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eljárását tette magáévá, számos utalással segítve az ellentmondá
sokon. Az a körülmény, hogy a katalógus Francziaország összes 
közkönyvtáraira kiterjed, igen megnehezítette a lelkes szerzők 
munkásságát. Minthogy minden egyes bibliografiiai czikkely 
lehetőleg teljes példány nyomán készült, szerzőknek sokszor a 
nagy külföldi könyvtárak ősnyomtatvány-anyagát is igénybe kellett 
venniök, a mi mód nélkül meglassította a katalogizálandó anyag, 
szétszórtsága folytán amúgy sem könnyű feladatot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A különböző nemzeti iskolák közül kiváltkép nagy számmal 
van a német képviselve, a nélkül, hogy akár a XIII., akár a XIV. 
századi termékek közül csak egy is az átlag fölé emelkednék. 
Annál jelentősebbek a XV. század alkotásai. így gyönyörű a Fer
dinandeum képtárában őrzött tempera festésű pergamenlap, mely 
stilizált virágokkal tarkított aranyos indákból font gazdag keret
ben ábrázolja az erdő mélyén pihenő boldogságos Szüzet, ölében 
a gyermek Jézussal, baljában néhány virágszállal. Az istenanya feje 
fölött lebegő angyalpár gyöngyökkel kirakott koronát hordoz; alatta 
suhan el a Szent Lelket ábrázoló galamb, melyet a magasban 
trónoló Atyaisten küld le egyszülött Fiára. A Madonna jobbján 
szent Borbála térdepel, imára kulcsolt kezekkel fogadva a kisded 
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által feléje nyújtott virágos galyat; míg baloldalt szent Katalin tér
deplő alakja látható, lábainál a vértanúságát jelképző kerékkel és 
karddal. Kissé lejebb középütt egy harmadik nőalak térdepel, a ki 
nem más mint magyarországi szent Erzsébet. A bájos naivitása 
festmény sokáig Liberale da Veron neve alatt szerepelt a képtár 
katalógusában; majd a veronai származású Stefano da Zevio-nak 
tulajdonították, bárha ennek hiteles műveivel csak távoli rokon
ságban van. Wilhelm Schmidt volt az első (1889), a ki e remekmű 
olasz eredetét kétségbe vonva, keletkezési helyét Felsőnémet
országba tette; újabban (1901) G. Frizzoni a kölni iskola XIV. 
századi termékét látja benne és Stephan Lochner hasonló tárgyú 
műveivel hozta kapcsolatba. H. J. Hermán pedig a XV. század 
elején virágzó Hermán Wyrich von Wesel iskolájába utalja (VII. 
tábla). E remekmű mellett említést érdemelnek a brixeni iskola 
XV. századi termékei, melyeket a többi németországi termékekhez 
hasonlóan, részben stilizált, részben naturalisztikus virágokkal 
díszített spirális indafonadék jellemez. Mint datált darabot, kiemel
jük e sorozatból azt a brixeni papnevelő könyvtárában őrzött 
ívrétű miséskönyvet, melyet Caspar Bautter másolt 1447-ben 
Johannes V. Rőttel brixeni püspök számára (18. sz.). Egyetlen, a 
fölfeszített Jézust ábrázoló miniaturája erős északnémet hatásra 
mutat, alakjainak szögletessége pedig a miniátor járatlanságát 
bizonyítja. 

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

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

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

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

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

A salzburgi iskola m ásod virágzása a XIV. század végétől 
a XV. sz. második feléig terjed s Bernhard von Rohr érsek meczé-
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náskodásával áll kapcsolatban. E korszak termékem a regensburgi 
iskola erős hatása érzik. 

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

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

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

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

La Bibliofilia. VIII. évfolyam l.szám.(1906. április.): G.Lesca: 
Postille Eoscoliane inédite a Cino da Pistoia. (Első közlemény.) — 
E. Vajna de Pava. Di un codice délia collez, del. Comm. Leo S. 
Olschi contenente la Sfera del Dati e altre opère italiane dei secoli 
XIV e XV e di un codice Laurenziano contenente la Sfera di 
Andaló di Xegro. (Második közlemény.) — G. Boffito, Saggio di 
bibliográfia aeronautica italiana. Cenni storici e ristampa d' un raris-
simo trattatello d' aeronautica antica. (Második közlemény.) — 2. szám 
(május-június) : Leonardo Olschki, Lorenzo da Ponte libraio e biblio-
filo. — G. Lesca, Postille Foscoliane inédite a Cino da Pistoia. 
(Második közlemény.) — E. Vajna de Pava, Di un codice délia 
collez, del Comm. Leo S. Olschki contenente la Sfera del Dati e 
altre opère italiane dei secoli X I V e XV e di un codice Lauren
ziano contenente la Sfera di Andal'» di Negro. (Harmadik köz
lemény.) — G. Boffito, Saggio di bibliográfia aeronautica italiana. 
Cenni storici e ristampa d' un rarissimo trattatello d' aeronautica 




