást csak 1824 óta ismerjük. Perzsa betűk szintén nem voltak a nyomda 
azidőszerinti betűkészletében, de a perzsa szöveget arabs típusokkal szedték.) — 
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2. s%dm (február) : C. P. BÜRGER : De laatste katholieke amsterdamsche rectoren 
en hunne carmina. (Petrus APHERDIANUS, Bartholomaeus és Simon Sowius 
amsterdami rektorok latin költeményeinek ismertetése.) — 3. s\dm (március) : 
W. P. C. KNÜTTEL: Een bijna verboden boek. (1733-ban adta ki névtelenül, 
de valószínűleg ura beleegyezésével J. de BACK, az orániai herceg titkárja 
Het regt van ... den Prince van Orange... tot het marquisaat van Veere en 
Vlissingen c. művét, melyet a holland törvényszék, mint veszedelmes röp
iratot egy ideig üldözött, de végre sem tiltott el, hanem el hagyta aludni az 
ügyet.) — 2—_?. $7fim: F. BUITENRUST-HETTEMA: t'Vermaeck der eiught. (STARTER 
ily cimű költeményes kötete 1612. évi első kiadásának részletes leirása.) 

La bibliofilía. XIII. évfolyam, 10—11. s^ám (1912. január—február): 
Umberto CASSUTO : Incunaboli ebraici a Firenze. (Befejező közlemény, mely 
14 darab 1490—1500 közt megjelent s a firenzei közkönyvtárakban őrzött 
héber ősnyomtatványt ír le. HAIN nem ismeri : a 40. sz. a. leírt hely nélkül 
(Nápolyban) 1492-ben megjelent héber nyelvtant és a 43. sz. a. leírt Penta-
teuchot h. és é. n.) — Hugues VAGANAY : Les romans de chevalerie italiens 
d'inspiration espagnole. (Folytatólagos közlemény. A De la história di don 
Florisel libro terzo 1551—1619. évi és az Aggiunta al secondo volume di 
don Rogello di Grecia 1564. évi kiadásának könyvészeti leirása.) — A. VALGI-
MIGLI : British courier. (Ismerteti ROSEBERRY lordnak a glasgowi MITCHELL-
könyvtár megnyitásakor elhangzott beszédét a Manchester Guardian nyomán, 
GossE-nek e beszédre válaszoló levelét a Times-ban, a manchesteri közkönyv
tárbizottság által megszerzett OwEN-féle kéziratokat, a HüTH-árverés fontosabb 
árait a Times nyomán s egyéb árverésekről, könyvtári szerzeményekről szóló 
hireket.) — 12. s^dm (március) : Leo S. OLSCHKI : Livres inconnus des biblio
graphes. (32. A. LUDOVICUS : De occultis proprietatibus libri V. Lisboâ 
1540.) — Vendue pubbliche. (George W. PEARY es W. A. GRAMER észak
amerikai könyvkedvelők gyűjteményének eladásáról.) — 10—12. s\dm : Albano 
SORBELLI : Le strane vicende di un' impresa tipografica. (Cherubino GHTRAR-
DACCI ágostonos szerzetes 1578 — 1586-ban írta meg Bolognának háromkötetes 
történetét. Az első kötet 1596-ban, a második jóval halála után, 1657-ben, a 
harmadik pedig csupán 1758-ban hagyta el a sajtót. E harmadik kötet kiadása 
körül támadt bonyodalmakat tárgyalja szerző az Archivio di stato di Lucca és 
a Biblioteca communale deli' Archiginnasio okmányai alapján. A harmadik 
kötet kiadására Leonardo VENTÜRINI luccai nyomdász vállalkozott, Francesco 
DAVIA bolognai szenátor és több modenai lovag buzdítására. Az egyházi és 
világi cenzúra jóváhagyását 1757 végén nyerte el a könyvnyomtató, aki 
annyira sietett, hogy 1758 közepéig a kötetnek mintegy fele már ki volt 
szedve. Ekkor azonban Guido BENTIVOGLIO marchese váratlan tiltakozott a 
pápai udvarnál a kötet kiadása ellen s a családjára vonatkozó «sértő» részek 
kihagyását követelte. A pápa, majd ennek halála után a konklávéra összegyűlt 
bíborosok zöme igazat adott az erőszakos marchesenek s közbenjárásukra a 
luccai magisztrátus hajlandónak mutatkozott a nyomtatási engedély vissza
vonására. BENTIVOGLIO marchese tiltakozását főleg GHIRARDACCI e harmadik 
kötetének az a helye idézte föl, amelyben ez Annibale BENTIVOGLIO szárma-
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zásának törvényességét vonta kétségbe. Tanúság erre a kötet fönnmaradt 
egyetlen példánya megfelelő lapján olvasható marginális bejegyzés, mely talán 
magának a tiltakozó marchesenek a kézírása. Guido marchese különben nem 
érte be a nyers erőszakkal s jeles bolognai történetírók által indokolt cáfolatot 
is Íratott 1759 elején, melyen további két éven át javítottak a marchese és 
barátai lankadatlan érdeklődése mellett. A cáfolat kiadására azonban két okból 
nem került a sor : egyrészt mivel Annibale törvényes származását nem sike
rült minden kétséget kizárólag bebizonyítani, másrészt mivel a nyomtatvány 
megsemmisítése után a cáfolat megjelentetésére amugysem volt szükség. 
A kötet kiadására vállalkozók azonban nem hagyták annyiban a dolgot, annál 
kevésbbé, mivel sorukban befolyásos és hatalmas urak is voltak. Hosszas levél
váltás után, főleg Francesco Antonio MANSI közbenjárására, aki BENTIVOGLIO 
marchese rokona volt, elértek legalább annyit, hogy a marchese kárpótolta 
anyagi veszteségüket, az 1060 példányban kinyomtatott kötet 1059 példányát 
azonban megsemmisítették, csupán egy példány maradt fönn, mint diadalmi 
jelvény a BENTivoGLio-család ferrarai könyvtárában, ahonnan 1860-ban került 
Bolognába.) — Leo S. OLSCHKI : Quelques manuscrits fort précieux. (1 . Horae. 
XV. sz. francia kézirat 19 egész lapnyi miniatűrrel. 2. Horae secundum usum 
Rothomagensem. Francia kézirat a XVI. század elejéről 16 keretbe foglalt 
miniaturával. 3. Horae. Olasz kézirat 1571-ből 4 képpel. 4. Lectiones. Francia 
hártyakézirat a XV. sz. végéről 9 miniaturával, 7 keretrajzzal és 260 kezdő
betűvel. 5. RICHARDUS DE MEDIAVILLA : Liber quaestionum. Olasz hártyakézirat 
a XV. sz. közepéről. 6. Officium sanctae Crucis. XV. századi hártyakézirat, 
15 flamand keretrajzzal. 7. Ordo sanctae rom. ecclesiae. Gót-betűs hártya
kézirat a XIV. századból egy jelenetes keretrajzzal. 8. Passió Christi. Német 
hártyakézirat 34 nagy miniaturával a XVI. század elejéről. 9. Pontificale 
Romanum. Olasz hártyakézirat 19 miniaturával 1451-ből. 10. Ugyanaz. Francia 
hártyakézirat a XV. századból, két szép keretrajzzal. 11. Psalterium latine. 
Olasz hártyakézirat a XIV. századból. 12. Statuti de la Compagnia di Santo 
Juliano. Olasz hártyakézirat a XVI—XVII. századból. 13. THOMAS DE SENIS. 
Legenda Catheromae de Senis. Olasz hártyakézirat 1440 körűiről. 14. Privi
légia Civitatis Valentiae. Spanyol kézirat a XVI—XVII. századból.) 

Le bibliographe moderne. XV. évfolyam, 8j—86. s^ám (1911. január— 
április) : Leopold DELISLE : Le catalogue collectif des bibliothèques de Paris. 
(Azt az óhajtását fejezi ki, hogy jó volna, ha az Arsenal, a Mazarin és Sainte-
Geneviève könyvtárak állományának arról a tekintélyes részéről, mely a 
Bibliothèque Nationaleban nincsen meg, az utóbbi betüsoros jegyzékéhez 
hasonló s azt kiegészítő egyesített katalógus látna napvilágot.) — Max PRINET : 
Un armoriai des minnesinger conservé à la Bibliothèque nationale. (A könyv
tár manuscrits français 22.260 jelzetű kolligátumának második darabjáról van 
szó, mely 117 címer szines másolatát tartalmazza. PRINET megállapítja, hogy 
e címerek a könyvtár birtokában volt s most Heidelbergben őrzött MANESSE-
kéziratban szereplő minnesängerek címereinek a másolatai a XVI. század 
végéről, vagy a XVII. század elejéről.) — Clovis BRUNEL : Le cadre de 
classement des archives départementales. (A francia megyei levéltárak keze-



176 SZAKIRODALOM 

lését és szakrendszerét egy 1841-ben keit miniszteri rendelet szabályozza. 
Szerző helyesli azt az alapelvet, mely kimondja, hogy az együvé tartozó 
iratok együtt kezeltessenek, de kifogásolja az iratoknak két osztályba, ú. m. 
1790 előtti és utáni osztályba sorolását s beható kritika alá veszi az alfabétum 
egyes betűivel jelölt szakrendszer egyes ingadozásait.) — Maurice TOURNEUX : 
Salons et expositions d'art à Paris, 1801—1900. (Folytatólagos közlemény. 
4. §. A júliusi monarchia [1831—47] korában tartott mükiállítások könyvé-
szete.) — Paul HILDENFINGER : Inventaire des actes administratifs de la 
commune de Strasbourg conservés à la Bibliothèque nationale (Pótlás ugyané 
folyóirat 1910. évi folyamában megjelent cikkhez, mely a Gr. fol. LK7 9580 
jelzetű kolligátum Strassburgra vonatkozó s 1789-től 1808-ig terjedő ügy
iratait regisztrálja.) 

