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A Magyar Nemzet i M ú z e u m könyvtárának ősnyom
tatványai . 1405—150O. Leírta Horváth Ignácz könyvtári 
sege'dör. (A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának czímjegyzéke. 
I. Budapest, kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára. 
1895.) 8-r. VIII.+ 288 1. 

Mikor a Magyar Könyvszemle új folyamának első köteté
ben megkezdtük a múzeumi könyvtár ősnyomtatványairól Horváth 
Ignácz által készített lajstrom közlését, abban a reményben tettük 
ezt, hogy a szerény vállalkozás kiindulási pontul fog szolgálhatni 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára katalógusainak kiadására. 
Reményünk most megvalósult, s a folyóiratunkban közölt jegyzék 
különnyomata, a szükséges táblázatokkal és mutatókkal 18 ívnyi 
kötetté bővülve, büszkén viseli homlokán A Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtárának czímjegyze'ke gyüjtöczímét. 

A kötet 896 ősnyomtatvány bibliográfiai leírását tartalmazza, 
az egyes példányok bejegyzéseinek közlésével, a mint azt olvasóink 
e folyóirat 1892/93. és 1894. folyamainak közleményeiből isme
rik. E tekintélyes és becses anyaghoz Horváth Ignácz által írt 
előszó kevés eltéréssel ugyanaz, a mi a Magyar Könyv-Szemle 
1892/93. évfolyamában is megjelent. Teljesen új a betűrendes 
mutató, mely az ősnyomtatványok rövid czímeit alfabetikus rend
ben közli, továbbá a nyomdák mutatója, a melyben a könyvnyom
tató műhelyek termékei nyomtatási helyek s ezeken belül nyom
dászok szerint vannak csoportosítva: a nyomdászok betűrendes 
jegyzéke s végül a könyvbirtokosok jegyzéke, a mint azt a könyvek 
bejegyzései, az ex-librisek. a kötés külsejére vagy belsejére alkal
mazott czímerek vagy más ismertető jelek segítségével meg lehetett 
állapítani. Mindannyia Horváth Ignácz könyvtári segédőr munkája, 
s nélkülök úgyszólván lehetetlen volna áttekintést szerezni a gyűj
temény számbeli gazdagsága s tartalmának jelentősége felől. A köte
tet dr. Fejérpataky Lászlónak, a Magyar Nemz. Múzeum könyvtára 
igazgató-őrének bevezetése nyílja meg, mely elmondja a kiadvány 
keletkezésének történetét s kifejezést%ad annak a reménynek, hogy 
a könyvtár nyomtatott czimjegyzékeinek ez első füzetét nyomon 
fogják követni a könyvtár többi csoportjainak ismertetései. 

A múzeumi könyvtár kiadványáról levén szó, melyhez a 
Magyar Könyv-Szemlét úgyszólván apai viszony fíizi, nem terjesz
kedhetünk ki annak bővebb ismertetésébe: nem emelhetjük ki 
előnyeit és nem foglalkozhatunk esetleges hiányaival. E sorok 
kizárólagos feladata megemlékezni a kötet megjelenéséről. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy könyvtárunk barátai örömmel fogják 
azt fogadni, nemcsak mint egy sok fáradsággal végzett munka 
tényleges eredményét, de úgyis, mint oly kezdetet, mely nagy 
lépéssel közelebb hozza a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárát 
tudományos hivatásának betöltéséhez. Sch. Gy. 




