
HAZÁMAT ÉRDEKLŐ KÜLFÖLDI SZEMLE. 

AZ ANTWERPENI BIBLIOGRAPHIAI CONGRESSUS. 

CSONTOSI JÁNOSTÓL. 
» 

Antwerpenben ez évi augusztus 7-ik, 8-ik és 9-ik napján 
Plantin Kristóf halálának 300-ik évfordulója alkalmából, az antwer
peni Plantin-Múzeum kezdeményezéséből nemzetközi bibliographiai 
congressus tartatott, mely a bibliographia, könyvtudomány, könyv
kiadás, könyvkereskedés, nyomdászat, könyvkötészet, nemzetközi 
könyvtári és könyvárusi forgalom és más rokon disciplinák körébe 
vágó kérdések megbeszélésével foglalkozott és melyen Európa 
különbözői államaiból mintegy 250 szakférfiú vett részt. 

Ezen congressuson e sorok irója a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából a M. Nemzeti 
Múzeum képviseletében részt vévén, kötelességemnek tartom annak 
tárgyalásairól és eredményéről a jelen közleményben beszámolni 

* 

Az antwerpeni bibliographiai congressusra a fővárosi inté
zetek közül a tudomány-egyetem és a M. Nemzeti Múzeum könyv
tára kapott meghivót. 

A meghívás a nyári szünidőben érkezvén a M. N. Múzeumba, 
mikor Majláth Béla könyvtárőr szabadságon volt, e sorok Író
jának, mint a könyvtári hivatal ez idő szerinti vezetőjének jutott 
feladatául a congressusra a M. N. Múzeum igazgatóságának 
figyelmét felhívni s az intézetnek azon való képviseltetése iránt 
javaslatot tenni. 



Csontosi Jánostól. 305 

E czélból Pulszky Ferenczhez, a M. Nemzeti Múzeum igaz
gatójához indokolt felterjesztést tett, melynek szövege a következő: 

Méltóságos Igazgató Ür! 
Antwerpenben, Plantin Kristóf XVI. századi antwerpeni 

nyomdász halálának 300-ik évfordulójára, ki Antwerpenben az 
1555—1589-ki időszakban a nyomdászat mesterségét meghono
sította s a virágzás és nyomdai technika oly magas fokára emelte, 
hogy nyomtatványait, melyeknek száma az «Annales Plantinienses» 
tanúsága szerint az 1200 kötetet meghaladja, az egyenletes 
nyomás, elegáns izlés és finom kiállítás tekintetében méltán a 
nyomdászat legkiválóbb termékeihez, a velenczei Aldusok, a 
párisi Stephanusok és a baseli Frobeniusok könyveihez soroz
hatjuk, s ki főleg a soknyelvű biblia: a «Biblia Polyglotta» czímű, 
nyolcz ívrétű kötetből álló munka kiadásával oly nyomdai termé
ket hozott létre, mely a nyomdászat történetében még ma is rit
kítja párját, f. é. augusztus 7-én, 8-án és 9-én az első nemzetközi 
bibliographiai congressus nyílik meg, mely a könyvtártudomány, 
bibliographia, könyvkereskedés, nyomdászat és más rokon tudo
mányok körébe vágó kérdések megvitatásával fog foglalkozni, s 
megállapodásai úgy a nemzetközi könyvtártudományi, bibliogra
phiai, könyvárusi és könynyomdászati viszonyokra, valamint az 
európai könyvtárak egymás közti érintkezéseire nézve irányadó 
kihatással lesznek. 

Ezen bibliographiai congressus alkalmából az antwerpeni 
Plantin-Moretus-Múzeum könyvészeti és nyomdászati kiállítást ren
dez, mely az egykori Plantin-nyomda eredeti fölszerelésén, termékein 
és 300 éves nyomdászati emlékein kívül a modern nyomdászat 
összes graphikai vívmányait fogja lehetőleg teljesen feltüntetni. 

Ki lesznek állítva: a) A betűöntés és betűmetszés különböző 
gépei, szerszámai, eszközei és termékei, b) Papir, papirgépek, a 
papírgyártáshoz szükséges kellékek és eszközök, c) Különböző 
rendszerű sajtók és kellékek, a nyomtatáshoz szükséges motorok. 
d) Nyomdafesték és nyomdaszinek. e) A könyv illustratiójához 
szükséges graphikai művészetek (czinkographia, photographia, 
phototypia, litographia, chromolitographia stb.). f) Könyvek, az 
ókori könyvektől kezdve napjainkig, a Plantin-nyomda összes 
nyomtatványai és fölszerelvényei és az európai régi és uj nyomdák 
legkiválóbb termékei, g) Régi és új könyvkötések, a kötéshez 
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szükséges gépek és szerszámok a közép-kortól kezdve az új-korig. 
h) Könyvtári bútorok, régi és új könyvszekrények, állványok, 
asztalok, katalógus-minták, czédula-katalógusoknak való tokok és 
fiókok, olvasóterem-berendezés, különféle könyvtári signaturák és 
blanquettek stb. 

Midőn ezen bibliographiai kiállításra, mely főleg az általunk 
kevésbé ismert belga és franczia könyvtári, bibliographiai és 
nyomdászati viszonyok megismerésére nyújt instructiv alkalmat 
Méltóságod nagybecsű figyelmét felhívni bátorkodom, mély tiszte
lettel kérem az ügy érdékébén Méltóságos Igazgató urat, hogy 
engem, ki 16 év óta főleg bibliographiai, kézirattani és könyvtártudo
mányi tanulmányokkal foglalkozom, s ezen idő alatt kormány-
segélylyel a legtöbb németes olaszországi könyvtárban nem ered
ménytelenül kutattam, ezen kiállítás tanulmányozására kormánya 
segélylyel Antwerpenbe kiküldeni, illetőleg a nagyméltóságú, 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak, kiküldetésre 
ajánlani méltóztassék. 

A kiállítás a franczia, belga és hollandi bibliographiai és 
nyomdászati vívmányokat s ezeknek Önállóságát a német biblio-
graphiával és nyomdászattal szemben - fogja dokumentálni. 

És ha figyelembe veszszük, hogy a mi egész műveltségünk 
és tudományunk német emlőkön táplálkozik, továbbá, hogy könyv
táraink rendezési tervezete és bibliographiai módszerünk német 
elveken alapszik, úgy az ügy érdekében kívánatosnak kell tar
tanom, hogy ezen franczia elveken alapuló kiállítást közülünk is 
valaki megtekintse és tanulmányozza. 

Hogy az antwerpeni Plantin-Múzeum páratlan gyűjtemé
nyeinek tanulmányozása magában véve is sokoldalú tanulságot 
nyújt a bibliographushak, ki itt a Plantin-nyornda 300 éves tör
téneti fejlődésének összes emlékeit a XVI. századtól kezdve a 
XIX. századig a maguk eredeti és csonkítatlan állapotukban 
tanulmányozhatja -s-fogalmat nyerhet egy XVI. századbeli nagy
szabású nyomda . teljes felszereléséről és berendezéséről, műizlé-
séíől és a tudomány szolgálatában kifejtett 300 éves működé
sének eredményéről, ezt Méltóságod előtt bizonyítanom fölösleges. 

De nem ezen szempont az, melyért a congressuson résztvenhi 
óhajtanék. 

A Plantin-Múzeum gyűjteményeit irodalmi szakleírásokból 
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ismerem s ha alkalmam lesz a brüsseli királyi könyvtár Corvin-
Missaleját a helyszínén tanulmányozhatni, megtekinthetem akkor 
a Brüsseltől egy órányira lévő antwerpeni Plantin-Múzeumot is. 

Az indító ok, mely engem az antwerpeni eongressuson 
résztvenni késztet, a következő: Mi ez esztendőben ünnepeltük 
Mátyás király halálának négyszázadik évfordulóját, kinek egyik 
legnagyobb alkotását a budai Corvina-könyvtár képezi. Ezen 
könyvtárról a világirodalomban még a szakemberek közt is sok 
téves nézet uralkodik, melyeket helyreigazítanunk a mi hazafias 
kötelességünk. Tizenöt évi könyvtári kutatásaimban szomorúan 
tapasztaltam, hogy még a külföldi szakemberek sem ismerik a 
Corvina maradványainak characterét, czímerét és bőrkötését, 
melyeknek alapján a codexeket Mátyás király könyvtárának vindi
kálhatjuk. 

Azt hiszem, hogy az antwerpeni congressus igen kedvező 
alkalom arra, hogy a Corvina-kérdést az itt egybegyűlt szakfér
fiakkal megismertessük, s figyelmeket a Corvin-codexek saját
ságaira felhívjuk. E szakférfiak túlnyomó részben könyvtárnokok 
és bibliographusok levén, ha a Corvin-codexek characterével meg
ismerkednek, segédkezet nyújthatnak nekünk a még külföldön 
lappangó Corvin-codexek felkutatásában, s adalékaikkal hozzá
járulhatnak a Corvina-könyvtár általunk czélba vett irodalmi recon-
structiójának integritásához. 

Ezért az ügy érdekében időszerűnek tartanám : Először : 
Hogy a múzeumi könyvtár gazdag fényképmásolat-gyüjteményéből 
a Corvina legnevezetesebb maradványainak czímlapjait és bőr
kötéseit az antwerpeni congressus szakférfiainak bemutassuk s 
figyelmöket a Corvin-codexek sajátságaira felhívjuk. Ez esetben 
készséggel ajánlkozom a corigressuson német vagy latin előadás 
tartására s kérem Méltóságodat, hogy e czélra a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium engedélyét részemre kiesz
közölni méltóztassék, hogy a fényképmásolatokat térítvény mellett 
Antwerpenbe két heti használatra magammal vihessem és a 
congressus tagjainak bemutathassam. Másodszor: Tekintve, hogy 
Mátyás király könyvtárának bőrkötései egy önálló magyar könyv
kötői stylt képviselnek, melyhez hasonlót a renaissancekori bőr
kötések közt sehol sem találunk; tekintve, hogy ezen bőrkötések 
oly jellemzők, hogy ezeknek alapján a Corvin-codexek akkor is 

Magyar Könyv-Szemle. 1890. 21 
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felismerhetők és meghatározhatók, ha czímlapjukról a Corvin-czímer 
hiányzik; végül tekintve, hogy ezen könyvkötői styl, melyet mi 
voltunk szerencsések felderíteni és megállapítani, az általános 
bibliographiában és a könyvkötészet történetében egészen isme
retlen: óhajtanék a congressuson a M. Nemzeti Múzeum nevében 
Mátyás király könyvtárának bőrkötéseiről indokolt indítványt tenni, 
mely ha elfogadtatnék, a congressus Gompte-Rendu-jében látna 
napvilágot s Mátyás király könyvtárának bőrkötéseit nemcsak 
szélesebb körben megismertetné, de a speciíicus nemzeti Corvin
féle könyvkötői stylt nemzetközi színvonalra emelné. 

Részünkről ez volna szerény nézetem szerint Mátyás király 
halála 400-ik évfordulójának méltó megünneplése, mely nyomot 
hagyna az európai culturtörténetben, a szakférfiak figyelmét a 
Corvina felé irányozná, a könyvkötészet történetét egy ismeretlen 
styllel gazdagítaná s a Corvina-könyvtár bőrkötéseinek ismeretét 
a világirodalomban mindenkorra megörökítené. 

S mivel indítványomnak csak úgy volna gyakorlati eredménye, 
ha a jellemző Corvin-bőrkötéseket egy sikerült facsimilével illus-
trálnám, mély tisztelettel arra kérem Méltóságos igazgató Urat, 
kegyeskedjék megengedni, hogy azon esetre, ha indítványom a 
congressus által elfogadtatnék, ily facsimilét az említett Compte-
Rendu szamára a M. N. Múzeum költségén csináltassak. 