Revue des bibliothèques. XXI. évfolyam, 10—12. szám (1911. október— 
december) : Emile CHÂTELAIN : Les reliures armoriées de la bibliothèque de 
l'Université. (Első közlemény. A párisi» egyetem könyvtára nem oly gazdag 
címeres kötésekben, mint a többi nagy párisi közkönyvtár. A legtöbb a forra
dalom alatt létesített rue de Lille-i irodalmi letétből került az intézethez, ahol 
206 különböző könyvtár anyaga volt fölhalmozva. A címeres kötéseket tíz év 
óta külön szak gyanánt kezelik R(éserve), r(eliures) jelzet alatt. Szerző a 
könyveket a címertulajdonosok nevének betűrendjében sorolja föl. Előbb az 
egyes egyéneket, azután az intézeteket.) — Ernest WICKERSHEIMER : Une erreur 
des bibliographes médicaux. (Három középkori recept-könyv ismeretes N I C O 
LAUS neve alatt, a salernói Antidotarium, a párisi Dispensarium ad aromatorios 
és a görög Auvajispóv. A görög szerkesztést az alexandriai NICOLAUS MYREPSIS-
nek, a két latin szerkesztést pedig NICOLAUS PRAEPosrrusnak szokták tulajdo
nítani. Szerző kimutatja, hogy a latin szerkesztések elseje, az Antidotarium 
NICOLAUS SALERNITANUS munkája.) — Louis CANET : Quelques remarques sur 
d'anciens sacrementaires. (1 . A Saint-Vast és Corbie apátságok sarcamentá-
riuma. 2. Az amiensi sacramentárium «Canon missae»je. 3. A «mémento 
mei» formula a francia sacramentáriumokban.) — G. LÉPREUX : Contributionsà 
l'histoire de l'imprimerie parisienne. (Harmadik sorozat : 7. Néhány adat a 
könyvnyomdászok, könyvkereskedők és könyvkötők közös céhéről, a Confrérie 
de Saint Jean l'Évangèliste-rôl. 8. Egy nyomdász- és könyvkereskedő-statisztika 
1625-ből. E jegyzék, mely 188 nevet sorol föl, azért is fontos, mert kimutatja,, 
hogy LOTTIN Catalogue chronologique c. műve csupán ez egy évre 38 hibás 
adatot sorol föl. 9. Kimutatja, hogy a Les triomphes de Lovis le ivste XIIIe dv 
nom. Paris, 1649. c- kiadvány, mely a címlap szerint a királyi [ma nemzeti] 
nyomdában készült, nem e sajtó terméke.) 

The library journal . XXXVII. kötet, 1. sz^dm (1912. jan.): R. R. BOWKER: 
The national library as the central factor of library developement in the 
nation. (A Library of Congress-t 1800-ban alapította meg a törvényhozás, 
amikor 5000 dollárt szavazott meg a törvényhozás tágjai használatára beszer
zendő könyvekre. A kapitolium leégése után, amidőn a 3000 kötetes első 
könyvtár is elpusztult, 1814-ben újra megvetették a könyvtár alapját Thomas 
JEFFERSON 7000 kötetes gyűjteményének megszerzésével. E második alapítást 
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hasonló sors érte, mint az elsőt. 1851-ben u. i. ismét leégett a könyvtár s 
55.000 kötetes állományából alig 20.000 kötet maradt meg. Ez a 20.000 kötet 
volt a mai nemzeti könyvtár magva, mely 1864 végéig 82.000 kötetre sza
porodott föl s ezentúl a közhasználatnak is átadatott. Ez évben jelent meg a 
könyvtár legutolsó általános katalógusa is, mely 1236 lapra terjedt. A roha
mosan szaporodó könyvtár részére, melybe 1867-ben a 100.000 dolláron meg
vásárolt FoRCE-gyüjtemény 60.000 darabját és a Smithsonian Institution 
40.000 kötetét is beolvasztották, 1886—1897-ben építették meg 6,932.000 $ 
költséggel mai palotáját. Sokoldalú mai szerepét és jelentőségét a következők
ben vázolhatjuk : A) Mint nemzeti gyűjtemény terjedelemre a harmadik helyen 
áll a világ könyvtárai közt. Állománya 1911 közepén: 1,891.729 kötet nyom
tatvány, 123.568 drb térkép, 557.010 drb zenemű, 336.966 drb metszet stb. 
B) Mint kongresszusi könyvtár az alsó- és felsőház részére fönntartott külön 
olvasótermekkel és a törvényhozáshoz szükséges anyagot nyilvántartó hiva
talával szolgálja az ügyet. C) Mint közkönyvtár nyilvános olvasótermeiben s 
külön dolgozószobáiban 1000 egyénnek adhat helyet, szabadon használható 
kézikönyvtára 15.000 kötetből áll, bibliográfiai útbaigazítással szolgál a vidéki 
intézeteknek s megkönnyíti, illetve közvetíti a könyvtárban lévő darabok 
lemásolását. D) A közvetett könyvtári szolgálat érdekében vidéki és külföldi 
könyvtáraknak kikölcsönzi azokat a köteteket, melyek a vidéki központi könyv
tárakból hiányzanak. Tavaly 1600 kötetet kölcsönzött ki ily közvetett úton. 
E) Más könyvtárak érdekeit szolgálja kinyomatott katalógus-céduláival, egyes 
szakosztályainak bibliográfiai rendszerével, különböző speciális listáival és 
könyvtárosok kiképzésével. F) Mint a copyright hivatala jelentős szolgálatokat 
tesz a közművelődésnek. E sokirányú szolgálatot 500 főre rugó személyzet 
bonyolítja le.) — William Warner BISHOP : Two unsolved problems in library 
work. (A két megoldásra váró probléma: 1. Hogy elégíthetjük ki az olvasót, 
aki egy bizonyos könyvet keres, melynek szerzőjét és cimét is ismeri s amely 
nincs könyvtárunkban ? Létesítendő volna egy egyetemes betűrendes katalógus, 
mely a legfontosabb amerikai könyvtáraknak a könyvkészletét felölelné. Alkal
mas kiindulópont volna ehhez a Library of Congress saját anyagáról kiadott 
közel félmillió cím és az ugyanezen könyvtárban máris létező Union catalog, 
amely a pittsburgi CARNEGiE-könyvtár kivételével az összes többi katalógus
cédulákat kiadó amerikai könyvtárak címanyagát felöleli s ma kb. 650.000 
cédulából áll. Ezt ki lehetne egészíteni egyéb könyvtárak teljes vagy részleges 
nyomtatott katalógusai két példányának fölragasztásával készített katalógus
cédulákkal. 2. Mi a teendő az esetben, ha az olvasó csak a tárgykört képes 
megjelölni, mely iránt érdeklődik ? Itt a tárgykatalogus jő figyelembe, melynek 
legfőbb hátránya, hogy a rendszók megválasztása még mindig önkényesen 
történik. Az American library Association és a Library of Congress által 
eddigelé kiadott rendszójegyzékek korántsem birnak még általános érvénnyel. 
A tárgykatalogusnak főleg nagy kört felölelő rendszavakra nézve [pl. geológia] 
nagy hátránya, hogy nagyobb könyvtárakban száz meg száz, esetleg több ezer 
cím kerül e rendszó alá. E hátrányon azzal lehetne segíteni, ha a címeknek 
csupán egy részét s azokat is fordított időrendben [t. i. a legújabbat helyezve 
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a rendszó élére] dolgoznók fel a tárgykatalogusban. Ugyanazokkal az eszközök
kel, melyeket a Library of Congress a betűrendes Union catalog megszerkesz
tésénél fölhasznált, egyúttal egy az amerikai könyvtárak anyagát mutató 
egyetemes tárgykatalogust is lehetne készíteni.) — C. H. TUCK : How to 
reach the rural communities. (Annak a fontosságát fejtegeti, hogy a falusi 
könyvtárosnak tudnia kell, micsoda mezőgazdasági munkák segítik igazán elő 
a működési helyén élő lakosság tevékenységét s fölajánlja e föladat megoldásá
hoz a cornelli egyetemen lévő College of Agriculture közreműködését.) — 
Mary W. PLUMMER : The beginnings of a library school. (Beszámoló a new-
yorki Public library könyvtáros-iskolája első évéről.) — O. R. Howard THOM
SON : The library budget. (Azt fejtegeti, hogy mekkora évi költséggel dolgoz-
hatik egy évi 100.000 kötetes kölcsönforgalmat lebonyolító amerikai közkönyv
tár. Számítása szerint átlag 10.157 dollár kell ily forgalom lebonyolításához, 
amiből 5160 dollárt a héttagú tisztikar díjazása emészt meg.) — 2. s\ám (feb
ruár) : Herbert PUTNAM : The service of books in a democracy. (A st.-louisi 
Public library új épületének fölavatásakor mondott beszéd, mely a közkönyv
tár föladatát fejtegeti. Különösen érdemesek a figyelemre a könyvanyag meg
választására vonatkozó szavai : «A könyvtár nem cenzor. Nem diktál az egye
seknek ; szabadságukban áll azt olvasni, amit akarnak, — de a saját zsebükre. 
A könyvtár felelőssége arra szorítkozik, hogy helyesen költse el a közvagyont. 
Nem az a föladata, hogy visszavessen, hanem hogy válogasson. De bölcs 
határozatai hathatós példát statuálnak. A rossz könyvek ellen csatasorba állítja 
a jó könyveket ; azokkal a könyvekkel, amelyek piszkítanak, szembehelyezi 
azokat, amelyek tisztítanak és felüdítenek ; a beteg könyvekkel szembehelyezi 
az egészségeseket ; a gyöngítő könyvekkel szembeállítja az erősítőket. Az új 
könyvvel, mely olcsó és gyanús eszközökkel hajszolja a kedveltségét, szembe
helyezi az idő által kipróbált, elmúlt korszakok ítéletével megerősített könyve
ket. Ezzel bizonyos konzervatív, állandósító hatást gyakorolhat, amire nagy 
szükség van a demokráciában».) — Theodore W. KOCH : Suggested readings 
for library assistants in the new Encyclopaedia Britannica. (Sorra ismerteti az 
Encyclopaedia Britannica új kiadásának azokat a sokszor egész értekezésekké 
kiszélesedő cikkeit, melyek a könyvre és könyvtárügyre vonatkoznak.) 

