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A NEMZETI MÚZEUM MEGALAPÍTÁSA ÉS A 
SZÉCHÉNYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁR. 

KoLLÁNYI F E R E N C Z T Ő L . 

(Egy hasonmással a szövegben és két melléklettel.) 

Attól a naptól kezdve, a melyen a nádor védőszárnyai alatt 
felmerült a Magyar Nemzeti Múzeum létesítésének eszméje, Miller 
nem szűnik meg többé e gondolattal foglalkozni, ennek híveket 
toborzani, a megvalósítás előkészítésén munkálkodni. 

Ö világítja meg a kérdés gyakorlati oldalát is, midőn 
Giovane herczegné gyűjteményének megszerzéséről lévén szó, a 
múzeumi alap megteremtésére az ország lakosainak önkéntes ado
mányait javasolja igénybe venni. 

Sőt, úgy látjuk, az ő lelkében alakulnak ki először a Magyar 
Nemzeti Múzeum tervezetének körvonalai is akképen, hogy alapul 
tekintvén a Széchényi-országos-könyvtárt, az újonnan létesítendő 
intézetbe, a magyar és magyar vonatkozású irodalmi termékek 
mellett, a hazai régiségeket, valamint a természet hármas vilá
gának összes hazai termékeit is összegyűjteni kívánta. 

Erre vonatkozó nézeteit már az 1806. év legelején közli 
néhány bizalmas emberével. Óvakodik azonban, hogy ez Széchenyi 
grófnak tudomására jusson; attól tartván, hogy Széchényi esetleg 
nem szívesen lát oly törekvést, mely az általa alapított könyvtár 
önállóságát veszélyeztetné. Legalább ezt olvassuk ki Grubernek 
január 23-án hozzá intézett következő soraiból: a Museum Hun-
garicumot illető terve remek; kívánom, hogy minél előbb megvaló
suljon, ámbár nagyon kételkedem az eredményben. Őfensége, leg
kegyelmesebb védnökünk, mindenesetre mindent el fog követni ezen 
a maga nemében páratlan intézet érdekében, de sok adakályra 
fog találni egyrészt a mostani kedvezőtlen viszonyokban, főké
pen pedig honfitársainak önzésében. S(zéchényi) törekvéseit már 
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magam is eléggé ismerem, azért nem is mondok az ő jelenlé
tében olyat, a mi a jövőre, vagy a Múzeumra vonatkozik. Minden szó 
megragadja figyelmét, és távolról sem merek előtte titkot említeni.1 

Annál lelkesebb pártfogóra talált Miller József főherczeg-
nádor személyében, a kinek Temesvárról visszatérvén, a tervezetet 
Írásban is bemutatta. A nádor, a kinek éppen ebben az időtájban 
okozott sok gondot a könyvtár elhelyezésének kérdése, a tervezetet 
leküldötte Eszterházy József grófnak, felhiván őt, tegye ezt több 
szakértő meghallgatásával tanulmányozása tárgyává, és ennek 
eredményét közöije vele. 

Eszterházy gróf, Mitterpacher és Schönvisner apátokat, 
Schönbauer, Schwartner, Kytaibl tanárokat és Millert kérte fel 
véleményadásra. Kifejtette előttük, hogy miután az intézetnek 
eléjük terjesztett tervezetéből már látszik, hány osztályra lenne 
felosztandó, minden egyes osztályba mi lenne elhelyezendő, tekin
tetbe véve, hogy az e czélra teljesen újonnan emelendő épületben 
minden osztálynak megfelelő helyiségekkel kell rendelkeznie, most 
első sorban arra nézve kell nyilatkozniok, hogy úgy a már meg
lévő tárgyaknak, mint azoknak az elhelyezésére, a melyekkel 
csak később fog az intézet gyarapodni, figyelemmel levén ezek 
különös sajátságaira, rendeltetésére, micsoda helyiségeket kell 
fentartani. Mert csakis ennek alapján lehet az épület tervét és 
költségvetését elkészíteni, és egyedül így lehet elkerülni, hogy ne 
az egyes gyűjtemények legyenek kénytelenek a helyiségekhez 
alkalmazkodni, hanem megfordítva. 

Hogy tehát az építésznek a szükséges adatok megadhatók 
legyenek, és az épület a szükségletnek lehetőleg minden tekintet
ben megfelelő legyen, a tanácskozók megállapították az egész 
épület tervszerű beosztását, az egyes gyűjtemények elhelyezésére 
szükséges termeket, az intézet vezetésére hivatott személyzet 
létszámát, úgyszintén az ezek számára szükséges lakóhelyiségeket. 
Mindezt Eszterházy gróf 1806. november 14-én a nádor elé ter
jesztette.2 Ennek alapján készítette azután el Hild pesti építész az 
épület tervrajzát, beosztását, úgy, hogy a nádor az 1807. eszten
dőben az egész tervezetet a nyilvánosság elé vihette. 

3 Miller levelezése V. 4. 
2 Széchenyi levéltár. I. kötet, 13. szám, II. csomag, 55, 56. szám. 
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A magyar kultúrtörténet szempontjából oly végtelen fontos
ságú irat egyszerre, egybe fűzve, latin és magyar nyelven, névte
lenül jelent meg, 1200 példányban, a nádor költségén, az egyetemi 
nyomda újonnan öntött betűivel nyomva. A 28 ívrétű oldalra 
terjedő latin szöveg előtt az épületnek Hild által készített homlok
rajza látható, Falka által rézbe metszve: a 30 oldalnyi magyar 
rész után pedig az épület földszintjének és első emeletének terv
rajza áll, ugyancsak Hildnek Karács által metszett munkája. A latin 
szöveget Miller irta; a magyar fordítás pedig Strázsay műve. 

Miller Cicero következő szavait vévén jeligéül: »nihil est in 
rebus humanis praeclarius, quam de Republica bene mereri« beve
zető soraiban arra mutat rá, hogy bár a magyar nemzetnek a 
tudomány és művészet előmozdítását czélzó törekvése már nem 
egyszer megnyilatkozott, mégis tagadhatlan, hogy kívánatos lenne 
bizonyos oly emlékművek létesítése, a melyek ily irányban is 
hirdetnék az ország örök dicsőségét. 

Ezek közé tartoznék első sorban a Magyar Múzeum meg
teremtése, mely hivatva lenne mindazt magába foglalni, a mit 
a nemzeti irodalom termel és felölel. A múzsák e nemzeti csar
nokában összegyűjtendők lennének az összes magyar és magyar 
vonatkozású nyomtatványok, kéziratok, földabroszok, czimerek, 
képek, az országban található állatok, növények, ásványok, kövü
letek, pecsétek, régipénzek, régi márványemlékek, edények, fegy
verek, kézmüyek stb. Miután pedig az ilyen közös kincseknek 
birtoklásából Ítélhető meg a nemzetnek gazdagsága, tudomány
szeretete is, az ennek létrehozására összegyűjtött pénzösszeg min
denkinek legjobb öröksége; mert közös tulajdon, a mit mindenki 
önhasznára fordíthat. Járuljon tehát kiki az intézet megteremté
séhez, a melyhez hasonló Európa sok városában virágzik, a melyek 
szintén nem a kincstár jövedelméből, hanem a jó honpolgárok ' 
áldozatkészségéből jöttek létre. A hazának nemcsak díszére, hanem 
hasznára is szolgáló dologhoz összetartással, egyetértve kell hozzá 
fogni. 

Ne rettentsen el senkit a sok előálló akadály, a vélemények 
különfélesége, hanem mutassa meg mindenki ritka nemesszivü-
séggel a világnak, hogy a magyar ember nemcsak magának él, 
hanem hazájának is. 

Ezek után kilencz fejezetben részletesen kifejti az intézet 
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tervezetét, beosztását, gyarapításának, fen tartásának, vezetésének 
módozatait. 

Az intézet természetesen az ország szivében, Pesten állana, 
még pedig egészen új, rendeltetésének és czéljainak minden tekin
tetben megfelelően emelt épületben. 

A Múzeumban a következő gyűjteményeket kellene elhelyezni : 
1. a könyvtárt, mely, hála Széchényi Ferencz gróf páratlan ado
mányának, már meg van, még pedig minden reménységet felül
haladó gazdagságban. Alig öt éve, hogy fennáll, s már is nem
csak az ország lakosai látogatják tömegesen, hanem külföldiek is, 
és az ajándékok révén eddig is közel kétezer kötettel gyarapodott, 
sőt naponta ujabb nyomtatványokkal és kéziratokkal gazdagszik. 
Valóban, siralmas dolog lenne, ha az ország, az által hogy nem 
gondoskodik a fentartásukra szolgáló szükséges pénzalapról, ezen 
drága kincseket pusztulni, és saját kárára, szégyenére, az ado
mányozó fájdalmára, már keletkezésükben tönkre menni engedné. 

A többi gyűjtemény lenne: 2. a régipénzek 3. a pecsétek, 
4. régiségek, 5. a fegyverek, 6. a természetrajzi tárgyak, 7. a 
kézművek, 8. a márványok, 9. a képek gyűjteménye. 

A régipénzgyűjtemény már megvan, hasonlóképen Széchényi 
gróf adományából, a ki több mint 30,000 frtot érő régipénzeit és 
érmeit szintén az országnak ajándékozta. A pecséteket Ehédey 
Lajos most igyekszik az ország Múzeuma részére összegyűjteni. 
A régiségekből, ritkaságokból és drágaságokból mindezideig oly 
kevés van, hogy alig érdemes szóba hozni. A fegyverek szintén 
méltán fognak helyet foglalni az ország gyűjteményes tárházában. 
A természetrajzi tárgyakat, fájdalom, még most is Jénába szokás 
kivinni, egy kis dicséret fejében. Pedig milyen gazdag az ország 
ilyenekben! 

Néhányan már felajánlották az intézet részére ásványgyűj
teményeiket. Remélni lehet, hogy mások a növény- és állatvilág 
egybegyűjtésére fognak vállalkozni. A természetrajzi gyűjtemény
hez számítandók a technológiai termékek is. A régi márvány
darabok, töredékek összeszedése nem kevésbbé tanulságos, úgy
szintén az ország nevezetesebb férfiainak aczképgyűjteménye is. 

