
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Könyvtári t isztviselők tudományos utazásai . A Magyar Nem
zeti Múzeum utazási alapjából a nmélt. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
jóváhagyásával a folyó évben Kováts László segédó'r a svájczi könyvtárak 
tanulmányozására, dr. Hubert Emil segédó'r bécs-lipcse-berlini zenei tanul
mányokra, Havrán Dániel segédó'r felsőmagyarországi levéltári kutatásokra 
s dr. Gulyás Pál segédőr felsőmagyarországi könyvkötéstörténeti emlékek 
kutatására nyert segélyt. 

Budapest székesfőváros könyvtárának gyásza. A közel múlt
ban súlyos csapás érte a főváros egyik legfiatalabb közintézetét, a székes
fővárosi könyvtárat. F. é. június hó 23-án hunyt el szántói Körösy József dr. 
a statisztikai hivatal igazgatója, a ki ezen minőségben egyszersmind a statisz
tikai hivatal könyvgyűjteményével 1903-ban egyesített székes fővárosi könyvtár 
ügyeit is vezette. Benne a magyar statisztikai tudomány egyik alapvető s 
legkiválóbb munkását vesztette el, a ki ily irányú műveinek hosszú soroza
tával az ország határain túl is ismertté tette nevét. Régóta húzódó czukor-
betegsége, melyhez utóbb még asztma is járult, nem bénították meg erejét: 
mondhatni egész élete utolsó napjáig szorgalmas mívelője maradt kedves 
tudományágának, melynek segélyével oly sok vitás kérdést juttatott meg
oldásra. Mint könyvtáros, vagy bibliográfus, a nagy nyilvánosság előtt nem 
örökítette meg nevét, de tisztviselői lelkében örökké élni fog nemes lelküle
tének emléke. 

Emich Gusztáv könyvtára, melynek legfőbb díszét a Vitéz-féle 
Korvin-kódexet, öt más, hazai vonatkozású kézirattal együtt a m. n. múzeum 
könyvtára szerezte meg, íolyó évi márczius hó 15—17. napjain került árverésre 
Bécsben, a Gilhofer & Banschburg czég közreműködésével. Az árverés úgy 
a bibliofilek s nyilvános könyvtárak, mint az antikváriusok élénk részvéte
lével folyt le s több tekintetben igen érdekes eredményeket ért el. A négy
száz koronát meghaladó tételek — a Zeitschrift für Bücherfreunde 1906. 
áprilisi számának melléklapján közölt adatok szerint — a következők: 