Boldog emlékű Horváth Istvánnak örök dicsőségét fogja 
képezni, hogy a Sylvestre «Paléographie Universelle» czimű monu
mentális vállalatban, mely a világ összes népeinek legrégibb irott és 
festett emlékeit szines facsimilékben reproducálva tünteti fel, a két 
legrégibb magyar nyelvemléket : a Pray-codexet és a bécsi magyar 
codexet sikerült facsimilékben megörökítette, s a magyar középkori 
könyvírás két legrégibb emlékét a világirodalom keretébe beillesztette, 
azt hiszem, mi nem kisebb szolgálatot teszünk a hazai culturának 
akkor, ha Mátyás király halálának 400-ik évfordulóján egy nemzet
közi bibliographiai vállalatban megörökítjük a Corvina maradvá
nyainak jellemző bőrkötését, ezt a külföldi szakférfiakkai megismer
tetjük s bemutatjuk nekik a renaissance legkiválóbb magyar biblio
graphiai hagyományait. 

Ezen hazánkban keletkezett, hazánkfiai által felderített és 
megállapított magyar könyvkötői styl helyet kér a könyvkötészet 
általános történetében s midőn azt szélesebb körben a külföldi 



Csontosi Jánostól. 309 

szakférfiakkal megismertetjük a Corvin-kötés nemzeti characterét 
nemzetközi bibliographiai fontosságra emeljük. 

így Plantin Kristóf halálának 300-ik évfordulóján a Plantin 
traditiókkal párhuzamosan ünnepelni fogjuk Corvin Mátyás 400 
éves bibliographiai traditióit s közkincscsé teszszük ezeket az európai 
szakirodalomban. 

Ezen két szempontból óhajtanék az antwerpeni bibliographiai 
congresszuson résztvenni, ezért ajánlom kérésemet Méltóságos Igaz
gató Ür nagybecsű figyelmében. 

Indítványom szövegét, ha a nagyméltóságú minisztérium a 
M. N. Múzeum képviseletével a congresszuson megtisztel, közölni 
fogom jóváhagyás végett Méltóságoddal. 

Ezek után fogadja Méltóságos Igazgató Úr kitűnő tiszteletem 
nyilvánítását. 

Budapest, 1890. jul. 15-én 
Méltóságos Igazgató Urnak 

alázatos szolgája 
Csontosi János, 

múzeumi könyvtári segédőr mint a 
könyvtári hivatal ez idő szerinti vezetője. 

Ezen felterjesztést Pulszky Ferencz múzeumi igazgató egész 
terjedelmében magáévá tette s kiküldetésemet az antwerpeni con-
gressusra a M. N. Múzeum képviseletében a vallás és közoktatási 
m. kir. minisztériumnak melegen ajánlotta. 

Ennek következtében a vallás és közoktatási m. kir. minisz
térium megbízott azzal, hogy az antwerpeni bibliographiai con-
gressuson a M. N. Múzeumot képviseljem. 

Hivatalos kiküldetésem befejezett dolog lévén, Mátyás király 
könyvtárának bőrkötéseiről a következő indítványt nyújtottam be 
a M. N. Múzeum Igazgatóságához jóváhagyás végett: 

Indítvány Mátyás király könyvtárának bőrkötéseiről. 

Tekintve, hogy Corvin Mátyás király egyik legnagyobb alko
tásának, a róla nevezett Corvina-könyvtárnak bőrkötései, melyek 
40 európai könyvtárnak cimeliáit képezik s elszórt maradványaik
ban az egykori hírneves könyvtár régi dicsőségét hirdetik, oly jel
lemzők és typicusak, hogy decorativ tekintetben minden más közép-

17* 



310 Az antwerpeni bibliographiai congressus. 

kori és renaissance-kori bőrkötéstől különböznek ; tekintve, hogy 
az ezeken fenmaradt aranyos virágdiszítések, úgy az aranynak 
borítéktáblákon préselt díszítésekre való korai alkalmazásánál, 
mint a motívumok eredetiségénél fogva, a könyvkötészet történeté
ben ekkorig kellően méltatva nincsenek; tekintve, hogy ezen jel
lemző bőrkötésekből, (melyek sötétvörös vagy barna bőrön vakon 
préselt arabesk-diszítés mellett, túlnyomóan virágos aranydiszíté-
seket, stylizált tulipánokat, a táblák közepén Magyar- és Csehország 
egyesített koronás czímerét, néha pedig külön paizsban az ágon 
álló, csőrében gyűrűt tartó hollót különböző csoportosításban, de 
mindig ugyanazon motívumokkal tüntetik fel) a kéziratok Corvin 
jelleme akkor is meghatározható, ha ezek czímlapjáról a Corvin-
czímer hiányzik; tekintve, hogy ezen bőrkötések általános biblio
graphiai és könyvkötészeti szempontból azért birnak fontossággal, 
mert egy ekkorig ismeretlen önálló könyvkötői styl jellemét tar
tották fönn, mely a Grolier-stylnél 100 évvel régibb : mondja ki 
az antwerpeni bibliographiai congressus, hogy a Corvina-könyvtár 
bőrkötéseit az általános bibliographia, különösen pedig a renais
sance-kori könyvkötészet szempontjából fontosaknak és jellemzők
nek tartja, ezekre a szakférfiak figyelmét felhívja és megismerte
tésük czéljából ezeknek jellemző facsimiléjét a Congressus Compte-
Rendu-jébe a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum kívánságára 
és költségére felveszi. 

A budapesti Magyar Nemzeti Múzeum nevében az antwerpeni 
bibliographiai congressushoz beadja : 

Budapest, 1890. jul. 25-én 
Csontost János, 

múzeumi könyvtárőr helyettes. 

Pulszky Ferencz az indítvány szövegét jóváhagyván, ezt 
Kereszty István könyvtári gyakornok franczia nyelvre lefordította, 
Pulszky Ferencz revideálta és július 25-én elküldtük postán Ant
werpenbe az előkészítő bizottság elnökségéhez. 

A M. N. Múzeum a congressusi meghívót július havában 
kapván, mikor a congressus programmja, osztályai és tisztviselői 
meg voltak állapítva, sietni kellett az indítványnyal, hogy ezt az 
előkészítő bizottság még idejében előzetesen tárgyalhassa és a con
gressus 1. osztályának (a hova az ügy tartozott) jelentést tegyen róla. 

Ezután a könyvtár fényképmásolat-gyüjteményéből kiváló-
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gattam 00 jellemző Corvin-bőrkötés- és Gorvin-czímlap-másolatot 
gondosan becsomagoltam, baleset ellen biztosítottam és augusztus 
2-ikán az igazgatóság engedélyével elküldtem postán előre Antwer 
peribe, hogy mire én ide megérkezem, a csomag reám várjon és 
ha előadást tartok a Corvináról, kezemnél legyen. 

Magam augusztus 3-ikán keltem útra s fél napi megszakí
tással, melyet a lipcsei új könyvipar-múzeum tanulmányozására 
fordítottam, egyhuzamban mentem Antwerpenbe, hova augusztus 
6-ikán délben érkeztem meg. 

Hogy a congressus iránt európaszerte, de különösen Franczia-
országban, Hollandiában és Belgiumban a szakférfiak közt, mily 
nagy érdeklődés nyilvánult, erről tanúskodik a következő két 
névjegyzék, melyet az előkészítő bizottság a congressusra jelent
kezőkről közrebocsátott s melyet itt egész terjedelmében közlünk. 

Az első névjegyzék így szól: 

I. 
Liste des adhérents a la conférence du livre qui se tiendra 

a Anvers le 7, S, et 9 Août 1890. 

Messieurs 

VAN DEN PEEREBOOM, J. Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes 
bibliophile. 

LEJEUNE. JULES, Ministre de la Justice. 
DE WAEL, LEOPOLD, Bourgmestre de la ville d'Anvers. 
VAN DEN NEST, ARTH., Écbevin de la ville d'Anvers. 
VAN RYSWYCK, JEAN, Échevin de la ville d'Anvers. 

ADRIAENSEN, JEAN, Inspecteur cantonnai de l'enseignement primaire. Anvers. 
ARCHIVIO STORICO GENT1LIZI0, Milan. 
ARNOLD, Th. J. J., Bibliothécaire-adjoint à la bibliothèque de l'Université 

de Gand. 
AULIT, AUGUSTE, Homme de lettres, Anvers. 
BAER, SIMON LEOPOLD, Libraire, Francfort s/M. 
BAILLENCOURT, RODOLPHE DE, dit Courcol, Notaire, trésorier de la société 

des antiquaires de la Morinie, St Omer (Pas-de-Calais). 
BARACK, Dr KARL AUGUST, Bibliothécaire en chef de l'Université et de la 

Bibliothèque nationale, Strasbourg. 
BEÉRTS, FRANS, Libraire, Anvers. 
BEL1N, HENRI, Secrétaire du Conseil du Cercle de la Librairie, Paris. 
BELLEMANS, Louis, Bibliophile, Anvers. 
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BERGMANS, PAUL. Secrétaire-adjoint de la Commission de la Biographie 
Nationale, Gand. 

BILLIET, PAUL. Rédacteur du Koophandel, Anvers. 
BLOCKHUYS, Jos., Commis de Ire classe à la Bibliothèque de la ville d'Anvers. 
BLOMME, ARTHUR, Membre effectif de l'Académie d'Archéologie de Belgique, 

Termőn de. 
BOELE VAN HENSBROECK, Libraire, La Haye. 
BOGHOUT, JAN FRANS VAN, Littérateur, Anvers. 
BONDAM, A. C , Archiviste de l'État, Bois-le-duc. 
BORGEAUD, GEORGES, Fabricant d'articles spéciaux pour bibliothèques, Paris. 
BORGHT, A. VAN DER, Fondeur de caractères, Bruxelles. 
BORMANS, STANISLAS, Administrateur inspecteur de l'Université de Liège. 
BOSCH, AD. NICOLAS, Éditeur de l 'Annuaire de la librairie Belge, Bruxelles. 
BOSIERS, ERNEST, Avocat, Anvers. 
BOUCHERY, JAN, Libraire, Anvers. 
BRUYLANT-CHRISTOPHE, EM., Éditeur, Bruxelles. 
BURDETT MASON, Bibliophile, Château de Sans (Basses Pyrénées). 
BUSCHMANN, PAUL, Imprimeur, Anvers. 
BUSCHMANN, GUSTAVE, Commis de l r e classe à la Bibliothèque de la ville 

d'Anvers. 
BUSSE, Conseiller supérieur du Gouvernement, Directeur de l'imprimerie 

Impériale, Berlin. 
CALLEWAERT FRÈRES, Libraires-Éditeurs, Bruxelles. 
CAPRON, JULFS, Bibliophile, Ypres. 
CASTEELE, DÉSIRÉ VAN DE, Conservateur des archives de l'État à Liège. 
CASTROVILLARE, Marquis Caïetan Gallo de, Inspecteur des fouilles et des 

monuments antiques à Castrovillare, Italie. 
CATALAN, EUGÈNE CHARLES, Bibliophile, Liège. 
CATTREUX, LOUIS, Homme de lettres, Bruxelles. 
CERCLE BELGE de la librairie, de l'imprimerie et des professions qui s'y 

rattachent, Bruxelles. 
CERCLE de la librairie, Paris. 
CHATROUSSE, JUST., Secrétaire-gérant du Cercle de la librairie, Paris. 
CHÉRIE, A., Rédacteur de VArgus de la Presse, Bruxelles. 
CHRISTOPHERSEN, Consul général de Suède et Norwège, Anvers. 
CLAESSENS, L., Relieur, Bruxelles. 
CLÄRE HUDSON, Rév. J., M. A., Horncastle. . 
CLAY, C. J. et Sons, Imprimeurs de l'Université de Cambridge. 
CLAEYS, G., Avocat, bibliothécaire, Bruges. 
COGELS, PAUL, Bibliophile, président de l'Académie d'Archéologie de Belgique, 

Anvers. 
COMITÉ d'inspection et d'achats de livres de la bibliothèque publique com

munale, Douai. 
CORNELISSEN-LEBÈGUE, L., Libraire, Bruxelles. 
CORNETTE, ARTHUR, Professeur à l'école Normale, Anvers. 
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CORTYL, EUGÈNE, Secrétaire du Comité Flamand de France à Bailleul, Nord. 
COSTENOBLE, HERMANN, Libraire-Éditeur, Iéna. 
COSTER, AUGUSTE, Bibliophile, Bruxelles. 
CRÉPIN, FRANÇOIS, Directeur du Jardin Botanique de l'État, Bruxelles. 
CRUYSSEN, A. C , VAN DER, Inspecteur l'enseignement primaire, Malines. 
CUPÉRUS, N. J., Membre du Conseil Communal, Anvers. 
CUYCK, FRANS VAN, Professeur à l'école normale de la ville d'Anvers. 
DANEL, L., Imprimeur, Lille. 
DAUBY, Directeur du Moniteur, délégué de Département de la Justice, Bruxelles. 
DAUGNON, Comte J. J. DE. Vice-président du collège international et direc

teur de l'Archivio Storico Gentilizio, Milan. 
DEBEER, TACO HAJO, Professeur, Amsterdam. 
DEBOM, EMÁNUEL, Littérateur, Anvers. 
DE BORCHGRAVE, J., Avocat, membre de la Chambre des Représentants. 