A Magyar Múzeumra nézve az a legfontosabb, legéletbe-
vágóbb, hogy az ország lakosai összefogjanak ezen gyűjtemények 
gazdagítására. 
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A könyvtár anyagának szaporításáról gondoskodás történt 
a köteles példányok ügyében 1804 és 1807-ben kibocsátolt leg
felsőbb rendeletekben. Ámde, mivel ezen legfelsőbb rendeletek 
teljesítése egyedül az illető nyomdák jóakaratára van bízva, az 
alapító nagy fáradsággal és költséggel kénytelen még most is az 
újabb munkákat a könyvtár részére megszerezni. Az oláh, illyr és 
tót nyelvű nyomtatványok pedig, a melyek szintén ide tartozná
nak, majdnem teljesen hiányzanak a könyvtárból. Gondoskodni kell 
ezenfelül a külföldön, a szomszédos Erdélyben, Lengyel- és Német
országban megjelent magyar vonatkozású munkák, nemkülönben 
a régebbi nyomdatermékek megszerzéséről is. szóval mindarról, 
a mi a könyvtár eddig megjelent katalógusaiban nem szerepel, 
nehogy az alapító halála után nagy hiányok keletkezzenek. Azért 
oly királyi rendeleteket kellene újból kieszközölni, a melyek 
megkívánják az egyes nyomdászoktól, hogy csakis akkor adják 
piaczra a sajtótermékeket, ha vagy magát a munkát, vagy pedig 
a könyvtár elismervényét az illető munka átvételéről, bemutatták 
a királyi könyvvizsgáló hivatalnak. Ellenkező esetben, ha e 
parancsnak nem tettek eleget, vagy pedig a köteles példány 
beszolgáltatását különféle ürügyek alatt húzták-halasztották, hogy 
kötelezettségük alól kibújjanak, pénzbirsággal lennének sújtandók. 
A köteles példányok kezelésére annál nagyobb figyelmet kellene 
fordítani, mert nagy szégyen a könyvtárra ha közkézen forgó 
munkák vagy egyáltaljában nem, vagy csak nagy későn jutnak 
a gyűjteménybe. 

A külföldi magyarvonatkozású nyomtatványok megszerzését 
akként lehetne biztosítani, ha e czélra külön pénzalap rendeltet
nék. A mi pedig az illyr dolgokat illeti, remélni lehet, hogy a 
magyarral hasonló szabadsággal egybeforrt nemzet maga fogja 
ezt nyelve iránt való szeretetből az intézetbe eljuttatni. A régi, 
ritka nyomtatványok egybegyűjtésére a nagylelkű alapító úgy is 
elkövetett mindent. 

Mindenki tudja, mily fontos segédeszközökül szolgálnak a 
tudományos munkálkodáshoz a kéziratok. Ezekből a magyar 
könyvtár már több mint ezer kötettel rendelkezik, a minek 
jelentékeny része eredeti. A már kész katalógus a legközelebb 
tudtára fogja adni a világnak, mennyi gazdagság gyűlt itt egybe, 
és mily nagymérvű gyarapodást lehetne még elérni, ha az embe-
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rek nem lennének mindenféle képzelődésnek rabjai. Számtalan 
oklevél rejtőzik még a családi levelesládákban, szekrényekben, 
nem szólva azokról, a melyeket a káptalani, convenu, megyei, 
városi levéltárak őriznek. Mindezek birtokjogi szempontból ma 
már kevés fontossággal birnak, ellenben sok adattal járulnának 
hozzá az oklevéltani, pecséttani, történelmi, köz- és magánjogi 
kérdések tisztázásához, ha a helyett, hogy az egerek, molyok 
martalékául hagyatnak, a magyar múzsák ezen új palotájában 
helyeztetnének el, és itt a tudományos kutatás czéljaira, a közjó 
előmozdítására, szakavatott kezek által felhasználtatnának. Sőt, 
ha csak valaki önként nem ajánlkozik erre, nem is lenne szük
séges az eredetieket beszolgáltatni. Elég lenne vagy hiteles máso
latot küldeni róluk, vagy pedig a könyvtár tisztviselőinek, térítvény 
ellenében, lemásolás czéljából átengedni. Némelyek kötetekre ter
jedő ily gyűjteményeknek vannak birtokában, melyeket az egyik 
kevésre becsül, a másik elhanyagol, a harmadik silány önzéssel 
eltitkol, azt hivén, hogy örökségében szenved megrövidülést, ha 
közzétételüket megengedi, habár ő maga használni sem nem 
akarja, sem nem tudja, sőt ha akarná sem tudná. Innen van, 
hogy még mindig vannak Íróink, úgy a régebbiek mint az újab
bak közt, a kiket nem ismerünk, a kiknek nevei, törekvései "a 
tudós világ előtt nem szerepelnek, és így a legderekabb hazafiak 
munkái semmivé lesznek, emlékük eltűnik. Vájjon nem joggal 
kivánhatja-e meg a haza, hogy ezen irodalmi termékek oly helyen 
őriztessenek, a mely úgy az ajándékot, mint az ajándékozó nevét 
örökre megmenti a feledés homályától? 

A czímerek gyűjteménye, noha néhány ezer nemes család 
van képviselve benne, még messze van attól, hogy teljesnek 
legyen mondható. Föl kell tehát kérni az egész nemességet, hogy 
ha az annak idején közre bocsátandó czímerkatalogusban valaki 
nem találná nemzetségének nevét, hazája és családja iránt tartozó 
szeretetből küldje meg a könyvtárnak egy negyed, vagy nyolczad-
rét nagyságú lapra festett czímerét. 

Sokkal nehezebb a földabroszok, térképek, képek stb. gyűjtése, 
egyrészt mert nagyobb költséget igényel, másrészt pedig mivel 
az effélékből csak kevés példány készül hazánkban, a legtöbb 
Bécsben, vagy más külföldi városban látván napvilágot. A könyv
tárban őrzött hiányos, bár elég értékes gyűjteményt kiegészíteni 
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és tovább gyarapítani nem lehet másként, mintha a metszeteket, 
rajzokat, ábrázolatokat stb. pénzen megvásárolni igyekezünk. 

A régipénzgyűjtemény kiegészítéséhez úgyszólván már nem 
szükséges egyéb, mint hogy azokat, a melyek a közel jövőben 
megjelenő katalógusba nincsenek felvéve, tulajdonosaik ajándék
ban vagy cserében átengedjék az intézetnek. 

Ugyanez az eljárás követendő a lenyomott, függő, ón- vagy 
viaszpecsétekre vonatkozólag is. Köztudomású dolog, hogy sok oly 
pecsét van az egyes vármegyei levéltérakban, a melyek kihalt 
nemes családok nemesleveleihez tartoznak; vannak ezenkívül a 
nemesség bizonyítására előmutatott, de gyanúsaknak talált okleve
leken lévő oly pecsétek, a melyeknek valódiságához nem fér 
kétség, s a melyek, nehogy visszaélés történjék velük, az okleve
lekkel együtt visszatartatnak. Mindezekből, csekély fáradság és 
költség árán, össze lehetne állítani a magyar pecsétgyűjte
ményt. 

Számtalan régiség, ritkaság és drágaság hever elrejtve az 
egyes családok birtokában, a nélkül, hogy valaki ismerné, vagy 
valami hasznát vehetné ezeknek. Ha szeretjük hazánkat, az ilye
neket a nyilvánosság elé kell vinnünk. Nem lehet tehát neme
sebben eljárni, mintha a vagyonosabbak nemzetségük hírének 
fentartása czéljából megegyeznek abban, hogy bizonyos feltételek 
mellett az ily kincsek őrizetét az intézetre bizzák. Ugyanez mond
ható a fegyvergyűjteményekről is. 

A természetrajzi tárgyak gyarapítása már kevesebb gonddal 
eszközölhető. Remélni lehet ugyanis, hogy az országban nagy 
számmal található ásványgyűjteményekből többet át fognak 
engedni az intézet számára. Az országban tenyésző fák össze
gyűjtése is csak egyesek iparkodásától függ. A növényvilág ter
ményeinek összeszedésére, és az ország Múzeumába való bekül
désére az orvosokat kellene hivatalból utasítani. Nemkülönben az 
állatok gyűjtésére is. 

A technológiai tárgyakat maguk a mesterek bizonyára nem 
fognak késni saját érdekükben is beszolgáltani, hiszen munkájuknak 
így fog csak igazán hire kelni. Jóllehet az ily gyűjtemény fen
tartása még emellett bizonyos pénzalapot is igényel. 

Az iránt sem lehet semmi kétség, hogy a régi márványokat, 
oszlopokat, feliratokat, azok, a kiknek birtokain ilyenek találtatnak, 
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inkább fogják a Múzeumnak ajándékozni, mint megsemmisülni 
engedni. 

A képtár felállítása pedig éppen semmi költséggel nem tog 
járni. Hiszen a kik őseiknek képeit itt közszemlére kitenni óhajtják, 
bizonyára meg is fogják festetni azokat. 

Mindazonáltal ily nagyarányú intézetnek az országhoz méltó 
fentartása nem csekély összeget emésztene fel. Nemcsak az építés 
maga veendő ugyanis számba, hanem a belső felszerelés is, 
továbbá az épület jókarbantartása, a tisztviselők és szolgák fizetése, 
a tűzifa beszerzése, a gyűjtemények gyarapítása, a postai és irodai 
kiadások. 

Nem lehet előre meghatározni az összeget, a melyet az épít
kezés és felszerelés igényel, mert ez teljesen attól függ, meny
nyit szán erre a czélra az ország lakosainak nagylelkűsége. Tekin
tetbe véve azonban a rendes folyó kiadásokat, a pénzalapnak 
kétségkívül arányban kell állania a nemzet nagylelkűségével és 
a sok gazdag honpolgár tekintélyes jövedelmével. 

Am az alapot létrehozni nagyobb mesterség, mint az első pilla
natra látszik. De viszont nincs oly nehézség, a melye a hazaszeretet 
legyőzni ne tudna. Semmi kétség az iránt, hogy ha közadakozásra 
szólíttatnak fel a honpolgárok, rövid idő alatt olyan összeg lesz 
együtt, a mely méltó lesz a magyar bőkezűséghez. Az 52 vármegyé
től, a Jászság és Kunság, a Hajduvárosok, a szabad királyi és bánya
városok, a 25 káptalan és más egyházi testületek, az apátságok és 
prépostságok, a gazdag püspökségek, a vagyonos főranguaktól 
csak lehet remélni, hogy előteremtik a szükséges összeget. Szinte 
előre lehet látni, hogyan gondoskodik az egyik arról, hogy a 
nemzeti intézet pénztárában legyen pénz a kéziratok, könyvek 
vásárlására, mindenféle másolásokra; a másik a rézmetszők, raj
zolók, könyvkötők és egyéb mesteremberek fizetéséről; a har
madik a tűzifáról, a negyedik a régiségek, fegyverek, természetrajzi 
tárgyak megszerzéséről; az ötödik a tisztviselők díjazásáról. 

A Múzeum pénzalapját, a nádorispán rendelkezése alatt, az 
országos pénztár kezelné, úgy, hogy fizetések ebből csak az ő 
rendeletére eszközöltetnének. 