1. sz. Sedulius Scottus, liber de rectoribus christianis, hártyakézirat a 
XI—XII. századból: 490 K (vásárló K. W. Hiersemann, Lipcse); 6. sz. Egy 
XIV. századi papirkézirat, mely több, a középkori irodalomtörténet szempont
jából fontos szöveget tartalmaz, köztük a Gesta Romanorum állítólag legré
gibb másolatát: 410 K;, 7. sz. Oxanum, de arte falconaria, XIV. század, 
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660 K; 9. sz. Le roman de la rose, XIV. századi hártyakézirat 14 érdekes 
miniaturával; 1610 K (K. W. Hiersemann, Lipcse); 19. sz. Johann von 
Gmunden, Deutscher Kalender 1470: 470 K (ugyanaz); 20. sz. Mainardi, 
Gentil Milita, XV. század, 17 tollrajzzal: 490 K (J. Rosenthal, München);. 
24. sz. Psalterium cum canticis, XV. századi hártyakézirat, cseh származású 
miniaturákkal s keretrajzokkal: 1210 K; 35. sz. Német imakönyv a XVI. szá
zadból 56 szép miniatűrrel 510 K (G. G. Börner, Lipcse); 38. sz. Livre 
d'heures à l'usage de Metz, 1547-ben befejezett pergamenkézirat 7 lapnagy
ságú, remek miniatűrrel s 82 rendkívül érdekes és változatos összeállítású 
keretrajzzal, egy a lothringeni iskolához tartozó művész ecsetéből: 4200 K; 
142. sz. Thomas de Aquino, catena aurea, Augsburg 1470 körül Zainer ny.: 
420 K; 172 sz. Breviárium Romano-Germanium, Velencze 1518.: 420 K (Bres
lauer); 176. sz. Buch der Liebe, Frankfurt 1587., tizenhárom lovagregény 
gyűjteménye: 810 K (C. G. Boerner); 195. és 196. sz. 2—2 összefüggő levél 
a 27 soros Donatusból, melyet Gutenberg 1457 körül nyomatott Mainzban, a 
legnagyobb ritkaságok egyike; mindkettőt Breslauer Márton (Berlin) szerezte 
meg, még pedig az elsőt 1620 s a másodikat 1910 koronán; 220. sz. Hai-
monskinder, Simmern 1535, első kiadás számos fametszettel: 430 K (G. G. 
Boerner); 230. sz. der Hungern Chronica, Wien 1534.: 480 K; 299. sz. Rudolf, 
Kunstliche Rechnung mit der Ziffer, Wien 1526, unikum: 620 K; 303. sz. 
Sachsenheim, Mörin, Worms 1539.: 400 K (G. G. Boerner); 311. sz. Taschen
büchlein aus dem Riess, Augsburg, Hans Otmar, 1512, huszonhárom remekül 
színezett fametszettel: 1520 K (M. Breslauer, Berlin); 317. sz.: Thuróczi, Cro-
nica Hungarorum nagyon ritka brünni kiadása 1488-ból, 41 fametszettel: 
2400 K; 318. sz. Ugyancsak Thuróczi krónikája, Augsburg 1488, 66 famet
szettel: 2060 K; 357. sz. érdekes ezüstkötés a XVII. sz. elejéről, mely gazdag 
levél és indadísz közé foglalt vadászati jeleneteket ábrázol: 400 K. Figyelő. 

Földrengés okozta károk a kaliforniai közkönyvtárakban. 
Az április 18-iki földrengés és tűzvész, mely San-Franciscot romokba döntötte, a 
város könyvgyűjteményeit sem kímélte meg. Az 1879-ben megnyílt nyilvános 
könyvtár (Public Library), San-Francisco legnagyobb szabású ilynemű gyűjte
ménye jóformán teljesen elpusztult. Több mint 160,000 kötetéből alig 30,000 
maradt meg, ezek is négy fiókjában, mig a városháza északi szárnyában elhelye
zett központi gyűjtemény s a másik két flókgyüjtemény szinte porrá égett. Ugyan
csak elpusztult a Mechanics' Institute Library, mely 1854-ben alapíttatott s 
mintegy 120,000 kötetből, közte az angol szabadalmi leírások s számos ritka 
szakfolyóirat teljes sorozatából állt. A szörnyű katasztrófa áldozatául esett 
még a sanfranciscói könyvtárak Nestora, az 1852 óta fennálló Mercantile 
Library, melynek főleg művészeti és irodalmi művekben gazdag 80,000' 
kötetét a folyó év elején egyesítették a Mechanics' Library-vel Elpusztultak 
továbbá a Sutro Library (mintegy 200,000 kötettel), az Academy of Sciences 
Library (12,000 kötet), a San-Francisco Law Library (30,000 kötet), a Law 
Library of the Suprême Court (15,000 kötet), s számos más, kisebb-nagyobb 
nyilvános és magánkönyvtár. Valóságos csoda H. H. Bancroft 50,000 kötetes 
gyűjteményének épségben maradása, melyet a berkley-i University of California 
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számára múlt évben vettek meg 250,000 $-ért, de a melynek átszállítása 
•csak a földrengés után, május első napjaiban vette kezdetét. Ez az egyetlen 
épen maradt sanfranciscói gyűjtemény. A therkley-i egyetem összes veszte
sége 1257 kötet, melyből 1007 egy sanfranciscói könyvkötőműhelyben a többi 
•egyes kikölcsönzőknél vált a tűz martalékává. A többi kaliforniai városok 
közül a berkley-i, colusai, ferudalei, livermorei, losgatosi, nilesi, paloaltói, 
sthelenai, stacruzi és starosai, nyilvános könyvtárak épületei (free public lib-
rary) szenvedtek 20—1000 dollárig terjedő károkat, míg a haywardi, mar-
tinezi, mountaini, napái, oaklandi, petalumai, redwoodi, sanjosei és sanma-
teói könyvtárak épületében több ezer dollárra rugó károkat okozott a föld
rengés, a stanfordi egyetemi könyvtár 300,000 $-ra becsült épületét pedig 
teljesen romokba döntötte. 

