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A M. N. Múzeum igazgatójának kitüntetése. Ö Felsége a 
király ritka kitüntetésben részesítette múzeumunk igazgatóját, 
SZALAY Imre min. tanácsost, amidőn őt és családját legkegyelme
sebben bárói rangra emelni méltóztatott. A legfelsőbb kegy e 
megnyilatkozása, mely páratlanul áll intézetünk száztíz éves tör
ténetében, oly férfiút ért ez alkalommal, aki hosszú közéleti pá
lyáján széles látókörrel, mindig friss tetterővel, a feladat jelentő
ségének teljes tudatában szolgálta a hazai közművelődés ügyét. 
Immár közel két évtizede áll a M. N. Múzeum élén s ez idő 
alatt nemcsak a dologi kiadások rovatát sikerült az intézet jogos 
igényeinek megfelelően emelnie s a kellő színvonalon megtartania, 
hanem a tisztikar anyagi helyzetén is lényegesen lendített. Ekként 
meg volt adva a mód, hogy az intézet tudományos feladatainak 
magaslatán álljon, amit még az is elősegített, hogy SZALAY érdek
lődését nemes elfogulatlansággal terjesztve ki a múzeum minden 
osztályára, egyformán érdeklődött az osztályok törekvései iránt, 
egyforma kedvvel és szeretettel vett részt irányításukban. Ezen 
nagy kvalitások mellett, melyek a jó igazgató kellékei, megvan 
SzALAYban az a szinte apai gondoskodás és szeretet is, mely a jó 
főnököt jellemzi, s mely az alája rendeltekben nemcsak a hiva
talnokot, hanem az embert is méltányolja. Kettős Okunk van 
tehát meleg szeretettel ünnepelni igazgatónkat ezen nemcsak őreá, 
de intézetünkre is dicsőséges kitüntetés alkalmából s azzal a 
mindnyájunk szivéből fakadó óhajjal zárni be e rövid megemlé
kezést, adja meg az isteni Gondviselés SzALAYnak, hogy még 
sokáig intézetünk élén állva, megvalósíthassa egyik legfőbb célját, 
az új múzeumi épületek emelését. 

A budapesti magyar királyi tudományegyetem könyvtárának 1909. 
évi állapotáról szóló jelentésből, melyet FERENCZI Zoltán igazgató terjesz
tett a vallás- és közoktatásügyi minisztérium elé, a következőket közöljük : 
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Az elmúlt évben az egyetemi állandó könyvtárbizottság az egyetemi 
könyvtár új épülete ügyében újabb memorandumot terjesztett föl a miniszté
riumba, hangsúlyozva a helyszűke miatt úgy a könyvek elhelyezése, mint az 
olvasóközönség befogadása tekintetében uralkodó tarthatatlan állapotokat és 
sürgetve egyszersmind a könyvtári átalány fölemelését A könyvek elhelyezé
sére szánt hellyel már olyan szűken van a könyvtár, hogy majdnem minden 
teremben a könyvállványok elé pótállványokat kellett fölállíttatni s mivel ezek 
is megteltek,« a volt elsőőri lakást alakították át könyvtermekké. Ez azonban 
csak néhány évre segít a helyszűkén. 

Az egyetemi könyvtár évi átalánya, 33.000 kor., 1909-re — az 1908. 
évben egybeállított SHAKESPEARE-könyvtár szükségleteire való tekintettel — 
2400 koronával fölemeltetett. Azonban e 35.400 kor. átalány is még mindig 
elégtelen arra, hogy belőle egy nagy tudományos és egyetemi könyvtár az 
évenként megjelenő tudományos művek javát beszerezhesse. Az átalány 
nagyobb részét a folyóiratok és folytatásos művek foglalják le, a maradéknak 
egy része a könyvköttetések céljaira szintén le van kötve, tehát új könyvek 
vásárlására vajmi csekély összeg áll rendelkezésre. 

A könyvtári folyómunkákon kívül befejezést nyert az Almási BALOGH 
Tihamér-könyvtár feldolgozása és BARANYAY Ödön könyvtárának felvétele. 
A doktori értekezések számozása folyamatban van. A kéziratok címjegyzékének 
III. és IV. része is elkészült. Az elmúlt esztendőnek egy nagyobbszabású rend
kívüli munkája volt a kölcsönlevő könyvanyag revíziója. 