Bruxelles. 

DE BRAEY, CH., Bibliophile, Anvers. 
DE CASEMBROOT, L., Bibliothécaire du Conservatoire royal de musique à 

Bruxelles. 
DECEULENEER, ADOLPHE, Professeur à l'Université, Gand. 
DEDECKER, AUGUSTE, Relieur, Gand. 
DE GOEY, ROGER, Professeur à l'Athénée royal et à l'école de Navigation 

de l'État, Ostende. 
DE LAET, FRÉD., Greffier de la province, Anvers. 
DE NOUE, V. ARS., Archéologue, Malmédy. 
DE JAGER, A, de la firme : Héritiers B. Van Der Kamp, imprimeurs et édi

teurs, Groningue. 
DE KONINCK, AUG., Bibliothécaire adjoint de la Chambre des Représentants, 

Bruxelles. 
DELALAIN, PAUL, Ancien Président du Cercle de la Librairie, Paris. 
DELCOURT, JULES, Conseiller à la cour d'appel. Bruxelles. 
DELMER, ALEX., Bibliothécaire de l'Université, Liège. 
DELHASSE, FÉLIX, Éditeur-Libraire, Namur. 
DELVAUX, VICTOR, Libraire-Éditeur, Namur. 
DELVIGNE, Chanoine, Bibliophile, Bruxelles. 
DE MONT, POL, Professeur à l'Athénée royal, Anvers. 
DE ROEVER, N., Archiviste, Amsterdam. 
DE SCHREVEL, CHANOINE, Directeur du Séminaire épiscopal, à Brnges. 
DESCLÉE, Éditeur, Tournai. 
DE SEYN-VERHOUGSTRAETE, H. Z. S., Éditeur, Roulers. 
DESGUIN, Dr VICTOR, Membre de l'académie royale de médecine de Belgique, 

Anvers. 
DESLANDES, V., Directeur de l'imprimerie nationale, Lisbonne. 
DE SMEDT, CHARLES, Président ze la société des Bollandistes, Bruxelles. 
DESTREE, J., Conservateur adjoint du musée royal d'antiquités et d'armures 

Bruxelles. 
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DESTRÉE. JULES. Artiste graveur, Mons. 
DESTRÉE, MADAME JULES, Artiste graveur, Mons. 
DE VINGK-DE W1NNEZEELE, Baron, Bibliophile. Anvers. 
DE VINNE, THÉO., Imprimeur, New-York. 
DE VRIES, R. W. P.. Secrétaire de la société royale d'archéologie Amsterdam. 
DEWALCQUE, GUSTAVE, Professeur à l'université de Liège. 
D'HONDT, PIETER, Bibliothécaire, Bruxelles. 
DOORSLAER-VERBEKEN, D. VAN, Imprimeur-Éditeur, Bruxelles. 
DRIES, J. VAN DEN, Administrateur de VEscaut, Anvers. 
DUMERCY, CHARLES, Avocat, bibliophile, Anvers. 
DUMONT, JEAN, Directeur de l'école professionnelle de typographie, Bruxelles. 
DUNK, J. H., Libraire, Amsterdam. 
DYCKMANS, HENRY, Avocat, Anvers. 
DZIATZKO, professeur, bibliothécaire en chef de l'Université, Goettingue. 
ENGELBERT. JAN, EMILIUS, Directeur de ventes publiques, Rotterdam. 
ENSCHEDE, ADR. J., Archiviste, Haarlem. 
ERRERA, PAUL, Avocat, Bruxelles. 
FABIUS. A. V. J., Archiviste, Naarden. 
FAUCON, LUCIEN, Sous-conservateur de la bibliothèque et du musée de la 

ville de Paris. 
FÉTIS, EDOUARD, Conservateur en chef de la bibliothèque royale, Bruxelles. 
FORST, 0., Libraire, Anvers. 
FRANÇOIS, Chef de division à l'administration centrale, délégué du dépar

tement de la justice, Bruxelles. 
FREDERIKS, P. J., Directeur en chef adjoint du musée royal, Amsterdam. 
GANTRELLE, Jos, Professeur émérite à l'université de Gand. 
GARNETT, RICHARD, Conservateur des livres imprimés, British muséum, 

Londres. 
GÉNARD, P., Archiviste de la ville d'Anvers. 
GIESEN, Jos., Avocat, Anvers. 
GILON, ERNEST, Éditeur, Verviers. 
GINN, et C° Éditeurs d'ouvrages classiques, Boston. 
GITTENS, FRANS, conseiller communal, Anvers. 
GOEMAERE, ARTHUR, Rédacteur en chef du Précurseur, ancien président 

de l'association de la presse Belge, Anvers. 
GOMEZ, MANÖEL, Bibliophile, Lisbonne. 
GOOVAERTS, ALPHONSE, Chef de section aux Archives Générales du Royaume, 

Bruxelles. 
GRANDGAIGNAGE, EDM., Directeur de l'Institut supérieur de Commerce, 

Anvers. 
GRAND JE AN, L., Ancien bibliothécaire de l'Université de Liège. 
GRANGES DE SURGÈRES, Marquis de, Membre de la Société des Bibliophiles 

contemporains de Paris, Nantes. 
GRESSIN-DUMOULIN, E u e , Rédacteur de VOpinion, Anvers 
GROESSER, J A C , Imprimeur, Conseiller communal, Anvers. 
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GROSJEAN-MAUPIN. Libraire-éditeur, Nancy. 
HAARST, JOH. W I L . GEO VAN, Bibliothécaire de l'Université de Groningue. 
HAEGHEN, FÉRD. VAN DER, Bibliothécaire de l'Université de Gand. 
HANSEN, Dr C. J., Bibliothécaire de la ville d'Anvers. 
HARLEZ. le Chevalier CHARLES DE, Professeur de l'Université de Louvain. 
HASSELBRINK, F., Libraire, S*-Gall. 
HAVRE, le Chevalier GUSTAVE VAN, Président des Bibliophiles Anversois 

Anvers. 
HAYEZ, F., Imprimeur de l'Académie Royale. Bruxelles, 
HEBERT, LÉONCE, Libraire-éditeur, Paris. 
HEDELER, G., Éditeur du Deutsch-Englisch-Französisch Export Journal, 

Leipzig. 
HENNE, ALEX., Membre de l'académie royale de Belgique. Bruxelles. 
HENNEQUIN, Lieutenant-Colonel, Directeur de l'institut cartographique mili

taire, Bruxelles. 
HENRARÜ, Général P.,m Secrétaire de l'académie d'archéologie de Belgique, 

Anvers. 
HENRY, Louis, Membre de l'académie royale de Belgique, professeur de 

chimie à l'université de Louvain. 
HESSELS, J. H., Homme de lettres, Cambridge. 
HEUVELMANS. JEAN LOIS, Directeur de l'hôpital des Anglais, Liège. 
HEYMANS, VICTOR, Bibliophile, Malines. 
HEYWOOD, ABEL, et Son, Manchester. 
H1LLE, Jos. VAN, (de la maison Ve De Bäcker), Imprimeur, Anvers. 
HOLLIER-LAROUSSE et Co, Imprimeurs-Éditeurs, Paris. 
HORMANN, Dr LUDWIG VON, Directeur de la Bibliothèque de l'Université 

impériale, Innsbruck. 
HOSTE, AD., Imprimeur-Éditeur, Gand. 
HYMANS, HENRI. Conservateur du cabinet des Estampes à la Bibliothèque 

Royale, Bruxelles. 
JENKINSON, FRANCIS, Bibliothécaire de l'Université de Cambridge. 
JORISSENNE, Dr, Bibliophile, Liège. 
JOUAUST, Imprimeur, Paris. 
KALFF, MARTIN, Rédacteur de VAlgemeen HandelsJilad, Amsterdam. 
KAMP, Héritiers B. VAN DER, Imprimeurs, Groningue. 
KANTOROWICZ, MAX., Libraire, Milan. 
KNOETIG, B., Directeur de VArt de VImprimerie, Bruxelles. 
KNÜTTEL, Dr W. P. C , Employé à la Bibliothèque royale de la Haye. 
KOCKX, FR. , Imprimeur, Conseiller communal, Anvers. 
KOEHLER, HUGÓ, Libraire, Leipzig. 
KOEHLER, K. FR. , Librairie ancienne,. Leipzig. 
KOUDRIAFFSKY, DE, Premier secrétaire ge la Légation de Russie, Bruxelles. 
KUYCK, FR. , VAN, Artiste peintre, Président de la section des arts plastiques 

du Cercle Artistique, Anvers. 
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LAP1ERRE, EUGÈNE, Conservateur de la Bibliothèque publique de la ville de 
Toulouse. 

LAROCHE. P. M., Imprimeur, Arras. 
LEE, MAURITZ, VAN, Ghef de division au Ministère de l'Intérieur, Bruxelles. 
LEEN, HUBERT, Directeur de la société pour la propagation de livres à bon 

marché, Bruxelles. 
LEPAIGE, CONSTANTIN, Professeur à l'université de Liège, membre de l'aca

démie royale de Belgique. 
LEROI, PAUL, Rédacteur en chef de VArt, du Courrier de VArt et de la 

Bévue illustrée. Paris. 
LEWIS, REV. S. S., Conservateur de la bibliothèque de Corpus Christi Col

lege. Cambridge. 
LOEBER Jr, J. A., Correspondant de Vlllustrirte Zeitung für Buchbinder ein, 

Leiden. 
LOGEMAN, Professeur à l'université, Gand. 
LOMBAERTS, EOM., Bibliophile, Anvers. 
LONGIER, Société générale d'Éditions, Paris. 
LOOY, S. L, VAN, Libraire, Amsterdam. 
MAES, Jos., Éditeur-photographe, président de l'Assocation belge de photo

graphie, Anvers. 
MAES, PAUL, Bibliothécaire de l'Université de Liege. 
MAGNUSKI, MARCEL, Directeur de l'École Estienne, Paris. 
MANCEAUX, HECTOR, Imprimeur-Éditeur. Mons. 
MANCEL, EMILE, Commissaire-général de la marine en retraite, Bibliophile, 

Dunkerque. 
MANTIN, GEORGES, Paris. 
MARSY (Comte de) Directeur de la Société Française d'Archéologie, Compiègne. 
MASSON, G., Ancien président du Cercle de la Librairie, membre de la 

Chambre de Commerce, Paris. 
MERZBACH, HENRY, Ancien éditeur, président de la classe de la Librairie 

et de l'Imprimerie belge à l'exposition de Paris 1889, Bruxelles. 

