
K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K

N Y O M D A T Ö R T É N E T I K IÁ L L Í 
TÁS. Amikor a Királyi Magyar Egye
temi Nyomda múltjának tárgyi emlé
keit összegyűjtöttük a Magyar Nem 
zeti Múzeum dísztermében rendezett ki
állítás céljára, magunk is meglepődve 
tartottunk seregszemlét a sokféle, pin
céből, padlásról előkerült tárgy felett. 
Kiderült, hogy többünk van, mint gon
doltuk. Élőkerültek a X V II I .  század
ból való fasajtók, hasonlatosak azok
hoz, aminőket valamikor még Guten- 
berg használt s amelyeket a nyomda, 
újabb korszakában, könyvkötőpré
sekként foglalkoztatott. Az üzemből 
kiemeltünk két vassajtót, az elejét 
azoknak, amelyek Angliából Magyar- 
országba kerültek. Az egyik 1827-es 
évszámmal jelzett s mind a kettőt még 
ma is használjuk kefelevonatok készí
tésénél. Nagy csomagokban voltak rak
tárunkon betűöntő-matricák és patri- 
cák, igen szép X V I I I .  és X IX . század
beli betűfajtákhoz. Kiegészítésül ezek
hez kézibetűöntő-kölyük, kanalak és 
egyéb szerszámok valók. Pompás soro
zatát hoztuk felszínre a rézmetszésű 
könyvillusztráció eredeti lemezeinek, 
továbbá fametszeteknek, galvánókli- 
séknek és faragott iniciálisoknak. A  
rézmetszetek legjelentősebb csoportjai 
a X V I I I .  századból valók. A  könyv
díszek ma is használható eredeti dúcai 
pedig a X IX . század elejéről.

A  nyomda saját anyagából még igen 
becses levéltári és könyvkereskedelmi 
adatokat tudott a kiállítás céljára ren
delkezésre bocsátani. A  legrégibb le
véltári anyagnál az Országos Levéltár 
segített ki bennünket, 1777-től kezdve 
azonban úgyszólván majdnem hiány
talanul megvannak az összes akták, 
üzleti könyvek, dúcok, írók szerződései 
és levelezései, korrektúrapéldányok és 
kéziratok. Igen értékes emlékek még a 
Levéltárban elhelyezett fametszetek és 
rézmetszetek próbanyomatai is. Az 
Egyetemi Nyomda kész termékeit, 
könyveit és egyéb nyomtatványait a 
Nemzeti Múzeum, az Egyetemi Könyv
tár és a Fővárosi Könyvtár szolgáltatta 
java részben. Tízezernél több darab 
gyűlt így egybe, maga a nyomda csak 
a jelenlegi működéséből származó pél
dányokat állíthatta ki, mert eredeti 
könyvtárát, értékes gyűjteményét, 
amelyet már az 1882-es könyvkiállítá
son is bemutatott, 1889-ben“ majdnem

teljes egészében beszállította a felsőbb 
hatóság rendeletére az Egyetemi 
Könyvtárba.

Az Egj^etemi Nyomdának a Nemzeti 
Múzeum dísztermében ekként össze
gyűjtött kiállítási anyaga számos, rész
leteiben ismeretlen kulturális kincset 
hozott felszínre, amelyek szakszerű fel
dolgozása még hivatott kutatókra vár. 
Valóban az Egyetemi Nyomdának 
ezek a csodálatos épségben együtt tar
tott s az intézmény belső életére és te
vékenységének eredményére egyaránt 
világot vető emlékei olyan gazdagságot 
jelentenek, amelyért megirigyelhet ben
nünket a világ bármely nemzete s amely 
anyag, a tárgyi emlékek gazdag soro
zatával együtt, úgyszólván keresztmet
szetét adja a magyar kultúr élet egyik 
legértékesebb fejezetének.

Hogy minő értéke van az Egyetemi 
Nyomda 350 éves jubileuma alkalmá
val kiállított okmányok, könyvek s 
nyomdafelszerelési tárgyak összeségé
nek, bizonyítja az a tény is, hogy a 
nürnbergi Buchgewerbe-Saal, amely a 
bajor Landesgewerbe Anstalt társin
tézménye, hivatalból megkereste nyom
dánk igazgatóságát, hogy a Nemzeti 
Múzeumban látható kiállítást minde
nestől engedje át Németország szá
mára. Oly értéket látnak ugyanis a ki
állításon egybegyűjtve, amely a német 
közönséget is a legélénkebben érde
kelné. »Á  kiállítás —  írja a nürnbergi 
igazgatóság —  valóságos eseménye 
lenne Nürnbergnek és biztosan nagy
ban hozzájárulna a magyar nyomda
művészet megismeréséhez.» Sajnos, a 
terv ebben a formájában nem valósít
ható meg, már az anyagnak pótolha
tatlan értéke miatt sem, most tehát ar
ról van szó, hogy esetleg az anyag egy 
részének Nürnbergbe. való kiküldésé
vel tegyünk eleget a megtisztelő meg
hívásnak.

Az Egyetemi Nyomda kiállításán az 
anyagot a nyomda háromféle korszaká
nak megfelelően csoportosítottuk. 
1577-től 1777-ig ugyanis a nyomda 
Nagyszombatban működött, mindössze 
20 esztendeig, 1621— 1641-ig Pozsony
ban vendégszerepeit. 1777— 1927-ig 
Budán az Iskola-tér 3. szám alatti je
lenlegi helyén fejtett ki tevékenységet, 
három év óta pedig megkezdette át
költözését Pestre az egyetemek mu- 
zeumkörúti telepére.
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A  nagyszombati korszak Telegdi 
pompás szervezőképességével indult 
el, aki a protestáns vándornyomdák
kal szemben intézményesen megalapí
totta az első állandó jellegű katholikus 
nyomdát a hit fokozottabb védelmé
nek célzatával. Szervező munkájában 
nagy segítőtársa volt Pécsi Lukács, ez 
a jogászilag és természettudományi té
ren is képzett ember, aki nemcsak szel
lemi irányítója volt a nyomdának, de 
könyveket, verseket írt, sőt fametsze
teket is készített, ahogy éppen szükség 
volt reá.