Az 1909-iki esztendőben a könyvtár nagy olvasótermében 3126 látoga
tási jogosultsággal biró olvasó 86.524 esetben 97-357 művet használt. A hasz
nált művekből 553 kötet a theologiára, 28.311 a jogtudományra, 10.455 a z 

államtudományra, 12.360 az orvostudományra, 10.301 a mathematika- és ter
mészettudományra, 5422 a bölcsészet- és neveléstudományra, 12.077 a törté
nelmi és földrajzi tudományra, 11.092 a nyelvészetre és irodalomra és 6386 
az egyetemes és vegyes művekre esik. A tanári dolgozó és folyóirati terem
ben 3814 egyén 7576 darabot használt. A házi kikölcsönzők száma 6485, a 
kikölcsönzéseké pedig is.024. A könyvtár kézirati osztályában 264 kutató 893 
kéziratot és oklevelet használt. 

A könyvtár személyzeti ügyeiben a következő változások történtek •" 
Dr. MÁTÉ Sándor elsőőr nyugdíjaztatott. Helyére KUDORA Károly másodőr 
neveztetett ki ; DEDEK Cr. Lajos c. köny vtárőr pedig másodőrré neveztetett 
ki ; Dr. LUKCSICS József a budapesti m. kir. tud. egyetemhez ny. r. hittud. 
tanárrá neveztetvén ki, Dr. CZEKE Marianne fizetéstelen könyvtártiszt fizeté
ses könyvtártisztté lépett elő. Az 1909. évi állami költségvetésben szervezett 
új könyvtártiszti állás dr. HÓMAN Bálint fizetéstelen kisegítőtiszttel töltetett be. 
Az üresedés folytán megürült könyvtártiszti állásba pedig PASTEINER Iván fize
téstelen kisegítőtiszt került. Végül GRÓSZ Géza napidijas gyakornok fizetéstelen 
kisegítőtisztté neveztetett ki. A könyvtár bevételei voltak : a) a rendes évi állami 
átalány 35.400 K ; k) a beiktatási díjnak az egyetemi könyvtárra eső fele része 
és könyvtári illeték címén 5247*90 K ; c) egyéb bevétel 4 K. Ezzel szemben a 
kiadások 40.983"i2 K-ra rúgtak s így a túlköltés 331*22 K. 



382 VEGYES KÖZLEMÉNYEK 

A lefolyt évben a könyvtár ajándék útján 2312 kötettel s vétel útján 
3332 kötettel, összesen tehát 5644 kötettel gyarapodott. 