A számadások megvizsgálására a nádor az ország négy rend
jéből alakítana bizottságot, a mely az országgyűlésnek a pénz
alapról évenkint jelentést tenne. 
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Az intézet közvetlenül a nádor joghatósága alatt állana. 
O rendelkeznék a pénzalap, az épület, az egyes gyűjtemények 
felett ; ő nevezné ki a tisztviselőket, ő szabná ki teendőiket. 

A rendeleteket a nádori kanczellária küldené le az intézet 
tisztikarához, a kik a nádorhoz terjesztenék fel félévenkint jelen
téseiket, kérelmeiket. A nádori szék üresedése esetén a Múzeum 
igazgatását a helytartótanács végezné. 

Az intézet élén az igazgató állana, a ki egy rangban 
lenne a királyi tanácsosokkal. Szabad lakással birna, fizetése pedig 
rangjához, teendőihez és felelősségéhez mért lenne. Kifogástalan 
erkölcsi viseletet, nyelvismeretet, irodalmi nevet, a jogi, politikai, 
történelmi tudományokban alapos jártasságot kellene tőle meg
kívánni. Olyan embernek kellene lennie, a ki már érdemeket 
szerzett magának a király és haza körül, a kire nyugodtan rá 
lehet bízni az egész intézet vezetését, a ki ne csak a tudományos 
körökkel, hanem, ha szükséges, a törvényhatóságokkal is fenn tudná 
tartani az összeköttetést, szóval a kinek kiváló buzgalmától, szak
ismeretétől, kötelességtudásától remélni lehetne, hogy nem csak jól 
megállja helyét, hanem arra is méltó lesz, hogy az ország tör
ténetirója legyen. 

Az igazgató oldala mellett gyors és tiszta munkájú irnok 
működnék, a hivatalos ügyiratok kiállítására. 

Miután sok mindenféle okból szükséges, hogy a Múzeumba 
az egész éven keresztül, szombat, vasárnap és az ünnepnapok 
kivételével, minden nap délelőtt 9—12-ig, délután 3—6-ig, bármely 
érdemes hazafi szabadon beléphessen, könnyen érthető, hogy a 
teendők végzésére 2—3 ember nem lenne elegendő. Ennélfogva 
a könyvtárban egy őr lenne alkalmazandó, a kinek a mellett, 
hogy jeles lelki tulajdonokkal van felruházva, kellő nyelvismerettel 
kellene birnia, iróembernek kellene lennie, s a kitől megkíván
tatnék, hogy a szükséges jártassággal rendelkezzék a magyar jog, 
statisztika, történelem, diplomatika, érmészet, könyvészet terén és 
folyékony előadása legyen. A könyvtár szomszédságában hivatalos 
helyiséggel birna és feladata lenne a könyveket, kéziratokat és 
régipénzeket gondozni. Segítségére lenne egy lajstromozó, a kinek 
szintén fedhetlen erkölcsökkel, nyelvismeretekkel, tudományos kép
zettséggel kellene birnia. Ez állandóan az olvasóteremben tartóz
kodnék és főleg a kódexek lajstromozását végezné. Két vagy három 
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Íródeák, kilátással a későbbi fokozatos előléptetésre, ugyanabban 
a szobában, a hol az irnok, oly kéziratok másolásával foglalatoskod
nék, a melyek a könyvtárban nincsenek meg; vagy esetleg más 
osztályok tárgyainak lajstromozását végeznék. A könyvtári személy
zetet kiegészítené a szolga, a kinek szintén tanult embernek kel
lene lennie. Kötelessége lenne kellő tájékozódást szerezni magá
nak a kéziratok közt, a könyveket rendben tartani, a vendégeket 
készségesen kiszolgálni és a hivatalos órák alatt az olvasóterem 
ajtaja mellől a jövő-menőket szemmel tartani. Egy másik szolga, 
az úgynevezett háziszolga pedig, a szobákat és folyosókat tartaná 
tisztán. 

A régiségeknek, ritkaságoknak, fegyvereknek, drágaságoknak 
gondviselése hasonlóképen egy őrre bizatnék, a kivel egy segéd őr, 
egy szolga és a háziszolga osztanák meg a teendőket. Ugyanígy 
történnék a természetrajzi tárnál is. A képtár rendezését egy raj
zoló végezné, egy rézmetsző és egy szolga segítségével. A ház 
felügyelője az épület jókarban tartására, tisztaságára ügyelne fel, 
a kapus pedig nappal a kapunál lenne, éjjel pedig a lámpákról 
gondoskodnék. A háziszolgákat leginkább mesterlegényekből, úgy
mint könyvkötőkből, asztalosokból, lakatosokból kellene választani, 
és nemzeti szinü öltözetben járatni. 

Úgy a tisztviselők mint a szolgák kötelesek lennének hiva
talos óráikat pontosan betartani. Az intézet legfőbb kormányzója 
senkinek hat heti szabadságnál többet nem engedélyezhetne és 
ezt is felváltva. »Valamint pedig — olvassuk a magyar fordítás
ban — az intézetnek méltósága és a nemzetnek dísze azt kívánja, 
hogy oly férfiak tétessenek ezen hivatalokra, a kik nem a magok 
becsületét a hivataloktól vegyék, hanem ők a magok szorgalmuk
kal a hivatalnak becsületére legyenek, úgy szükséges, hogy min
denik fizetése becsületes legyen, tudniillik a hazafiak bőkezűségé
hez, és a naponkint növő drágasághoz alkalmaztatott.« 

Mindazon jótevőknek, a kik az intézetet akár pénzzel, akár 
hagyományokkal, akár pedig ajándékokkal gazdagították, nevei meg-
örökítendők lennének a Múzeum gyarapodási naplójában, valamint 
az intézetnek időről időre megírandó és a jótevők arczképeivel illusz
trált történetében. E czélból minden esztendőben egy nyolczadrétü 
kötetet adna ki az intézet, a melyben az intézetnek megelőző évi tör
ténete lenne megírva; ezen felül több tudományos értekezést foglalna 
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magában, főleg az egyes gyűjtemények felhasználásával és ismer
tetésével a magyar könyvészet, irodalom-történet, jog, történelem, 
ásványtan, növénytan stb. köréből, a melyeket részint a múzeumi 
tisztviselők, részint más tudósok imának. Bármily jutányos áron 
bocsátatnék is ez a kiadvány forgalomba, valamelyes jövedelem
mel ez után is gyarapodnék a pénztár. 

Ő felségének, I. Ferencz királynak nemzetünk iránt való ritka 
jóindulata, szeretete és kegyessége semmi kétséget sem hagy fenn 
az iránt, hogy a haza dicsőségére és javára szolgáló ezen intézet 
fennállását külön királyi kiváltságlevéllel fogja biztosítani, mint 
a hogy ezt királyi kegyelemből Széchényi alapítványával tette, 
a mely a Magyar Múzeum alapját megvetette. Hogy pedig a haza 
polgárainak bőkezűségéből összegyűjtött ezen kincsek a legmesz-
szebb menő óvatossággal biztosíttassanak, nem lenne egyéb hátra, 
mint hogy az intézet megalapítása törvénykönyvünkbe beezik-
kelyeztessék és ő fensége, József főherczeg-nádor, a magyar tudo
mányosság legnagyobb pártfogója felkéressék, legyen az új köz
művelődési intézetnek legfőbb kormányzója, legjobb vezetője, annál 
is inkább, mert az ő irántunk való kiváló szeretetének, jóakara
tának, bölcs előre látásának köszönhető mind az, a mi itt előadatott. 

A magyar rész után mellékelt tervrajz szerint, az intézet 
első emelete, a hol a könyvtár is elhelyezést nyert volna, követ
kező beosztással épült volna fel. 

A látogató, feljutván az emeletre, a könyvtári szolga hiva
talos helyiségén B. át, a mely egyúttal ruhatárul szolgált volna, 
először a könyvtárőr dolgozószobájába, C. ezen keresztül pedig 
az egymásba nyiló két olvasóterembe D.D. ment volna, a hol a 
lajstromozó gyakorolta volna a felügyeletet. A könyvtárőr dolgozó
szobájának másik oldalán lett volna a bejárás az egyetlen, nagy 
könyvtárterembe E. ezen át pedig a régipénzgyűjtemény helyisé
gébe F. A drágaságok gyűjteménye a G. helyiséget foglalta volna 
el, mellette pedig H.H.H.H. a könyvtár második Íródeákjának 
lakása, úgyszintén a régiségtár őrének és segédőrének lakása lett 
volna K. Az I. helyiségben különféle régiségek, az M.-ben a fegy
vergyűjtemény, az N.-ben a kézmíves munkák nyertek volna 
helyet. L. raktárul szolgált volna, O. pedig egy szükségszerint 
bármely czélra berendezhető szoba lett volna. P. lett volna a 
régiségtár szolgájának lakása. A tervrajz szerint Q. »a mestersé-
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ges tsinálmányok boltjául« volt szánva. A növénygyűjtemény az 
R., az állatgyűjtemény az S., az ásványgyűjtemény a T. és X 
helyiségekbe jutott volna. Az U. és V. a természetrajzi őr és 
segédőr dolgozószobája, Y. olvasztókonyha, Z. a természetrajzi 
osztály szolgájának lakása, A a. és B. b. a rajzolók és rézmetszők 
dolgozószobái lettek volna. C. c. lett volna a képgyűjtemény helyi
sége, D. d. Írószoba a levéltárral, E. e. pedig a könyvtári szolga 
lakása. 

Az emeleten lett volna tehát, a könyvtár közvetlen közelében, 
a könyvtári szolgának, az éremtár szomszédságában pedig a 
könyvtár második íródeákjának lakása. A könyvtárőr, a lajstro
mozó és a könyvtár első íródeákja a- földszinten nyertek volna 
lakóhelyiségeket. 

A mint a tervezet kikerült a sajtó alól, a nádor meg-
küldötte az összes megyéknek, szabad királyi városoknak, fel-
hiván őket, hassanak oda, hogy a Karok és Rendek azon dicséretes 
törekvése, a melylyel a nemzeti nyelv művelése iránt viseltetnek s 
a melyből kifolyólag az országos bizottság már előbb is többféle 
javaslattal állott elő, mielőbb czélt érjen és a Múzeum a nemzet 
dicsőségére, az ifjúság legnagyobb hasznára létre jöjjön. Egyszer
smind azon reményének adott e felhívásában kifejezést, hogy az 
országgyűlési követeket utasítani fogják, miszerint ezen czél eléré
sére az országos pénzsegélyt megszavazzák.1 Ugyanekkor a tavasz 
óta Budán ülésező országgyűlési követek közt is szétosztatta 
József nádor a tervezetet. 