The library world. XIV. kötet. 67. s%ám (1912. január): H. A. FUNNELL : 
A sketch of the history of the classified catalogue in the British Isles. (Az első 
valóban jelentős nyomtatott angol szakkatalógus 1805-ben jelent meg Edin
burghben és De BURE osztályozását követi. Az első betűrendes tárgykatalogust 
W A T T adta ki 1824-ben. Fontos dátum az 1857. év, amikor a Royal Institu
tion hét fő- és számos alszakra oszló katalógusa jelent meg Benjamin VINCENT 
szerkesztésében. Azóta számos több-kevesebb jelentőségű szakcímtár látott nap
világot.) — 68. s\ám (február) : Somé urgent reforms. I. The British Museum 
library. (Hibáztatja a cikk a könyvtári személyzet kedvezőtlen előléptetési 
viszonyait s a sokszor nem épen kielégítő kinevezéseket, a teljes tárgykata-
logus hiányát, egyes olvasók túlságos favorizálását a közönség többsége rová
sára ; szemére veti, hogy harminc év óta stagnál, hogy, noha közszolgáltatások
ból tartják fönn, semmi köze a közhöz s csupán egy maroknyi író, régiség-
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hajhász és az alkalmazottak használatára van. A British Museum könyvtára 
mai szervezetében csupán felnőttek napközi otthona, ahol leginkább Morpheust 
szolgálják, még pedig sokszor igen hangosan. A helyzet javítására irányuló 
követeléseit a cikkíró a következő pontokba foglalja: 1. Minden komoly célo
kat maga elé tűző tizennyolc éven felüli egyén bebocsátandó az olvasóterembe. 
2. A nyitvatartás ideje reggel tíztől este tízig hosszabbítandó meg ; az a ma 
fönnálló korlátozás, hogy a raktárakból télen d. u. fél négy, nyáron fél hét és 
ősszel fél hat óra után könyv nem kapható, eltörlendő. 3. Az olvasótermi 
kézikönyvtár újra rendezendő tudományos alapon. 4. A személyzet alsóbb
rendű tagjait ki kell képeztetni a modern könyvtári módszerekre. 5. A kiszol
gáló személyzetet ki kell tanítani, hogy mindenkivel egyformán előzékenyen 
bánjanak. 6. A mai lassú kiszolgálás meggyorsítására be kell hozni a boy-rend-
szert. 7. A tárgykatalogus készítésénél minden válogatás kerülendő, mert ami 
az egyiknek szemétszámba megy, a másiknak épen a legfontosabb lehet. 
8. Létesítendő egy minden alakiság nélkül hozzáférhető folyóiratterem, nagy 
kézikönyvtárral. 9. A kinyomatott jegyzék két példányának fölhasználásával 
elkészítendő a retrospektiv tárgyi katalógus. 10. A könyvtár tisztviselőit rá 
kell birni, hogy ne vessék meg a könyvtárosság technikai oldalát. Végül a 
cikk azt fejti ki, hogy a könyvtár évenkint kb. 45.000 ,^-jába kerül a nemzet
nek, amivel szemben 1,571.797 darabra rúg a használat, tehát egy-egy kiköl
csönzés 6 d-be kerül, vagyis tizenkét annyiba, mint bármely londoni községi 
könyvtár egy-egy használata.) — Sidney KIRBY : Ought public libraries to 
advertise ? (Szerző annak a szükségességét fejtegeti, hogy a könyvtárak is 
hirdessék magukat s egy központi szervezet létesítését indítványozza, mely 
magára vállalná az ügy lebonyolítását.) — Henry T. COUTTS : Overdue books 
and the treatment of defaulters. (A határidőn túl kint tartott könyvek nyilván
tartására, behajtására és a birságokra vonatkozó tudnivalókat foglalja össze, 
anélkül hogy újat mondana a kérdésről.) — Henry A. SHARP : Library admin
istration a plea for uniformity. (Kázhoztatja, hogy az angol szabad közkönyv
tárak használati és kezelési szabályait, adminisztrációját stb. illetőleg a leg
nagyobb különféleség divatozik és az ügy érdekében sürgeti, hogy a községi 
könyvtárak egységes eljárást kövessenek s a szabályokat külön kódexbe fog
lalják.) — 69. s^dtn (március) : Sidney KIRBY : The question of censorhip. 
(Arról elmélkedik, hogy mennyire nehéz megrostálni, akár erkölcsi, akár mű
vészi szempontból, a szabad közkönyvtárakba fölvehető szépirodalmi terméke
ket.) — Reginald E. SMITHER : Modern methods of book storage. (Szerző a 
könyvek elraktározásának négyféle rendszerét különbözteti meg, ezek : 1. a Bri
tish Museum rendszere, mely abból áll, hogy a leginkább használt könyveket 
az olvasóteremben raktározzák el, míg a kevésbbé keresetteket a vele közvetlen 
szomszédos raktárhelyiségekben. A mutatkozó helyszűkén az épület bővítése 
helyett sineken függő s könnyen gördíthető pót-vasállván)rokkal segítettek, 
melyek a régi könyvvállványok előtt állanak s használatkor könnyen elmozdít
hatók. 2. A raktárrendszer, melynek legtökéletesebb kivitele a Library of 
Congressben látható. Hátrányai, hogy a közönség nem bocsátható az állványok
hoz s tűz esetén úgy a láng, mint a víz martalékának igen ki vannak téve az 
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egymástól csupán üvegpallókkal elválasztott, valójában egyetlen nagy teremből 
álló raktáremeletek. 3. POOLE rendszere. Lényege, hogy a könyvek a központi 
épületből sugáralakúan kiágazó termekben vannak szakok szerint elraktározva, 
amelynek emeleteit tűzálló falak és födémek választják el egymástól, a könyvek 
falmenti 8 láb magas polcokon vannak elhelyezve s a termek közepén meg
felelő asztalok és székek állanak a kutatók rendelkezésére. 4. A karzatos 
rendszer, mely mindközt a legrégibb. Lényege : falmenti 10—12 láb magas 
polcok, fölöttük egy vagy két karzattal. Ez utóbbi rendszerrel ugyanazon terü
leten épen félannyi könyvet helyezhetünk el, mint a raktárrendszernél.) — 
6j—69. s%ám : W. C. Berwick SAYERS és James D. STEWART : E három köz
lemény a cédulakatalógus tartályairól és szerkezetéről, a használt cédula minő
ségéről és a cédula szövegezéséről szól. A cédulaszekrények beszerzésénél ne 
törekedjünk olcsóságra. A legkeményebb s legjobban kiszáradt iából készülteket 
használjuk. E tekintetben legjobb a mahagóni-, azután jő a tölgy- és a diófa. 
A cédulákhoz legjobb anyag a manilla-karton ; legalkalmasabb a nemzetközi 
[7*5 X I2')l méret s célszerű vonalozott karton használata. Esetleg egyes 
szakok szerint szines kartont is használhatunk. A legideálisabb a n)'omtatott 
cédula-címjegyzék. Ha ez nem valósitható meg, a gyarapodási jegyzékekből 
kivágott és fölragasztott címmások is megteszik. Az Írógéppel írt címmások 
hátránya, hogy tintaanyaguk vegyi elváltozásoknak van kitéve és hamar elhal
ványul. Ha kézzel írjuk a címmásokat, rendes tinta helyett tust és folyóirás 
helyett a nyomtatott betűket utánzó álló betűket használjunk.) 

Zeitschrift des Österreichischen Vereins für Bibliothekswesen. 
IL évfolyam, 3—4. fü%et (1911. okt.) : Ferd MENCIK : Zur Geschichte der k. k. 
Hofbibliothek. (Öt, a bécsi udvari könyvtár XVII—XVIII. századi történetére 
vonatkozó, akta közlése. Ezek : 1. Dominicus Franciscus CALIN de MARIENBERG 
1680. ápr. 17-én kelt folyamodása gróf HARRACH főlovászmesterhez a LAMBECK 
halálával megürült könyvtárosi állás elnyerése tárgyában. 2. Dániel von NESSEL 
könyvtáros 1699-ben kelt üdvözlő levele HARRACH grófhoz, melyből kiderül, 
hogy a könyvtárosi állást LAMBERG grófnak köszönheti. 3. Egy névtelen szerző 
emlékirata a NESSEL idejében fölszaporodott hátralékok földolgozása s a könyv
tár zavartalan működésének biztosítása tárgyában 1700-ból. 4. Johann Jakob 
von HACKEN 1702-ben kelt folyamodása, melyből kiderül, hogy a folyamodó 
sikerrel tette le a könyvtárosi vizsgát. 5. Johann Benedikt GENTiLomnak 
1710-ben kelt folyamodása, melyben a könyvtár kötelékéből leendő elbocsátá
sáért folyamodik.) 