Az első könyvek úgyszólván még 
teljes egészükben azzal a felszereléssel 
készültek, amelyet Telegdi vásárolt a 
bécsi jezsuitáktól 1577 november 20-án. 
Tisztavágású, franciás ízlésű betűk jel
lemezték e korban a nyomdát. Famet
szetei nehézkesek és mesterembersze- 
rűek. Tipográfiailag könyvei : hitvi
tázó iratok, evangéliumi magyaráza
tok, prédikációk és imádságos könyvek, 
általában igazodtak e kornak egyszerű, 
de monumentális ízléséhez, amelynél 
nem a formai megjelenés, hanem a tar
talmi érték volt nagyobb jelentőségű. 
Mikor azután az Egyetemi Nyomda  
szorosabban kapcsolódik a magasabb 
iskolázás intézményéhez, az akadé
miához és a Pázmány Péter-féle egye
temhez, akkor megbővül a könyvter
melés is történelmi, természetrajzi, de 
főként jogi könyvek előállításával.

A  török háborúk után a nemesiíja
kat a kardforgatás mellett komolyabb 
tanulmányokra is fogták, amelyeknél 
az általános deákos műveltségnél fogva 
a latinul írt jogi könyvek játsszák a fő
szerepet. A  vitézlő magyar nemzetből 
jogásznemzet lesz és az Egyetemi 
Nyomda szolgáltatja ehhez privilé
giuma alapján a corpus jurist és Ver- 
bőczy munkáit.

A  latinnyelvű könyvek mellett meg 
kell emlékeznünk a magyarnyelvű ki
adványokról is, bár ezeknek, leszá
mítva talán Pázmány Péter munkáit, 
nagyobb irodalomtörténeti jelentősé
gük nem volt s inkább a közműveltség 
terjesztését szolgálták, mint pl. Lip - 
painak »Pozsonyi kert«-je, vagy leg
főképpen a nagy hírnévre szert tett 
nagyszombati kalendáriumok, amelyek 
nem voltak egyebek közhasznú isme
retek táránál. A  hold járásától kezdve 
leközölték a legújabb hadi eseményekig 
mindazt, amit abban a korban tudni 
illett s ami az olvasót érdekelhette.

A  nagyszombati korszaknak a
X V I I I .  századból való könyvei már a 
francia könyvművészet hatását érez
tetik. Fő ékességük a rézmetszeti lapok. 
Külön művészek telepedtek le Hollan
diából, Németországból és működésük 
eredménye nagyszámú allegorikus cím
lap, fogadalmi és emléklap, főképp pe
dig sok lágyan elhintett díszes könyv
ornamentika.

Virágzott e korban a könyvkötő
művészet is. A  jezsuitakorban a ba 
rokk és rokokó stílus legszebb orna
mentikája érvényesül a finom arany
metszésű marokenköny veken.

A  kétszáz esztendeig tartó nagy- 
szombati korszak termését, köszöntő
kön és doktori disszertációkon kívül, 
mintegy háromezer kötetre tehetjük. 
Záróköve a nagyszombati korszaknak 
az 1773-ból való leltár, amelyet azok a 
kamarai tisztviselők állítottak össze, 
akik a jezsuita-rend eltörlése alkalmá
val az Egyetemi Nyomdát is az egye
temmel együtt átvették és leltározták. 
Ebben a leltárban facsimile lenyomat
ban megvan a nyomda akkori összes 
betűfajtája és könyvdísze. Páratlan 
gazdagságban és szépségben sorakoz
tatja fel a X V II I .  századvégi nyom
dászművészet ötleteit, erőt és ízlést ta
lálunk benne.

1777-ben áttelepszik az Egyetemi 
Nyom da az egyetemmel együtt B u 
dára. Az egyetemet a királyi palotában 
helyezték el, az Egyetemi Nyomdát 
pedig az úgynevezett Korvin-házban. 
Itt egyszerre ráteszi kezét a bécsi cent
ralizáló önkényuralom. Elrendeli a 
német nyelvnek kötelező használatát a 
tankönyveknél és a belső ügykezelés
nél egyaránt. Még a Kisfaludyval a 
Himfy dalainak kiadása ügyében kö
tött szerződés is német nyelven ké
szült. Ugyancsak német nyelven fogal
mazták meg a munkásokkal és írókkal 
kötött egyéb szerződéseket is.

II. József továbbfejlesztette azt a 
tervet, amelyet annak idején Kollonics 
kezdeményezett s felszerelte az Egye
temi Nyomdát az összes nemzetiségi 
nyelveken való nyomáshoz szükséges 
betűkkel és ezzel Magyarországgal 
szemben megerősítette a nemzetiségi tö
rekvéseket. Az Egyetemi Nyomda fel
sőbb parancsra tizennégyféle nyelven 
állította elő könyveit. Tankönyveket 
kaptak a felsőbb iskolákon kívül külö
nösen a tót, német, szerb, horvát, vend, 
rutén és oláh elemi iskolák s ezek mű
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ködése nyomán valóságos nemzetiségi 
irodalom fakadt. A  korrektorok és cen
zorok is saját nemzetiségük irodalmát 
művelték, úgyhogy akkor, amikor a 
Balkánon még sehol sem jelent meg 
cirillbetűs könyv, az Egyetemi Nyomda 
az egyszerű kiadványokon kívül már 
bölcsőjében ringatta az egész délszláv és 
oláh irodalmat is.

Szerencsére, párhuzamosan Bécs köz
pontosító törekvéseivel, hatalmas erő
tényezőként jelentkezik a látóhatáron 
a magyar nemzeti érzelemtől fűtött re
formmozgalom és ezzel az áramlattal 
együtt bekopognak a nyomda ajtaján 
a legkiválóbb magyar írók és tudósok 
is. Ott jelentetik meg princeps ediciói- 
kat a Kisfalu dyak, Berzsenyi, K a 
zinczy, Virág, Bacsányi, Jósika, Fáy, 
Eötvös, Vörösmarty, Petőfi és mások. 
Gazdag folyóirat-áradat ömlik el innét : 
a Pesti Divatlap, a Honderű, Auróra és 
társai, majd később megjelenik a Ma
gyar Tudós Társaság. Maga Teleki Jó
zsef gróf, Széchenyi István és Toldy 
Ferenc kötik meg a szerződéseket, írják 
sürgető és kimentő leveleiket a nyom
dához. Megmagyarosodik a privilegi
zált tankönyv is teljes egészében. Az 
ABC-s könyvet Révay Miklós írja, a 
nyelvtant Vörösmarty és Czuczor Ger
gely. A  nyomda korrektorai között ott 
találjuk Verseghy Ferencet és Petőfi 
Sándort, aki mint a Petrichevich Hor
váth Lázár lapjának segédszerkesztője 
a  nyomdaműhelyben végezte a hivata
los javításokat. A  magyar széplitera- 
túra virágoskertjének legszebb virágai 
nyitottak itt, az almanachok és regé
nyek illusztrációi, mellékletei mind a 
nyomdában készültek.