A nádor kezdeményezésének csakhamar meg lett az óhaj
tott hatása. A 94. ülésen, deczember 15-én, szóba jött az 
országyűlésen a »magyar nyelv gyarapítása, a tudományoknak 
magyar nyelven leendő kiterjesztése s ezen végre felállítandó 
Tudós Társaság fentartására, nemkülönben a természet és mes
terségek ritkaságai egybeszedésére rendelendő Nemzeti Tárházak, 
vagyis Múzeumok megalapítására szükséges értéknek, vagyis fan-
dúsnak megszerzése «. 

A követek, a küldőiktől vett utasítások szerint, különféle 
ajánlatokat jelentettek be az országgyűlésnek. A legtöbb vármegye 
akként határozott, hogy a gyűjtés hosszadalmasságának elkerülése 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A 1807. 
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czéljából és hogy mindenki hozzájáruljon az adakozáshoz, a feje
delemnek hadiköltség czímén megajánlott segély minden forintja 
után fizettessék bizonyos Összeg a felállítandó intézet czéljaira. 
Szatmár, Gömör, Nógrád, Hont, Árva, Sopron, Zólyom, Szepes, 
Veszprém, Pest, Borsod, Bars, Bereg, Csanád. Tolna, Zala, Vas, 
Arad, Torontál, Krassó, Somogy, Baranya, Szabolcs, Mosón vár
megyék minden forint után 3 krajezárt, Temes vármegye 2 kraj-
ezárt ajánlott. Ung és Bács követei úgy nyilatkoztak, hogy még 
nem kaptak hazulról utasítást, de reménylik, hogy az ő megyéik 
is rá állanak a többi által tett ajánlatra. Pozsony. Bihar, Győr 
és Heves megyék készek voltak ugyan tehetségükhöz mérten hoz
zájárulni az intézet létesítéséhez, kötelező Ígéretet tenni azonban 
vonakodtak. Nyitra követe a többséghez kívánt volna csatlakozni. 
Szabadka 1000 forintot szavazott meg. Komárom vármegye a 
tanulmányi alap terhére szerette volna az intézetet létesíteni. 
Trencsén követe minden e végre teendő kötelező adománynak 
ellene mondott. Sopron ellenben akár 6 krajezárt is adott volna 
minden forint után. Borsod is szívesen megfizette volna, a mit 
a többiek elvállalnak. Hont vármegye kijelentette, hogy ha a 3 
krajczárból befolyó összeg nem lenne elégséges, kész annyit meg
ajánlani, a mennyi kívántatik. Somogy az egyetemmel óhajtotta 
volna az intézetet összekapcsolni és székhelyét Pesthez kötni. 
Pest vármegye is kész volt bármely áldozatra, sőt kimondani 
kívánta, hogy ha az ország rendéi nem tudnának is végleges 
megegyezésre jutni, azon megyékre nézve, a melyek már aján
latot tettek, az igéret kötelező legyen. Úgyszintén, hogy az e 
czélra egybegyűlt pénz más czélra semmi szín alatt ne fordít-
iassék. Hasonlóképen nyilatkozott Zólyom megye is. Veszprém 
vármegye sem sókalta volna a 4, sőt 6 krajezárt sem. 

Ugyanekkor abban történt megállapodás, hogy miután a 
főherczeg-nádor volt az intézet létesítésének legfőbb előmozdítója, 
küldöttségileg ; köszönjék meg a nemzethez mutatott kegyességét 
és kérjék a jövőre is pártfogását. 

De megemlékeztek a rendek Széchényi nagylelkű adományá
ról is és elfogadták a következő javaslatot: »mivel pedig Széché
nyi Ferencz hazájához és nemzetéhez való igaz szeretetét nyil-
vánságosan megmutatta azzal, hogy számos és válogatott köny
vekből álló könyvtárát, külömbféle ritka gyűjteményekkel együtt. 
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a nemzetnek közhasznára feláldozta, nemcsak az illendőség, de 
a hálaadó kötelesség azt hozván magával, hogy a nemzeti hálá-
datosságot nyilvánosan megbizonyítsuk, méltónak látszik lenni, 
hogy ezen adománynak emlékezete a késő maradékra is terjesz
tessen és ez iránt különös törvényczikkely tétetődjön«.1 

Miután a javaslat a főrendeknél is keresztülment és a 
felség által jóváhagyatott, létrejött az 1807. évi XXIV. törvény-
czikk, mely ekként hangzik: »a magyar országgyűlési karok és 
rendek hálás szívvel emlékeznek meg Széchényi Ferencz gróf 
főkamarásmesternek bőkezűségéről és a közjó előmozdítására 
irányzott törekvéséről, hogy dicső emlékezetű őseinek példáját 
követvén, gazdag, válogatott könyvtárát, ritka érem gyűjteményét, 
fegyver és czímergyüjteményét, úgyszintén az általa nagy gond
dal és költséggel összeszedett mappákat, képeket és kéziratokat, 
a magyar nemzet használatára teljes joggal átengedte és ezzel a 
létesítendő Nemzeti Múzeum alapját dicséretes buzgalommal meg
vetette. Az országos Karok és Rendek, ezen jeles és követésre 
méltó törekvésnek beczikkelyezését, hogy ennek emlékezete az 
ország köztörvényeiben is fenmaradjon, ő felsége kegyelmes jóvá
hagyásával elrendelik«.2 

Az országgyűlés ezek után még deczember második felében 
feloszlatott, anélkül, hogy a Múzeum létesítésének ügye végleges 
elintézést nyert volna. 

Az eszme azonban hódított tovább és a hazafias lelkese
déstől áthatott magánosok ajánlatai, ajándékai szakadatlan egy
másutánban érkeztek be a nádorhoz, valamint a Széchényi-orszá
gos-könyvtár vezetőjéhez. 

Marczibányi István nemcsak a múzeumi alapra helyezi 
kilátásba pénzbeli adományát, hanem drágaságaival is szaporítani 
igéri a gyűjteményt. Valentini János znióváraljai plébános érem
gyűjteményét, Kőszeghy László csanádi püspök, Ott báró, Rhédey 
Lajos ásványgyüjteményeiket ajánlják fel. Ez utóbb, ezenfelül még 
10.000 frtot a tisztviselők fizetésére. 

Legfontosabb volt az intézetre nézve Grassalkovich Antal 
herczegnek ajándéka, a ki a hatvani kapu előtt lévő telkét, a 

1 Magyar országgyűlésének jegyzőkönyve. 1807. Pest, p. 829—836. 
2 Országos levéltár. Kanczelláriai osztály. A. 1807. Nr. 11689. Acta 

comitiorum 1807. 
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melyen ma a tudományegyetem természetrajzi, vegytani és élet
tani intézetei állanak, elcserélte az egyetemnek a Ferencziek-tem-
ploma mögött elterülő s elől a Hatvani-utczára, hátul a Kol-
bacher-Gassera, mai Reáltanoda-utczára nyiló telkével, hogy ezt 
a Múzeum czéljaira átengedje. 

József főherczeg-nádor még 1807. november 10-én felter
jesztést intézett a felséghez, e cserének legfelsőbb jóváhagyását 
kérelmezvén. A felség a két kertnek értékéről, nagyságáról kivánt 
előbb részletes kimutatást, meghagyván egyúttal, hogy az újonnan 
építendő Múzeum tervét és költségvetését is mielőbb mutassák be 
neki, azon pénzalap megjelölésével, a melyből az építés és felszerelés 
költsége vétetni fog. A nádor 1808. márczius 10-én tett eleget 
a legfelsőbb rendeletnek, kimutatván, hogy a csere az egyetemre 
is és a herczegre is előnynyel jár. A füvészkert ugyan értékesebb, 
de Grassalkovich kertje, ha a Griff fogadóhoz tartozó kertrész 
is hozzáadatik, a mitől a herczeg szintén nem idegenkedik, meg 
nagyobb. A mi az újonnan építendő Múzeum tervét és költség
vetését illeti, a létesítendő intézet nyomtatott tervezetét már 
előbb alattvalói hódolattal bemutatta, még az előtt, hogy az az 
országgyűlésre összesereglett rendek közt szétosztatott volna. A vég
leges tervek és költségvetés azonban csak akkor készíthetők el, ha 
a hatóságok és egyes magán személyektől várható pénzadományok 
nagysága már ismeretes. Mihelyt a szükséges pénzalap biztosítva 
lesz, késedelem nélkül megfogja tenni további alázatos jelentését. 
Az alapítványi pénzeknek ő felsége által is jól ismert kedvezőtlen 
kamatozása mellett, tekintetbe vévén azokat a tekintélyes kiadá
sokat, a melyek az egyetem felvirágoztatása czéljából az egyetemi 
alapra nehezednek, a mely pedig egyedül mutathatott fel ezideig 
számbavehető felesleget, a nemzeti művelődés előmozdítására szol
gáló Múzeum, csakis az egész nemzet által előteremtendő pénz
erővel létesíthető. Mihelyt az összes ajánlatok beérkeztek, ezekről 
kimutatást készíttetvén, elő fogja terjeszteni és a továbbiakhoz ő 
felsége beleegyezését kikérni.1 

Ezek után Ferencz király sem látott többé semmi akadályt 
arra nézve, hogy a cseréhez legfelsőbb beleegyezését megadja. 
A nádorhoz intézett leiratában kijelenti tehát, hogy a pesti füvész-

1 Országos levéltár. Acta Musaei. 1808. Nr. 218. 
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kertnek a herczeg Grassalkovich-féle kerttel javaslatba hozott 
elcseréléséhez és az elsőnek a Nemzeti Múzeum czéljaira történő 
átengedéséhez hozzájárul, azzal a kikötéssel, hogy a Grifthez tartozó 
kertrész is bevonassék a cserébe és a herczeg ezen értékekért 
hitbizományát kellően kárpótolja. Egyszersmind utasítja a nádort, 
hogy a szükséges szerződéseket megkösse, és mihelyt a Múzeum 
létesítésére kívántató pénzösszeg együtt lesz, ezeket az intézet 
alapítására, felszerelésére és berendezésére vonatkozó tervekkel 
és költségvetésekkel együtt megerősítés végett felterjeszsze.1 

Ennek azonban még sokáig nem érkezett el az ideje. A hatal
mas művet csak lépésről lépésre lehetett óriási erőfeszítéssel, 
tengernyi gonddal, fáradsággal, áldozattal megalkotni. 

A nádor 1808 január 29-én, hivatkozva arra, hogy a 
megelőző országgyűlésen egyéb sürgős kérdések miatt nem lehe
tett a Múzeum ügyét véglegesen elintézni, újból felhívja a megyé
ket és szabad királyi városokat, hogy a jövő országyűlésen ez 
ügyet lehetőleg támogassák.2 Millernek pedig leküld 200 példányt 
a Múzeum tervezetéből a Széchényi-országos-könyvtár azon láto
gatói közt való kiosztás czéljából, a kik állásuk-, befolyásuknál 
fogva az ügyet nagyobb erővel hivatvák támogatni. 