A Fővárosi Könyvtár 1911. évi működéséről . Dr. SZABÓ Ervin igaz
gatónak a Fővárosi Könyvtár Értesítőjében megjelent beszámolóját a követke
zőkben ismertetjük : A könyvtár vezetőségének azon reménye, hogy a nyil
vános könyvtár ügye gyors lépésben megy előre, sajnos, nem vált valóra. 
A hosszas átmeneti állapotot természetesen a könyvtár folyó munkái is súlyo
san sínylik. Minden terjeszkedési kísérlet, a helyiség lehetetlen állapotának 
minden javítása abba az ellenvetésbe ütközik, hogy hiszen kár a költségért 
erre a rövid időre. S az év végén odáig jutott a könyvtár, hogy körülbelül 
20 főnyi személyzet kezelt körülbelül 100.000 kötetnyi könyvállományt és 
szolgált ki 8000 s néhány száz olvasót olyan helyiségben, amelyet nyolc évvel 
ezelőtt 3 hivatalnok, 50.000 kötet és legjobb esetben 1200 olvasó forgalmának 
lebonyolítására rendeztek be. Semmiképen sem lehetett volna a kedvezőtlen 
helyi viszonyokkal megküzdeni, ha a székesfővárosi Tanács nem gondoskodott 
volna fokozott bőkezűséggel a könyvtárnak legalább anyagi szükségleteiről. Az 
előző évvel szemben a könyvtár költségvetése igen jelentékeny emelkedést 
mutatott : az 1910. évi zárszámadás 53.oio ,i7 K-ájával szemben 1911-ben kiada
tott 96.360*98 K, amiből 40.170*37 K személyi kiadásokra, 1420 K segélyek
és útiköltségekre, 10.292*17 K dologi kiadásokra, 16.388 K könyvbeszerzésre, 
569304 K könyvkötésre, 4255*22 K katalógusok és a könyvtár Értesítőjére és 
18.142*18 K rendkívüli szükségletekre jutott. Az 1912-re átviendő hátralék 
7855*54 K. A rendkívüli szükségletben nyert fedezetet a BALLAGi-könyvtár 
15.000 K-nyi, valamint a DESSEWFFY-könyvtár 6000 K-nyi vételárának első 
részlete. A személyi ügyek terén az elmúlt év legfontosabb eseménye a státus
rendezés, amely a közigazgatási tiszti személyzet fizetés- és státusrendezése 
keretében történt. Ugyancsak a személyzet státusrendezése lényeges változást 
okozott a könyvtár szervezetéten is. Miután az újonnan szervezett könyvtári 
igazgatói állás december havában betöltetett, az 1903. évi könyvtári szabály
rendelet azon rendelkezése, hogy a statisztikai hivatal igazgatója egyúttal a 
könyvtár igazgatója is, érvényét veszítette és a könyvtár mint önálló székes
fővárosi intézet alakult meg. Az új szervezés előnyeit a személyzet a jelentés 
évében még nem élvezhette, mert a könyvtári választások csak 1912. január
jában ejtettek meg, de azért a jelentés évében a személyzet száma is gyara
podott. Részben hiányzó tisztviselők, részben a revízió munkáira a polgármes
ter több új id. hivatalnokot nevezett ki. Ezek voltak : dr. BÖSINGER Rudolf, 
dr. BRAUN Róbert, dr. GRÜNWALD Margit KOPCSÁNYI Adél, NEUBERG Gizella, 
és SÁRVÁRY Dezső. A belső szervezeti ügyek között különösen az új osztályozó 
rendszernek előkészítése okozott sok munkát. A decimális rendszernek fordítása 
és átdolgozása lassabban ment, mint előre látták s eltelt az év, anélkül, hogy 
ennek alkalmazására és az állománynak és katalógusnak ezzel kapcsolatos reví
ziójára kerülhetett volna a sor. A könyvtár gyarapodása a múlt évben olyan 
méreteket öltött, hogy egyáltalán nem volt lehetséges az új értékes anyagot 
a közönség számára is használhatóvá tenni. A rendkívüli vásárlások közül első 
helyen említhető a BALLAGi-féle magyar politikai röpiratgyüjtemény, amely 
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10.000-nél több darabból áll, aminek fele gyüjtÖ-kötetekbe van kötve, másik 
fele eredeti állapotában van meg. A gyűjtemény első darabja 1761-ből való, 
de rendszeres anyaggyűjtésként csak 1790-től jön számba és 1906-tal záródik. 
A röpirat-gyűjtemény magyar része a múlt évben 234 darabbal gyarapodott. 
A magyar történeti gyűjteményt kiegészíti az az 523 kötetből álló gyűjtemény a 
magyar történelem forrásmunkáiból, mely azelőtt a ÜESSEWFFY-család tulaj
donában volt. A pedagógiai gyűjtemény számára vásárolták meg STRATJSZ 
Antal belügyminiszteri fordító irodalomtörténeti, történeti és nyelvészeti gyűj
teményét, mintegy 4000 darabot 2000 K-ért. Az elmúlt évben utalta át a 
Tanács a könyvtárhoz a gróf ZICHY Jenő hagyatékában reá jutott körülbelül 
3000 darabból álló könyvtárt. Gróf BATTHYÁNY Ferencné is beszállította 1910. 
évi adománya egy részét, körülbelül 1000 kötetet. Sajnos, mindezen gyűjte
ményeket hely hiányában a régi országházban kellett egy fűthetlen és ablak 
nélküli helyiségben elraktározni. Az adományok között kimagaslik az olasz 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 456 darabból álló ajándéka* 
Az 1911-ben feldolgozott gyarapodás 5960 mű, 8867 drb, ebből 981 füzet. 
Ebben az 5960 műben természetesen nem szerepel a föntemlített külön gyüjr 
temények anyaga, amely egymagában körülbelül 20.000 darabra rúg. Enélkül 
is a könyvtárban levő művek száma 37.406, az 1910. évi 3 3.580-nal szemben. 
A könyvtár egyetlen nagyobbszabású bibliográfiai kiadványa a Magyar társa
dalomtudományi bibliográfia, amelynek 1910. évi anyagát is VARRÓ István 
dolgozta föl, míg végleges elrendezése és a mutatók készítése a könyvtár 
munkája volt. Tovább folyt az Aktuális kérdések irodalma sorozata, amelyben 
5 szám jelent meg. Az Értesítő a múlt évben kéthavonként jelent meg. Nyitva 
volt a könyvtár összesen 359 napon, együttvéve körülbelül 1700 órán át. Egy 
napra átlag 40 olyan olvasó esett, akit ki kellett szolgálni. A helyszínén 
6174 olvasó 9060 kötetet használt. A kölcsönzők lajstromába 689 olvasó volt 
bejegyezve, aki 8473 esetben 10,047 darabot használt. 