Különös jelentőségre tettek szert a 
betűmetszők, akik Bikfalvi Falka 
Sámuel vezetésével s a nyomda nagy- 
jelentőségű betűöntődéje révén ellát
ták a vidéki magyar nyomdákat is 
betűtípusokkal. Érdekes, hogy stiláris 
szempontból az Egyetemi Nyomdának  
a X IX . század elején készült betűi hol
landus hatás alatt készültek, legalább 
is ezt igazolja egy 1805-ből származó 
levél, amelyben a kolozsvári Pete visz- 
>zakéri Bikfalvi Falka Sámueltől az ő 
Amsterdamból hozott betűmintaköny- 
vét.

A  48-as idők forgatagában állami 
nyomdaként vették igénybe az Egye- 
:emi Nyomdát. Különösen gazdag e

: rból a honvédelmi bizottmánynak és 
j. ármánynak kiáltványaiból készült

sorozat, amelyek közt megvan Kos
suth, Szemere Bertalan, Csányi László 
és mások fogalmazványa, korrektúra
példánya. olyan kiáltványokról, ame
lyek egyebütt már nem találhatók. A  
Bach-korszakban a bürokratizmus ül 
teljesen az Egyetemi Nyomda nyakára, 
hivatalos nyomtatványokat állíttatván 
elő vele. Az alkotmányos éra alatt né- 
mikép összeszedi magát a nyomda, 
noha Eötvös és Trefort terve, hogy 
mintanyomdává vagy legalább is kul- 
túrnyomdává fejlesszék, nem sikerült. 
Lassankint elvesztette privilégiumait 
is és leginkább hivatalos kiadványok
kal és tankönyvekkel foglalkozott.

A  legújabb pesti korszak ismét friss 
eleven erőtől lüktető nekilendülést je
lent az Egyetemi Nyomda életében. 
Hozzákapcsolódott a Tudományos Tár
sulatok és Intézmények Országos Szö
vetségéhez, amely organizáció, Kle- 
belsberg Kunó gróf kezdeményezésére 
és megértő támogatásával megszer
vezte a tudományos folyóiratok és ki
adványok sorozatának rendszeres meg
jelentetését. Jelenleg az Egyetemi 
Nyomda elsősorban ezeknek áll szolgá
latára, amellett résztvesz a többi ki
adókkal együtt a szabad verseny kere
tében a tankönyvelőállításban. Ú jab 
ban pedig a Könyvbarátok Szövetsége 
révén akar nagyobb példányszámban 
megjelenő olcsó és szép könyvek szol
gáltatásával új feladatkört biztosítani 
magának. Czakó Elemér.

F L A M A N D  M IN IA T Ű R Ö K  K IÁ L 
L ÍT Á S A  B R U G E S B E N . 1927 jú l iu s -  
augusztusában a brüggei városháza 
dísztermében érdekes kiállítás gyönyör
ködtette a miniatúrák iránt érdeklődő 
látogatót. A  kiállítás a X H -tő l a
X IX . századig mutatta be a flamand 
miniatűrfestés történetét s különösen 
tanulságossá és maradandóvá tette az, 
hogy szokatlan gondossággal összeállí
tott, tudományos értékű és szépen 
illusztrált katalógus vezetése mellett 
lehetett végignézni.

A  legpompásabb darabokat a bru- 
xelles-i királyi könyvtár adta kölcsön a 
kiállítás tartamára. A  burgundi mi
niatűrfestés e remekei, Loyset Liédet, 
Jacques Coene, Philippe de Mazerolles 
miniatűrjeivel dúsan díszített könyvek,
—  mint katalóguson kívüli darabok —  
külön szekrényekben feküdtek. A  mi
niatűrfestés reprezentatív, nagy darab
jai ezek, melyek vagy teljes fény
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nyomatú kiadásokból, vagy legalább is 
egyes lapjaik reprodukciói után jól is
mertek a szakemberek előtt.

A  katalógusban szereplő darabok 
s így a voltaképpeni kiállítás anyaga 
csaknem kizárólag brüggei birtokból 
származott, így elsősorban a püspöki 
szemináriumi könyvtár, a városi könyv
tár, különféle múzeumok, gyűjtemé
nyek és levéltárak tulajdonából. Az 
anyag érdekességét művészi becsén 
kívül az emelte, hogy az irodalomban 
kevéssé ismeretes. Friedrich Winkler 
két év előtt megjelent »Die flámische 
Buchmalerei des X V . und X V I. Jahr- 
hunderts« című alapvető munkájában 
mindössze három munkát sorolt fel a 
városi könyvtár és egyet a Muséum der 
Potterie anyagából. ' A  leggazdagabb 
brüggei könyvtárat, a püspöki szemi
náriumét, teljesen figyelmen kívül 
hagyta, noha éppen itten pompás 
anyag kínálkozott a földolgozásra ; 
hogy egyebet ne említsek, a Jan 
Crabbe püspök (1457— 1488) számára 
készült kéziratok nagyszerű sorozatá
ban egy háromkötetes Valerius Ma- 
ximus kézirat, mely szépségben a lon
doni és lipcsei híres Valerius Maximus 
kéziratokkal vetekszik. így tehát a 
kiállítás Winkler könyvének mintegy 
kiegészítése volt s egy hamarosan meg 
nem ismétlődő kitűnő alkalom a fla
mand miniatűrfestés tanulmányozá
sára. Hoffmann Edith.

M A G Y A R  T Ö R T É N E T I A D A T O K  
A  S IE N A I K Ö N Y V T Á R B A N . A  sienai 
levéltárban a Consiglio generale 1348. 
február 20-iki ülésének jegyzőkönyvé
ben olvastam egy jelentést egy a ma
gyar király követének ajándékozott 
ruha áráról. 153 librába és 7 solidusba 
került. (. . . »Et per una Roba donata 
nuncio domini Regis Ungarie CL lib. 
qui V II  s . . . )  Sem előtte, sem utána 
egyéb említést nem találtam erről a 
követi látogatásról, amely pedig nagy
fontosságú lehetett, hisz ugyanezen év 
januárjában ítélkezett Lajos király N á 
polyban öccsének, Endrének gyilkosai 
fölött. Január 15-én menekült Johanna 
királyné Avignon felé és amint a sienai 
Agnolo di Túra kis krónikájában írja, 
(Muratori, Rer. Ital. Script, tóm. X V .) : 
». . . megérkezett Sienába a Kakashoz 
címzett fogadóba és a királyné kevés 
kísérettel "ment tovább a tengerre 
Avignon fe lé . . . Firenze nem fogadta 
be a menekülőt, Siena szállást adott

neki és módot arra, hogy Volterra váro
sával érintkezzék vitorláshajók rendel
kezésére bocsátása dolgában. » . . .« Lajos 
úr (Tarantói Lajos) január 27-én érke
zett negyven ember kíséretében és 
nem mozdult ki a fogadóból és így tar
tózkodott Sienában három napig . . .«