Ennek hatása alatt újból megindul az adományok soro
zata. Február 1-én Pruzsinszky András, Pest városa irodájának 
kiadója, 1000 forintos alapítványt tesz a Múzeum irodai költsé
geinek fedezésére. Márczius 22-én Késmárk városa ajánl fel 1000 
forintot a múzeumi tisztviselők fizetésére. Május 8-án Festetich 
Antal királyi kamarás 1000 forintot ad a múzeumi alapra. 
Május 10-én Ittebei Kiss Antal 6680 forintnyi alapítványt tesz le 
oly rendeltetéssel, hogy ennek 400 frtnyi évi kamata a könyvtár 
egyik írnokának fizetésére fordítassék. Kiköti azt is, hogy a kine
vezés joga a nádor életében a nádort illesse, halála után pedig 
őt és családját. Ha a Múzeum bármely okból megszűnnék létezni, 
vagy valamely más intézettel egyesíttetnék, az alapítvány visszaszáll 
családjára. Julius 1-én Rhédey Zsuzsanna 200 forintot ajánl fel 
az intézet czéljaira. Hámornik János ez. szepesi kanonok, námesztói 
(Árva megye) esperes-plébános 50 darab aranyat küld a létesí-

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1808. Nr. 218. 
2 U. ott. Nr. 71. 

Magyar Könyvszemle. 1903. Hl. füzet. 14 
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tendő Múzeumra. Augusztus 22-én Pest városa 10.000 forintot 
szavaz meg a Nemzeti Múzeumra, Szabó András kassai püspök 
pedig 500 forintot ad e ezélra. Beleznay Sámuel gróf királyi 
kamarás 6000 forinttal, Doloviezényi Sándor Pest városi taná
csos hagyománya 300 írttal növelik az alapot. 

Széchényi szivében — mint ő maga kifejezi magát, — 
»a hatóságok és magánosok ezen adományai határ nélkül való 
ösztönt gerjesztettek arra, hogy igenis folytassa a többi gyűjte
mények lajstromainak kinyomat ásat is, hogy azokkal mennél előbb 
élhessenek kedves hazája fiai.« Midőn tehát az 1808. év őszén 
kikerült sajtó alól a régipénzgyüjteményéről Schönvisner apát 
által irt három kötetből álló lajstrom, mely az első részben 
a magyar királyok, a másodikban Erdély régi pénzeit, a harma
dikban pedig a különféle helyről és időből származó érmeket 
sorolja fel, és az egyes darabokat metszetekben is ismerteti,1 

első teendői közé tartozik a munkát ajándékul megküldeni úgy 
az összes hatóságoknak, mint egyes magán embereknek, nem 
mulasztván el újból megújítani igéretét, hogy »hasonló készséggel 
és szorgalmatossággal fogja fordítani a kézírások, mappák, képek 
stb. lajstromainak kinyomtatására is költségeit.2« 

Az 1808 augustus 28-án Pozsonyban megnyílt országgyűlésen 
ismét szóba került a Nemzeti Múzeum. Az október 18-iki, és 
25-ikí ülésen kinyilatkoztatták a tanácskozó Karok és Rendek, 
hogy miután az ország nádora azon kiváló buzgalmához képest, 
a melylyel az ország dicsőségének és boldogságának további 
gyarapodása iránt mindenkor viseltetni szokott, az alapítandó 
Nemzeti Múzeum tervét az ország összes vármegyéinek megkül-
dötte, s őket az ezen ezélra szolgáló alap gyűjtésére felszólította, 
ő fenségének ezen felhívásától s azon igyekezettől serkentve, hogy 
a magyar nyelv művelése s a nemzeti irodalom és ipar ezen 
intézmény által is előmozditassék, már számosan tetemes ado
mányokat tettek e ezélra. 

1 Catalogus Numorum Hungáriáé ac Transilvaniae Instituti Nationalis 
Széchényiani. Pestini Typis Matthiae Trattner 1807. 8° Pars I. 2 + 492 -f- 12. 
Pars. II. 109 + 3. Pars III. 399 -f- 8. Külön 4-rétü kötetben vannak a met
szetek e czímmel : Tabulae Numismaticae pro Catalogo Numorum Hungáriáé 
ac Transilvaniae Instituti Nationalis Széchényiani. 

a Széchényi levéltár. I. kötet, 13. szám, II. csomag, 57. szám. 
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Ennélfogva a Karok és Rendek felkérik ő felségét, hogy 
ezen intézetet jóakaratával és kegyelmével támogatni kegyes
kedjék, ő fenségét a nádort pedig, hogy az intézet életre keltéséről 
gondoskodni méltóztassék. Miután pedig az épület létrehozására 
é° az alkalmazandó egyének fizetésére pénzre lesz szükség, az 
országgyűlés jónak látja elhatározni, hogy mindaz, a mit a tör
vényhatóságok ezen a ezímen már az előbbeni országgyűlés alatt 
megajánlottak, vagy ezután megajánlani fognak, mielőbb össze
gyűjtessék, a begyűlt pénz az ő fensége által meghatározandó 
pénztárba szállíttassék, s a pénztár ő fenségének évenkint szám
adást adni tartozzék, hogy a nádor ezt a hatóságokkal közölhesse. 
Kimondotta az országyűlés továbbá azt is, hogy az ezen czélra 
adakozó törvényhatóságok neveit, a felajánlott összeggel együtt, 
a legközelebbi országgyűlésen be fogja czikkelyezni.1 

Míg a Múzeum ügye az országgyűlésen ekként megoldást nyert, 
a Széchényi-országos-könyvtár iránt való érdeklődés nem csak 
nem csappant meg sem a nádorba, sem az ország lakosaiban, 
hanem ellenkezőleg, az intézet az 1808. év folyamán is több neveze
tesebb szerzeményhez jutott. 

Ezek közt első helyen kell említenünk Kovachich Márton 
György kéziratait. 

Kovachich attól az időtől fogva, hogy Széchényi Ferencz könyv
tárát a nemzetnek ajándékozta, sem Széchényivel, sem magával 
a könyvtárral nem állott szorosabb összeköttetésben. Legfeljebb 
annyiban, hogy 1803 szeptember 5-én felvette Széchényitől azt 
a 3500 forintot, a mely a 6000 forintból, a köztük létrejött szer
ződés értelmében, őt még megillette.2 Továbbá, hogy 1806 május 
6-án a grófnak is felajánlotta lakását a Széchényi-országos-könyv
tár részére ; megjegyezvén azonban azt is, hogy a mennyire őszintén 
óhajtana gondoskodni az intézetről, annyira távol áll tőle a szán
dék, annak ügyeibe beleavatkozni.3 

Még évekkel előbb, 1802 június havában, Széchényi ajándéká
nak hatása alatt, ő is nagy dologra szánta el magát. Megírta a 
nádornak, hogy miután ő volt az, a ki a nemzeti könyvtár léte
sítésének eszméjét felvetette, a maga részéről is hozzájárulni 

1 1808. évi országgyűlés. Décret. VI. Art. 8. 
2 Széchényi levéltár I. kötet, 13. szám, II. csomag, 4d. szám. 
3 U. o. I. kötet, 9. szám, III. csomag 56 szám. 
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kívánna Széchényi nagylelkű adományához. Ennélfogva az általa 
összegyűjtött 1601—1765-iki országgyűlési iratokat, a melyeket 
még az 1790-iki országgyűlés idején megigért, és eddig 25 kötet
ben össze is állított, a melyekből 7 kötetet mintegy ígéretének 
zálogául az országos levéltárban letéteményezett, s a mit már 
előbb felajánlott a nádornak, valamint körülbelül 100 kötetre 
terjedő kéziratgyüjteményét, a mely kiadatlan irók munkáiból 
és egyéb a közügyekkel kapcsolatos iratokból áll, úgyszintén 
kiadott munkáinak 18 kötetét ingyen felajánlja hazájának, oly 
módon, hogy a nádor határozza meg, mi legyen ezekből az orszá
gos levéltárban, és mi az újonnan létesített könyvtárban elhelyezve; 
hasonlóan az evangéliumi asszonyhoz, a ki csak egy garast adha
tott a templom perselyébe, ő is kéri ezen ajánlatának kegyes 
elfogadását.1 

Mit válaszolt a nádor Kovachich ajánlatára, nem tudjuk. 
A később történtekből azonban azt látjuk, hogy a kéziratok 
továbbra is Kovachichnál maradtak. 

Az 1808. év elején újabb módot eszel ki kéziratgyűjtemé
nyének növelésére, amelynek keresztül vitele czéljából egy óbudai 
zsidó ismerőse útján körlevelet küld bécsi ismerőseihez. Engel és 
Kéler azonban nem helyeslik vállalkozását, és az előbbi február 
13-án meg is irja ezt neki. Körleveledben, úgymond, nem feje
zed ki magad világosan. Ugyanerről panaszkodnak azok a mág
nások és tanácsosok is, a kikkel én összejönni szoktam és a 
körlevelet olvasták. Ügy látszik ez akadályozza, hogy felhívásodnak 
eredménye legyen. Mert mindnyájan azt kérdik: mi lesz ezekkel 
a kéziratokkal akár életedben, akár halálod esetére ? Attól tarta
nak, hogy az ő pénzükön általad megvásárolt kéziratokat ismét 
el fogod majd adni Széchényinek, vagy más valakinek. Többre 
mentél volna, és több segélyt nyerhettél volna, ha megírod, mit 
akarsz a jövőben kiadni és a nyomdaköltségekre kérsz pénzt. 
Hallgatagon azután részben a kiadásra, részben pedig a máso
latok beszerzésére fordíthattad volna a nyert összeget. így a 
gyűjteményről a nélkül gondoskodhattál volna, hogy valakinek 
oka lett volna a panaszra, hogy tévútra vezetted őt.2 

1 Fogalmazvány Kovachich kéziratai közt a Múzeum kézirattárában. 
Fol. Lat. 87. p. 107. 

2 Kovachich levelezése. A. 1803. 3é. 
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Nem sikerülvén terve, 1804 deczember 15-én kelt és hite
lesített végrendeletében, Kovachich következőleg intézkedik a 
birtokában lévő kéziratokra vonatkozólag. 