MICHIELS. F., Imprimeur en taille douce, Anvers. 
MOENS, W. H. Homme de lettres, Tweed Lymington, Hampshire. 
MOES, E. W. Archiviste-adjoint, Rotterdam. 
MONTGOMERY, ROBERT, Artistre peintre, Anvers. 
MOORTGAT, A., Professeur à l'Athénée, Anvers. 
MÖSSLY, J., Relieur, Anvers. 
MOTTE, ALPH., Relieur, successeur de Trautz-Bauzonnet, Paris. 
MULDER, JAN JORIS, Étudiant, Anvers. 
MÜLLER, D»' ALOIS, Bibliothécaire de l'université impériale de Graz. 
MULLER, Dr PHIL. , Bibliothécaire en chef de l'université, léna. 
NYHOFF, MARTINUS, Libraire, La Haye. 
OMONT, HENRI, Bibliothécaire au département des manuscrits de la biblio

thèque nationale, Paris. 
OPPENHEIM, FÉLIX, Bibliophile, Paris. 
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OS-DE WOLF, VAN, Éditeur, Anvers. 
PALME, VICTOR, Éditeur, directeur de V Ami des Livres, Paris. 

PAVORD-SMITS, F. S. VAN DE> Littérateur et éditeur, Leide. 

PEETERS, CHARLES, Éditenr-Libraire, Louvain. ; 

PEPPERMILLER, HERM.,Bibliothécaire à l'École Polytechnique, Aix-la-Chapelle. 
PERTHES, ERNST, (de la firme Frederik Andreas Perthes), Libraire-Éditeur, 

Gotha. 

PICARD, EDMOND, Avocat à la Cour de Cassation, Bruxelles. 

PICHOT. E., Imprimeur, Paris. 
PLÖN, EUGÈNE, Ancien président du Cercle de la Librairie, Paris. 
POLLAK, D r H. J., Recteur-adjoint du Gymnasium Erasmianum, Rotterdam. 
QUAEDVL1EG, RICHARD, Rédacteur en chef de VIllustration Européenne 

Bruxelles. 

REUSENS (Chanoine) Bibliothécaire de l'Université, Louvain. 

RIGOUTS, KAREL, Pharmacien, Anvers. 

RIVIÈRE, BENJAMIN, Bibliothécaire de la bibliothèque publique communale 

Douai. 

ROBBERS, J. G. Éditeur, Amsterdam. 
ROBERTS, W., Éditeur rédacteur du Bookvorm, Londres. 
ROBYNS, VICTOR, Avocat, Anvers. 
ROEÜER, ALFRED, (JOS. Roeder et C°) Imprimeur, négociant en papier, Anvers. 
ROELANTS, HENDRIK ADRIAAN ALARIUS, Éditeur, Schiedam. 

ROOSES. MAX, Conservateur du Musée Plantin-Moretus, Anvers. 
ROSSEELS, EMM., Administrateur du Musée Plantin-Moretus, Anvers. 
ROUSSEAU, J., Directeur-général au Ministère de l'Intérieur et de l'Instruc

tion Publique, Bruxelles. 
RUEFF, MAX;, Libraire, Anvers. 
RUELENS, CHARLES, Conservateur à la Bibliothèque royale, Bruxelles. 

RUELENS, GEORGES, Avocat, Bruxelles. 
SCHAAF, J. H. L., Bibliophile, Haarlem. : 

SCHAVYE, J., Relieur du Roi, Bruxelles. 
SCHILLEMANS (W. J. Thieme et C°), Éditeur, Zutphen. 
SCHOFFER, Président de la Société Royale d'Archéologie, Amsterdam. 

SCHOTT, Prof. THEOD., Bibliothécaire, Stuttgart. 
SCHUCK, LÉON, Marseille. 
SÉDARD, EUGÈNE, Directeur ee VIntermédiaire des imprimeurs. Lyon. 

SEGHERS, Louis, Lithographe, Anvers. 

SIEBEB, D r Louis, Bibliothécaire en chef de l'université, Baie. 
SIFFER, A., Éditeur, Gand. 
SINKER, ROBERT, Bibliothécaire de Trinity College, Cambridge. 
SLEECKX, D., Inspecteur honoraire en chef de l'instruction primaire, Schaar-

beek-Bruxelles. 

SMEKENS, THÉOPHILE. Président du tribunal civil, Anvers. 

SNIEDERS, Dr AUG., Rédacteur en chef du' Handelsblad, Anvers. 
SOIL, EUCÈNE, Juge au tribunal civil, Tournay. 
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SOMEREN. J. F. VAN, Bibliothécaire de l'Université, Utrecht. 
SOROZE, Capitaine de Gendarmerie, Mons 
SOULICE, L., Bibliothécaire archiviste de la ville de Pau. 
SPEYBSOUCK, Auc , VAN, Chanoine. Bruges. 
SPITAELS, D., Éditeur, Borgerhout. 
STEIN, HENRI, Employé aux Archives nationales, Paris. 
STERCK, JAN F. M., Libraire, Amsterdam. 
STRATEN-PONTHOZ, Comte FRANÇOIS VAN DER, Président de la Société 

royale d'archéologie de Bruxelles. 
SUSAN, C. H. L., Éditeur, La Haye. 
SYTHOFF, A. W., Éditeur, Leide. 
TEMPLIER, ARMAND président du Cercle de la Librairie, Paris. 
TEN BRINK, JAN, Professeur à l'Université de Leide. 
THEUNISSENS, L.; Secrétaire des bibliophiles anversois, Anvers. 
THIBAUT. CL., Imprimeur, Anvers. 
THIEBAULT, CH., Avocat à la cour d'appel, Bruxelles. 
TJEENK-W1LLINK, Dr H. D., Éditeur, Haarlem. 
TOOTILL, ELLIS, Graveur, Manchester. 
TRACOU, PIERRE, Dr en médecine, Bibliothécaire en chef de l'université de 

Lille. 
TRIGT, G. A. VAN, Libraire, Bruxelles. 
T'SJOEN, E. H., Professeur, Bruxelles. 
ULLENS. A.. Chef de Cabinet du gouverneur de la province, Anvers. 
UZANNE, OCTAVE, Bibliophile directeur du Livre moderne, Paris. 
VALLUET, PAUL, Bibliothécaire à la faculté de théologie protestante à Mon-

tauban. 
VABENBERGH, EMILE, Conseiller Provincial, archéologue, Gand. 
VELD, ERN. VAN DE, Directeur de la librairie V v e Ferdinand Larcier Bruxelles. 
VERCRUYSSE LÉOP., Courtrai. 
VERDURE, PHILIBERT, Directeur de la Tribune de Mons, Mons. 
VUYLSTEKE, JULES, Libraire, Gand. 
WALDSTEIN, CHARLES, Litt. D. PH. D.. Professeur d'archéologie classique à 

l'université de Cambridge. 
WARENDORF, Jr, S. Éditeur, Amsterdam. 
WAUWERMANS, Général H., Président de la société de Géographie, Anvers. 
WAYLAND-KERSCHAW, S., Membre de la société des antiquaires, conser

vateur de la bibliothèque du palais de Lambeth, Londres. 
WEALE W. H. JAMES. Littérateur, Londres. 
WEBER, MAX, Graveur sur bois, Bruxelles. 
WELCH, CHARLES, Bibliothécaire de la Corporation de la Cité dq Londres 

(Guildhall), Londres. 
WELSH, CHARLES, Éditeur, Associé de la maison Griffilh, Harran, Okeden 

Welsh, Londres. 
WEZELAAR, M. B., Bibliophile, Anvers. 
WILLEMSEN, GUSTAVE, Greffier au tribunal de commerce, S* Nicolas (Waas). 
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WINAND-KLOCK, Éditeur, Hasselt. 

WORMSER, J. A., de la firme Hoeveker en Zoon, Éditeurs-Libraires. Ams
terdam. 

WOUCTERS-VAN EYCK, HAMILCAR GUST-ALPH., Libraire, Anvers. 
WOUTERS, VICTOR, Avocat, Président du Cercle Artistique, Scientifique et 

Littéraire, Anvers 
WOUWERMANS, ARMAND. Ribliophile, Anvers. 
YATES. JAMES, Conservateur de la Bibliothèque publique de Withkirk View 

Haltor, près de Leeds 
ZACKAUER, Bibliothécaire de l'université de Sienne. 
ZAHN, G. P. H , de la firme J. L. Beyers, Libraire, Utrecht. 
ZECH-DUBIEZ, Imprimeur-Libraire, Braine-le-Comte. 
ZEGGELEN, TH. H VAN, (de la maison M. J. P. Van Santen), Imprimeur, 

Amsterdam. 
ZUYLEN, ALBERT VAN, Avocat, Anvers. 
ZUYLEN, Colonel G. E. V. L. VAN. La Haye. 

Ezeken kívül a későbben jelentkezőkről még egy második 
névjegyzéket is adtak ki, mely így szól: 

II. 
Seconde liste des adhérents a la conférence du livre 

qui se tiendra a Ànvens le 7, S, et 9 août 1890. 

Messieurs : 
ASSCHE (Auote VAN), architecte, Gand. 
BELINFANTE (AUG.). éditeur, La Haye. 
BEBGHE (B. VAN DEN), bibliothécaire-adjoint à l'Université de Gand. 
BUBEAU (LE) de l'Union internationale pour la protection des oeuvres litté

raires et artistiques, Berne. 
CAROLY (GEORGES), avocat, Anvers. 
CHARAVAY (EUGÈNE), directeur de VImprimerie, Journal de la Typographie 

et de la Librairie, Paris. 
CLAESSENS (PAUL), relieur, Bruxelles. 
CLAEYS (F.), librairie-éditeur, Bruges. 
CLAEYS (GUST.), libraire-éditeur, Bruges. 
CSONTOSI (JEAN), bibliothécaire du Musée National Hongrois de Budapest. 
DEBIÈVBE (EUGÈNE), bibliothécaire en chef de la ville de Lille. 
DELBEKE (AUGUSTE), avocat, Anvers. 
DELLAFAILLE (RENÉ), bibliophile, Anvers. 
DROOGGENBROECK (J. A. VAN), délégué du ministre de l'Intérieur Bruxelles. 
DURIEU (D r W. N.), directeur de la bibliothèque de l'Université de Leiden. 
HAEGHEN (VICTOR VAN DER), archiviste de la ville de Gand. 
HAVERMANS (XAVIER), imprimeur-éditeur, Bruxelles. 
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HETEREN (J. H. VAN), secrétaire et délègue de la «Vereeniging ter bevor-
dering van de belangen des Boekhandels, Amsterdam. 

HUF VAN BUREN (J.), littérateur, Tiel. 
KEYMEULEN (Louis VAN), professeur à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. 
KORNDÖRFFER (J. P. S. W.), bibliothécaire de l'Académie Militaire. Bréda. 
LAMERÏIN (HENRI), libraire, Bruxelles. 