Agnolo di Túrának van egy kiadat
lan nagy krónikája ugyancsak a sienai 
állami levéltárban. Átdolgozása és nem 
egyszerű bővítése az ismert kisebbik
nek. Lliteles, de nem történeti hű
ségű. Abban az erre a tárgyra vonat
kozó passzus így hangzik : »A ma
gyar király bizonyos dolgok értésül 
adása végett követét küldte a sienaiak- 
lioz. A  sienai köztársaság finom bíbor- 
és aranyszövetből való evetprémmel 
bélelt ruhát, kabátot, köpenyt és kal- 
pagot adott neki. 200 librába került. 
Ez februárban történt. A  tarantói her
cegi ek, azaz Lajos provencei gróf ak 
felesége márciusban Sienába jött. Siena 
ünnepelte.

A  követ ruhájának értékét Agniolo 
di Túra fölfelé kikerekíti. E kor króni
kásai tollából kevés hiteles számadatot 
kapunk. Kétséges Johanna érkezésének 
időmeghatározása is, aki március köze
pén férjével már Avignonban volt. Ám  
Johanna Sienába való érkezésének és 
elutazásának napját sem említi a kiseb
bik krónika. Mindössze előbb említi az ő 
érkezését mint férjéét, akiről tudjuk, 
hogy később indult el Xápolyból mint 
felesége. Lehetséges, hogy Sienában 
találkoztak és együtt mentek tovább ? 
Ez esetben a magyar követ érkezése
kor Sienában voltak? Károly ná
polyi király védnökségét Corradin 
veszte _után 1268-ban Sienára erősza
kolta. így Sienának kapcsolatai voltak 
a nápolyi házzal és a kérdés, mely Firen
zében fölmerült, hogy Johannát be
fogadj ák-e vagy sem, itt föl sem vető
dött.

A  magyar követjárás után Siena, 
Firenze, Perugia és Arezzo között ala
kult védőliga Siena kapitányának, a 
luccai Obbizziak családjából való Ala- 
mannónak vezérsége alatt közös had
sereget állított ki. A  nagy sietség, 
amivel e szövetséget nyélbeütötték, 
Siena fenyegetettségére vall. A  szom
szédos városok részvétele pedig ért
hető, hisz egy megtorló háború, ha nem 
ellenük fordul is, területeiket mégis 
tönkreteszi. Lajos király szélnek eresz
tett zsoldos csapatai GŰarnieri herceg 
(Urslingeni Werner) vezetése alatt



már a római Campagnán garázdál
kodtak.

Bizonyos az, hogy ha a nagy tanács 
jegyzőkönyve hallgat a követ küldetésé
nek oka felől —  kellemes hírrel az nem 
érkezhetett. Hogy pedig mily tisztesség
gel fogadták, arról tanúskodik a neki 
szánt ajándék érteke. Kóbor Noémi.

R É G I M A G Y A R  P R O SPE K TU S . 
Melyik a legrégibb magyar könyv- 
prospektus, még nincs megállapítva. 
Régi magyar íróink kiadásra szánt 
műveik címlapmásolatát, tartalom- 
jegyzékét vagy kivonatos ismertetését 
küldözgették szét barátaik és isme
rőseik közt, így gyűjtöttek megrende
léseket. így Szenei Molnár levelezésé
ből értesülünk, hogy készülő szótára 
címlapjának több példányát megküldi 
és több mutatvánnyal (specimen) ked
veskedik barátainak. (Napló 151, 153, 
154, 159. 1.) Mindennél sokkal érdeke
sebb a Révay Miklós prospektusa, 
mely már nagyjában megfelel a mai 
előzetes hirdetéseknek. 1785-ben bo
csátotta ki Győrött »A ’ .Magyar Köl- 
teményes Gyűjtemény' közre botsátta- 
tásának újonabb hírré adatása«. A  két 
ívnyi prospektus minden lapja keretbe 
van foglalva s e tekintetben a tervezett 
gyűjtemény mintájául is kíván szolgálni. 
Faludi műveinek kiadása nyitná meg 
a sorozatot s erre nemcsak ismerteti 
Faludinak a kötetbe szánt műveit, 
hanem mutatványul közli a Kísztő és 
felelő énekét, a pipáról írt s «Nincsen 
neve« c. költeményét. A  gyűjtemény 
második »darabjául« szánta Benitzki 
Pétert, Balassa Bálintot és Rimai 
Jánost : azután egy Énekest a tizen
negyedik századból. Az eredeti helyes
írással és átírt szövegben közölt mu
tatványból látjuk, hogy a Pannoniai 
Énekről van szó, melyet tehát Révay  
ekkor X IV . századi költeménynek tar-
* >tt. holott Széchy K . és újabban Hor- 

áth Cyrill Csáthi Demeter e munkáját
 ̂ középkorból is kirekesztik. A  hai-ma- 

darab Révay költeményeit fog- 
_ lta volna magában s ebből is közöl 

tatványul néhány költeményt. A  
pr ~r ektus a «foglalatom kívül a külső
• _ • -ról is megemlékezik. «Már külső
«inéró l szóllván —  úgymond —  valami 
KöJteményes könyv jött még ki ma
gvar nyelven, mind felyül igyekezem 
■rikiL A  papirosa tiszta szép ; betűje

ékes. és elég öreg fog lenni, hogy 
ai sreç-ebbek isalkalmasan olvashassák.