Az ephesusi Celsus-könyvtár . Heberdey Rudolf dr.-nak a Jahres
berichte des österreichischen Archäologischen Istitutes in Wien VIII. kötetében 
{melléklap 61—80. hasáb) az ephesusi ásatásokról szóló előzetes jelentése nyo
mán a következőkben foglaljuk össze mindazt, a mit a mai kutatás a Tiberius 
Julius Aquila által édesatyja, Tiberius Julius Celsus Polemaeanus prokonzul 
•emlékének szentelt s Kr. e. 110—120 köfül fölépített könyvtáráról földerített. 

A görög agora délkeleti részén lévő kis szabad térről öt fokos, mintegy 
18 m. széles szabad lépcső vezetett a gazdagon díszített, két emeletes homlok
zathoz, melynek három kapuján keresztül jutunk a 16-50 m. széles és 11 m, 
mély könyvtári terembe. 

A középső bejáróval szemben, az épület nyugati részén 4'50 m. széles 
apsis szögellik ki, mig a terem többi határfala egészen egyenes. A falak 
alján 1 m. magas és 1"20 m. széles talapzat fut végig, melynek felső felületén 
egy a falakhoz közelálló oszlopsor nyomai látszanak, mely az apsis kanya
rulatát is követte. Magukba a falakba szabályos közökben 0*50 m. mély, 
2-80 m. magas és 1 in. széles fülkék mélyedtek, még pedig 3—3 a déli és 
északi oldalom, 2—2 pedig az apsis két oldalán. A talapzatot és a falakat 
különféle színű márványlapok borították. A talapzatok felett látható csekélyke 
maradványok tanúsága szerint a fülkéket ajtókeretekhez hasonló lapos pár
kányok övezték. A fülkékben (v. ö. a digesták XXX., 41., 9. e kifejezését: 
»bibliothecis parie.tibus inhaerentibus*) a kézirattekercsek elhelyezésére fából 
készült polczok állhattak; a középső apsist pedig, a pergamosi könyvtár 
mintájára, Pallas Athene óriási méretű szobra díszíthette, mig Celsus emlékét 
a külső lépcső két oldalán elhelyezett szobormüvek képviselték. 

Az épület egész magassága, a homlokzat magassága után Ítélve mintegy 
16 m.-re tehető s miután másrészt a nyugati falon a belső emeletmagasság 
•5 m.-ben állapítható meg, valószínű, hogy a tekercstartók egymás felett 
három sorozatban voltak elhelyezve, a mi 1 m.-nyi területre 170 tekercset 
számítva, az épület befogadó képességét 14,000 tekercsre teszi. Az épület 
világítását vagy felülről, vagy pedig a homlokzat második emeletén alkal
mazott ablakok útján nyerhette. 