Zeitschrift für Bücherfreunde. Új sorozat. III. évfolyam, 10. s%ám (1911. 
január) ; Isaak COLLIJN : Alte schwedische Bucheinbände. (Johannes RTJDBECK : 
Svenska bokband under nyare tiden c. műve első kötete nyomán vázolja a 
svéd könyvkötés történetét 1521-től 1718-ig. Eszerint a svéd könyvkötés a 
XVI. és XVII. század folyamán kizárólag német hatás alatt állott. A díszítő 
motívumok s elrendezésük egyaránt német mintákra vallanak. Az aranyozás a 
XVI. században csak elvétve fordul elő, így pl. a GUNILLA királynő számára 
1588-ban készült köteten. A század vége felé jött divatba s egész a XVII. sz. 
közepéig használatos volt a GROLIER Ízlésében vésett nagyobb közép- és sarok-
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részek alkalmazása. A svéd könyvkötészet tulajdonképeni virágkora 1620 körül 
veszi kezdetét s Markus SIGFRIDSSON stockholmi műhelyéhez fűződik. A legyező-
motivum 1640 táján honosul meg Svédországban s csakhamar nagy népszerű
ségre tesz szert. A könyvkötőmesterek nagy része bevándorolt német; 1650 
körül egy Jacques MOREL nevű francia mester telepszik le Stockholmban, de 
elegáns munkája nem képes ellensúlyozni a többség képviselte irányt.) — Fritz 
SCHILLMANN : Ein Verzeichnis der Kirchenbibliothek zu Sommerfeld aus dem 
Jahre 1515. (Közli Andreas NOSKEWITZ 1515-iki hagyomány levelének azt a 
részét, melyben felsorolja könyveit és kéziratait, melyeket a sommerfeldi templom
nak adományoz s melyek kevés kivétellel ma is megvannak a templom elhanya
golt könyvtárában.) — Paul GULYÁS: Vier Einblattdrucke über den Kometen von 
i68o.(A Nemz. Múzeum Phys. 444. jelzetű kolligátumának négy egylevelű darabját 
ismerteti. V. ö. a jelen folyóirat 1910. folyamában «Az 1680. évi üstökösjárás 
irodalmához» cím alatt megjelent közleménnyel.) — Alphons M. von STEINLE : 
Verlorengegangene Brentano-Handschriften. (1 . A Joh. Fr. BÖHMER által 
BRENTANO meséinek eredeti kézirata nyomán készíttetett másolatok második 
kötete. 2. A Chronika eines fahrenden Schülers c. mű első fogalmazásának 
a kézirata. 3. A Romanzen vom Rosenkranz c. műnek 1825-ben BÖHMER által 
készített másolata.) — Adolph KOHUT : Der «Antimachiavel» Friedrich des 
Grossen und die Literatur für und gegen das Werk. (Részletesen ismerteti 
Nagy FRIGYES ezen, még trónörökös korában írt műve keletkezése és nyomta
tásának történetét, különböző kiadásait, Georgius NEGRINUS giesseni prédikátor
nak 1624-ben német nyelven megjelent Antimachiavellus-Xt, a Nouvelle biblio
thèque és a Bibliothèque raisonnée c. folyóiratokban Nagy FRIGYES művéről 
megjelent ismertetéseket, SAINT-PIERRE abbénak e könyvről kiadott két röpiratát 
s az ezek egyikére válaszoló Anti-Saint-Pierret, a mű német fordításait s 
néhány későbbi kiadását.) — 11. s^ám (február): August GRIESEBACH: Buch-
künstler der Gegenwart. V. (Paul RENNER jellemzése, aki eredetileg festő volt 
s három év óta művészi vezetője a Georg MüLLER-féle könyvkiadócégnek. 
Művészi törekvéseinek egyik legjobb kifejezője új négykötetes szentiráskiadása, 
mely egyszerű, könnyen olvasható szépnyomású szöveget ad, keleti szőnyegek
ről vett motivumokból összeállított nyugodt hatású kötésben. RENNER nem 
veti meg a normákat, nem hajszolja a különös, egyéni hatásokat, alkotásairól 
nem rí le az «iparművészet», ellenben arra törekszik, hogy munkái oly maguk
tól értetődőleg hassanak, mint a régebbi korok minden ipari alkotása. A cím
lapot rendesen nem rajzolja, hanem szedeti s a szedést úgy rendezi el, hogy 
a sorok közt kifehérlő papiros a tipográfiai organizmus egyik hatékony kifeje
zőjévé lesz. A fejléceket rendesen betűk módjára öntött azonos diszítőmoti-
vumok egymásmellé rakásával képezi ki. Mint könyvillusztrátor egyelőre csak 
kezdőfokon áll.) — Franz M. FELDHAUS : Zur Geschichte der Druckerpresse. 
(LEONARDO DA ViNCinek 1490—1510 közt keletkezett s Milanóban őrzött 
atlaszalakú vázlatkönyve (Codice Atlantico) 357R, 358R és 372R lapján 
található vázlatokat ismerteti, melyek elseje egy egyetlen csavar mozgása által 
működő könyvsajtót, másodika egy kettőscsavarú sajtót, harmadika pedig a 
sajtó egyes részeit ábrázolja. A kettőscsavarú sajtó vázlatát szerző képben is 
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bemutatja. A rajz igen érdekes, de tekintve, hogy LEONARDO vázlatai között 
sok olyan van, ami sohasem valósult meg, hanem csakis a nagy mechanikus 
theoretikus alkotása, csak föntartással fogadhatjuk el FELDHAUS véleményét, aki 
a tényleges nyomtató-sajtók legrégibb ábrázolásai közé sorolja.) — 12. s%ám 
(március) : Franz FLEISCHMANN : Johann Michael Mettenleiter, der «bayerische 
Chodowiecki». (Johann Michael METTENLEITER 1765. április 22-én született a 
württembergi Grosskuchenben, 1777 óta Münchenben élt művészeti tanul
mányoknak ; atyja halála után [1782.] kenyérkeresetből a rézmetszésre adta 
magát s 1784-ben jelent meg első könyvillusztrációja, egy rézmetszetű címkép. 
Bámulatos sokoldalúsággal illusztrálta a novellisztikus, történeti, vallásos, iskolai 
könyvek, népiratok és almanachok egész sorát. Illusztrációinak számát önmaga 
mintegy 18.000-re becsülte. 1790-ben elnyerte az «udvari és vadászati réz
metsző» szerényen javadalmazott, de biztos állását s ezentúl az udvar gyakran 
foglalkoztatta. A könyvillusztrációkon és nagyobbszabású lapokon kívül figyel
met érdemelnek illusztrált névjegyei. SENEFELDER nyomán elindulva, új kő-
nyomatú eljárást is talált föl, mely a rézmetszés technikáját vitte át a kőlapra. 
Találékonyságának egy másik gyümölcse az eredeti rajznak a kőlapra vitelét 
megkönnyítő másológép, továbbá a lenyomatok számlálására szolgáló gépezet. 
Nagy része volt továbbá a kataszteri nyomda fölvirágoztatása körül, melynek 
1808 óta állott az élén. Ez állásától 1733-ban vált meg ; halála 1853. március 
19-én következett be.) — Adalbert HORTZSCHANSKY : Die Titel- und Zettel
drucke der Königlichen Bibliothek zu Berlin. (A berlini kir. könyvtár a német 
egyetemeken megjelenő iratok évi jegyzésének kiadásával kezdte meg 1885/86-
ban nyomtatott könyvjegyzékeinek a sorát. Ezt követte 1889 óta az egyéb 
tanintézeteknél kiadott programmértekezések jegyzékének kiadása. Mindkettő a 
rendes könyvalakon kívül egyoldalú nyomásban is megjelenik s ez utóbbi 
alakban fölragasztásra használható. 1892 óta a könyvtár új szerzeményeit 
szintén publikálja és 1898 óta e jegyzék az összes porosz egyetemek évi gya
rapodását is fölveszi magába. A jegyzéke 1909 óta Berliner Titeldrucke cím 
alatt jelenik meg. Ez egyoldalú címnyomások mellett 1909 óta 7*5 X 12*5 cm. 
nagyságú kartonlapokra nyomatott cédulanyomások is kiadatnak. A cím
nyomások három sorozatban látnak napvilágot. A. Német könyvek. B. Kül
földi könyvek. Or. Keleti címmások. Előfizetési díjak: A. 16 M, B. 8 M, 
Or. 3 M évenkint. Ehhez járul még 2 M, 1*50 M, illetve 0-50 M évi portó
költség.) 

Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXIX. évfolyam, 1. s?ám (1912. 
január) : Johann SASS : Zur Geschichte der Bibliothek des Auswärtigen Amtes. 
(A könyvtár első magva Johann Christoph Wilhelm v. STECK követségi tanácsos 
öt-hatezer tallérra becsült gyűjteménye, melyet özvegye 1798-ban 500 tallér 
évjáradékért adott el a porosz kormánynak. A könyvtár kezelését egy 1799-ben 
kiadott rendelet szabályozta. A gyarapításra a nemesi levelek és hasonló természetű 
egyéb okmányok kiállításánál fizetendő illetékek egy részét kötötték le. Eleinte 
igen bő jövedelmiforrása volt a könyvtárnak, melynek bevételei 1799-ben 1156 
tallért és 21 garast tettek. 1808 óta azonban szűkös évek köszöntöttek be s csak 1814 
óta javult ismét a helyzet. 1822-ben készült a könyvtár ma is meglévő első kata-
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logusa, mely 3000 kötetet ölelt föl. A könyvtárosi tisztet először KENKEL 
titkos levéltárnok töltötte be, aki ezért évi 20 tallér jutalomdíjban részesült. 
A könyvtár kurátora Carl Georg v. RAUMER volt. A húszas évek vége felé 
ismét annyira leszállt a könyvtár jövedelme, hogy nemcsak a folyóiratok elő
fizetési díját, de a könyvtáros tiszteletdiját is be kellett szüntetni. 1824—48-ig 
HOEFER titkos levéltári tanácsos állt a könyvtár élén. Az ő idejében főleg 1838-
ban gyarapodott erősen a könyvtár, amikor is a beszüntetett Literarisches Bureau 
1500 kötetes gyűjteményét belekebelezték. 1848—53-ig KLAATSCH vezette a 
könyvtárt egészen díjtalanul. Az ő idejében a könyvtár átvedlett a titkos 
állami levéltár könyvtárává, ami gyakorlati szempontból nem volt baj, mint
hogy anyaga a szolgálati követelményeknek már alig felelt meg. A mai kül
ügyminiszteri könyvtár a század elején alakított, alig 100 kötetre rugó kézi
könyvtárból fejlődött ki, mely sokáig helyszűke miatt oly lassan fejlődött, 
hogy az ötvenes évek végéről való jegyzék szerint alig állt ez időben 700 
számból. Nagyobb lendületet e könyvtár BisMARCKnak külügyminiszterré tör
tént kinevezése óta vett [1862]. A könyvtárt 1907 óta újra rendezik a modern 
könyvtári technika elvei szerint. E rendezés egyik hatása a forgalom emel
kedése. Az 1907-ben használt 16.000 kötettel szemben 1910-ben már 29.000 
kötetet használtak.) — Jean LOUBIER : Johann Richenbachs Bucheinbände. 
(A RiCHENBACHnak tulajdonítható kötések közül eddig tíz darabot ismertünk. 
LOUBIER még két darabbal növeli e számot ; az egyik a müncheni Hof- und 
Staatsbibliothekban van Inc. s. a. 5 58a. jelzet alatt, a másik Klein-Heubachban 
a Fürstlich Löwensteinische Bibliothekban 381. fol. jelzet alatt.) — Adolf 
SCHMIDT : Eine Mainzer Buchdruckerrechnung von 1480. (Peter SCHOIFFER 
egy számláját közli, amely már egyszer megjelent a Quartalblätter des historischen 
Vereins für das Grossher^ogtum Hessen c. folyóirat 1882. évfolyamában s meg
állapítja a számlában szereplő nyomtatványok mivoltát is. Az adalék azért is 
érdekes, mert igazolja azok véleményét, akik a hivatalos kiadványok kevés 
példányszámban történt kinyomatása mellett kardoskodnak.) — Emil JACOBS : 
Ludw. Stern f. (Nekrolog. STERN 1846. augusztus 12-én született Hildesheimben 
s meghalt 1911. október 9-én, mint a berlini Königl. Bibliothek kézirattárának 
második igazgatója. Mint filológus a kopt és a kelta nyelvek jeles ismerője 
volt, mint könyvtári tisztviselő felügyelt a dolgozó-teremre, útbaigazította a 
kutatókat, véleményt mondott a beszerzendő keleti kéziratokról s főleg a 
hagyományok és autográfok rendezésével és katalogizálásával szerzett nagy 
érdemeket.) — 2.fü\et (február): Johannes MATTERN: Serienwerke, Regierungs
publikationen und internationale Kooperation. (A Library journal 1911. évi 
októberi füzetének Symposium on printed catalog cards cimű cikksorozatának 
ismertetése.1) — W. M. LINDSAY : Te abbreviation-symbols of ergo, igitur. 
(STEFFENS-szel szemben kimutatja, hogy az ír miniszkula-kéziratokban g az 
ergo és § az igitur jegye.) — Karl SCHOTTENLOHER : Beiträge zur Geschichte 
der Inkunabelkunde in Franken. (Több adatot közöl a Bajorországban műkö
dött XVIII. századi ősnyomtatványkutatókról, főleg BONIFACIUS a s. Eliseo 