LECLFRCQ (EMILE), délégué du ministre da l'Intérieur, Bruxelles. 
MACA LISTER (J. Y. W.), secrétaire honoraire de «the Library association 

of the united Kingdom», éditeur-rédacteur du «Library Magazine» Londres. 
MARLIN (JEAN), aide-bibliothécaire à l'Université de Liège. 
MASSON (Louis), contrôleur des mines, Béthune. 
MERTENS (AD.), imprimeur-lithographie, Bruxelles. 
MORSE STEPHENS (H.), bibliothécaire, Leeds. 
NIJPELS (EDUARD), libraire-imprimeur, Maestricht. 
OLTHOFF (FRANS), bibliophile, Anvers. 
SAINTENOY (PAUL), délégué et secrétaire général de la Société d'archéologie, 

de Bruxelles. 
SELE (H.), relieur, Anvers. 
STEENWEGE (F. VAN), professeur a l'Athénée Royal, Anvers. 
TALBOT BAINES REED, fondeur de caractères, Londres. 
THIEME (F. C. D.), vice-président et délègue de la «Vereenigung ter bevor-

dering van de belangen des Bockhandels,» Amsterdam. 
TIDEMAN (J.), conservateur des manuscrits à: la bibliothèque royale de La 

Haye. 
TITZ (LOUIS), délègue de la Société d'Archéologie de Bruxelles. 
VALLE (V.), professeur à l'Institut supérieur de Commerce Anvers. 
VEN (FLOR, VAN DER), secrétaire général du Bureau de Bienfaisance. Anvers. 
VICAIRE (GEORGES), bibliographe. Paris. 
VORSTERMAN VAN OYEN (A.A.), généalogiste, La Haye. 
WAUWERMANS (P.). avocat, Bruxelles. 
WIERDELS (FERD.) bibliophile Amsterdam. 
WILHELM (FRIEDR.) , libraire, Leipzig. 
WIJNMALEN (Dr TH. CH. L J, bibliothécaire en chef de la biblothèque royale? 

La Haye. 

Ezen névsorból azonban a congressuson többen hiányoztak, 
így általánosan feltűnt a jelentkezett német szakférfiak távol

léte, kik közül mindössze csak Busse, titkos tanácsos és a berlini 
császári nyomda igazgatója jött el. Ellenben nem jöttek el : dr. Ba
rack, a strassburgi új egyetemi könyvtár megalkotója és reorga-
nisatora, továbbá dr. Dziaizko, a göttingai egyetemi könyvtár 
igazgatója és az ottani egyetemen a könyvtártudományi és biblio
graphiai disciplinák rendes tanára, kit ez idő szerint a német
országi könyvtárnokok közt elsőrendű organisatornak tartanak; 
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dr. Schott, a stuttgarti királyi könyvtár igazgátója és dr. Sieber, 
a báseli egyetemi könyvtár igazgatója, ki az általam ismert 
európai könyvtárnokok közt egyike azon kevés szakférfiaknak, kiben 
a tudós és administrátor kitűnő tulajdonságai ritka harmóniában 
egyesülnek; továbbá dr. Müller, a jenai, dr. Müller, a gráczi és 
dr. Hoermann, az insbrucki egyetemi könyvtár igazgatója. 

A francziák közül nem jött el Omont, a párizsi nemzeti könyv
tár kézirat-conservatora, ki az európai könyvtárak görög kézira
tainak legalaposabb ismerője; az angolok közül, hiányoztak a 
British Múzeum és az oxfordi könyvtár képviselői. A jelentkezettek 
helyett azonban jöttek más szakférfiak, kiknek nevei a congressus 
nyomtatott lajstromában felvéve nincsenek, de kik a congressus 
tárgyalásaiban tevékeny részt vettek. 

Ezek: 
Dr*. Lundsted, a stockholmi, dr. Andersen, a lundi királyi 

könyvtárak conservatorai, dr. Grosset, a lyoni városi könyvtár 
custosa, és mások. 

A congressuson résztvett szakférfiak túlnyomó részben belgák, 
hollandiak és francziák voltak, a kisebbik rész az angol,olasz, svéd, 
norvég, amerikai, német és magyar szakférfiakból került ki, kik négy, 
három két és egy tag által voltak képviselve. Az osztrákok közül senki 
sem jött el, Magyarországot én voltam egyedül szerencsés képviselhetni. 

A congressus az antwerpeni «Cercle Artistique» helyiségében, 
augusztus 6-ikán rendezett ismerkedési estélylyel kezdődött, melyen 
mintegy 300 helybeli és idegen szakférfiú és könyvkedvelő vett részt. 

A résztvevők közt a könyv tárnokok, levéltárnokok és biblio-
graphusok többségben voltak, a könyvárusok, könyvkiadók, nyom
dászok, könyvkedvelők és irók kisebbséget képeztek. 

Az ismerős könyvtárnokokból itt voltak : Buelens, a brüsseli 
királyi könyvtár custosa és az «Annales Plantinienses» szer
zője, kivel évek óta a Corvina érdekében leveleztem ; Durieu, a 
leideni egyetemi könyvtár igazgatója, ki a régi dissertatiok keze
lésére igen practicus rendszert talált fel, melyet a legtöbb német
országi könyvtár elfogadott s kivel a cheltenhami Corvin codexek 
ügyében voltam levelezésben ; dr. Lundsted, a stockholmi kir. 
könyvtár igazgatója, kivel 1881-ben a krakkai Jagelló-könyvtárban 
együtt dolgoztam és a kit első helyen kellett volna említenem: 
Rooses Miksa, a Plantin Múzeum conservatora, a congressus 
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kitűnő képzettségű titkára és genialis létrehozója, lelke és mindene, 
ki a congressus tárgyalásait vezette s kivel a Plantin-Múzeumban 
levő hungáricák érdekében szintén levelezésben voltam. Ezeken kívül 
itt volt Baer, a frankfurti tekintélyes antiquarius, kinek szakkép
zett felszólalásai a congressuson általános figyelemben részesültek. 

Ezeken kívül megismerkedtem gróf Daugnon-nsd, a milanói 
Archivio Storico Gentilizio igazgatójával és a congressus I. osztá
lyának egyik elnökével, ki indítványunknak lelkes támogatója volt, 
dr. /Síewí-nal, a párizsi nemzeti levéltár fogalmazójával, dr. Grosset-
tel, a lyoni városi könyvtárnokkal, dr. Eymanns-sa\, a brüsseli királyi 
könyvtár custosával, dr. Andersen-nel. a lundi könyvtár custosá-
val, Busse titkos tanácsossal és a berlini császári nyomda igaz
gatójával, Buschmann Pál, a kiváló antwerpeni kiadóval, és a 
congressus «Compte Rendu »-jenek nyomdászával; Chatrouss-sül, 
a párizsi «Cercle de la Libairie» titkárával, Pfow-nal,a hírneves párizsi 
szakíróval és kiadóval, kinek szakszerű előadása a könyvek alakjáról 
a congressuson és fényes kiállítású díszmunkái a bibliographiai kiállí
táson általános figyelmet keltettek. Van der Haegennel, a gandi 
egyetemi könytár igazgatójával, Frederiks-szel az amszterdami 
királyi múzeum igazgatójával, Enschede haarlemi levéltárnokkal, 
Motte-l&\, a párizsi hires Trautz Bauzonnet könyvkötőczég utód
jával, kinek utánzott Grolier-kötései, továbbá zománczos bőrmozaik 
és más modorú díszkötései, szépségök. művészi kivitelök, technikai 
tökéletességök és drágaságuk által (1000—5000 frank) bilincselték 
le a congressus tagjainak figyelmét és más szak férfiakkal, kikkel 
könyvtártudományi és bibliographiai szakkérdésekben eszmét cserél
tem és tőlük a belga, franczia és könytártudományi és biblio
graphiai viszonyokról több tekintetben tájékozást nyertem. 

A tulajdonképeni congressus aug. 7-én reggeli 9 órakor az 
antwerpeni «Cercle Artistique» szép, tágas helyiségében az osztá
lyok megalakulásával és az elnökség és titkárság megválasztásával 
kezdődött és ugy volt szervezve, hogy délelőtt az osztályok ülésez
tek, délután pedig volt az ünnepélyes közgyűlés, melyen az osztá
lyok által megvitatott és elfogadott kérdések a plénum elé új meg
vitatásra és szavazásra kerültek. 

A congressus hivatalos nyelve a franczia volt, ezen folytak 
a tanácskozások az osztályokban és a plénumban. szabad volt 
azonban minden európai nyelven beszélni s a congressus szervezői 
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gondoskodtak, hogy kellő számú tolmácsok, fordítók és gyorsírók 
álljanak a congressus rendelkezésére. 

A congressus tagjaiból azonban csak az angolok beszéltek 
angolul és e sorok irója latinul, míg a többiek kivétel nélkül 
franczia nyelven beszéltek. 

Még a berlini császári nyomda igazgatója is francziául beszélt. 
Ily körülmények közt nem tartottam részemről sem oppor-
tunusnak németül beszélni ; s mivel a franczia nyelvet csak annyira 
értem, hogy szótár segítségével a szakmámba vágó munkákat hasz
nálhatom, kénytelen voltam a Corvina maradványairól szóló 
demonstrativ előadásomat latin nyelven tartani, mely nyelv főleg 
a bibliographiában elfogadott terminus technicusoknál fogva a szak
férfiak közt még ma is legalkalmasabb a közvetítésre. 

A congressus elnöksége következőleg alakult meg. Tisztelet
beli elnökök : Van den Beereboom, belga közlekedési miniszter. 
Báró Osy de Zegwaart, antwerpeni tartományi elnök, De Wael 
Lipót antwerpeni polgármester és Be Renette-Moretus marquis 
tábornok, a Plantin-Moretus családnak egyik sarja. Elnök : 
Ruelens Károly, a brüsszeli kir. könyvtár conservatora és a con
gressus közgyűléseinek vezetője, főtitkár: Max Rooses, a Plan
tin-Moretus Múzeum conservatora. Alelnökök: Van der Nest, 
antwerpeni hollandi főconsul, gróf Daugnon, a milanói Archivio 
Storico Gentilizio igazgatója, Pion, a párizsi hírneves iró és kiadó, 
Marquis De Granges de Surgers, nantesi könyvkedvelő, Deslandes, 
a lisszaboni nemzeti nyomda igazgatója, Jean Ten Brink, leideni 
egyetemi tanár, Christophersen, az antwerpeni svéd főconsul, 
Busse, a berlini császári nyomda igazgatója, Morei, a berni iro
dalom- és művészetpártoló egyesület titkára, I. E. Schreck, phila
delphiai könyvtárnok, Durieu, a leideni egyetemi könyvtár igazga
tója és Mr. Charles Welch, a londoni városház könyvtárnoka. 
Titkárok : Ch. Dumercy, antwerpeni ügyvéd, Buschmann, antwer
peni kiadó és J. Boncher y, antwerpeni iró és könyvárus. 

Miután a congressus tagjait a belga kormány nevében Van 
den Beereboom miniszter és a város nevében De Wael polgár
mester üdvözölték, Ruelens elnök a congressust programmbeszéd-
del nyitotta meg, melyben a congressus feladatát ecsetelve (tisz
tázni az eszméket és elvi megállapodásokat hozni létre azon kérdésekre 
nézve, melyek a könyv fogalmával bármily tekintetben összefügg-

Magyar Könyv-Szemle 1890. 22 
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nek) felszólította a tagokat, hogy három osztályba alakulva ezek
nek elnökeit és titkárait válaszszák meg és fogjanak hozzá a 
hozzájuk utasított kérdések rendszeres tárgyalásához. 

Az osztályokhoz utasított kérdések a következők voltak: 

Az első osztály kérdései. 

A könyv külső kiállítása, anyaga, technikai compositiója és 
föntartása. 

A könyv alakjára nézve egy általános rendszer elfogadása. 
A nyomdák betűinek általános és egyöntetű osztályozása. 
Egyforma szabályok, behozatala a kötetek, lapok, czímek, tar

talommutató stb. jelzésére. 
A könyv illustrácziójára és a könyv legjobb osztályozására 

vonatkozó kérdések, különös tekintettel ennek tartalmára a szerint, 
a mint az tudományos, irodalmi, művészeti, lithurgiai vagy más vo
natkozású. 

Könyvkötészet. Indítványok ezen mesterség fejlesztésére. A 
nyilvános könyvtárak könyvkötéseinek kérdése. Nemzetközi egy
öntetűség létrehozása oly kiadványok kötésére nézve, melyekkel 
különböző államok kormányai egymás közt csereviszonyban 
vannak. 