Az épület érdekes sajátossága, hogy a tekercstartókat magukban foglaló 
falak nem képezik egyszersmind az épület külső falait, hanem hogy mintegy 
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1 m.-nyi távolságra külön falat emeltek mögötte, melyet csakis a nyugati 
részen szakít meg az apsis kiszögellése. Az ekként keletkezett 1 m. széles 
folyosó arra szolgált, hogy a könyvállványokat befogadó fal körül szabadon 
keringő levegó' a tekercseket a föld nedvességének káros behatásától lehetőleg 
megóvja. Hasonló elrendezésre akadunk különben a pergamosi könyvtár 
maradványainál is. A két folyosó keleti végén két keskeny ajtón át az alulsó 
karzatra vezető lépcső nyomaira akadunk, a melyek révén a könyvtár-
polczokhoz lehetett hozzáférni. A felső emeletekre innen valószínűleg falépcsők 
vezettek fel, ezeknek nyomait azonban a romokból nem sikerült eddigelé 
megállapítani. 

Az apsis alatti boltozott kriptában négyoldalt domborművekkel díszített 
fehér márvány szarkofágot találtak, melyben hihetőleg Celsus porai voltak 
elhelyezve. Az alapítványjellegű könyvtáraknak sírboltokkal való kombinálása 
különben nem tartozott a ritkaságok közé. így (Plin. Ep. ad Trai. 81., 7.) 
Prusai Dio a szülővárosában épített könyvtárban jelölte ki neje és fia utolsó 
nyugvóhelyét. 

Az első emeleti homlokzatnak a maga teljességében fennmaradt felirata 
a következő: 

Ti(ßspiov) 'Ioú[Xiov Ká/aov IloXs^aiavo'v, 
(hccrcov, dvfruicaxov 'Aaíac 
Ti(ßspioc) 'loúXioc 'AxúXac, ő utàç 
x[a]Te<3xeúaaev xyjv ßtßXioörjxTjv 
c!it[a]p"c[iaavT]<Dv x&v AxúXa 
x[Xyj]p[ovó|L(uv, xGífr'.spú>aa]vToc 
Ti(ßsptov) KXauotov 'Apiaxíeuvoc -j 'Aaíap^ou. gpl. 

Manl ius János két magyarországi nyomtatványát , mely 
úgylátszik a legkiválóbb magyar bibliográfus figyelmét is elkerülte, Manlius 
magyarországi munkásságáról szóló czikkem ' pótlásául a következőkben 
ismertetem. Ezek egyike Vranec Antalnak 1586-ban Varasdon Manlius által 
nyomatott postulai, melynek egy, sajnos, csonka példánya a múlt század 
kilenczvenes éveiben került a kezembe, mikor néh. Obiak V. dr. egyetemi 
magántanár és szlavista hagyatékából hivatalból kiválogattam a gráczi egye
temi könyvtár részére megszerzendő könyveket. Az első rész czímlapja 
hiányzik; ezen a vasár- és ünnepnapokra szóló evangéliumokat s a rájuk 
vonatkozó homiliákat tartalmazó rész utolsó (238-ik) lapján olvassuk a 
következőket : 

STAMPANO V SZLOBODNOM KRALEVOM VARASV 
Varafdine po Juane Manliufe 

M. D. LXXXVI. 

A második rész czímlapja, melynek fametszetű keretén középütt felüí 
az Atyaisten, alul a Szentlélek, oldalt angyalfejek, a négy sarkon pedig az 
evangélisták láthatók, szerencsére megvan s eként hangzik: 

1 V. ö. Magyar Könyvszemle. Uj folyam. XIII. köt. 134—157., 238-245. 1. 
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POSTILLA VESZDA ZNOYICH ZPRAVLENA SZLO-
uenfzkim iefzikom po godounedni, navfze leto 

PO ANT. VRAMCZV 
Sz: P. Doctoru. 

Pfalmo 118. Domine greiïus meos dirige. 
STAMPANO V SZLOBODNOM 
kralieuom Varaffu Varafdinu. 

M. D. LXXXVI. 

A postillák e második része, mely az ünnepnapokat tartalmazza, végén 
•csonka, de a tartalomjegyzékből következtetve mintegy 116 — 118 lapra terjed
hetett. Mindkét rész kis negyedrét alakú. 