Minden szorgalommal érte leszek azon 
kívül, hogy minden közbe tsúzható (!) 
nyomtatós hiba. és mocsok nélkül, vét- 
tessék ki a sajtóból. Formájára nézve 
nagyságosabb és szembe tűnőbb lészen. 
Ezeken tévén a kezdetet, a többi egész 
Gyűjtemény is. hogy egyenlőül béköt- 
tethessék, mind egyenlő nagysággal 
fog közre botsáttatni. Eme jelen való 
Hirré adás némü némü példája, miként 
szándékozom az egészet ki nyomtat
tatni. És már bé is kötötten fog adódni, 
hanem azonban csak könynyii papíros 
kötésbenn. hogy az előre fizető Urak  
kezeikhezz kapván azonnal kedvöket 
tölthessék olvasásával. Az ára pedig, 
melylyet előre meg kívánok, mindenik 
Darabért, egyen egyen véve. még is 
csak 20 krajezár fog lenni : mind öszsze 
véve a három Darabot csak 1 forint. 
Tudom, mi akadályoztatja lég inkább 
a magyar olvasást, s ennek nem létté- 
vel, fájlalva nézhetjük, csak eddig is 
mi károkat vallottunk. A  könyv árosok 
felette való fizetés kéréssel ártottak 
lég inkább a Hazának. A  ki nem bitan
golja hazug szájjal a köz haszonra 
szaggató Haza szerelésnek szentséges 
nevét : ha fáradozásával igazán keresi 
a meg világosodást ; az örömestebb 
való olvasásnak gyakorlását, a meny
nyire lehet, könynyebbíteni fogja. 
Kicsiny áron meszszebb terjed mun
kája s anynyival is közöltethetőbb az 
a haszon, melylyre vagyon intézete, 
ha csak ugyan igazán szívből azt tette 
magának czélúl. H a  kik azonban ma
goktól többet akarnak adni : szabad a 
kegyes adakozás : különös meg hálálást 
is fognak érdemelni, és bizonyosak 
lehetnek benne, hogy ezzel még any
nyival is forróbb munkálkodásra gyul- 
lasztanak, melylyel magam ként is 
buzgóm tzélomat mennél előbb el érni, 
s azért anynyival inkább fogom siet
tetni munkámat, a menynyivel több 
arra az érték, és kevesebb az akadály . . .«

Végül azt is ígéri, hogy ha fára
dozását siker koronázza, azután új 
esztendővel kezdvén mindenik hónap
ban csak azon kicsiny áron egy egy 
darabot közre fog bocsátani s így »egv 
esztendőt által» csak í forinton 12 
Darabot : >>ez ugyan bizony —  úgy
mond —  olyly alku a Hazával, mely
lyel még a Hazát egy Közre bocsáttó 
se kínálta meg. Itt méltó azon vete
kedni, ki szereti inkább Hazáját.« Ebbe  
a folytatásba bele venné »ama Halha
tatlan* Gyöngyösi Istvánnak munkáit
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s az Adriai Tenger Sirénáját Zrínyi 
Miklóst. Ezután még egy névsor követ
kezik, azok nevei, akik az »előre való 
fizetést« be fogják szedni. Révay ezt a 
szép tervét csak részben valósíthatta 
meg. Az első »Darab«, Faludi munkái, 
csakugyan megjelent 1786—7-ben, nem 
egy, hanem két kötetben, de Balassa, 
Rimay, Beniczky, Gyöngyösi, Zrínyi 
munkáinak kiadása, bizonyára pártolás 
hiányában, csak jámbor ígéret maradt. 
Gyöngyösi műveit még a Révay éle
tében kiadta Dugonics, de Zrínyit csak 
jóval később halála után 1817-ben ad
hatta ki Kazinczy Ferenc. Ez a prospek
tus Révay lelkes buzgóságán kívül an
nak is bizonysága, hogy régen is sok szép 
irodalmi terv szenvedett hajótörést —  
pártolás hiánya miatt ! Dézsi Lajos.

SZLO V Á K - ÉS E G Y É B N Y E L V Ű  
H U N G A R IC Á K  A  P R Á G A I A U K C IÓ 
K O N . Aki az utóbbi időben figyelem
mel kísérte a prágai könyvpiacot, illetve 
a cseh könyvkereskedők és antikváriu
sok katalógusait, még inkább sűrű auk
cióit, a magyar bibliofilia szempontjából 
is igen érdekes tünetnek lehet a tanúja. 
A  régi felvidéki magánkönyvtárakból 
(talán némely volt magyar közkönyv
tárból is) megindult a »hungaricák« ára
data Prága felé. Csak most tűnik ki, hogy 
ez az elvesztett területünk a maga erdő
rengetegein, bánya- és egyéb kincsein 
kívül mily sok értékes és pótolhatat
lan szellemi kincset is rejteget bás- 
tyás városainak falai között. E  téren 
kétségtelenül sok mulasztás terhel min
ket, mert a most piacra kerülő X V I—  
X V III .  századi hungaricák közt sok 
olyan van, amely fővárosi közkönyv
tárainkból hiányzik, sőt van olyan is, 
amelyről eddig egy bibliográfusunk 
sem tudott. Vidéki papi és nemesi 
kúriákon, pincében, padláson évszáza
dos portól lepve Magyarország mult- 
századokbeli könyvtermésének nem egy 
értékes darabja feküdt, amíg mostan 
a fürge kereskedői élelmesség, a prá
gai arany, az új államnak patinás kul
túrára szomjazó új gazdagjai és a 
Csehországban gyakran a realitás ha
tárán túlmenő, csodálatosképpen föl
lendült bibliofilizmus elő nem hozta 
őket rejtekükből. A  napvilágra került 
művek jórésze főleg protestáns egyházi 
vonatkozású ; e vidék nemessége a 
nép átlagánál jóval nagyobb mérték
ben volt ág. h. ev. vallású s őseitől 
-örökölt prédikációs-, ima- és énekes