Az országgyűlési iratokat már hazájának szánta az országos 
levéltár részére, és ha ezen ajánlata elfogadtatik, tényleg is átadni 
kívánja azokat. Ha azonban ebben a halál őt meggátolná, úgy 
ezeket József fiára hagyományozza, hogy ő, vagy esetleg az ő 
gyámja, fentartván számára ezek szabad használatát arra az esetre, 
ha valamikor Isten jóvoltából atyjának nyomdokain haladni és az 
irodalom terén munkálkodni kívánna, a gyűjteményt a nádor ren
delkezésére bocsássa, ő fensége elhatározásától tevén függővé, 
hogy ez a saját könytvárába, vagy a helytartótanácsi irattárba, 
avagy az országos levéltárba kerüljön-e. Ha pedig ez, az ő szán
dékainak ellenére, valamely okból nem történhetnék meg, úgy az 
egész gyűjtemény megszerzésének joga, a vele kötött szerződés 
értelmében, első sorban Széchényi Ferencz grófot, vagy az ő örö
köseit illesse meg, a Széchényi-országos-könyvtár részére. 

Mindazon kéziratokat, a melyek ezen felül hagyatékában 
találhatók lesznek, ezekre nézve is fentartván magának a jogot 
arra nézve, hogy belőlük bármit kiadhasson a saját nevében, a 
maga hasznára, ajánlja fel József fia első sorban a főherczeg 
nádornak, a főherczegre bízván az ezekért fizetendő ár meghatá
rozását. Ha ő fensége nem vállalkoznék ezek megvásárlására, ajánlja 
fel az iratokat a trónörökösnek. Ha ő sem tartana ezekre igényt, 
akkor a vétel elsősége a Széchényi-országos-könyvtáré legyen, és 
csak azután ajánltassanak fel más vevőknek. A gyűjtemény érté
kesítése mindig a maga egészében történjék. 

Az országos könyvtárnak, valamint más vevőknek azonban 
csak abban az esetben ajánlandó fel a gyűjtemény, ha a hagya
ték többi része nem lenne elegendő fia neveltetésének költségeire, 
vagy pedig nem mutatkoznék a fiu képesnek a tudományokban 
oly előhaladást tenni, a mi az irodalmi működéshez megkívánta
tik. Ellenben ha őfelsége őt, az apát, oly állásba helyezné, a mely
ben, felmentve a hivatalos teendőktől, kizárólag az irodalom műve
lésére szentelhetné idejét, ez esetben az államot érdeklő kézira
tokat a nádor ő fensége ajánlja fel ő felségének minden kikötés és 
feltétel nélkül. 

Azok a kéziratok, a melyek, mielőtt ő fenségének felajánl-
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tattak és ő ezeket elfogadta volna, netalán nyomtatásban is megje
lentek, engedtessenek át a Széchényi-országos-könyvtárnak. Ha a 
czenzúra nem engedné meg egyik vagy másik kéziratnak közzé
tételét, úgy az csakis a nádornak vagy a trónörökösnek ajánl-
tássék fel. Erre való tekintettel inkább óhajtaná összes kiadatlan 
kéziratait őfenségéik tulajdonában látni, mint a Széchényi-orszá
gos-könyvtárban, a hol mindenki hozzájuk férhet, bár sok olyan 
dolog van köztük, a mi nem való a nagy nyilvánosság elé.1 

Néhány év múlva azonban arra a meggyőződésre jutott 
Kovachich, hogy czélszerűbb lenne e kéziratok értékesítését még 
életében önmagának keresztülvinni, mint fia örökségét ezzel is 
bonyolítani. 1807 szeptember 14-én tehát újból felajánlotta a 
nádornak az országgyűlési irományokat, a ki az ajánlatot elfogad
ván, az iratokat beszállítatta az országos levéltárba. 

1808 január 28-án pedig egyéb kéziratai ügyében lordul a 
nádorhoz. Ezúttal akként ajánlja fel neki egész kéziratgyűjtemé-
nyét, hogy az érte fizetendő összeg meghatározását is rá bízza. 
Az ajánlatához csatolt jegyzékben ugyan feltünteti tételenkint az 
egyes munkák értékét, de, mint ezt kinyilatkoztatja, ez csak arra 
az esetre szól, ha a nádor nem akarná a gyűjteményt megtar
tani, és ő kénytelen lenne ezt másoknak áruba bocsátani. 

A kéziratokat a jegyzék négy csoportba osztotta: 1. a sajtó
kész munkákra, 2. a történelmi gyűjteményre, 3. az oklevélgyűj
teményre, és 4. különféle tárgyú feljegyzésekre. Mindez összevéve 
körülbelül 50 kötetre terjedt, Kovachich számítása szerint, és 
egy kötetre 100 ivet véve, értékük 13200 forintra rúgott. 

József nádor augusztus 24-én értesítette Kovachichot, hogy 
12000 forintért megveszi a kéziratgyűjteményt. 

Mily örömmel vált meg ezen az áron Kovachich gyűjtemé
nyétől, kitűnik az átadás alkalmával tett következő nyilatkozatai
ból is. Mindaz a mit a jövőben lemásol, vagy másoktól ajándékban 
kap, minden ellenérték nélkül a nádoré lesz. Csak a mit kész
pénzen vásárol, fogja ő fenségének ugyanazon áron rendelkezésére 
bocsátani. Kötelezi magát, hogy, ha hosszabb időre szabadságolják 
őt hivatalában, és a nádor úgy kívánja, május elejétől október-
végéig különféle utazásokat tesz akár az országban, akár külföl-

1 Kovachich kéziratai. Múzeumi kézirattár. Fol. Lat. 87. p. 161. 
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döD, a történelmi emlékek felkutatása czéljából. Külön napidíjat 
nem számítana fel, hanem csakis útiköltségeit kívánná megtérí-
tetni. Tekintettel azonban arra, hogy már 68 esztendős, e köte
lezettséget esak 3 évi időtartamra vállalná magára. Miután pedig 
a kéziratok közt olyanok is vannak, a melyek még nincsenek befe
jezve, vagy a melyekhez csakis a jegyzetek vannak összeállítva, 
a nádor parancsára kész a kijelölendőket befejezni. 

A nádor tudomásul vette Kovachich készségét, és a becses 
gyűjteményt a Széchényi-országos-könyvtár gyarapítására engedte 
nagylelkűen át.1 

Egy másik nevezetesebb szerzeménye volt ebben az évben a 
Széchényi-országos-könyvtárnak Eder Károlynak, Erdély-egyház
megyei áldozárnak, a szebeni elemi iskolák igazgatójának kézirat
gyűjteménye, és az erdélyi növények herbáriuma, a melyet a nádor 
a múzeumi alapból vásárolt meg 4500 frtért. 

A gyűjtemény 85 kötetből állott, Az 1808 szeptember 25-én 
létrejött szerződés értelmében Eder kötelezte magát a kéziratokat, 
néhány oly munka kivételével, a melyeket még javítani, bővíteni 
szándékozott és a melyeket térítvény ellenében magánál tartott, hala
déktalanul Pestre szállítani. A vételár Eder haláláig az országos 
pénztárban maradt, s ő csak a kamatokat kapta kézhez félévenkint. 
Halála után, a mint a nála maradt kéziratok beszolgáltattak a 
Széchényi-országos-könyvtárba, örökösei azonnal megkapták a 
4500 frtot.2 

A nádor ezen felül is többször megemlékezelt a gyűjtemé
nyekről. Egy izben 30 kötet periratot küld be a könyvtárba ; 
más alkalommal egy alabástrom és egy ezüst szobrot, majd ismét 
egy ritka madarat, 9 drb régi pénzt stb. adott. 

Széchényi szintén a régi áldozatkészséggel vásárolja a 
könyveket. 1808 október 3-án is arról értesíti Millert, hogy ujo-

1 Az itt elmondottakat Kovachich kéziratgyűjteményéből, az ő fogalmaz
ványaiból merítettük. Arról pedig, hogy a nádor a gyűjteményt a könyvtárnak 
ajándékozta, Miller értesít bennünket Acta Litteraria Musei Nationalis Hunga-
rici Tom. I. Budae, 1818. p. 102. Elég érthetetlen módon mit sem találni 
erre vonatkozólag sem a nádori levéltárban, sem az igazgatósági, sem pedig a 
könyvtári irattárban. 

2 Catalogus Manuscriptorum Ederianorum cum adnexis documentis. 
Múzeumi kézirattár. Fol. Lat. 38. 
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lag nagy szerzeményre tett szert ritka nyomtatványokból; igaz. 
hogy sok pénzébe kerültek, de nem sajnálja a költséget, és a 
jövőben sem fogja sajnálni, ha arról lesz szó, hogy a könyvtárból 
hiányzó munkákat megszerezze. Egyúttal tudatja vele, hogy leg
közelebb intézkedni fog az iránt is, hogy az érem gyűjtemény 
annak rendje-módja szerint átadassék.1 

De nagy az érdeklődés az intézet iránt az egész országban. Jel
lemző e tekintetben a mit Beöthy László, Biharmegye alispánja ir 1808 
Julius 1-én Millernek. Sokat aggódtam és gondolkoztam — olvassuk 
levelében — hogy a Magyar Múzeum díszére és bővítésére valamit 
tehetnék: de nehéz ottan találni, a hol nem sok vagyon. Valami 
ötlött eszembe és azt örömmel teljesítem is, ha odavaló és bevé
tetik; úgy mint 68 tomusból álló Universalis Lexicon. Én ugyan 
egy ferschlagba berakattam és Karczagig elszállíttatam; de talán 
nem volna nehéz egy levéllel a Kunságot, Heves és Pest várme
gyét a továbbvitel iránt megkeresni.2 

Mások is adnak, a mi tőlük telik, a kiknek neveit hosszas 
lenne itt mind felsorolni. A 80 név közül mégis kiemeljük Eszter
házy József grófét, Mednyánszky Alajost, Kubinyi Pétert, Rhédey 
Lajost, Latinovics Jánost, Genersich Jánost, Kiszely Benedeket, 
Eggenbergert, Kindt Mátyást, Horváth Istvánt, Millert, Haliczy 
Andrást, a kik több izben, nagyobb számban küldték be aján
dékaikat. 

A Protocolum Patriophilorum szerint az 1808 év folyamán a 
következő tárgyak érkeztek be a könyvtárba: 422 különféle nyom
tatvány, 123 kézírat, iromány, levél, 159 metszet, 69 régi pénz, sok 
ásvány, kövület, csiga, mindenféle régiség, fegyver, pohár, csupor, 
szobor, elefántcsont, borostyán, óra, ruha, tál, dob, tojás, egy 
marék bánáti rizs stb. 