Az itt leírt példány egykor egy svétinjei vinczellér birtokában volt s 
talán még ma is néhai Obiak V. dr. atyja tulajdonában van Cilii-ben (Stájer
ország); egy második, ugyancsak csonka példány 1893-ig a klanjeczi kolostor 
birtokában volt, a honnan azóta elkallódott.1 

A második említettem nyomtatvány, mely valószínűleg legutolsó munkája 
Manliusnak: 

Goepner, Carmen de salutif. Christi incarnatione. Kerezturii, 1605. 2-rét. 
Bibliográfiai leírása a következő; la lapon a czím: 

CARMNÇN 
DE salutifera CHRISTI FILII Incarnatione. 

[rjLLVSTRIBVS, GENEROSIS, NO-
BILIBVS AC MAGNIFICIS DOMINIS, DO-

MINIS ORDINÄRES, LIBERIS BARONIBVS ET OMNIBVS EGREGIIS 
Proceribus Inclyti Stryriae Ducatûs, Profitentibus Euangelicam Religionem 
& Symbolum Augustanse Confefsionis incorruptum, &c. Dominis ac Patro-

nis fuis gratiofis & beneíicis. 
IN FOELIX NÖVI ANNI AVSPICIVM ET DVRABILEM D0-

nati EMANVELIS recordationem XENII LOCO . 
Scriptum & humilimè dedicatum 

A 
Joanne Goepnero Lichtenfteinenfe Mif: indigno repurgatte Doctrinse Miniftro. 

» , « • „ . . 2Id) mein ïjerfclie&eê f ü l e i n / „ , „. ,T . 
Ecclefise Vete- T . , .. ' * . » \~* * - , . Ecclefise Noui 

maá) ott eut ratn fanfft oettelem. 

Teft: vo- $u tuí)en in meine§ Ijerfjen fájtéin/ Teft: Hym-
tum. S)aê iá) nimmer üetgeffe bein. nus. 

1 V. ö. Elze Th. a Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des 
Protestantismus in Österreich 1893. 129 és köv. 11. és 1895. 170 és köv. 11.. 
Feronja András a Ljubl. Zvon-ban 1890. 49 s köv. 11., valamint Eukuljevic 
Kroat. Bibl. a. d. XVI. und XVII. Jahrhundert. Az Agramer Zeitung 1881. évf. 
265. számában. — Varjú Elemér 1901. évi könyvtártani tanulmányútjáról adott 
jelentésében (Jelentés a m. n. múzeum 1901. évi állapotáról, 1902. 100. 1.) 
leírja röviden ugyan e könyvnek egy a gyöngyösi ferenczes könyvtárban 
talált példányát. Szerinte a mű czíme a következő: Postula / na Vsze leto I 
po nedelne dni vezcla / znouich szpraulena szlonensz- / kim iezikom I Po / 
Antolu Vramcze Sz: j P; Doctore i Czirkue Varasdinszke / . P. I Psalmo. 
118. I Domine gressus meos dirige. / Stampano v Szlobodnom \ kralienom 
Varami Varasdine. I M. D. LXXXVI\ Szerk. 
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Itt következik a 33 sornyi furcsán kigondolt és sok fáradsággal össze
állított dicsérő vers, négyszögalakban szedve, középütt szívvel stb. Az olvasótól 
balra, a négyzet hosszanti oldalán ez áll: 

Stäuffet ir Rimmel üon oben/ SSttb bie SSoíáen regnen bie ©eredjtigíeit/ bie 
©rbe tíjue fid) onff/ tinb bringe §oií/ tmb ®ered)tigíeit toacbfe mit p / ©fa. 45. 

Az olvasó jobbján: 
Gsr ift auff ©rben ïommen arm/ 3)a§ @r ttnfer fid) erbarm/ SSnb in bem 
ipimmeí mad)er reiä)/ SSnb feinen lieben Gnigeín gíeid)/ Sdleíuia. 