A hazai idegennyelvű hírlapirodalom statisztikájához. A Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának túlzsúfolt hirlaptára október hónapban új helyi
séggel bővült : a volt állami nőipariskolai épület (Szentkirályi-u. 7. sz.) föld
szintjén egy nagy, ötablakos terem és három tág szoba lett a kevésbbé hasz
nált hirlapanyag otthona. Elsősorban a nem magyar nyelvű lapokat költöztet
ték az új hajlékba, úgy a külföldieket, mint a hazaiakat is majdnem teljes 
számban; csak néhány budapesti német napilap maradt az anyaépületben. Ez 
alkalommal összeállítottuk az átszállított idegennyelvű (de nem német) hír
lapok statisztikáját s érdekesnek tartjuk a közlésre : 

román nyelvű ... — 86 lap 635 
szerb « S 2 « 38S 
tót « ... — ... ... 42 « 258 
horvát « 12 « 96 
olasz « ... 10 « 60 
francia « 9 « 45 
latin « . ... 6 « 2 0 

bunyevác « 5 « 35 
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ruthén nyelvű 
héber 
angol 
cseh 
vend 

4 lap 
2 cc 

1 « 

40 
l8 
8 

évfolyam 
« 
« 

I « 2 « 
I « 1 « 

Összesen 13 nyelven 231 lap 1.603 évfolyama 
Megjegyezzük azonban, hogy a cédula-katalógus alapján a meglevő első 

és utolsó évfolyamok számozása szerint állítottuk össze az évfolyamok össze
gét ; ebből levonandó a több lapból közbül hiányzó évfolyamok száma, mint
egy 50. (k. i.) 

Adat a legrégibb magyar nyomtatványok történetéhez. BÁRTFAY 
László a Nemzeti Múzeum kézirattárában őrzött naplójában (Quart. Hung. 1122.) 
1839. dec. 22-én a következőket jegyzi fel: «22 d; vasárnap. — Alig öltöztem 
föl, 's iró szobámba jövék, Gyula hozott izenetet. Az ellenőri hivatalban töl-
tém a' délelőtti időt félegyig. Schedel mutatá a' régi nyomtatott magyar köny
vet (1531-ről), melly a' magy. tud. társaság részére szereztetett Erdélyből; a 
diák (latin) textus góth betűkkel van nyomtatva ; a', gy, ty, ly, ny ékezések-
kel van jelölve. A' czimlap 's elején néhány lap hiányzik: azonban Schedel' 
állítása szerint ez kipótolható, mivel a' könyv a debreczeni könyvtárban is 
megvan, későbbi kiadásban. — Ebéden csak magunk valánk stb.» if. 

Kit tartottak a XVI. században Magyarországon a könyvnyomtatás 
föltalálőjának ? SZÉKELY István, 1559-ben megjelent Chrónikájában a világ 
teremtésétől számított 5414-ik, mai időszámítás szerint az 1542-ik, esztendőről 
a következő nevezetes eseményt tartja fölemlítésre méltónak : 

«FAVSTIVS neufi ember, Nemet országba leg||elôszôrt talala á kőniu 
niomtatast MOGONCIABA, mint nag bôlczesignec talaloia». Chron. 210 
a. 2 i r . 

Ki ez a FAUSTIUS ? Az a hírneves XVI. században élt humanista-e, kinek 
személye s neve köré a Faust-monda szövődött s akinek egyesek a könyvnyom
tatás föltalálását is tulajdonították, avagy Johann FÜST, GUTENBERGNEK üzlet
társa és tönkretevője? Johann FAUST doktor 1485-ben született, 1540-ben halt 
meg. Kiválóságáról, a személyéhez fűződött csodás dolgokról SZÉKELY István 
értesülhetett ugyan akár külföldön, akár külföldről hazatért honfitársaitól itthon 
s nem volna lehetetlen dolog, hogy — némi kronológiai eltolódással — FAUST 
doktort, a humanista tudóst tartotta a könyvnyomtatás föltalálójának, mégis 
sokkal valószínűbbnek tartom, hogy SZÉKELY nem ő reá, hanem J. FusTra, 
GUTENBERG üzlettársára gondolt. 