könyveit, ódon bibliáit tradicionálisan 
megőrizte. Anyagilag függetlenebb és 
tehetősebb lévén katholikus testvérei
nél, szellemi kultúrájában viszont ki- 
pallérozottabb és német hatás alatt 
álló : könyveit szeretettel vette körül, 
gyönyörű bőrkötésekbe foglalta s réz- 
veretekkel és csattokkal látta el. Mindez 
a sok kincs a legutóbbi egy-két esztendő 
folyamán fokozatosan dobra kerül P rá 
gában. Ilyen dús zsákmánnyal szolgált 
legelsősorban a prágai Orbis-cég által 
1926. december 1 1 — 12-én és 1927. már
cius 26— 27-én, április 3-án rendezett 
nagyarányú aukció. Kalapács alá ke
rült ezen Chotvács Andrásnak, gömöri 
múlt századbeli ág. h. ev. szlovák lel
késznek, híres bibliofilnak könyvtára. 
Chotvács gyűjtésének alapeszméje a 
szlovák- és bibliai csehnyelvű iroda
lomnak megszerzése és megmentése volt 
elsősorban. Ezért a katalógusban néha 
ugyanazon mű 4— 5 példányát is meg
találjuk. Az aukció első részében nagy 
feltűnést keltett az, hogy a pozsonyi 
egyetemi könyvtár igazgatója, dr. Em- 
ler az érvényben lévő magyar tör
vényre való hivatkozással 1 2 2  művet 
foglalt le intézete számára. A  tudo
mányos intézmények ott is csak mér
sékelt dotációt kapnak és sokszor ilyen 
erőszakos eszközre vagy mecénásokra 
vannak utalva. Persze a cég később óva
tosabb volt és nem tüntette ki azt, hogy’ 
a könyvek jórésze a régi felvidéki könyv
tárakból származik. Az aukció érde
kesebb eseményei : Temesvári Pelbárt : 
Stellarium coronae benedicti etc. Strass- 
burg, 1506. (Kikiáltási ár 300 es. K ) ; 
Bartolomaides : Oratio Slavica recitata. 
Lőcse, 1807. (5 cs. K -ról 275 cs. K -ra  
szökött fel) ; a híres králici biblia első 
kiadása, 1580— 1593 (3000 cs. K ) ; 
Godra, egyébként jelentéktelen tót 
költő két műve a X IX . sz. első feléből 
(30— 410, illetve 5— 305 cs. K  !) ; a 
Tót Irodalmi Intézet által Pozsony
ban 1805— 1806-ban kiadott Újszövet
ség 45 cs. K -ról 760 cs. K -ra szökött fel.

Bár sokat megmagyaráz ezeknek a 
könyveknek ritkasága ( 100— 200 pél
dányban jelentek meg eredetileg) és 
természetes fölértékelése az önálló cseh
szlovák köztársaságban, mégis a reális 
értéket legalább ezer százalékkal felül
múló árakat a hatalmas és gazdag cseh 
bibliofilek fantáziája diktálta csupán. 
Klasszikus példája ennek Lanstjak-nak, 
a szlovák kultúrreformerek és a szlovák 
irodalmi nyelv megalkotói, Stúrék ellen
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írott hírhedt röpirata (Gyurián és Bagó, 
Buda, 1847.), amely egy korábbi auk
ción 40 cseh koronáról 490-re szaladt 
fel, hogy 1927. április 30-án, Zink prá
gai aukcióján csak 76 cs. K -t  érjen el.

A  kéziratokat és levelezéseket a prá
gai Nemzeti Múzeum vásárolta meg. 
Ezekből figyelemre tarthat számot Ján 
Sextus (Seszták) kézirata, amely a
X V II I .  század elejéről őrzi meg szá
munkra az eredetére nézve annyit vita
tott zólyommegyei szlovák községnek, 
Garamszegnek, ősi magyar nevét (in 
Eccla arlari Garamszögiensi).

Szenzációs áremelkedést ért el a 
horvátországi Károlyvárosban 1833- 
ban álnév alatt megjelent s nagy port 
felvert röpirat : Sollen wir Magyarén 
werden?, amely 40 cs. K  kikiáltási ár
ról 1650-re szaladt fel. A  röpirat szerző
jének a legújabb időkig Kollár Jánost, 
a nagy pánszláv költőt tartották és 
csak a legújabban derült ki, hogy az 
Hoics Sámuel, szlovák ev. lelkész mun
kája volt.

Ritka példát nyújtott a szerző saját
kezű ajánlásának értékelésére Safárik : 
Geschichte der slavischen Sprache und 
Literatur (Buda, 1826.) c. műve, amely 
a gömöri ev. esperességhez intézett 
latin ajánlással 2200 cs. K -t, másik 
példánya a nélkül csak 240 cs. K -t  ért 
el. Az aukción ezeken kívül nagyon 
sok Bél, Kollár, Húrban, Kuzmány, 
Csaplovics stb. munka, valamint ritka 
és becses X V II I .  századvégi, bibliai 
csehnyelvű, továbbá X IX . századi 
szlovák folyóirat talált vevőre szép 
árakon. Nyomdák : Trattner és Károlyi 
i Pest), Gyurián és Bagó (Buda), Lan- 
derer (Pest és Pozsony), Skarnicl (Sza- 
kolca), a régebbi időkből Lőcse, Besz
tercebánya, Pozsony, Eperjes stb. 
Piacra került a »Solennia memoriae 
anniversariae bibliothecae Kis-Hont- 
hanae publicae«-ne]t (1812— 1836) a 
Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárá
nak példányánál teljesebb gyűjtemé
nye (1000 cs. K-ért ment el), továbbá a 
hetvenes években bezárt nagyrőcei szlo- 
vák gimnázium értesítői, egy Istvánffy 
(1685), gazdag röpiratgyüjtemény, né
hány (nem magyar) incunabula.

A  másik híres aukció Zink antikvá- 
r._sé volt (1927 április). A  szlávnyelvű 
>hungaricá«-kon kívül magyar vonat
kozásuknál fogva különös érdeklődé- 
î-rJcre tarthatnak számot a világ- 
h i l  erű idejéből származó propaganda

ve n::atványok, amelyeket ily bőség

ben egy könyvkereskedő sem hozott 
még össze. Árverésre kerültek Masaryk- 
nak és Benesnek csaknem összes mon
archiaellenes könyvei, brosúrái és folyó
iratai, így például a »Détruisez l’Autri- 
che-Hongrie.U (64 es. K ), a La Nation 
Tchèque, Benesnek és Denisnek Paris
ban megjelenő (1915— 1919) folyó
irata (390 cs. K ), a Csehszlovákia füg
getlenségére vonatkozó deklarációk, a 
Szibériában, Amerikában és az entente- 
államokbanmegjelent különböző nyelvű 
könyvek, lapok, rajzok, zenemüvek stb. 
nagy tömege. Ezek közt voltak a cseh 
legiönistákhoz csatlakozott egyes tót 
íróknak, ú. m. Tajovskynak, Vladimir 
Hurbannak, Jesenskynek iratai is ; egy 
például a Felvidék földrajzát foglalta 
össze térképmellékletekkel (Irkutsk, 
1919.).

Végül Zink korábbi aukciói közül az 
1926 júniusi érdemel említést, amelyen 
nagyon sok X V I I I— X IX . század
beli” egyházi nyomtatvány került 
kalapács alá, közöttük Bél Mátyásnak 
ritka bibliai csehnyelvű fordításai. Túl- 
nyomólag protestánsok, volt azonban 
köztük ellenreformációi is. Nyomdáik : 
Pozsony, Nagyszombat, Szakolca, 
Puchó.