Csak a köteles példányok száma nem növekedett. A nyomda
tulajdonosok hideg közönyét, önzését nem volt. képes semmi 
legyőzni. Schickmayert pl. Bisztriczey József helytartótanácsi tit
kár ismételten rá akarta bírni, hogy lapját a Szechényi-országos-
könyvtárnak megküldje; előadta neki, hogy a könyvtár megala
pítása óta éppen e czélra egy példánynyal többet tartozik a 
helytartótanácshoz beküldeni; sed — írja Millernek 1808 január 

1 Miller levelezése VII. 102. 
* U. ott. 71. 
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14-én — aethiopem lavi; nem marad egyéb hátra, mint ő fen
sége a nádor által hatni reá, hogy kötelezettségének eleget tegyen.1 

Sőt néha még abban az esetben sem jutott el a nyomda
termék a könyvtárba, ha a nyomda megtette is a magáét. így pl. 
Diószegi Sámuel Magyar füvészkönyvét a nyomdász még azon a 
héten, a mikor a munka a sajtó alól kikerült, több példányban 
beküldötte a czenzorhoz, hogy ezek közül egyet a Széchényi
országos-könyvtárba juttasson. Ennek daczára a könyv az 1808 
év elején még mindig nem volt meg itt, úgy hogy a szerző kény
telen volt maga beküldeni.2 

Miller végre a nádorhoz fordul a nyomdászok mulasz
tásai ellen. 1808 deczember 3-án felterjesztést intéz József 
főherczeg nádorhoz, a melyben előadja, hogy daczára az 1804 és 
1807 évi legfelsőbb intézkedéseknek, a köteles példányok nem 
érkeznek be pontosan a könyvtárhoz. A második rendelet pl. 
világosan kimondja, hogy az újságok szintén beküldendők. És mégis, 
sem a latin, sem a német pozsonyi újságok szerkesztői nem 
tartják be a rendeletet, holott a magyar újságok kiadói Kultsár 
István és Décsi Sámuel, bár ez utóbbi nem is lakik az országban, 
hűségesen küldözgetik lapjaikat. Sok fontos ok szól a mellett, 
hogy a könyvtárban a hírlapok is megőriztessenek és a kiadók 
valóban minden nagyobb megterheltetés nélkül eleget tehetnének 
a törvény kívánalmának. De ettől eltekintve, szégyenletes dolog, 
hogy míg a lapok minden kocsmában és kávéházban kaphatók, 
addig az országos könyvtárban hasztalan keresi azokat a közön
ség. Kötelességéhez híven azon kérelemmel járul tehát a nádor elé, 
intézkedjék, hívják fel a hatóságok a lapok kiadóit, hogy az újsá
gokat hetenkint pontosan beküldjék a könyvtárnak, az intézet 
költségén.3 

Egyszersmind, nagyobb biztonság okáért, Széchényinek is 
elpanaszolja, hogy a pozsonyi könyvkereskedők, nem hajtva a 
királyi rendeletekre, semmit sem akarnak ingyen beküldeni a 
könyvtárnak; kéri ennélfogva, szerezzen egy példányt a könyvtár 
részére azokból a nyomtatványokból, a melyek az országgyűlés 
alatt Pozsonyban napvilágot látnak. Ugyanezen alkalommal, elküld-

1 Miller levelezése VII. 4. 
2 U. ott VII. 7. 
1 Múzeumi igazgatóság irattára. A. 1808. Nr. 32. 
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vén a grófnak, nehogy esetleg már meglevő munkákat is megvá
sároljon, az april, május, június havi gyarapodás kimutatását, 
több a könyvtárral és a Múzeummal összefüggésben levő kérdés
ről, tervről, küld neki tudósítást. 

Mindenek előtt jelzi, hogy a jövőben is minden negyedév
ben pontosan meg fogja küldeni a kimutatást; annál is inkább, 
mert a nádor megkívánja, hogy neki minden egyes ajándékot 
bemutassanak, és ha valamiről azt gondolja, hogy érdemes a 
közönség tudomására hozni, azt sajátkezűleg feljegyzi és a budai 
újságban közzététeti. 

A negyedévi kimutatásban feltüntetett pénzadományokból 
láthatja a gróf, hogy ő főleg a könyvtár fennállását biztosító alap 
előteremtésén fáradozik. A mit eddig összegyűjtött, az tisztán a 
könyvtár czéljaira szolgál. Ö vitte keresztül, hogy Pruzsinszky 
András az irodai költségekre 1000 irtot tett le; hogy Késmárk 
városa a könyvtári tisztviselők fizetésére 1000 frtot, Ittebei Kiss 
Antal 6680, Doloviczényi Sándor 300 frtot adott, Buda városa 
pedig 4000, Fehérvár 1000, Szabadka 1000, Kassa 1000, Szeged 
3000 forintot fog legközelebb adni. A könyvtár tehát csak ő 
általa 18980 forinthoz jutott. Ehhez járul az a 600 forint is, a 
mit a zsámbéki jobbágyokon kell meg venni. Rhédey Lajos szin
tén úgy nyilatkozott, hogy 1000 forintot tesz Je, de eddig 
még nem váltotta be igéretét. Ebben a gróf tehetne legtöbbet, 
ha t. i. Rhédeyt rávenné, hogy alapítványát ne általában a 
múzeumi tisztviselők, hanem kizárólag a könyvtári alkalma
zottak javára tegye. Számba veendő az az 1750 forint is, a mit 
az egyetemi alapból nyernek a könyvtár tisztviselői, de a mit 
felsőbb rendeletre november elsejétől az országos pénztár fog 
felvenni, hogy a jövőben úgy a tisztviselői fizetések, mint egyéb 
kiadások itt fizettessenek ki, a nádor utalványozására. A nádor 
megígérte, hogy kieszközli ő felségénél ezen összegnek királyi dip
lomával történő biztosítását is. 

így tehát rövid időn belül az országos pénztárral szemben 
fogja a gróf gyakorolhatni kinevezési jogát, a mit eddig sokan 
kétségbe vontak, utalva arra, hogy a tisztviselők kincstári pénz
ből nyerik fizetésüket. Akkor legalább az egyetem hittudo
mányi karának tanárai is el fognak hallgatni, a kik nem elé
gedve meg a két órai előadásért járó 1500 frttal, azon jajgatnak? 
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hogy fizetésük azért nem emeltetik, mert a könyvtári tiszt
viselőkre költik el a pénzt; megfeledkezvén arról, hogy a gróf, 
Széchényi György óriási alapítványaiból nemcsak kérhette, de 
joggal meg is kívánhatta ezen csekély hozzájárulást, azok után, 
*a miket ő hihetetlen bőkezűséggel létrehozott. 

Reményli különben, hogy nemsokára össze tud hozni annyi 
pénzt, ami elég lesz a tisztviselők fizetésére, a mit a nádor 
a következőképen állapított meg. A könyvtárőr kap 1200 forin
tot, az irnok (scriptor) 800, az első íródeák (amanuensis) 500, 
a második 400, a szolga 300, a háziszolga 156 frtot és ruhát. 
Ezen módon lesz a gróf kinevezési joga is megerősítve, a könyv
tárőr, az I. íródeák és a szolga állására. 

Most% már nem lesz más hátra, mint a külföldi magyar-
vonatkozású munkák megszerzésére és a könyvek bekötésére 
a szükséges alapról gondoskodni. Ez iránt azonban nem aggódik, 
hiszen nem egyszer olvasta már a külföldi lapokban is, hogy 
a grófnak megvan erre vonatkozólag a maga nagylelkű terve. 

Nagy mértékben gyarapszik az ásvány gyűjtemény is; a nádor 
elrendelte, hogy kellő számú szekrényeket készíttessen a gyűjte
mény elhelyezésére. Egy elég tágas szobát félig megtöltenék már 
az ásványok. A természetrajzi tár őrének kinevezését azonban 
csak akkorra tervezi, ha a könyvtár teljesen megerősödött. 

A földabroszok, képek, czímerek katalógusa már elkészült, 
csak itt-ott szándékozik néhány történelmi jegyzetet beszúrni; az 
előszó megírását talán Schedius tanárra kellene bízni. A nyom
tatványok katalógusa III. pótkötetéhez is szorgalmasan gyűjtik 
az anyagot. Egy évig azonban kellene még várni a kiadással. 
A nádor abban a véleményben van, hogy a kéziratkatalogust 
sem kellene elhamarkodni. Várni kellene vele addig, míg a kéz
iratgyűjtemény valamely alkalmasabb helyen lesz felállítható. 

Végül felemlíti, hogy a minap Hartleben könyvkereskedő 
elhozta hozzá Ransanus 1558-iki bécsi kiadását, egy kéziratot, 
mely I. Ferdinánd utasításait tartalmazta 1552-ből az erdélyi 
királyi biztosok részére, és Takács Ambrus Jus publicumát kéz
iratban. Mindezért 50 frtot kivan. Ő arra kérte, tartsa a dolgot 
függőben addig, míg ajánlatáról értesíti a grófot.1 

1 Millernek 1808 szeptember 9-én kelt levele. Széchényi levéltár I. 
kötet 9. szám, III. csomag, 56. szám. 
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Széchenyi válaszában meleg szavakban mond köszönetet 
Millernek a könyvtár érdekében kifejtett fáradhatlan buzgal
máért, a melyről nemcsak a küldött jelentés, hanem a könyvtár 
czéljaira gyűjtött 18980 forint is bizonyságot tesz. Elismeréssel 
veszi tudomásul azon igyekezetét is, hogy a felség által neki és 
utódainak engedélyezett kinevezési jogot megvédelmezi. Bár meg
van róla győződve, hogy ezt senkinek nem áll szándékában meg
sérteni, mégis a jövőre is figyelmébe ajánlja. 

A külföldön megjelent magyar vonatkozású munkák meg
szerzésére egyelőre nem tart szükségesnek külön alapot, miután 
ezeket vagy megküldik neki a kiadók, vagy ha nem, ő megveszi 
azokat tőlük. Az országban megjelent munkákat pedig tartoznak 
a nyomdák a királyi rendeletek értelmében a könyvtárnak meg
küldeni, a mit ha elmulasztanak, törvényes úton is lehet őket 
kényszeríteni erre. 

A kéziratkatalogust illetőleg ő fensége parancsaihoz kell 
alkalmazkodni. A Hartleben által felajánlott munkák megvásár
lására az 50 frtot ezennel utalványozza. Úgyszintén gondoskodott 
arról is, hogy a könyvtár megkapja Landerertől az országgyű
lésre vonatkozó nyomtatványokat.1 

Miller még az 1808. év tavaszán kísérletet tett, hogy a 
felhalmozódott teendők végzéséhez, a múzeumi alap megterhel-
tetése nélkül, egy új munkaerőt szerezzen. 