A második osztály kérdései. 

A könyv szállítására és darusítására vonatkozó kérdések. 
A könyvszállítás és vámügy körébe eső kérdések. 
A könyv vám eltörlése. 
Indítványok a belga könyvkereskedés emelésére és egy nem

zetközi könyvárusi szövetség létesítésére. 
A szerző, kiadó és könyvárus közti viszony szabályozása, 

különös tekintettel a nyomtatott példányok számára, a százalékra 
és a szerző jogára. 

A harmadik osztály kérdései. 

A könyvek nyilvános használata és nemzetközi kikölcsönzése. 
Nyilvános könyvtárak berendezése és nemzeti bibliographiák 

kiadása. 
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Egyforma alapelvek és rendszer megállapítása a nagy könyv
tárak katalógusának szerkesztésére. 

A különböző államok könyvtárainak egymásközti kölcsönös 
érintkezése, nyomtatványok és kéziratok kikölcsönzése és javaslat 
kidolgozása ezen viszony rendszeres szabályozására. A kidolgozandó 
javaslat a különböző államok kormányaival hozzájárulás végett 
közlendő. 

A kormányok kölcsönös és törvényes szavatosságát szabá
lyozó javaslat kidolgozása minden oly tárgygyal szemben, mely 
az államvagyon kiegészítő részét képezi, különös tekintettel a nyil
vános múzeumokra és könyvtárakra. A múzeumokból elidegenített 
és vásárlásra ajánlott tárgyak iránti álláspont. — 

Ezen kérdéseket az osztályok a délelőtti üléseken tárgyalták és 
megállapodásaikat a délutáni közgyűlésen jelentették be. hol a kér
dések fölött ismét új vita kezdődött, melyben mind a három osztály 
tagjai részt vettek és a kérdések fölött szavazattöbbséggel döntöttek. 

Az osztályokban úgy mint a plenumban a kérdések mind
egyikéhez, minden congressusi tag szabadon hozzá szólhatott, elvi 
határozatoknál azonban a congressus vezetői tekintettel voltak arra, 
hogy itt első sorban a specialis szakíérfiak nézetei jussanak érvényre. 

Mint minden úttörő intézmény, az antwerpeni congressus 
is a kezdet nehézségeivel küzdött. 

Az az előnye mindenesetre megvolt, hogy a belga, hollandi 
és franczia bibliographiai, könyvtártudományi, kiadói, nyomdászati 
és könyvárusi viszonyokat a külföldi szakférfiakkai megismertette, 
ezen disciplinák képviselői közt élénkebb érintkezési kapcsot hozott 
létre, kiket közelebb hozott egymáshoz és impulsust adott sok oly 
kérdés szélesebb körben való megbeszélésére, melyekkel azelőtt 
egyes szakférfiak csak szűk körben foglalkoztak. 

Hátránya volt, hogy programmjába sokkal több kérdést vett 
fel, mint a mennyit a szervező bizottság képes volt előkészíteni 
és a congressus három nap alatt megvitatni, letárgyalni és tisz
tába hozni. 

Némely kitűzött kérdés más országokban már régen meg
haladott álláspontot képez, más kérdés ellenben oly nagy fontos
ságú volt, hogy még a könyvtártudományban és bibliographiában 
legelőhaladottabb országok sem döntöttek véglegesen benne, mivel 
az még eléggé megérve nincsen. 

22* 
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A kérdések sokasága okozta, hogy a congressus több kér
désben nem tudott határozatot hozni és némely felvetett, de meg 
nem oldott kérdést meghagyott továbbra is nyilt kérdésnek. 

A congressus ülései úgy az osztályokban, mint a plenum-
ban igen élénkek és érdekesek voltak s különösen a jelenlevő főúri és 
ügyvéd-könyvkedvelőknek nyújtottak alkalmat arra. hogy szép 
ékesszólással, de kevés tárgyismerettel sokat beszéljenek. 

A vitában résztvett szónokok közt a francziák és különösen 
a párizsiak vitték a vezérszerepet, kik igen jeles szakíérfiakat 
küldöttek a congressusra. 

Legszebben, legalaposabban és legtöbb hatással beszélt Plön, 
a hírneves párizsi kiadó és iró, kinek előadása a könyv formátu
máról nagyon tanulságos volt és a kérdés meritumát eldöntötte. 

Nem szándékom azonban ezúttal a tárgyalás részleteire kiter
jeszkedni. 

Az alább olvasható határozatokból, melyeket, mint a con
gressus három napi tanácskozásának eredményét, egész terjedel
mében közlök, megitélheti a t. olvasó azon eszmekört, melyben a 
congressus tárgyalásai mozogtak. 

De néhány szóval kivánok megemlékezni azon indítványom
ról, melyet Mátyás király könyvtárának bőrkötéseiről a congressus-
hoz benyújtottam s melynek elfogadására az ügy érdekében nagy 
súlyt fektettem. 

Az indítvány szövegét közleményem elején ismertettem, tár
gyalása pedig az első osztály augusztus 9-ikén tartott délelőtti 
ülésének napirendjére volt kitűzve. 

Ez időre volt kitűzve az én előadásom is a Corvina marad
ványainak bőrkötéseiről. 

A belga közlekedési viszonyok azonban nem engedik meg, hogy 
két kilogrammnál nagyobb csomag mint gyorsárú a levélpostával 
szállíttassék, minek következtében az én tiz kilós csomagom a 
Corvin-czímlapok és bőrkötések másolataival a német határtól 
Antwerpenig mint teherszállítmány lett továbbítva és augusztus 
6-ika helyett augusztus 9-én délelőtt érkezett Antwerpenbe. 

Ezen késedelem következtében aug. 9-én délelőttre kitűzött 
előadásomat a délutáni közgyűlésre voltam kénytelen elhalasztani, 
mikor a fény képmásolatok már birtokomban voltak és a Corvin-
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codexek jellemző bőrkötéseit és czímlapjait a congressns tagjai
nak bemutathattam. 

A tárgyalás tehát az én előadásom nélkül kezdődött, a mit 
kezdetben indítványom sorsára nézve nem jó ómennek tartottam. 

Velem volt azonban a «Magyar Könyv-szemle» néhány 
folyama, melyekben a Corvina maradványainak ezímlapjai és bőr
kötései sikerült hasonmásban voltak reprodukálva, továbbá a 
múzeumi Curtius Corvin-codex bőrtáblájának Bajai Károly által 
nagyon ügyesen utánzott szines másolata, és Mátyás király és 
Beatrix királyné arczképeiről szóló értekezésem, melyeket az osz
tály tagjainak megmutattam és igyekeztem megnyerni őket indít
ványomnak. Felhoztam többi között, hogy az antwerpeni con-
gressus dicsősége lesz egy ismeretlen renaissance-kori könyvkötői 
styllel gazdagítani a bibliographiát s midőn a Compte Rendu-be 
a jellemző Corvin-bőrkötés szines íácsimilijét felveszi — nemcsak az 
ügynek tesz vele szolgálatot, hanem a kiadványnak érdekességét 
is emeli. 

Az osztály szakférfiai — mintegy 60-nan lehettek — nagy 
érdeklődéssel nézték az általam bemutatott facsimiléket s különö
sen az osztály elnökei, a milanói gróf Daugnon, a berlini Busse, 
a tagokból pedig Motte, a párizsi Trautz-Bauzonnet könyvkötő 
czég utóda és főnöke és Destrée, a brüsszeli királyi múzeum 
conservatora, indítványomat lelkesen támogatták és magukévá 
tették. 

Több kérdés elintézése után napirendre került az én indít
ványom, melyet gróf Daugnon osztályelnök így jelentett be az 
osztálynak: 

«Következik a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum indítványa 
Mátyás király könyvtárának bőrkötéseiről, benyújtva Csontosi János 
budapesti múzeumi könyvtárnok által. 

Felkérem a titkár urat. hogy az indítvány szövegét olvas
sa fel». 

Erre felszólalt egy ostendei ügyvéd és könyvkedvelő s azt kér
dezte, hogy az indítvány miféle nyelven van szerkesztve? Miután 
az elnök megnyugtatja, hogy francziául és a titkár egész terjedelmé
ben felolvassa az általunk beadott indítvány szövegét, melyet az 
egész osztály igen kedvezően fogadott. 

Erre az elnök felszólította az osztály tagjait, hogy szóljanak 
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hozzá az indítványhoz, de szólásra senki sem jelentkezett, hanem 
több «helyes» és «elfogadjuk» kiáltások hangzottak. 

Erre az elnök összegezve az indítványt, következőleg szólott : 
Tisztelt osztály! Ezen indítvány évekig folytatott rendszeres 

kutatás eredménye, mely a renaissance könyvtári viszonyaihoz 
érdekes, az európai szakférfiak előtt kevésbbé ismert adalékot nyújt 
s megismertet egy oly önálló könyvkötő-styllel, melyről ekkorig 
nem volt tudomásunk. Az antwerpeni congressusnak jutott osz
tályrészül ezen magyar szakféríiak által felderített stylt az európai 
szakférfiakkal szélesebb körben először megismertni s midőn 
köszönetemet fejezném ki a budapesti M. Nemzeti Múzeumnak azon 
lelkes ügyszeretetért, melylyel velünk Mátyás király könyvtárának 
jellemző bőrkötéseit megismertetni s ennek egy szines facsimiléjét 
kiadványunk számára felajánlani sziveskedett, azt hiszem, az osz
tály helyeslésével találkozom midőn javaslatba hozom, hogy a 
budapesti Magyar Nemzeti Múzeum most felolvasott indítványát 
fogadjuk el közfelkiáltással. 

Erre az osztály tagjai egyhangú helyesléssel válaszolták : Helyes 
Elfogadjuk. (Az indítványhoz mellékelt facsimilét lásd mellékletünkön) 

Mire az elnök kimondotta a határozatot, hogy a budapesti 
Magyar Nemzeti Múzeum indítványa közfelkiáltással el van fogadva. 

Ekkor én a következő szavakkal köszöntem meg az osztály 
határozatát. 

Nomine mei et nomine Musaei Nationalis hungarici budapes-
tinensis accipite sinceras animi mei grates pro gratiosa vestra reso-
lutione. Propositio haec, quae in história ligaturae librorum nóvum 
ut dicimus modum seu stylum notificat, nobis erat obligationi, 
vobis est honori, causae autem érit utilitati. Me et negotium 
nostrum gratiis et favoribus vestris porro commendo. 

Ezen köszönetre az osztály tagjai még egyszer helyeslésbe 
törtek ki, az indítvány sikeréhez gratuláltak és ezzel az indítvány 
tárgyalása be volt fejezve. 

Ezzel kiküldetésem tulajdonképeni czélját elértem. Indítvá
nyunk lelkesedéssel el lett fogadva, bibligraphiai törekvéseink ered
ményei az antwerpeni congressuson visszhangra találtak s mi 
bibliographusok, azon öntudattal fogadhatjuk a congressus hatá
rozatát, hogy a magyar bibliographiai irodalom művelésében 
kevésbbé kedvező viszonyok közt megtettük kötelességünket a szak-
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tudomány előbbrevitelében és hogy a külföldi szakférfiakkal e téren 
is kiálljuk a versenyt. 

Hátra volt még a demonstrativ előadás a délutáni közgyű
lésen, melyhez a mellékletek még az antwerpeni vámházban feküdtek. 

A mint délben vége volt az osztályülésnek, azonnal a vám
házba hajtattam, hova a várva-várt csomag végre-valahára meg
érkezett. 

De déli szünet lévén, mikor a vámhivatal zárva van, a nagy 
teremben harmadfél óráig vártam, míg a csomagot délután fél
háromkor átvehettem és vele egyenesen a congressus záró ülésére 
hajtattam. 