Megemlíthetjük még, hogy a prágai 
könyvkereskedőknél újabban sokszor 
bukkanhatunk a X V II I .  század végé
ről és a X IX . század elejéről származó 
magyar nyelvű művekre, sőt teljes 
folyoiratgyüj temér vekre is.

Reméljük, hogy a jövőben bibliofil 
köreink és arra hivatott közintézmé
nyeink kiterjesztik figyelmüket ezekre 
a prágai könyvárverésekre is, annál 
inkább, mert a vevők különös pszicho
lógiájából kifolyólag néha egész sor 
nyomtatvány csupán mérsékelt ára
kon talált vevőre. Az itt felhozott 
példák ugyanis, eltekintve az indokolt 
esetektől, az elért túlmagas árat illető
leg irreális kilengéseknek minősít
hetők. Podhradszky György.

Z IC H Y  M IH Á L Y  B IB L IO G R Á 
F IÁ J A  a Nemzeti Muzeum Könyv
tárában.
—  A  Zichy-centenarium alkalmából. — • 

Müvei:
Lermontov : Vadászat a bjelovjesi er

dőben. 1861. (Orosznyelvű dísz
kiadás Zichy képeivel.)

Deák-Album. 1876. (»Deák mint ember
és mint államférfi.«)
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Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai 
művészek rajzaival díszített képes 
kiadás. Bp. 1878. Athenaeum. 4°, 
805, 10 (sztl.) lap. (Zichy képei : 
A  király és a hóhér [«Szabadság, 
egyenlőség, testvériségé. A  költő és 
a szőlővessző. Jövendölés [»Petőfi«].

A  párisi kölcsönösen segélyző Magyar 
Egylet indulója. Szerkesztette: Berta 
Sándor. Páriks, 1878. 2», 4 1. A l
phonse Lecur. (Kóta.) (Címkép Zichy 
Mihálytól : «Munkásság, Hazaszere
tet, Egyetértés.«)

Hubay Jenő: 18 eredeti magyar dal 
Petőfi Sándor költeményeire. Bp. 
1880. (Zichy tusrajza : «Nem tesz föl 
a lyány magában egyebet.*)

Zichy Géza: A  leányvári boszorkány. 
Költői beszély. Zichy Mihály 13 raj
zával. Bp. 1881. Athenaeum. 4°, 
148 1., 13 képmelléklet.

»Segitség!« Az eperjes— nagykároly—  
torockói tűzkárosultak emlékalbuma. 
Bp. 1887. Franklin. 2°, 40 1. (Díszmű.) 
(Zichy képe : «Eperjes, Nagykároly. 
Torockó«.)

Az osztrák-magyar monarchia írásban 
és képekben. Magyarország. I. kö
tete. Bp. 1888. M. kir. Államnyomda. 
(K . 4°.) (Zichy képei : Pörosztó baj
vívás (1886). Harcdöntő párbaj. 
Szentivánéji tűziinnep. Tűzugrás. 
Gyermek-avatás az ősmagyaroknál. 
A  holt vitéz és menyasszonya. Le- 
gényköltögetés ősrégi halotti toron. 
Attila lakomája. Csaba útja. A  vízi 
tündér és a királyfi. A  garaboncás 
deák és az árva gyermek.

Varga Ottó: Aradi vértanuk albuma. 
Második bővített kiadás. Bp. 1890, 
Franklin. 4°, 222, 2 1. (Zichy képei : 
Címkép. Címkép a III. részhez.)

Arany János balladái. Zichy Mihály 
rajzaival. Bp. 1894. Hornyánszky 
Viktor. 2°, 1 kötet : 1 1., A a— Ac— A  
jelzetű rézmetszet ; 2 : (1895) 1 1., 
Ba— Be ; 3 : 1 1., Ca— Cg ; 4 : 1 1., 
Da— De.

Garay-Album. 1898. («Garay János em
lékére*.) (Az obsitos illusztrációja.)

Arany— Zichy-Album. Arany János 24 
költeménye Zichy Mihály 40 rajzá
val. A  Pesti Napló ajándéka az 1898. 
évre. Bp. »Kosmos«. 1898. 4°, 75 1. 
(Riedl Frigyes bevezetésével.)

Zichy Mihály élete és müvei. A  művész 
legkitűnőbb alkotásaiból 40 kép. 
(Heliogravur és egyéb.) A  művész 
életrajzával és képek magyarázatá
val. Bp. (é. n.) (1896.) Athenaeum.

2°, 8 I, 40 képmelléklet. (Díszmű.) 
(Képek jegyzéke : Ábránd a festékes- 
láda fölött. A  rombolás géniuszának 
győzelme. A  szirén éneke. 1, 2, 3. 
A  bor hatása. Zsidó mártírok. Auto  
da fé. Egy család. Démon lebeg a 
hegyek fölött. A  csábítás. Démon a 
kápolnában. «Az enyém !« A  csók. 
A  mentőangyal. Ápoteózis. [Az  
utóbbi 7 kép Lermontow «Démon» 
c. költeményéhez.] Biela. Tamana. 
Mary hercegnő. Tamara cárné. [Ler
montow «Korunk hőse« c. költemé
nyéhez.] Don Juan. 1, 2. [Byron  
költeményéhez.] A  londoni vásár. 
[Madách «Az ember tragédiájáéhoz.] 
Rafael és modellje. III. Henrik or
giája. Egy királyi kegy. Gyermek- 
arckép. Az emberi tehetetlenség. A  
hulló csillagok. Az elrablás. Fiatal 
lány a középkorból. Mondd : Köszö
nöm. A  megtalált szarvas. A  szarvas 
leszállítása a hegyről. A  szarvas szál
lítása. Tanulmány. [Keresztény már
tír.] Női tanulmány. 1, 2. Á  zene 
kíséri az embert a bölcsőtől a sírig.)

Ezernyolcszáznegyvennyolc. Az 1848—  
49-iki magyar szabadságharc tör
ténete képekben. Szerkesztették : 
Jókai Mór, Bródy Sándor, Bákosi 
Viktor. Bp. 1898.Révai.(N . 8-r.)4721. 
(Zichy Mihály képei : Petőfi jöven
dője j Takarjon bár a szemfödél : 
Dicső neve költő fiadnak, Anyám, 
soká, örökkön él.» [«Petőfi.•■] Ezernyolc
száznegyvennyolc március 15-ike. 
[«Esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk« 1880.] A  szabadság, 
egyenlőség, testvériség kora. «Föl
támadott a tenger, a népek tengere.« 
A  Deák-Albumból, [«az ország jö 
vendője Kossuth Lajos.]