WETTER : Kritische Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst etc. 
Mainz, 1836. c. munkában közölve vannak azon oklevelek, följegyzések, melyek 
a könyvnyomtatás föltalálására vonatkoznak. Közölve van többek között a 
Fust-ScHOiFFER nyomdászdinasztia egyik tagjának Johann ScHOiFFERnek (Péter 
SCH. fiának, J. FÜST unokájának) két, a könyvnyomtatás föltalálására vonatkozó 
nyilatkozata. Az egyik szerint, mely az 1505-ben Mainzban megjelent Trrus 
Livius fordításnak MIKSA császárhoz intézet dedikálásában fordul elő, a könyv
nyomtatás föltalálója még GUTENBERG. Itt a következőket mondja : «Solch 
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wergk das in der löblichen Stadt Mentz gefertigt und getruckt ist, wöll Ewr. 
Ko. M. gnediglich ufnehmen, in welcher Stadt auch anfengklich die wunder
bahre Kunst der Truckerey, und im ersten von dem Kunstreichen Johan 
GUTTENBERG, do mann zalt nach Christi unsers Herrn Geburt, tausend vier 
hundert und fünfzig Jahre, erfunden und darnach mit vleiss, kost und 
arbeyt Johann FAUSTEN und Peter SCHOEFFERS ZU Mentz gebessert und besten
dig gemacht ist worden etc.» (WETTER : 282. 1.) 

Ugyanez a J. SCHOIFFER már tíz évvel később, meghamisítva a törté
netet, meghazudtolva önmagát «unverschämter Weise» (WETTER 284 1.) nagy
apját mondja a könyvnyomtatás föltalálójának. Az 1515-ben Mainzban meg
jelent Breviárium Históriáé Francorum des Abtes Trithemius végső soraiban 
ugyanis a következőket írja : «Diese Chronik ist gedruckt in der edlen und be
rühmten Stadt Mainz, der ersten Erfinderin der Buchdruckerkunst, am Vor
abend des Margarethentages des Jahres 1515 durch Johann SCHÔFFER, einen 
Enkel des ehrenwerthen Mannes weiland Johann FÜST, eines Mainzer Bürgers, 
des ersten Urhebers dieser Kunst, welcher endlich im Jahre 1 4 5 0 . . . die Kunst 
zu drucken aus eigener Geisteskraft zu erdenken und zu erforschen angefangen, 
im Jahre 1452 aber dieselbe mit Gottes Beistand vollendet und zur Bewerk
stelligung des Drückens gebracht hat etc.» ( W E T T E R : 283. 1.) 

Ez az állítás a XVI. században követőkre talált s SZÉKELY közvetve vagy 
közvetlenül innen merítette a könyvnyomtatás föltalálására vonatkozó adatát. 
FAUST doktorra aligha gondolhatunk. SZÉKELY nagyon kap minden érdekes, 
följegyzésre méltó apróságon s nem mulasztotta volna el, hogy egy pár epi-
theton ornanssal föl ne ékesítse a FAUSTIUS nevet. — Azt említem még meg 
hogy a FÜST c o FAUST azonos szavak ; a FÜST alak a régibb, a FAUST már 
XVI. századbeli ejtés. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Még egyszer Székely István Chronikájának 1558-as kiadásáról. 
A Magy. Könyvszemle 1912. évf. 188. lapján lehetetlen dolognak mondtam 
SZÉKELY István Chronikájának 1558-as kiadását, a HARSÁNYI István közölte 
Sz. Molnár Albert, SZLÁV (SÁNDOR) S. I. -féle idevágó adatokat elfogadhatat
lannak, tévedésen alapulónak állítván. Azóta több adatot találtam magam is 
melyek az 1558-as kiadásról beszélnek: 

CZVITTINGER Specimenjében Sz. MOLNÁR Albertből idézve: «Székely 
Stephanus, gente Hungarvs, de quo Albertus Molnár in Epistola Dedicatoria 
Grammaticae suae Hungaricae praemissa commentatus est h. m. Libros sané 
Hungarico idiomate scriptos habemus admodum p a u c o s . . . Omnium autem 
librorum, quos adhuc conqvirere potui, vetustissimus est : Chronicon Mundi, 
Hungaricè scriptum, à Stephano Székely, editum in Polonia A. 1558». (367. 1.) 