A délutáni záró ülésen kihirdették a congressus határo
zatait, elfogadták az osztályok által közfelkiáltással elfogadott 
indítványokat, köztük a mienket is és megválasztották a con
gressus állandó bizottságát, elnökségét és titkárságát a második 
(Amsterdamban két év múlva tartandó) congressus előkészítésére. 
Ezek után pedig következett az én előadásom és az elnök záró 
és búcsúszava a congressus tagjaihoz. 

A congressus által hozott határozatok a következők: 
A congressus a könyv alakjára nézve három formátumot 

fogadott el, úgymint : foliot, quartot és octavot és kimondotta, hogy 
a franczia kiadók mintájára a könyveket ezen három alak szerint 
tartja czélszerűnek kiadatni s időszerűnek tartja a sokféle, hatá
rozatlan formátum megszüntetését. A lapszámozásra nézve abban 
állapodott meg, hogy a könyv felső lap szélére a lapszám, az alsó 
lap szélére pedig az ívszám signaturája legyen rányomva. Ezen 
nálunk általánosan elfogadott határozat azért hozatott, mert újabb 
időben különösen Hollandiában és Belgiumban némelyek az ív- és 
lapszámok jelzésére egészen megfordított sorrendet követtek. 

Kívánatosnak mondatott ki egy nemzetközi nyomdászati 
egyesület alakítása, oly czélból, hogy a betűk egyöntetű osztályo
zása és a formátumra való megállapodás egész Európában követ
kezetesen keresztűlvitessék. E czél elérésére igen alkalmas volna 
nyomdászati szakiskolák létesítése. 

Kimondatott, hogy minden könyv pontos tárgymutatóval 
láttassék el, mert ez a használatot megkönnyíti. 

Kimondatott a mostani gyenge papir helyett erősebb papir 
használalának szükségessége a könyv fentartása érdekében. 
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Kimondatott, hogy kívánatos volna, ha a különböző államok 
kormányai törvényhozási kiadványaikra nézve csereviszonyba lép
nének egymással és a kiadványok formátumát kölcsönös egyet
értéssel egymásközt egyöntetűen megállapítanák. 

Kimondatott, hogy kívánatos volna, ha a postaigazgatóságok, 
a kiadók és könyvárusok aláírási czéduláit mint megrendelési lapo
kat kezelnék és továbbítanák. 

Kimondatott a könyvvám eltörlése és a postai könyvszállít
mányoknak két kilogrammról öt kilogrammra való emelése. 

Kimondatott, hogy czélszerűtlen törvényhozási úton a szerző 
és kiadó közti viszony dolgaiba avatkozni, mint ez Svájczban és 
Magyarországon történik és legczélszerübb e kérdést a szerzőre és 
kiadóra bizni, mert a hivatalos beavatkozás ártalmára van az 
irodalom felvirágzásának. 

Kimondatott a nemzeti bibliographiák kiadásának szükséges
sége és azon óhaj, hogy a nyilvános könyvtárak kézirataiknak 
catalogusát tegyék közzé, a hogy ezt most a franczia könyvtárak teszik. 

Kimondatott a gyűjtők kívánságára, hogy a könyvtárak rit
kaságai külön catalogusban lajstromoztassanak. Kimondatott az is, 
hogy a különböző országok nyilvános könyvtárai egymás közt élén
kebb érintkezésbe lépjenek és könyvkölcsönzéseknél egymást köl
csönösen támogassák. 

Egyéb kérdésekben határozat nem hozatott. 
Ezen határozatok leginkább Belgiumra való tekintettel hozattak. 
Ezen határozatok kihirdetése után következett az én latin 

nyelvű szabad előadásom Mátyás király könyvtárának viszontagsá
gairól és különösen a codexek jellemző bőrkötéseiről, czímlapjairól 
és czímereiről. Az előadást facsimilékkel kisértem, a mit a con
gressus tagjai kedvezően fogadtak és örömüknek adtak kifejezést, 
hogy ily jeles könyvtár bőrkötését a congressus Compte-Rendujé-
nek jut osztályrészül a tudományos világgal megismertetni. 

A kötésekből leginkább tetszett az erlangeni Corvin-codex 
táblája, mely Mátyás király relief arczképét tünteti fel, a czúnla-
pokból pedig Attaventesnek czímlapjai. 

Előadásom végén megköszöntem a congressus tagjainak 
figyelmét, melylyel előadásomat kisérték és emlékül kiosztottam 
« Mátyás király és Beatrix királyné arczképei Corvin-codexek-
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ben» czímü értekezésem német kiadásából 100 példányt, melyet 
szivesen fogadtak. 

Élénk helyeslés, éljenzés és kézszorítás követte előadásomat, 
mely után az elnök búcsúszava a congressus tárgyalásait bezárta. 

A congressus zárülése után ünnepélyes fogadás volt a város
házán, hol a congressus tagjait a polgármester a városi tanács 
élén üdvözölte és tőlük elbúcsúzott. Ezután az idegenek beirták 
neveiket a városházi vendégkönyvbe s ezzel a hivatalos fogadta
tások sora be volt fejezve. 

Minden tag, ki a congressuson részt vett, franczia vagy flam-
mand nyelvű díszoklevelet kapott, mely az 1886 ban működni meg
szűnt, de ez alkalomra újból működésbe hozott Plantin-nyomdában, a 
Plantin-nyomda clichéivel antwerpeni merített papiroson ívrétben 
készült és egy résztvevő tag nevére van kiállítva. 

Ezen díszoklevélnek facsimiléjét a 332. lapon találják olvasóink. 

Az antwerpeni Plantin-múzeum. 

Antwerpen városának egyik főnevezetessége a Plantin-múzeum. 
mely 300 éves nyomda berendezésével és nyomdászati emlékeivel 
egész Európában ritkítja párját. 

Plantin Kristóf toursi születésű nyomdász 1557-ben Antwer
penben egy nagyszabású nyomdát alapított, mely a XVI. század
beli elsőrendű nyomdák közt kitűnő helyet foglalt el és párizsi 
Stephanusok, a velenczei Aldusok és a báseli Frobeniusok méltó 
versenytársa volt. — E nyomdát Plantin a fejlődés és műízlés 
magas fokára emelte s pápáktól és a spanyol királyoktól különös 
privilégiumokat eszközölt ki számára úgy, hogy missalék, breviá
riumok és psalteriumok nyomására kizárólagos privilégiummal 
birt Európában s egyéb kiadványai is igen keresettek voltak a 
könyvpiaczon. Quellin, Rubens és Van Dyck, mint könyvillustra-
torok Plantin szolgátatában állottak és az általuk készített művészi 
czímlapok és egyéb illustrácziók jelentékenyen járultak hozzá a 
Plantin-nyomda haladásához és hírnevének emeléséhez. Plantin 
egyik leányát elvette Moretus nyomdász, ki a Plantin-nyomdának 
művezetője, majd tulajdonos társa és Plantin halála után tulajdo
nosa és vezetője lett, s kitől a nyomda 300 éven keresztül nemze
dékről nemzedékre a Plantin-Moretus család sarjaira szállt és 
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Hasonmás az 1890-diki antwerpeni bibliographiai congressus 
díszokleveléről. 
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egész 1836-ig ugyanazon család birtokában ugyanazon kétemeletes 
házban maradt és működött. Ez évben beszüntette működését 
és mint a Plantin-Moretus család műgyüjteménye egész 1876-ig 
állott fön, mikor Antwerpen városa a nyomdát 300 éves ösz-
szes felszereléseivel, műhelyeivel, mügyűjteményeivel, képtárával, 
könyvtárával, betű, dúcz, metszet, gép, levéltár és más tartozé
kaival a Plantin-Moretus örökösöktől félmillió frankért meg
vette és a Plantin-bázból Plantin-múzeumot csinált, állandó mííinté-
zetet emelt a nyomdászat, háromszáz éves emlékeinek s Antwerpen 
városát egy európai nevezetességgel gazdagította. A múzeumnak 
van öt tisztviselője és öt szolgája és nagyon látogatott. A Plantin-
nyomdának nyomdász bélyege: egy körzőt tartó kéz, mely fölött 
mondatszalagban: laboré et constantia jeligék olvashatók. A kör
zőnek az a szára, mely le van szúrva, jelenti a constantiat, a 
forgó szár jelenti a labor-t. És a Plantin-család e két jeligéhez 
három századon keresztül hű maradt. 

Ezen múzeumban a szakférfiú heteket és hónapokat tölthet 
és mindig újat és tanulságosat fog a gyűjteményben találni. 

A múzeum képtárában megvan Mátyás király arczképe Jovius 
nyomán Rubenstól festve és egy egykorú arczképe Báthory Zsigmond
nak. Mindkét kép ismeretes s Mátyás királyé hű másolatban megvan 
az országos arczképcsarnok gyűjteményében is. 

A könyvtárban több nevezetes hungaricum van, mely a Plan-
tin-nyomdában látott napvilágot. 

Ezen múzeum különböző gyűjteményeiről más alkalommal szán
dékom részletesen irni. Ezúttal csak röviden jelezni akartam fon
tosságát. 

Az antwerpeni bibliographiai és nyomdászati kiállítás. 

Ezen kiállítás az antwerpeni iparcsarnok egyik szárnyában 
tartatott és főleg nyomdászati és könyvkötészeti tekintetben volt 
figyelemre méltó. Legszebb volt a párizsi «Cercle de la librairie» 
könyvkiállítása, mely az általa kiállított modern könyvcsoportban, 
közönséges nyomásban, szines és polychrom nyomásban, külön
böző metszet-utánzatokban és egyéb díszmunkákban a nyomdai 
technikának oly haladását mutatta be, hogy könyveivel a con-
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gressus tagjait méltó bámulatba ejtette. Általános volt a meg
győződés, hogy a nyomdászati technikában vagy jobban mondva 
a műnyomdászat terén a francziáktól az elsőséget senki el nem 
vitathatja. Különösen Plön díszkiadásai voltak szépek. A díszmun
kák mellett a párizsi modern díszkötések, különösen pedig a Trautz-
Bauzonnet czég által készített utánzott Grolier kötések tűntek fel. 
melyek, mint már említve volt, igen nagy értéket képviselnek. Eze
ken kívül könyvszekrények, könyvtári czédulaszorító gépek, czé-
dula- és lajstromminták voltak a párizsi czégektől tekintélyes 
számban kiállítva. 

Ezen kiállítás részletes leírását a Plantin-műzeum ismerteté
sével együtt más alkalommal adom. 

Augusztus 9-én, a congressus utolsó napján, délután 6 órakor 
volt az ünnepélyes díszebéd, mely a congressusnak utolsó hiva
talos actusát képezte. 

Jelen voltak vagy 200-an, köztük a Plantin-Moretus család 
egyik férfisarja Rennette Moretus marquis. A banquetten legérdekeseb
bek voltak a toasztok, melyeket nyolcz nyelven tartottak. Az első toasz-
tot mondta Ruelens a belga királyra, kinek a toasztot Ostendébe meg
sürgönyözték s ki még az ebéd alatt a megemlékezést megköszönte. 
A második toasztot Rooses mondta, felköszöntve a belga kormányt, 
Templier az antwerpeni polgármestert, (îittens fiammand költő a 
congressus tagjait flammandul, Morei a congressus elnökségét fran-
cziául, Welch Roosest, a congressus főtitkárát angolul, gr. Daugnon a 
Plantin-Moretus család jelenlevő sarját olaszul köszöntötte fel. Russe 
francziául és németül a bibliographusok collegiálitására és egyet
értésére ivott, Enschede az antwerpeni közönséget hollandi nyel
ven köszöntötte fel. dr. Lundstedt Ruelens-t, a congressus elnökét 
svédül, végül a programra szerint nekem magyarul kellett volna 
beszélnem. Én azonban Ízléstelenségnek tartottam olyan nyelven 
beszélni, melyet a társaságban senki sem ért, ezért toasztomat 
latin nyelven mondottam el és a végén beleszőttem néhány mon
datot magyarul. Utolsó szónok levén, ezt az ügy érdekében méltóbb
nak tartottam, s a következő beszéddel búcsúztam el a congressus 
tagjaitól. 
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« Venerabile Praesidium ! 
Viri Ornatissimi! 