Madách Imre: Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Zichy Mihály 20 
képével. Ötödik “kiadás." Bp. Athe
naeum. 1898. 2°, 231 1., 20 képmell. 
(Képek jegyzéke : Lucifer az Urral 
szemben. A  paradicsomban. A  pharao 
s a haldokló rabszolga. Lucifer : 
«Pár ezredév gúláidat elássa.« Mil- 
tiades sorsa. Lucifer felköszönti a 
halottat. Hippia : «Atyám, meg-
könnyülék.« Péter apostol : «Isten
nek dicsőség.« Tankréd a patriarcha 
előtt. Isaura búcsúja Tankrédtől. 
É va  : «Jó éjt ! Reggelre ne feledd a 
pénzt.« Danton a nyaktilón. Kep- 
lerné légyottja. A  londoni vásár. 
Ádám : «Hagyjátok ez anyának gyer
mekét.* Ádám : »Az édenkertnek egy



késő sugara.« Ádám  az űrben. Az  
eszkimó vendége. Ádám : »Vége a 
komédiának.« Az U r : »Küzdj és 
bízva bízzál.«)

Madách Imre válogatott munkái. Be
vezetéssel ellátta Palágyi Menyhért. 
Zichy Mihály képeivel. (Remekírók 
Képes Könyvtára.) Bp. (é. n.) Lam- 
pel. 8°, 332 1., 7 képmelléklet. (A  mű
vész 6 képe.)

Zichy Mihály élete, művészete és al
kotásai. (18 szövegképpel és 40 mű
melléklettel.) A  »Pesti Napló« aján
déka. Bp. 1902. Athenaeum. 4°,
4 (sztl.), 76 1. (Tartalma : Zichy 
Mihály levele »A ,Pesti Napló* 
t. Szerkesztőségének.« [Facsimile.] 
L ándór Tivadar : Zichy Mihály élete. 
Gerő Ödön : Zichy Mihály művésze
téről. Londesz Elek : A  képek ma
gyarázata. A  képek jegyzéke : az 
1896-os kiadás óta bővülve : Krisztus 
levétele a keresztről. A  mentőcsónak. 
Boszorkánykonyha. Richelieu bíbor- 
nok. Fauszt és Heléna. [Göthe (sic !) 
»Fauszt«-jához.]

Rusztaveli Tariel a párducbörös lovag. 
Fordította : Vikár Béla. Zichy Mi
hály 26 képével. Bp. 1907. Athe
naeum, 8°, 231 1., 26 melléklet.

Zichy, Michael von: Liebe. (Vierzig
Zeichnungen.) Leipzig, 1911. Privat- 
druck. 4°, 4 (sztl.) 1., 40 képmell. 
(Díszmű.) (Erotikus képek gyűjte
ménye.)

Goethe Fausztjához. [U j Fauszt-kiadás. 
íé. n.) Zichy több illusztrációjával.]

Madách Emerico : La  tragedio de
i’homo. Drama poemo. El la Hun
garia originalo : K . Kalocsay. Bp.
1 '24. Eldono de la Hungaria Espé
ranto Institutio. 8°. V III4 -2 3 7 +
XXIV-t-1. (sztl.) 1.+21 képmell. (E s
péranto kiadása Az ember tragé
diájának Zichy 20 illusztrációjával.)

Zuhy Mihály grafikai munkái. (Az  
r-zágos Magyar Szépművészeti M ú

zeum. A  Grafikai osztály L IV . ki
állítása.) Bp. 1927. október havá
ban. Hornvánszky. 8°. 15 1.4-1 m.

Irodalom :
T amás : Zichy Mihály. (M agyar 

Művészek. Műtörténelmi vázlatok 
képiekkel, i Bp. 1887. Révai. 4°.

224— 248 1. (A  részint különálló, 
részint szövegközti képek jegyzéke : 
Női tanulmány. Cím nélküli női fél- 
akt-tanu!mány. [Zichy Mihály képe 
Miss Marytól.] A négy évszak 1— 4. 
A  zsidók üldöztetése. Falstaff. A  jó 
és a rossz angyal. Tivornya. A  pezsgő. 
I— III. Címnélküli női akt-tanul
mány és más már Ismert és leírt kép.) 

Lovag Zichy Mihály és a párisi magyar 
egylet. Kassa. 1903. Koczánvi Béla. 
8», 7 1.

Szana Tamás: Zichy Mihály. (A  Pallas 
Nagv Lexikona. X V I. k. 1897. 
1850— 1851. 1.

Zichy Mihály müvei. (Nemzeti Szalon.) 
Bp. (é. n.) Légrády Testvérek. 8°, 
40 1. (Dr. Rózsa Miklós : Zichy Mi
hály élete és művészete.) 1902. (A  
művész 84 képének kiállítási kataló
gusa.)

Bodányi Ödön: Adatok Zichy Mihály 
életéről és művészetéről. Szombathely, 
1907. Bertalanífy József. 8°, 6 , 196 1. 

Szinnyei József : Zichy Mihály. Magyar 
írók. X IV . k. Bp.1910. Hornyánszkv. 
8°. 1824— 1825. 1.

Zichy Mihály. (Révai Nagy Lexikona.
X IX . k. Bp. 1926. 676 1.)

Lyka Károly: Zichy Mihály. (Éber 
László : Művészeti Lexikon. Bp.
1926. 838 1.

Bende János : Zichy Mihály élete és 
művészete. Bp. 1927. Kókai Lajos. 
8 °. 206 1.

Lázár Béla : Zichy Mihály élete és mű
vészete. Bp. 1927. Athenaeum. 4°. 
239 1. 151 mélynyomású táblával. 
(A  legteljesebb Zichy-biografia.) 

Gauthier, Théophile : Zichy. Fordította 
és bevezetéssel ellátta R ózsaf f y Dezső. 
(M agyar Művészeti Könyvtár. 13-— 
14. sz.) Bp. 1927. Amicus. (k 8°.) 
40 1. +  8 képmell. (Zichy-képek : 
Fiatalkori önarckép. [»Ilyen legény 
voltam én 1840-ben, Zichy Mihály 
1894« fölirattal.] A  krimi hadjárat
ból 1855— 56. Richelieu és kedvese 
(1856). Az uzsorás (1859). A  »Pén- 
tekiek« orosz művésztársaság [köz
tük Zichy is ott van.] Falstaff. 
(1874). Faun és nimfa (1874). II. 
Henrik (1875).

Összeállította : Kozocsa Sándor.