BOD Péter: «Chronica Mundi, a'mellyben mind Ekklésiai 's mind külső 
Historiákot belé gyűjtögetett [Székely] 's Magyar dolgokat is. Nyomtattatott 
Krakkób. 1558-dik asztendőben.» 4. Részben (M. Athénas. 258 1.) 

HORÁNYI : Székely: «Chronica Mundi MDLVIII.»(Memor. Hung.III. 347.1.). 
SÁNDOR István: 1558. Krakkó. Chronicon mundi. 
TOLDY Ferenc az «Újabb Nemzeti Könyvtár» III. folyamában «Tizen

hatodik századbeli magyar történetírók» címen közli Székely világkrónikájának 

Magyar Könyvszemle. 1912. IV. füzet. *5 
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magyar történeti kivonatát s Heltai magyar krónikáját. A címlapon ezt írja: 
«Székely István Magyar krónikája, 1558.» 

Fontos körülménynek tartom, hogy két kiadásról soha senki nem beszél, 
hogy az 1558-as kiadásból ma egyetlen példány sem ismeretes, hogy 
a Toldy-használta 1558-asnak állított kiadás ugyanaddig halad s az ese
ményeket ugyanúgy mondja el, mint az 1559-es, — továbbá, hogy SZÉKELY 
a maga Chronikáját nem nevezi se Chronicon Mundi-nak, se Chronica Mundi-
nak, hanem Chronica ez vilagnac yeles dolgairól. — Ez az adat egyik könyv
ből a másikba vándorolt ; Sz. MOLNÁR Alberttől CzvrrriNGER-hez, BoD-hoz, 
SÁNDOR I.-hoz. E három utóbbi nem is látta a SzÉKELY-féle Chronikát, TOLDY 
pedig címlap s impresszum nélküli példányt használhatott, melyen évszám 
csak az ajánlás után volt. Az ajánlás kelte 1558. Ezt vette ő is, mint Sz. M O L 
NÁR Albert, a könyv megjelenési évéül. Különben, hogy mennyire megbíz
hatatlanok a régi irók adatai, mutatják a többi régi könyveknek tőlük idézett 
évszámai is. GYARMATHI Sámuel pl. a magyar grammatikáktól szólva ezt írja : 
«Leg-első, a' mellyet meg-jegyzettek, a' SYLVESTER GYÖRGYÉ [sic !] melly 
mintegy 1540 táján nyomtattatott. [Okoskodva tanito magyar nyelvmester^ 
1794. XXI. e.] WALLASZKY pedig. KoMjÁTHY-ról : «Interprétants est is hun-
garice Epistolas Pauli Apóst, atque Cracouiae anno 1531. typis Hyeronymi 
Vietor excudi curauit». (Conspectvs. I I I . 1.) HORÁNYI szerint «Komiáti 
(Benedictus). . . reddidit S. Pauli Epistolas publicique Juris fecit, Cracoviae 
anno MDCXXXI1I. (Mem. Hvng. I. 424. 1.). Az 1533-ban megjelent szent 
Pál fordításról egyik azt mondja, hogy 1531-ben, másik, hogy 1633-ban 
jelent meg. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Baróti Szabó Dávid Aeneisének megjelenéséhez. Hiradás. Sz. Mihály 
Havának 10-ik napján, 1809-ik esztendőben, a' Magyar Kurir által ki vala hir
detve, hogy nyomtattatik Bécsben Doli Antal Könyváros Urnak költségével, Hay-
kul Antal, Urnak műhelyében á Magyar Eneis, 's hogy már a% első öt Ének ki 
is van nyomtatva, és ha majd elkészül az egész munka, tudósítani fogjuk a* 
Publikumot iránta. 

Azólta már sok idő elfolyt, a' nyomtatás folytatása, nem tudom, mi tit
kos okból, akadályt szenved. — Midőn levelem által sürgetném a' dolgot, az 
emiitett Könyváros Úr azt felelte : hogy Titt. Bacsányi János Urnak (ki magát 
a' kiadatás kórmányozására önként ajánlotta, ki most, úgymond, bizonyossan 
Párizsban van, de nem sokára személyesen Bétsben fog lenni) jelenléte 's hire 
nélkül tovább nem mehet a' munkában, minthogy ő nékie ezt megtiltotta, 's 
a' kézírást is mind elvitte magával. 