1 V. ö. Magyar Könyvszemle. 1912. 86. 1. 
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[családi nevén Michael SEUFFERT] bambergi karmelita szerzetesről, Piacidus 
SPRENGER banzi bencéspriorról és Alexander ScHMÖTZERről.) — _?. fu^et (már
cius) : R. HELSSIG : Der Erwerb des Codex Utinensis und einer anderen 
Julianhandschrift durch Gustav Hänel. (A Lex romána Utinensis és az Epitome 
Juliane c. kéziratok az 1878-ban elhunyt Gustav HÄNEL jogtanár hagyománya 
gyanánt kerültek a lipcsei egyetemi könyvtárba. E kéziratok Federico PATETTA 
torinói tanár véleménye szerint nem egészen egyenes úton s nem teljes jó
hiszeműséggel jutottak a lipcsei jogtudós birtokába. HELSSIG BANCHiERinek 
HÄNELhez írt levelei alapján kimutatja, hogy az udinei kéziratot a tudós az 
udinei székesegyház káptalanának tudtával és beleegyezésével szerezte meg s 
azt vitatja, hogy jóhiszeműsége kétségen felül áll. Az Epitome Juliane c. kéz
iratot HÄNEL 1825-ben vásárolta meg PETRUZZI római antikváriustól.) — 
Theodor KLUGE : Mitteilungen von einem photographischen Handschriften-
Unternehmen im Kaukasus. (Beszámoló szerző transzkaukázusi útjáról, melyet 
a berlini kir. könyvtár megbízásából végzett azzal a célzattal, hogy paleográfiai, 
filológiai és theologiai szempontból becses és nehezen hozzáférhető georgiai 
kódexekről megfelelő számú fényképészeti fölvételeket készítsen. A kiküldetés 
nagy nélkülözések közt, de kellő eredménnyel járt. Szerző két hónap alatt 
1400 lapot fotografált.) — Paul GULYÁS: AUS dem Wanderbuch eines unga
rischen Buchbindergesellen. (Georg STEINHÜBEL jegyzőkönyvéből közöl a 
németeket érdeklő részleteket. Az egész kézirat folyóiratunkban fog meg
jelenni.) 

A MAGYAR BIBLIOGRÁFIAI IRODALOM AZ 1911. 
ÉV UTOLSÓ NEGYEDÉBEN. 

CÍMJEGYZÉKE, A m. kir. szabadalmi hivatal könyvtárának —. Budapest, 
1911, Pallas kny. 8-r. 254 1. 

CÍMJEGYZÉKE, A rozsnyói polgári társalgási egylet könyvtárának betű
rendes —. Rozsnyó, 1911. Görbics Zoltán kny. 8-r. 28 1. 

GULYÁS PÁL. AZ olasz népkönyvtárügy fejlődése és jelen állása. Buda
pest, 1911. Ranschburg G. biz. Athenaeum kny. 8-r. 39 1. Ára 1 k. 

JEGYZÉKE, A balassagyarmati állami főgimnázium ifjúsági könyvtárának —. 
Balassagyarmat, (1911.) Wertheimer Zsigmond kny. 8-r. 54 1. 

JEGYZÉKE, A budapesti házfelügyelők betegsegélyző- és társadalmi egye
sülete könyvtárának —. Budapest, 1911. Fritz Ármin kny. 8-r. 20 1. 

JEGYZÉKE, A győri szent Benedek-rendi főgimnázium tanári könyvtárá
nak —. (Folytatás.) Győr, 1911. Egyházmegyei kny. 8-r. 50—100 1. (Á gim
názium 1910/11. évi értesítőjében.) 

JEGYZÉKE, A «Kassai polgári társaskör» könyvtárának —. Kassa, 1911 
Vitéz Á. utóda kny. kis 8-r. 128 1. 

JEGYZÉKE, A kiskunfélegyházi kaszinó könyvtárának —. Kiskunfélegyháza, 
1911. Vesszősi József kny. 8-r. 36 1. 

JEGYZÉK, Könyvtári —. A magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők 
szakegyesülete temesvári helyi csoportja. Temesvár, 1911. Engel Jenő kny. 
16-r. 40 1. 

JEGYZÉKE, A losonczi magy. kir. állami főgimnázium ifjúsági könyvtá
rának s kötelező olvasmányának —. Losoncz, 1911. Kármán Zsigmond kny. 
8-r. 121 1. 
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JEGYZÉKE, A magyarországi építőmunkások szövetsége egyesített buda
pesti könyvtárának —. Budapest, (1911.) Világosság kny. kis 8-r. 94 1. Ára 
30 fill. 

JEGYZÉKE, A magyar posta- és távirda altisztek és szolgák országos egye
sülete könyvtárának —. Budapest, 1911. Anglo-nyomda. 16-r. 70 1. Ára 20 fill. 

JEGYZÉKE, AZ olvasószobában kitett folyóiratok és a kézikönyvtár —. 
(Fővárosi könyvtár.) Budapest, 1912. Székesfővárosi házi kny. kis 8-r. 32 1. 

JEGYZÉKE, A szigetvári m. kir. áll. Rezső polgári fiúiskola könyv
tárainak —. Szigetvár, 19TI. Kozáry Ede kny. 8-r. 107—144 11. (Az iskola 
1910/1 i-iki értesítőjében.) 

KÖNYVJEGYZÉK a székesfehérvári áll. s. községi felsőbb leányiskola ifjú
sági könyvtáráról. III. és IV. oszt. Székesfehérvár, 1911. Egyházmegyei kny. 
8-r. 13 1. 

KÖNYVJEGYZÉKE, A B. Barat-egyesület népkönyvtárának —. Budapest, 
1912. Stephaneum kny. 8-r. 20 1. 

KÖNYVJEGYZÉKE. Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők szak
egyesülete szekszárdi helyi csoportjának —. Szekszárd, 1911. Molnár-féle kny. 
16-r. 16 1. Ára 20 fill. 

KÖNYVJEGYZÉKE, A magyar posta-, táviró- és távbeszélő-tisztviselők kaszi
nója könyvtárának —. Budapest, 1912. Országos központi községi kny. 8-r. 54. 1. 

(KÖNYVTÁRJEGYZÉK) A budapesti V. ker. m. kir. áll. főgimnázium ifjúsági 
könyvtárának I. osztálya. Budapest, 1911. Thália kny. 16-r. 30 1. 

KÖNYVTÁRJEGYZÉK, (Kassai szakegyleti — ) . Kassa, 1911. Kassai kny. 
r-t. kis 8-r. 48 1. 

KÖNYVTÁRJEGYZÉKE, A győri «Iparos és polgári kör» —. Győr, 1911. 
Gross Gusztáv kny. 16-r. 31 1. 

KÖNYVTÁRJEGYZÉKE, A mezőtúri polgári olvasókör alapszabályai és —. 
Mezőtúr, 1911. Borbély Gyula kny. 8-r. 32 1. 

KÖNYVTÁRJEGYZÉKE, Szabadka szab. kir. város községi népiskoláinak —. 
Szabadka, 1911. Szent-Antal kny. 8-r. 37—96 11. (A népiskolák 1910—1911-iki 
értesítőjében.) 

KUDORA KÁROLY. Könyvtárpolitika és az új egyetemek. Budapest, 1912. 
Athenaeum kny. 8-r. 16 1. 

NACHTRAG, II. Zum Catalog der Bibliothek des militär wissenschaftlichen 
und Casino-Vereines in Budapest. Budapest, 1911. Kertész József kny. 8-r. 26 1. 

PÓTJEGYZÉK a m. kri. honvédíőreáliskola tanári könyvtárának címjegy
zékéhez. Sopron, 1911. Röttig Gusztáv és fia kny. 8-r. 128 1. 

PETRIK GÉZA. Magyar könyvészet ri886—1900. VIII. füzet. Budapest, 
1912. Athenaeum kny. nagy 8-r. 160 1. Ára s kor. 

PÓTJEGYZÉKE, Á pápai református főisk. ifjúsági képzőtársulat könyv
tárának —. Pápa, 1911. Főiskolai kny. 8-r. 21 1. 