Szorosan a négyzet alatt: 

Finiit Annus iter. Laus & Gloria Söir banden ©ott für feine gnab/ 
SVMMO, 

Qui tot concefsit Nof fupereffe malis : ®er ön§ btéïjer beutetet íjat : 
Atq, humili pariter per CHRI- Unb bitte btö (îr bifê Sîetie Qar 

STYM mêle precamur. 
Inftantis foelix det PATER aufpicium. gür allem laib tm§ aud) bemar. 

§err/ §Ö3eim id) nur bid) fyahel fo frag id) nid)ts nad) £>immeí tmb @rben vc. 
SIber/ bie 

bon bir treiben merben ömbiommen/ ®u bringeft umb/ aííe bie nrieber bid) 
Ijuren/ «ßfal. 73. 

A keretlécz alatt: 
Impreffum Kerezturij Typis Joannis Manlij, Anno Chrifti. 1605, 
A lap verzója üres. 
Egylevelű, 2-rét alakú, nyomtatvány, gót és román típusokkal, melyek 

négyféle nagyságban fordulnak elő. Az 1., 3., 4 , 6., 9., 11., Iá—17., 51—52. sor 
vörössel van nyomtatva; vörös színben vannak tartva továbbá az összes 
merőleges vonalak s a szív és alakok kontúrjain belől álló betűk. Az egész 
lapot Mannel ismeretes keretlécze rámázza be, egy fametszetű kezdőbetűvel. 

Az itt leírt példányt Gráczban a Steiermärkische Landesarchiv cziméliái 
között őrzik.1 Dr. Ahn Frigyes. 

Kolosvári István levele Apaffi Mihályhoz nyomdai 
ügyekben . Az Irodalomtörténeti közlemények XV. évf. 4. füzetében olvassuk 
a következő érdekes nyomdásztörténeti dokumentumot : 

Az Ur Isten áldja meg Nagyságodat, szívből kivánom. 
Kegyelmes Uram. Legyen Istené a dicséret érette, mind eddig békességes 

volt utam és egésségben jöttem. Itt várakozásom esek, mert az Elector ő nga 
szintén útban volt, hogy audientiát kértem; egy hétre izén te ő nga, hogy 
haza jű. Ugyanitt lemenő atyafiakkal találkozám, kik azt beszéllek, hogy 
Tótfalusi uram két deákokat vévén maga mellé, az egész bibliát nyomatja, 
de in 8-vo minori, mint egy kis deák biblia olyan leszen; azonban fordítást 

1 V. ö. Ahn Fr.: Johann Manneis lateinische Druckwerke (1575—1605). 
Ein Beitrag zur Bibliographie Österreich-Ungarns a Mitteilungen des österr. 
Vereines für Bibliothekswesen V. kötetében 6—8. IL és von Zahn, Miscellen. 
Gracz, 1898. a bevezetés végén és a boríték hátlapján. 
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is felette igen sokat mást csinálnak. Ugyanazok mondák, hogy Debreczenben 
is vittek Belgiumból biblia első levelének nyomtatására való rézmetszést; ott 
is bibliát akarnak nyomtatni, de tudom szinte ki versióját ? Nekem már har
madikat kell nyomtatnom, melyben, mihelyt ide fel megtudják, hogy a fordí
tásban jobbítás nem lészen, erre privatus emberekben penig vagyon, nem 
fogják dicsérni e munkát. 

Kegyelmes Uram, a munkán, melyre elbocsáttattam, a Ngod méltóságos 
fejedelmi keze vagyon és sok költségben is álló, azért noha nekem elég 
szomorú a késedelem, de nem sietek Ngodnak igen anxie parancsolatját 
várom, hogy érthessem mit kelljen cselekednem. Én erről az úrnak, Teleki 
uramnak ő kegyelmének elég bővön irtam t. püspök uramnak hasonlatos 
képpen; tudom e dolgot Ngodnak ő kelmék bővebben értésére adják. Ezzel 
én maradok Ngodnak kisebb szolgája 

25. julii Berlinumban nagy alázatossággal 
Kolosvári István. 

(Eredeti az akadémiától átvett iratok közt.) 
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