Meg illettődtem ezen reménytelen újságonn. Azonban nállam párban 
maradottjirásból, a' munkának még hátramaradott többi részeit is úgy el ké-
szitettem, hogy semmi változtatást nem kivánok bennek. — Jelentettem ezt 
is, de haszontalanul, Doli Antal Könyváros Úrnak. Mit fog az üdő szülni, nem 
tudhatom. — Azért kötelességemnek tartottam lenni, hogy a' dolgot, ne talán 
valami gyanuságba essem, az Érd. Publikumnak vóltaképen ki jelentsem. — 
Virten Sz. Mihály Havának 22-ik napján, 1810-ik esztendőben. Baróti Szabó 
Dávid. (M. Kurir. 18 ro. II. 143/144.) T R . Z. 
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A könyvek fertőtlenítése nyirkos meleg levegő segélyével. L. B. NICE 
a Journal of the American Public Health Association egy cikkében1 különösen ajánlja 
fertőtlenítésre a forró nyirkos levegőt, mivel megöli az összes baktériumokat 
nem rongálja a könyvet, olcsó és könnyen alkalmazható. 78—8o° C meleg s 
30—40 °/o nyirkosságú levegőnek kitett könyvekből 32 óra alatt minden spó-
rátlan baktérium kipusztul, anélkül, hogy a legkényesebb kötés is megrongá
lódnék. Az oszlop módjára felhalmozott fertőtlenítésre váró könyvek legvas-
kosabbikába, melyet az oszlop közepére helyezünk, egy hőmérőt dugunk s a 
fertőtlenítéshez szükséges időt attól a perctől kell számítanunk, amikor ez a 
termométer 7o°-ra felszökik. Ez időpont rendszerint 12 órával azután követ
kezik be, hogy a készülék ajtaján levő másik hőmérő elérte már a 8o° C-t. 
A készülék igen egyszerű : Galvanizált vasból készült kettősfalu szekrény, 
melyben a falak közti ürt vízzel töltjük ki ; a készüléknek két ajtaja van, a 
külső galvanizált vasból, a belső üvegből. Ez utóbbi belső felületére a termo
méter és a higrométer úgy van felerősítve, hogy a hő- és nedvességi fokot 
az ajtón át leolvashatjuk. A könyvek elhelyezésére szolgáló polcok átlyuggatott 
galvanizált vaslemezből, vagy sodronyból készítendők. A nedvességet egy a 
készülék födeléhez közel alkalmazott vízcsapból valami szivacsos anyagra, pl. 
fénymáz nélküli cserépre lecsöpögő víz elpárologtatásával nyerjük. A meleget 
a készülék alatt alkalmazott gáz vagy petróleumláng fejleszti. Egy két láb 
széles, 2 láb mély és 3 láb magas készülékben egyszerre 300—400 iskola
könyvet helyezhetünk el. G. P. 

Zenetörténeti kiállítás a bécsi császári udvari könyvtárban. Idén 
júniusban egy ú. n. «zenei hetet» rendeztek Bécsben. Hogy ez alkalommal a 
császárvárosban egybesereglett zenészek necsak halljanak, hanem lássanak is 
zenét, az udvari könyvtár, rendkívül gazdag zenetörténeti anyagából egy kis 
kiállítást rendezett. Valamely különös elvet nem követtek, egyszerűen mutat
ványokat adtak hangjegykéziratokból, autogrammokból, nyomtatványokból s 
végül néhány arcképpel élénkítették a falat. Lajstromot nem adtak ki. A kiállí
tott legbecsesebb dolgok egyike az ú. n. RAYNER fhg. papirus. Ezen EURIPIDES 
Orestesének egyik kórusrészlete látható, melyen a dallam betűkkel van jelezve. 
Sok idő választ el a legközelebbi kiállított munkától, egy becses inkunabulum-
tól. Jean Charlier GERSON-nak (1363—1429) FYNER Konrádtól Esslingenben 
1473-ban nyomtatott Appe'.latio devota-jában találjuk a legrégibb kísérletek 
egyikét — ha nem a legrégibbet — arra, hogy a hangtávolságokat mozgat
ható típusokkal nyomják. TRITONIUS Péternek Melopiae si ve harmóniáé tetra-
centicae.. , cimű munkáját ÖGLIN nyomtatta Augsburgban 1507-ben. Ez az 
első mű, melyet német földön kettős menzurális típusnyomással nyomtattak 
(t. i. először lenyomtatták a sorokat, azután a hangjegyeket). E kettős-nyomás 
legszebb termékei 1501 óta PETRUCCI velencei műhelyéből kerültek ki. Az ő 
kiválóságát hirdette a bécsi kiállításon Josquin DE PRÈS : Missarum lib. prím-
1514-ből. Folytatódnak a XVII. század végéig a nyomtatott hangjegyes könyve 
elég szép számban. Még meg kell említeni az első bécsi hangjegynyomást, a 