SZABÁLYZATA, Budapest székesfőváros könyvtárainál rendszeresített könyv
tári szakvizsga —. Budapest, 1911. Székesfővárosi házi kny. nagy 8-r. 15 1. 
Ára so fill. 

SZŐNYI LÁSZLÓ. Az országos magyar képzőművészeti társulat könyvtárá
nak czímjegyzéke. Budapest, 1912. Hornyánszky Viktor kny. 58 1. 

TARTALOMJEGYZÉKE, Párád gyógyfürdő könyvtárának—. Gyöngyös, (1911.) 
Herzog Ernő Ármin kny. 8-r. 12 1. Ára 20 fill. 

VÁNGEL JENŐ és NAGY ZSIGMOND. Az országos paedagogiai könyvtár és 
tanszermúzeum philosophiai és paedagogiai munkáinak betűsoros jegyzéke. I. 
füzet. Budapest, 1911. Franklin-társ. kny. kis 8-r. 160 1. 

FITOS VILMOS. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Albert Poncelet «J*. Ez a bibliográfiai munkássága révén ismert nevű bol-
landista páter f. évi január 19-én költözött el az élők sorából. Nagyszabású 
munkásságot fejtett ki a könyvészet terén s bámulatos szorgalomról, széleskörű 
tudásról tett tanúságot, amikor Rosen, Nápoly, Turin, Róma stb. városok 
könyvtárainak hagiográfiai kéziratanyagát földolgozta. Egyik legkiválóbb ily
nemű munkája a középkori Mária-legendákról készített s az Analecta Bollan-
diana 1902. évfolyamában közzétett indexe, mely nem kevesebb, mint 1783 
számot foglal jegyzékbe az eredeti forrásokra vonatkozó becses utalásokkal 
kapcsolatban. Fáradhatatlan munkásságának legutolsó megnyilatkozása az Ana
lecta Bollandiana 1910-iki folyamában kiadott leirása PETRUS CALO érdekes 
legendáriumáról.1 

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtára 1911-ben. ERDÉLYI Pál dr., a 
kolozsvári Nemzeti Múzeum és Tudományegyetem egyesített könyvtára igaz
gatójának évi jelentése alapján a következőkben vázoljuk az intézet 1911. évi 
történetét : 

Az intézet életében nevezetes esemény, hogy a kézirattár, melynek élére 
egy múzeumi őr került, a könyvtár újonnan önállósuló osztályává lett. E gyűj
temény három nagyobb csoportból áll, ú. m. gróf KEMÉNY József kézirataiból, 
az időközi gyarapodásokból és a családi levéltárakhoz tartozó kéziratokból. 
Az ekként összegyűlt anyag, különösen Erdély múltját illetőleg, nemcsak 
számszerint, hanem tudományos jelentőség dolgában is kiemelkedő gyűj
temény. 

A régi könyvtárban a régi rendszer szerint fölállított könyvtári anyagot 
az új épületben teljesen újra állították föl és új számozással látták el. E mű
velet folytatólagos kiegészítésére s az egész anyag nyilvántarthatására számozó-
lajstromokat kellett készíttetni, melyek pontosan mutatják a fölállított és szá
mozott anyagnak elhelyezését és statisztikáját. E lajstromok alapján a könyv
tári anyagnak az 1909. év december 31-ére vonatkozó állapota számokban 
kifejezve a következő: nyomtatvány 115.074 mű, 211.983 kötet; ősnyomtat
vány 99 mű, 102 kötet; folyóirat 941 mű, 29.411 kötet; hirlap 607 mű, 
5851 kötet; szinlap 19.192 darab, azaz összesen 116.721 mű, 247.347 kötet és 
19.192 darab. E számadatokba nincsenek beleértve az egyetemi nyomtatványok, 
iskolai értesítők, naptárak, városi és más hatóságok, egyesületek nyomtat
ványai, egyleveles nyomtatványok és térképek, részint azért, mivel még nincse-

1 Het boek. 1911. 110. 1. 
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nek fölállítva, részint pedig azért, mert a rájuk vonatkozó számozó-lajstrom 
elkészülése a közeli jövő feladata. 

A levéltárban ez évben készült el a második BÁNFFY-KORDA, a báró 
SENNYEY és a gróf KORNISS Károly levéltárának fölállítása, továbbá fölállították 
a MiKÓ-RHÉDEY-levéltár közel felét s az ez évben letéteményezett SUKY-
levéltárat. 

Az 1911. év folyamán a könyvtár 14.070 művel, 34.440 darabbal gya
rapodott. E nagyszámú gyarapodásból vétel : a nyomtatványi osztályban 767 
mű 1493 kötet, a kézirattárban 77 mű 81 darab, a levéltárban 168 darab ; 
ajándék: a nyomtatványi osztályban 656 mű 5003 darab, a kézirattárban 116 
mű 205 darab, a levéltárban 1493 darab; letét: a kézirattárban 312 mű 414 
darab, a levéltárban 1 darab; csere: a nyomtatványi osztályban 8 mű 184 
darab ; kötelespéldány a nyomtatványi osztályban 9164 mű 17.477 darab. 

Az évi szerzemények közt kiemelkednek néhai GYARMATHY Zsigáné 
könyvtári gyűjteményei és egy érdekes örmény gyűjtemény, melyek vásárlás 
útján jutottak az intézet birtokába, a GANERRA Alberta Mária bárónő által ado
mányozott családi irományok, továbbá özv. KŐVÁRY Lászlóné és HERMAN 
Ottó ajándéka. 

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárának bevételei 1911-ben 12.238 K 
86 fillért tettek, ebből 8250 K államsegély, s kiadásai 11.716 K 22 fillérre 
rúgtak, amiből 3544 K 79 fillér beszerzésekre, 2154 K 36 fillér könyvkötői 
munkálatokra és 3836 K 24 fillér az 1910. évi kölcsön törlesztésére és kama
taira esett. 

Az olvasóteremben az év folyamán 38.242 művet, 55.206 darabot hasz
náltak, házi használatra pedig 3093 művet 5239 darabot kölcsönöztek ki. Az 
olvasóterem forgalma októberben volt a legnagyobb: 6078 mű, 8718 darab. 

Az amerikai magyar sajtó. Olyan messze, olyan különélő s oly kevés 
szállal hazájához fűződő az Amerikában élő magyarság, hogy például szellemi 
életének még legújabb állásáról sem birunk teljes képet nyerni. Gondolni is 
alig lehet arra, hogy valaha megírhassa valaki az amerikai magyar hírlap
irodalom történetét ; a Philadelphiában élő PIVÁNYI Jenő igen nagy fáradság
gal gyűjtögeti az Amerikában élt jeles magyarok életrajzi adatait, de a — több
nyire nem jeles — rendesen hiú reményekkel alapított, rövidéletű magyar
nyelvű lapokról ő is, más is, keveset tud. Utalunk HOFFMANN Géza cs. és kir. 
alkonzul (Chicago, 108 Lasalle Str.) «Csonka munkásosztály» cimű könyvére 
(1911.), melyben ő az amerikai magyar sajtó bibliográfiáját, legjobb tudomása 
szerint, összeállította. Idén, részben az ő ajándékából, részben FELEKY Károly 
(New-York, 508 West 114-th Str.) szives közvetítésével előfizetés útján, a 
Magyar Nemzeti Múzeum a következő lapokat kapja : 

Canada. Winnipeg : Canadai Magyar Farmer. — Michigan. Detroit : 
Magyar Újság. — New-Jersey. 1. Perth Amboy : Penh Amboy és Vidéke; 
2. Passaic : Szabad Sajtó. — Ohio : 1. Youngstown : Amerikai Magyar Hirlap ; 
2. Cleveland : a) A Munkás, b) Dongó, c) Haladás, d) Otthon, e) Magyarok 
Vasárnapja, f) Szabadság. — Philadelphia. 1. Bethlehem : Bethlehem és Vidéke; 
2. Johnstown : Johnstowni Hiradó ; 3. Philadelphia : Mécs ; 4. Pittsburgh : 
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Pittsburghi Hiradó. — New- York. New-York : a) Amerikai Magyar Népszava, 
b) Amerikai Magyar Újság, c) Amerikai Magyar Reformátusok Lapja, d) Az 
Amerikai Magyar Mérnök- és Építészegylet Értesítője, e) Egyetértés, f) Hala
dás, g) Hunnia, h) Palaestra, i) Testvériség. 

Teljesség kedvéért soroztuk be a clevelandi Szabadságot, melyet pedig 
megindulta (1891) óta szerkesztője, KOHÁNYI Tihamér küld ajándékképen a 
múzeumnak. Ez egyszersmind a legrégibb élő amerikai magyar lap. Jelen 
jegyzékünkben csak 4 van ama 24 közül, melyekre 1909-ben ERDŐS Miklós 
{azóta hazatért) hazánkfia szives közvetítésével fizettünk elő. KERESZTY ISTVÁN*. 

Volt-e Székely István Krónikájának 1558-iki k iadása? A Magyar 
Könyvszemle 1911. évf. 53. és 283—284. lapjain HARSÁNYI István Szláv S. I. 
{SÁNDOR István), majd Szenczi MOLNÁR Albert idézései alapján azt állítja, 
hogy SZÉKELY István Krónikádnak az 1559-iki kiadásán kívül volt egy 
1558-as kiadása is. Tehát a XVI. századból eddig lehetetlennek hitt azt a 
tényt állapítja meg, hogy egy és ugyanazon nyomdában egy 237 leveles 
negyedrét nyomtatványt két egymásután következő évben kétszer kellett 
nyomni egymásután, mert az első kiadás egypár nap alatt elfogyott. Ha 
ugyanis az 1559-iki kiadás ajánlása 1558. Szent Jacab havának (július) 20-án 
kelt, az 1558-iki kiadásnak, a könyv kinyomatására számítva hat hónapot, egy 
hónap alatt teljesen el kellett fogynia. El kell hinnünk még azt is, hogy míg 
a «második kiadás» 1558, július 20-tól 1559. április 10-ig készült, tehát közel 
kilenc hónapig, addig az első kiadás hat hónap alatt nemcsak teljesen elkészült, 
hanem teljesen el is fogyott. 