Veniam precor, si lingua vestra perpulchra loqui ita prout 
vellem minus gnarus. ea quae sentio lingua latina, quae est litte-
ratorum communis, proferre audeo. 

Magnopere gaudeo, obtigisse mihi hunc honorem, ut tamquam 
repraesentans Musaei Nationalis hungarici Budapestinensis in medio 
vestri commorari, vestrarumque consultationum particeps esse 
potuerim. Gaudium isthoc multo plenius fit eo, quod vos propo-
sitionem nostram, quam vobis in negotio sic dictae ligaturae codi-
cum Corvinianorum obtulimus, unanimitate votorum et concordi 
acolamatione adprobaveritis. 

Propositio haec, quae in história ligaturae librorum nóvum 
ut dicimus stylum seu modum notificat, stylum nempe aevo rena-
scentium literarum natum, in monumentis originalibus ad nos 
derivatum, industria nostra erutum et tamquam resultatum inve-
stigationum nostrarum vobiscum communicatum, nobis erat obli-
gationi, vobis est honori, causae autem érit utilitati. 

Vos celebratis trisaeculare anniversarium celeberrimi vestri 
Christophori Plánéin, qui «laboré et constantia» in operibus suis 
exegit sibi monumentum aère perennius, qui fündavit stirpem Planti-
nianorum immortalem, cuius rami per tria secula in emolumen-
tum generis humani, in glóriám civitatis vestrae, et in honorem 
f'amiliae eius de generatione in generationem floruerant. Stirps 
haec veluti pálma sub pondere ita sub onere trium saeculorumin 
servitio literaturae jugiter crevit, et quo profundius penetravit radi-
cibus in terrain civitatis vestrae, corona sua eo altius petiit coelum 
et f'ructus túlit locupletissimos, qui et hodie admirationem nostram 
merentur. 

Salve igitur stirps typographorum gloriosa, quam Plantin 
proprio marte planta vit, família eius «laboré» et «constantia» 
rigavit, civitas Antwerpiensis zelo patriotico fovit et aluit et cui 
Superi dederunt incrementum 

Sub umbra tua celebravimus conferentias nostras ! Laudamus 
te, admiramurte et valedicimus tibi verbis poëtae canentes : «Sem-
per honos nomenque tuum laudesque manebunt». Et cum Planti-
num laudo simul et reipublicae vestrae Antwerpiensi honores 
depromo, quae nempe e domo Plantiniana fecit Musaeum Planti-
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nianum, institutum hoc in suo genere unicum, ad quod coníluunt 
undique viri docti, ut a primis incunabulis usque ad novissima 
tempóra in eontinuitate et integritate monumentorum studeant tri-
saecularem históriám et progressum typographiae Plantinianae, et 
mirentur opera illa, quae familia Plantiniana, traditionibus funda-
toris semper fidelis «laboré» et «constantia» per tria saecula con-
didit et conservavit. 

Sed sustinete paulisper, ut luce traditionum Plantinianarum 
ducam vos ad oras Danubii et dicam aliquid de traditionibus 
Corvinianis. 

Anno 1473-io Budae, in metropoli Regni Hungáriáé exstitit 
jam typographia. in qua «Ghronicon Budense» prodiit in lucem. 
Liber hic jam rarïssimus nunc tantum in decem exemplaribus 
notus. Erat hoc tempore Matthiae Corvini* Regis Hungáriáé de 
stirpe illustri Hunyad, herois immortalis, qui Budae in palatio 
regali fundavit bibliothecam celeberrimam a suo nomine Corvima-
nam dictam, quae multitudine, elegantia et raritate codicum grae-
corum et latinorum omnes f'ere bibliothecas aevi renascentium 
literarum superabat. 

Haec bibliotheca, multorum mille voluminum splendore ac 
valore insignis, ad cuius augmentum ac perfectionem Matthias 
rex annue 30.000 aureos expendebat, post mortem Mathiae regis, 
cuius quadringentesimum anniversarium rede hoc anno reco-
limus, ob funestam regni sortem dispersa est in omnes tere regio-
nes Europae. Per decursum quatuor saeculorum, post multas vicissi-
tudines ita dissipata et destructa, ut e tot mille voluminibus vix 
130 Codices corviniani remanserint, et quidem 30 in Hungária, 
100 autem extra Hungáriám, in 30 bibliothecis europaeis, ubi 
inter manuscriptorum cimelia conservantur et etiam qua rudera, 
pristrinae magnificentiae praebent testimonium. 

Inter hos pretiosissimum codicem, ab Attavante de Atta-
vantibus, ab a. 1485— 1487-um pictum et miniaturis elegantissi-
mis ornatum conservât — uti vobis notum est — bibliotheca 
regia Bruxellensis. 

Horum codicum Corvinianorum bibliographiam conscribere 
et bibliothecam Corvinianam e ruderibus in literatura reconstruere 

* Natus a. 1441. rex electus a. 1458, mortuus a. 1490. 
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anhelis desidero votis. Hoc fine jam ab annis plurimas bibliothecas 
Italiae et Germaniae pervestigavi. In his multa analecta in monu-
menta bibliothecam Corvinianam illustrantia collegi ac connotavi. 
Spero inceptum opus me brevi tempore ad finem perducturum. 
Nunc autem felicem me reputo, quod in tam illustri coetu, coram 
adeo condigno foro, in praesentia tot insignium virorum, quos 
amor librorum ac rei librariae zelus undique congregavit in unum 
de traditionibus Corvinianis nonnulla, ut existimo vestra attentione 
non indigna, hic proferre potuerim. 

Apud vos peregit tranquilla potestas, quod violenta nequit, 
apud nos violentia iniqui temporis destruxit omnia. Vos conser
vais, quod Plantinus struxit, nos colligimus fragmenta Corviniana 
ne pereant. Vobis monumenta typographiae Plantinianae intégra 
remanserunt, nobis e tot mille voluminibus bibliothecae Corvinia-
nae in patria vix remanserunt codices triginta et in bibliothecis 
extraneis codices centum. Vos in musaeo Plantiniano possidetis 
históriám vivam typographiae Plantinianae, nos e ruderibus dis-
persis conamur Bibliothecam Corvinianam reconstruere saltem in 
literatura. 

Et ut huic conatui et vos manum adjutricem bénévole por-
rigatis, obtulimus vobis propositionem nostram, de ligatura codi-
cum Corvinianorum, opera cuius caracterem codicum Corviniano-
rum agnoscere et animadversionibus vestris ad perfectionem biblio-
graphiae Corvinianae conferre possitis. 

Vos propositionem nostram concordi acclamatione recepistis. 
Accipite pro vestra nobili resolutione sinceras animi mei 

grates, et indulgete, ut et ego vobis acclamatione respondeam et 
grato animo et elevata voce dicam : 

A congressus szervezőit, kik nekünk alkalmat nyújtottak 
arra, hogy indítványunkat Mátyás király könyvtárának bőrkötései
ről itt megtehessük, az úr Isten sokáig éltesse. Éljenek. Organisatores 
congressus ad multos annos vivant. Dixi». 

A mint beszédemet befejeztem, a congressus tagjai lelkes 
éljenzésbe törtek ki, felkeltek helyeikről és hozzám jöttek gratulálni. 
Örültek, hogy a congressus alkalmi beszédeinek sorozata az én latin 
beszédemmel nyert befejezést. Ezután az elnök a táblát feloszlatta 
s a jelenlevők csoportokba oszolva még egy ideig a teremben 
együtt maradtak. 
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Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a congressus tagjai 
ezen beszédemért annyi kitüntetéssel és elismeréssel halmoztak el. 
hogy sohasem fogom szivességöket elfelejteni. Körülfogtak és örö
müket fejezték ki a fölött, hogy a congressus szónoklatai közt 
latin beszéd is volt és szerencsésnek mondták Magyarországot, 
hol a latin nyelv cultusa annyira el van terjedve, hogy a magyar 
tudósok még most is latinul tudnak beszélni. Különösen hálával 
kell megemlékeznem a congressus ifjabb könyvtárnoki és levél
tárnoki nemzedékéről, mely párizsi, lyoni, amsterdami, brüsseli 
és lundi könyvtárnokokból és levéltárnokokból összeverődve, ez 
estétől kezve körülöttem csoportosult s azon négy nap alatt, melyet 
Antwerpenben még az itteni múzeumok és a bibliographiai kiállí
tás tanulmányozására töltöttem, annyi collegialis barátságot és 
ragaszkodást tanúsítottak irántam, hogy szives előzékenységök 
mindig emlékezetes lesz előttem. — Együtt néztük meg a 
múzeumokat, együtt beszéltük meg a congressus tárgyalásainak 
eredményét, együtt étkeztünk és a napirend megállapításánál, úgy 
mint egyéb kérdésekben annyi figyelemmel voltak irántam, hogy 
a döntést rendesen reám bizták. Ugy összebarátkoztunk, mintha 
csak egy intézetnél szolgálnánk. A közös szenvedély, a különböző 
nemzetiségek daczára, meghozta köztünk az érintkezési kapcsot, 
et de personarum imparitate pariles nos fecit parilitas charitatis. 

Mikor elváltunk egymástól, megígérték, hogy Budapesten meg 
fognak látogatni. 

Kutatásaimat Antwerpenben befejezve, aug. 13-án Brüsselbe 
mentem, hol a királyi könyvtárban Mátyás király ismeretes Missa-
léját behatóan megvizsgáltam és kutatásaimban több oly fontos körül
menyre jöttem rá, melyek az eddigi kutatók figyelmét elkerülték. 

így, hogy csak egyet említsek, találtam a miniatűrök közt 
még két oly Mátyás arczképet, melyeket az eddigi kutatókból még 
senki sem vett észre, a codex ornamentikájában pedig több oly jel
lemző vonást és sajátságot találtam, melyekből Attavantes könyv
ornamentikájának a Corvin-codexekben nyilvánuló characterét 
könnyebben megérthetjük, az Attavantes-íéle Corvin-codexek és 
Attavantes által festett más kéziratok közti eltérést megmagyaráz
hatjuk és egy közös motívumra visszavezethetjük. 

A brüsseli királyi könyvtár 9— H-ig lévén nyitva, ezen időt 
a Missale pontos megvizsgálására négy napig teljesen felhasznál-
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tarn s oda törekedtem, hogy kutatásaimban semmi se kerülje el 
figyelmemet. Ezért a missálén kívül más kéziratot a könyvtárban 
nem használtam. 

Ezen brüsseli kutatással antwerpeni tanulmány utamat befe
jeztem s midőn ennek eredményéről a jelen közleményben beszá
molok, egyúttal tudomására hozom folyóiratunk t. olvasóinak, hogy 
az antwerpeni Plantin-múzeumról és az antwerpeni bibliographiai 
kiállításról, a jelen közlemény terjedelme miatt, más alkalommal 
teszek részletes jelentést. 

Végül midőn közleményemet befejezem, kedves kötelességem
nek tartom úgy Pulszky Ferencz múzeumi igazgatónak, mint 
Szalay Imre miniszteri tanácsosnak és a múzeumi ügyek referen
sének, de különösen gróf Csáky Albin miniszter úrnak az ügy és 
a magam nevében őszinte hálás köszönetemet kifejezni, hogy az 
antwerpeni bibliographiai congressus eszméjét felkarolták és nekem 
módot nyújtottak arra, hogy azon személyesen résztvehessek. 

Magyar Könyv-Szemle 1890. 23 