1 V. 5. Libray Journal XXXVII : 144 1. 

25* 
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HOFHALTER Ráfáel műhelyéből való (1560) kánont. A tabulaturás könyvek 
közül ki kell emelnünk a kiállításon csak Valentin GREFF néven jelzett BAKFARK 
Bálintunk Harmoniarum musicarum in usum testitudinis factarum cimü mun
kájának Antwerpenben 1569-ben nyomtatott első kötetét. Szerény kis haránt 
nyolcadrét füzet, melv ránk nézve nagybecsű munka. — A kézirásos hangjegy-
könyvekből megemlítendő Josquin DE PRÈS négyszólamú miséje «L'homme 
armé» (u. az, mint ami a fentemlített PETRücci-nyomásban is megjelent), 
mely a FuGGER-családé volt. Első lapján ott van a FuGGER-cfmer. A kezdő
betűket a «Narrenmesse» alakjaival díszítették. MATHEUS illuminátor munkája 
egy rendkívül szép XV. századi Canrionale, RICARDI DI GENOVA pedig ORL. DI 
LASSo-nak V. VILMOS bajor herceg esküvőjére írt Epithalamium-át diszitette 
remek tollrajzokkal. — A kiállított anyag többi része zenei tanulságokkal szol
gálván csupán, arról e helyütt nem kell megemlékeznem. d'I. K 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége 1912. évi köz
gyűlése október hó 20-án tartatott meg Budapesten, a M. N. Múzeum dísz
termében, igen előkelő s lelkes közönség részvételével. A vallás- és közoktatás
ügyi minisztert BALOGH Jenő államtitkár és K. LIPPICH Elek miniszteri tanácsos 
képviselték. Ott voltak még többek között BERZEVICZY Alben és HEINRICH 
Gusztáv a M. Tud. Akadémia, FRÖHLICH Izidor a budapesti kir. tud. egyetem, 
RADOS Gusztáv a műegyetem, GYALUI Farkas a kolozsvári tud. egyetem kép
viseletében, BÁRCZY István fővárosi polgármester, a múzeumi és könyvtári fel
ügyelők szinte teljes számban FRAKNÓI Vilmos és br. SZALAY Imre vezetésével, 
a fővárosi és vidéki muzeumok, könyvtárak és közművelődési egyesületek 
kiküldöttei stb. A közgyűlés fénypontja WLASSICS Gyula v. b. t. t. elnöki meg
nyitója volt, mely valóságos esemény kultúrpolitikai életünkben s amelyről e 
helyen csak azért nem emlékezünk meg bővebben, mivel fejtegetései ezúttal 
egy folyóiratunktól távol eső körben : az iskolai oktatás terén mozogtak. 
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után MIHALIK József előadó-titkár 
terjesztette be a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa és Főfelügyelősége 
1911. évi jelentéseit, melyek könyvtári részét legközelebb fogjuk, rendes szo
kásunkhoz híven, ismertetni s aztán jelentést tett CSALLÁNY Gábornak a nép
rajzi tárgyak felgyüjtése tárgyában még a múlt közgyűlés elé terjesztett indít
ványára. Végül a T Ó T H József halálával megüresedett tanácstagsági helyet töl
tötték be dr. SZUNDY Károllyal, az Orsz. Magyar Iskolaegyesület ügyvezető 
igazgatójával. Közgyűlés után bemutatták a PANZER-féle könyvtári vasállványt, 
melyhez a vállalkozó mérnöke és dr. FERENCZI Zoltán szólt hozzá. Délután 
dr. SEEMAYER Vilibáld tartotta meg a szokásos tudományos előadást a város
ligeti iparcsarnokban. 