Hogy mennyire lehetetlen állítás az 1558-iki kiadás, azt tovább bizonyít
gatni fölösleges. Hiába állítja SÁNDOR István, hogy az az 1558-iki kiadás 
"kezei alatt» volt s hiába idézi másképen Sz. MOLNÁR Albert a Krónika szö
vegét, mint ahogy az az 1559-iki kiadásban olvasható, nem adhatunk hitelt 
állításaiknak. SÁNDOR I. egyszerűen csak a címet közli : «Székely Istvánnak : 
Világ Krónikája. Krakóban 1558.» Sz. MOLNÁR Albert még idéz is belőle és 
pedig úgy, hogy az 1559-iki' kiadás 150. lapján látható 47 magyar vezérhez 
ráadásul idézi még 48-ikul István királyt is : «48. Stephanus Rex», latinul. 

A filológiai akribiának nálunk nincs régi története s a XVII. században 
megbocsátható volt, ha valaki nem idézett pontosan, minthogy MOLNÁR Albert 
nem is akart pontosan, szó és betű szerint idézni. A tévedés magyarázata az, 
hogy mint minden könyvnek, úgy a SzÉKELY-krónikáknak is az első és utolsó 
lapja rongyollott le legelébb. Ezen volt rajta a megjelenési év. Az ajánlás 
kelte 1558. Szent Jacab hava. Ezt vették az 1558-as kiadást említők a könyv 
megjelenési évéül. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa és Orsz. Főfelügyelő
ségének emlékirata a magyar könyvtárügy fejlesztése érdekében. WLASSICS 
Gyula és FRAKNÓI Vilmos a következő nagyjelentőségű emlékiratot terjesztet
ték az év elején a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé a hazai könyvtári 
viszonyok fejlesztése érdekében : 

I. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Országos Főfelügyelő
sége most, amikor az új egyetemek szervezése küszöbön áll s a megalakított 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK 189 

Szabadoktatási Tanács útján a felnőttek iskolánkívüli oktatásának s továbbkép
zésének nagyarányú s az ország egész területére kiható föllendülése is remél
hető, elérkezettnek véli a pillanatot, hogy ismét felhivja Nmgod figyelmét a 
magyar könyvtárügyre, a felsőfokú oktatás és szabadtanltás ez egyik legfon
tosabb tényezőjére, melynek hathatós közreműködése nélkül számbavehető 
eredményekre a legnagyobb szellemi s anyagi áldozatok dacára sem lehet 
kilátás. 

Hogy az egyetemek mellett, melyek a tudományszakok önálló művelésére 
hivatottak, jól szervezett, gazdag könyvtárakra föltétlen szükség van, az annyira 
szembeszökő, hogy a bővebb megokolás egészen fölösleges. De nélkülözhe
tetlen tényeyő a könyvtár az university extension és a szabad tanítás egyéb 
formái mellett is. 

Már a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége szombathelyi köz
gyűlésén elhangzott elnöki megnyitó joggal mutatott rá arra a tényállásra, 
hogy az iskolán kívül folyó tanítás, vagy inkább tanulás leghatalmasabb esz
köze, sőt gerince a könyvtár s méltán hivatkozott PELLISSON amaz állítására, 
hogy könyvtár nélkül az iskolán kívül adott tanításnak nem lehet sem teljes
sége, sem állandósága. A szabadoktatás országos szervezete tárgyában 1909-ben 
tartott értekezleten is többen utaltak a könyvtár és szabadoktatás közötti kap
csolatra, így BERZEVICZY Albert, habár csak futólag, rámutatott a múzeumokra 
és könyvtárakra, mint az iskolán kívüli közművelődés egyik igen fontos ténye
zőjére ; FÖLDES Béla kifejtette, hogy a legtöbb tudományban a tulajdon-
képeni és igazi tanítás a könyvekből történik. «Aki nem tanul alaposan köny
vekből, nagyon keveset tud» ; néhai HALÁSZ Ferenc pedig egyenesen kimondta, 
hogy «könyvtárak nélkül a művelődés terjesztése lehetetlen; ha könyvet nem 
adunk a nép kezébe, nem képes magát tovább művelni.» Mindazonáltal nálunk 
még korántsem érvényesült az a felfogás, mely a szabadtanítás központjába 
kívánja beállítani a könyvtárakat. 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége Nagyváradon tartott 
legutóbbi közgyűlésének elnöki megnyitó-beszéde Amerika példájára hivatkozik, 
mint a hol a szabadtanítás és könyvtár sikeres szerves együttműködése az egész 
vonalon ki van építve. Ez a természetes összefüggés a könyvtár és szabad
tanítás között azóta Angliában is érvényesült s az európai kontinensen főleg 
Németországban, Hollandiában s legújabban Olaszországban és Ausztriában is 
tért kezd hódítani. A kapcsolatot a két irányban rokon-, sőt ami ennél is jelen
tősebb, egymást kölcsönösen kiegészítő intézmény : a népegyetem és a közmű
velődési könyvtár között nálunk is meg kell teremteni. 

E kapcsolat megteremtése érdekében tisztelettel kérjük Excellentiádat, 
méltóztassék az Orsz. Szabadoktatási Tanácsot utasítani, hogy munkásságában 
az Orsz. Tanács és Főfelügyelőség által létesített könyvtárakat figyelembe 
vegye s falusi kurzusait első sorban oly helyeken tartsa meg, a hol könyvtá
raink már működnek. 

Úgy fővárosi, mint különösen vidéki könyvtáraink könyvanyagának elég
telenségére, elhelyezésük s részben felszerelésük tökéletlenségére már 1909. évj 
január hó 16-án 48. szám alatt Excellentiád hivatali elődje elé terjesztett 
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emlékiratunkban volt alkalmunk rámutatni ; akkor kifejtettük azt is, hogy a 
Főfelügyelőség nem volt abban a helyzetben, hogy modern értelemben vett, 
önálló könyvtárt létesíthetett volna. A rendelkezésére álló javadalom, melynek 
könyvtári célokra fordítható évi hányada a legkedvezőbb esetben sem haladta 
meg a 60.000 koronát, nem engedte meg, hogy a hatáskörébe tartozó, közel 
hetven igen különböző eredetű és jellegű könyvtár nagyobb arányokban fej-
lesztessék s be kellett érnie azzal, hogy a könyvtárak rendezését, gyarapítását 
és megnyitását tette lehetővé. Ily irányú munkásságunk nagyobb arányú s a 
közszükségletet jobban kielégítő fokozásának szükséges feltételeit hivatkozott 
emlékiratunkban már részletesen kifejtettük s megjelöltük azokat a módozato
kat is, melyekkel ez akcióba a társadalom vezető körei bevonhatók volnának. 

II. A könyvtárak fejlesztése, rendezése és hozzáférhetővé tétele azonban 
egymagában még nem vezethet teljes eredményre. A nemzet egészét, annak 
minden egyes tagját felölelő modern nemzetnevelés új és nehéz feladatok elé 
állítják a könyvtárakat, amiknek csakis akkor képesek megfelelni, ha oly külön 
tisztviselőkre bizzuk vezetésüket, akik a könyvtáros igaz rendeltetésének magas
latán állanak és a tanácsnyujtás, az útbaigazítás, az olvasásranevelés nehéz 
feladatát el tudják látni. 

Az Orsz. Tanács és Főfelügyelőség nagy súlyt helyez arra, hogy az 
eredményes könyvtári munkának ez az elengedhetetlen feltétele megvalósuljon 
s hozzá kíván fogni a nagy kezdeményező munkához, hogy könyvtárosaink 
meg is felelhessenek annak a nagy feladatnak, ami a XX. században a nemzet
nevelés nagy művében reájuk vár. E végből kívánatos, hogy a Főfelügyelőség 
keretén belől egy külön könyvtári szakfelügyelői állás szerveztessék, mely az 
orsz. főfelügyelő javaslatára töltetnék be egy erre hivatott, megfelelő gyakorlati 
és elméleti képzettséggel biró, szakemberrel. E könyvtári felügyelő egész idejét, 
szakképzettségét és munkaerejét a vidéki könyvtárak fejlesztésére s a személy
zetnek megfelelő elméleti és gyakorlati kiképzésére fordítaná. Ezért az új könyv
tári felügyelő előzetesen megállapított és a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. 
Főfelügyelősége által jóváhagyott programmhoz képest az év egy jó részét 
vidéki könyvtáraknál töltené el, azok munkásságát helyes irányba terelné és 
ellenőrizné s huzamosabb ideig tartózkodva egy-egy helyen, a közönség tájé
koztatására szolgáló eszközök megteremtéséről s a meglévők helyes kihaszná
lásáról gondoskodnék. A téli hónapok folyamán viszont e felügyelő a főváros
ban rendszeres könyvtári tanfolyamot tartana első sorban az önkéntesen jelent
kező tanárjelöltek s az EöTvös-kollégium igazgatósága részéről e tanfolyamra 
kijelölendő kollégisták részére s a Főfelügyelőség a hatáskörébe tartozó könyv
táraknál a jövőben e tanfolyam végzett hallgatóit alkalmazná. Ez állás szer
vezése tárgyában konkrét javaslatunkat az Orsz. Főfelügyelőség 1913. évi költ
ségelőirányzata keretén belül leszünk bátrak Nagyméltóságod elé terjeszteni. 

A népkönyvtárak kezelőinek szintoly múlhatatlanul szükséges kiképzése a 
polgári és elemi iskolai tanítóképzők keretében volna megoldható, amelyek 
tanárai, megfelelő államsegéllyel az Orsz. Főfelügyelőség által rendezni szokott 
rövidebb szünidei tanfolyamokra volnának berendelhetők. A tanfolyamot vég
zett tanárok azután az itt hallottakat egy rövid kézikönyv fonalán néhány órá-
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ban közölhetnék növendékeikkel, akik kikerülve az iskolákhoz, a népkönyvtárak, 
sőt a velük sok tekintetben rokon s az új népoktatási törvény értelmében köte
lező ifjúsági könyvtárak szakavatott kezelőivé lehetnének. A Főfelügyelőség e 
tanfolyamaira turnusonként az Orsz. Tanács létesítette fontosabb népkönyvtárak 
vezetőit is be kellene hivni, hogy a megfelelő elméleti és gyakorlati kiképzés
ben részesülve, az eddiginél is fokozottabb mértékben teljesíthessék hivatásukat. 

III. A könyvtárak teljesítőképességének egy másik fontos tényezője lévén 
célszerű berendezésük s a működésüket szabályozó irányelvek helyes megvá
lasztása, tisztelettel kérjük továbbá Nagyméltóságodat, hogy a tervbe vett pozso
nyi és debreceni egyetemek könyvtárai befogadására emelendő épületek meg
tervezésénél s e könyvtárak szolgálati és szervezeti szabályzata megállapításánál 
a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége közreműkö
dését is biztosítani méltóztassék. 

Egy másik az ügy érdekéből folyó kérésünk az, hogy Nagyméltóságod a 
vidéken létesülő közművelődési házak könyvtári részének szervezésénél és fel
szerelésénél is igénybe vegye az Orsz. Tanács és Főfelügyelőség szakszerű köz
reműködését. E közreműködés szükségességét és előnyeit talán fölösleges bőveb
ben indokolni. Itt csupán egyetlen, de az egész ország könyvtári állapotaira 
főbenjáró fontosságú pontra óhajtunk röviden rámutatni. Felfogásunk szerint e 
közművelődési házak könyvtárai csakis úgy fognak feladatuk magaslatára emel
kedni, ha nem elégednek meg azzal, hogy csupán azokban a városokban elégítsék ki 
a modern közművelődési igényeknek megfelelő szükségletet, amelyekben léte
sültek, hanem a részükre megállapítandó nagyobb körzet, pl. az egész megye, 
vagy ha egy-egy megyében több ily közművelődési ház működik, a hozzá leg
közelebb eső járások könyvtári munkásságát is központosítani, vezetni és ki
egészíteni törekszik. Az ország területén mind nagyobb számmal létesített 
állandó népkönyvtáraknak ugyanis egy, szinte közös fogyatkozásuk van s ez az, 
hogy állandó gyarapításuk a mai anyagi eszközökkel nem lévén keresztülvihető, 
az eleinte élénk érdeklődés új táplálék hijján évről-évre csökken s nem egyszer 
teljesen megszűnik. Az érdeklődés természetes fokmérője a használat mennyi
sége lévén, e tekintetben ékesszóló adat, hogy 23, 1907-ben létesített 1000 
koronás könyvtárunk összforgalma 1909-ben, 1908-cal szemben 6078 kötettel 
apadt, ami kizárólag a fejlesztés hiányának tudható be. Ez az eset nem állana 
fenn, ha ily közművelődési házak könyvtárai a számukra kijelölt körzetben 
létesített kisebb városi és falusi könyvtárakkal állandó kapcsolatba hozatnának 
s a maguk gazdag anyagából esetleg félévenként a helyi szükségletnek meg
felelő számú és természetű könyvsorozatot küldenének szét e könyvtárakba 
továbbkölcsönzés végett s ekként a könyvtárak állandó anyagával szemben is 
folytonosan ébrentartanák az érdeklődést. Ez együttműködés egy másik fontos 
előnye volna, hogy a közművelődési házak könyvtárainak vezetői eszközölhet
nék a körzet területén elhelyezett vándorkönyvtárak kicserélését is, amit Buda
pestről végrehajtani, már a nagy költségek miatt sem lehet s amit, legalább 
egyes megyékben, a könyvtári munkásságtól jobbára távol álló helyi közmű
velődési egyesületekre voltunk kénytelenek átruházni. 

IV. Falusi és kisvárosi könyvtáraink munkásságának fejlesztése érdekében 
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egyszer már elhangzott kérelmünket megújítva, ismételten felkérjük Nagyméltó
ságodat, hogy amikor nagyobb községekben új iskolaépületeket emel, egy olvasó
terem építését és berendezését is méltóztassék elrendelni, amelyben a népkönyv
tár és a kötelező ifjúsági könyvtár a közhasználatnak adatnék át, tekintettel 
arra, hogy ezek szintúgy, mint a felsőbbfokú könyvtárak kikölcsönzéssel hiva
tásukat teljesen be nem tölthetik. E könyvtárterem egyúttal egyéb nagyfon
tosságú közművelődési célokat is szolgálhatna : itt volnának megtarthatók a 
felnőttek oktatására szolgáló kurzusok s a legtöbb helyt már szépen virágzó 
ifjúsági egyesületek összejövetelei. 

V. Befejezésül szabadjon még egy körülményre rámutatnunk, amely 
könyvtáraink közművelődési munkáját kedvezőtlenül befolyásolja. Az Orsz. Tanács 
által kiadott Népkönyvtári címjegyzék egybeállításánál szomorúan tapasztaltuk, 
mily szegény irodalmunk oly népszerűsítő művekben, melyek az elemi művelt
ségű, legszélesebb néprétegek tájékoztatására alkalmasak volnának. Ami népszerű
sítő könyv hazánkban megjelenik, majd mind az ú. n. művelt nagyközönséghez 
fordul, de az elemi fokon állókat jóformán teljesen figyelmen kívül hagyja, 
már pedig népkönyvtáraink első sorban az utóbbiak nagy tömegeihez alkalmaz
kodnak. Egyelőre legalább néhány költői anthologia s vonzó modorban írt 
összefoglaló kompendium kiadására volna szükség, mely utóbbiak a magyar 
történelmet, irodalomtörténetet, köz- és magánjogot, házépítést, föld- és nép
rajzot, természettant, vegytant, egészségtant stb. tárgyalnák. Megiratásuknál a 
Múzeumok és Könyviárak Országos Tanácsának s a Nagyméltóságú Földmive-
lésügyi minisztérium népkönyvtárak felállításával foglalkozó osztályának kellene 
döntő befolyást biztosítani s alig szenved kétséget, hogy ha e testületek az irá
nyításuk mellett megjelenő műveknek a fennhatóságuk alá eső könyvtárakba 
leendő beszerzését biztosíthatnák, kiadásukra valamely tekintélyesebb irodalmi 
intézetünk szívesen vállalkoznék. Kérjük tehát Nagyméltóságodat, hogy ez esz
mét a Nagyméltóságú Földmívelésügyi miniszter úrral hozzászólás végett kö
zölni s a beérkezendő véleményt velünk tudatni méltóztassék, hogy ez alapon 
kiindulva, e nagyfontosságú ügyben konkrét javaslattal járulhassunk Nagyméltó
ságod elé. 



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 
évi gyarapodásról, a végzett munkáról és teljes megbízható képet ád a könyv
tár belső életéről. Ismerteti a hazai és külföldi könyv- és levéltárakat, kiváló 
figyelmet fordítva ezek magyar és különleges bibliográfiai vonatkozású anyagá
nak felkutatására és közzétételére. Számot ad a hazai és külföldi könyvészeti 
irodalom termékeiről s figyelemmel kiséri a külföldi irodalom hazánkra vonat
kozó 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 forga
lomban 8 korona ; egy-egy füzet 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 Ransch-
burg Gusztáv könyvkereskedésében, Budapest, IV. Ferenc^iek-tere 2. A régi folyam 
2—16. kötetének ára kötetenkint 4 korona, az új folyam 1—19. kötetének ára 
kötetenkinl 8 korona. Az előfizetések ezentúl is a Magyar Nemzeti Múzeum pénz
tári hivatalához küldendők. 

Megjelent és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában kapható : A hazai 
időszaki sajtó 1910-ben. I. A magyar hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. IL A nem 
magyar nyelvű hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. III. Folyóiratok, Dr. Fitos Vilmostól. 
Függelék: A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisztikája. Ára 1 kor. 50 fillér. 
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Directeur: M. le Dr. PAUL GULYÁS. 

Quatre livraisons par an : prix du volume • Nouvelle série. XX. volume. Il-e 
6 couronnes = 6 francs = 5 marcs. livraison. Avril—Juin 1912. 

Johann Melich. Alte ungarische Drucke aus dem Jahre 1527 (Mit 
5 Textillustrationen) . . . . . . . . . — . . . — 9* 

Paul Gulyás. Les «républiques» des Elzevier et les publications 
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13 figures dans le texte) . . . . . . — . . . . . . — — 9* 

Eugen Vértesy. Die Bibliothek der Theaterfreunde zu Szomolnok 
im Ung. National-Museum. (Zweiter Teil) . . . — . . . — — 10* 

Bibliothèque hongroise. Contributions au I. vol. de l'ancienne 
bibliothèque hongroise de CHARLES SZABÓ. Par PAUL GULYÁS, 

ÉTIENNE HARSÁNYI, -j- IGNACE HORVÁTH, ÉMERIC LUKINICH, MOÏSE 
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Littérature. J. SZÉKELY. Catalogue de la bibliothèque municipale de 
Hódmező-Vásárhely. (Par PAUL GULYÁS.) — H. HAYN U. A. N. 

GOTENDORF. Bibliotheca Germanorum erotica. (Par PAUL GULYÁS.) — 
G. O. WARD. The practical use of books and libraries. (Par 2.) — 
G. BOFFITO. L. bibliofilia. Indice décennale. (Par G. P.) — Cata
logues récents des libraires-bouquinistes hongrois . . . . . . . . . 11* 

Revue des périodiques hongrois. Egyetemes philologiai közlöny 
XXVI. 1 —3. — Irodalomtörténet I. 1—3. — Irodalomtörténeti 
közlemények XXII. 1. — Múzeumi és könyvtári értesítő. V. 
1—4. — Uránia XIII. 2.. . . . . . . . . . . . .... . . . 12* 

Guillaume Fitos. La littérature bibliographique hongroise dans le 
dernier trimestre de 1911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15* 

Notices. Albert Poncelet f. — La bibliothèque du Musée National 
Transylvanique en 1911. — La presse hongroise de l'Amérique 
(ÉTIENNE KERESZTY). — De la prétendue édition de 1558 des 

Chroniques d'Etienne Székely (ZOLTÁN TRÓCSÁNYI). — Mémoire 
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des Bibliothèques au sujet des bibliothèques hongroises . . . . . . 15* 
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