Verhovácz Miksa zágrábi püspök ugyanis ez időtájban bizo
nyos iratokat másoltatott a könyvtárban. Miller ezt használta 
fel alkalmul arra, hogy megkérje, hozza javaslatba káptalanánál 
egy a Széehényi-országos-könyvtárban alkalmazandó íródeák fize
tésére szolgáló bizonyos összeg megajánlását. A püspök azon
ban azt válaszolta, hogy a jelen körülmények közt, a mikor a 
Múzeum czéljaira is adnak, s a mikor a kanonoki jövedelmek 
nem haladják meg az 1200—1800 forintot, nem tartja czélsze-
rűnek a dolgot szóbahozni, nehogy egyszer s mindenkorra veszé
lyeztesse az eredményt.2 

Midőn a nyáron át még érezhetőbb lett az eddigi erők elég
telensége, Miller október 21-én felterjesztést intézett a nádorhoz, 
a melyben hivatkozván arra, hogy ő és a két melléje adott ember 

1 Miller levelezése VIII. 9. 
2 U. ott. VII. 36. 
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nem képes többé elvégezni a naplózással, a lemásolás végett áten
gedett kéziratok és oklevelek leírásával, a látogatók fogadásává, 
járó teendőket, azzal a kéréssel fordul ő fenségéhez, hogy Haliczky 
Andrásnak, a pesti egyetemen a német irodalom tanárának fiát, 
Antalt, a ki jeles eredménynyel végezte el bölcsészeti és jogi tanul
mányait, a magyar, német, tót nyelvet tökéletesen, a franezia, 
olasz és angolt elég jól bírja, szép és gyors írása van, a régi 
okleveleket folyékonyan olvassa, nevezze ki a könyvtárhoz, miután 
a fizetési alap is megbírja ezt; Pavonics szolgának pedig, a ki nem 
képes 250 forintból megélni, emelje fel fizetését évi 50 forinttal.1 

A nádor elfogadta Miller javaslatát és október 25-én kelt 
leiratával »a Múzeum harmadik hivatalnokának«, évi 400 frt fize
téssel kinevezte Haliczky Antalt, Pavonicsnak pedig évi 50 forintnyi 
segélyt állapított meg.2 

Kevéssel utóbb ismét kéréssel járul Miller a nádor elé — 
ez úttal a saját érdekében. 

1808 deczember 27-én jelentést tevén a nádornak a beér
kezett újabb adományokról, dicsekszik, hogy gróf Hunyadytól is 
kieszközölt 4000 forintot a tisztviselők fizetésére, és reményli, 
miszerint néhány hét leforgása alatt újabb 20.000 forintot kap e 
czélra. Már többet is szerzett volna, úgymond, ha valami kitün
tetésben részesül. Ennek hiánya azonban nem csekély mértékben 
gátolja igyekezeteit, sőt magának az intézetnek a dicsőségét is. 
Polgártársainak ugyanis velükszületett tulajdonságuk, hogy csak az 
olyan ember rábeszélésének engednek, a ki különféle czímekkel 
bír és ezáltal már bizonyos tekintélylyel rendelkezik. Soha e 
miatt nem alkalmatlankodott az udvarnál, bár már 200 eszten
deje, hogy ősei magyar nemességet nyervén, elhagyták Erdélyt 
és a császári hadseregben oly vitézül küzdöttek, hogy nagyapja, 
ősapja stb. a török elleni háborúkban estek el, édes testvére a 
hétéves porosz háborúban lelte halálát, ő pedig különféle állások
ban bizonyította be hűségét. Nemsokára élete alkonyához jut és 34 
évi szolgálat után minden jutalom nélkül fejezi be életét.3 

A nádor azonban nem látta sürgősnek a kitüntetést, még 
az intézet érdekében sem, és január 12-iki leiratában csak annyit 

1 Múzeumi igazgatóság irattára. A. 1808. Nr. 27. 
a Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1808. Nr. 476. 
3 U. ott. A. 1809. Nr. 50. 
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ígért Millernek, hogy ha a Múzeum már létrejött, gondja lesz rá, 
hogy a megérdemelt jutalom el ne maradjon.1 

Ez alatt a Grassalkovich-féle telek ügye is kellő elintézést 
nyert. A herczeg a nádor felszólítására kijelentette, hogy hazafias 
buzgalomtól indíttatva s a legfelsőbb helyen kitűzött czélok 
megvalósítására irányuló készségét ezzel is igazolni óhajtván, a 
Griff-vendégfogadóhoz tartozó kertrészt átengedi, valamint a hit
bizományi is kárpótolni fogja. Ennek megtörténtével a nádor 
felszólította a helytartótanács felügyelete alatt álló egyetemi alapot, 
úgyszintén a herczeget, hogy a csereszerződés megkötésére küldjék 
ki megbízottaikat. A szerződés október 28-án létrejővén, Grassal-
kovich herczeg az egykori füvészkertnek a Nemzeti Múzeum ezél-
jaira történő átengedéséről szóló adománylevelet a pozsonyi káp
talan átiratában deczember 3-án bemutatta a nádornak, a ki 
ezen iratokat 1809 január 3-án azzal a kéréssel terjesztette fel 
a királyhoz, hogy miután a múlt évi országgyűlés VIII. törvény-
czikkének megfelelően óhajtandó lenne, hogy az építési munkála
tokat még a folyó évben megkezdjék, méltóztassék ezeket legfel
sőbb jóváhagyásával mielőbb megerősíteni. A felség erre meg
hagyta magyar kanczelláriájának, hogy a kölcsönös átadáshoz és 
átvételhez szükséges intézkedéseket meg tegye.2 

Miután még több megye és város részéről nem érkezett be 
az értesítés a Nemzeti Múzeum czéljaira tett ajánlatról, a nádor 
1809 márczius 29-én köriratilag felszólította őket, hogy ezt 
mielőbb küldjék meg. Ha a hallgatásnak a legtöbb esetben talán 
nem is a hatóságok közönye volt oka, hiszen pl. Szent-György 
városa azért nem ajánlhatott meg semmit, mert a megelőző 
évben a tűzvész a legnagyobb nyomorba döntötte a város pol
gárait, azért az eredmény még mindig messze maradt attól, a mit 
a közadakozástól várni lehetett. A segélyforintok után megálla
pított krajczárokból ugyanis távolról sem folyt be annyi, hogy 
ezen a Nemzeti Múzeumot létesíteni lehetett volna. 

Az 1809. év tavaszán Miller, annak előre bocsátása után, 
hogy a nádor meghagyta neki, miszerint »az országban tün
döklő főuraságokat levele által a hazának díszére felállítandó 
alkotmánynak előmozdítására és megsegéllésére mentől hamarabb 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1809. Nr. 50. 
2 U. ott. Nr. 408. 
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megkérni el ne mulatná, miután efféle pénzeknek öszveszedése 
ő császári királyi herczegségének nagy méltósága alatt volna, és 
talántán felséges nevének megsértődése nélkül mindenik előtt 
nem is eshetne« több, előkelő embert kért fel, hogy nagylelkű 
adományával járuljon az intézet alaptőkéjének növeléséhez. 

E felhívásoknak, kérelmeknek eredményeként Pest városa 
6000 forintot ajánlott meg a tisztviselők fizetésére, 4000-et az 
építkezésre, Pécs 2000 forintot az előbbi, 1000-et az utóbbi 
czélra, Vinga 1200 frtot a fizetésekre, 1012-őt az épületre; Fejes 
János hontmegyei ülnök a tisztviselők fizetésére 500 frtot adott, 
Jekelfalussy József császári és királyi kamarás pedig 8333 forintnyi 
alapítványt tett le. hogy ennek évi 500 frt kamatait egy a nádor 
által az intézethez legközelebb kinevezendő második íródeák 
kapja.1 

A mint egy kis pénz volt együtt, Millernek legsürgősebb 
dolga volt új állások szervezésére és a fizetésemelésre gondolni. 

1809 márczius 10-én, abból az alkalomból, hogy Máhl György 
hírneves pesti mechanikus késznek nyilatkozott mechanikai táb
lázatokból álló becses gyűjteményét a Múzeumnak ajándékozni, 
ha ennek fejében valamely alkalmazást kaphatott volna az inté
zetnél, a Rhédey Lajos által kilátásba helyezett 10,000 forint 
kamatait óhajtotta igénybe venni, nagyon melegen javasolván a 
nádornak, nevezze ki Máhlt évi 600 frt fizetéssel és »curator arte-
factorum« czímmel. A nádor azonban nem tartotta Máhl ajánlatát 
elfogadhatónak, azzal az indokolással, hogy az intézet későbbi 
fejlődése fogja csak megmutatni, kiket kell alkalmazni.2 

Ápril közepe táján pedig előbb élőszóval, 27-én írásbeli 
felterjesztésben is előadja a nádornak, hogy elérkezett az ideje 
a tisztviselők fizetésének megjavítására, mert a nehéz viszonyok 
közt nem képesek mostani jövedelmeikből megélni. Ő már össze
gyűjtött 31,813 frtot, és még ugyanennyi lett neki ígérve. Ezen 
összegnek évi kamatait 1908 frt 46 krajczárra számítván, az ő 
felsége által a tisztviselői fizetésekre kiutalt 1750 forinttal együtt 
3658 forint és 46 krajczár áll e czélra rendelkezésre. Arra kéri 
tehát a nádort, emelje fel Strázsaynak mint lajstromozónak 
fizetését jeles igyekezeteinek jutalmául 600 forintra. Az első író-

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1809. Nr. 733. 
2 U. ott. Nr. 386. 
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deák fizetésére is lenne 500 frt; erre az állásra a tehetséges és 
szorgalmas Haliczkyt óhajtaná előléptetni, kinek helyére második 
íródeáknak 400 frt fizetéssel egy alkalmas egyént kellene kine
vezni. A könyvtári szolga 300 frtot kapna. A házi szolgát Fischer 
Flóriánt, míg Eszterházy József gróf Budán lakott, ő fizette, a 
mióta azonban a kanczelláriához ment, részint Kubinyi Péter, 
részint pedig ő (Miller) tartotta el. Ez 250 forintot és ruhát kap
hatna. A mi őt magát illeti, teljesen a nádor jóságára bízza 
sorsát. 0 már abban a korban van, a mikor nem remélhet sem
mit és végső napjaira kell gondolnia. A napról-napra növekvő 
drágaság azonban valósággal kényszeríti őt arra, hogy kérje a 
nádort, legyen tekintettel 33 évi szolgálatára, csekély fizetésére, 
mely sem a végzett munkával, sem állásával — érdemeiről nem 
is szólva — nem áll arányban, és azt az 500 forintot, a mit 
eddig Strázsay a pénztárból kapott, juttassa neki. Mindenki tudja, 
hogy az eddig élvezett 1000 forintból, a melynek fele elment 
fűtésre és világításra, nem tudott megélni, és magánvagyonát volt 
kénytelen költeni. Növelje ez által is a fizetési alap gyarapítására 
irányított buzgalmát, hogy a természetrajzi tár őrét szintén ki 
lehessen rövid időn belül tisztességes javadalmazással nevezni.1 

József nádor, örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy a 
tisztviselők, anyagi helyzetén javítson. Május 8-án kelt leiratában, 
Miller javaslata alapján, akként állapította meg a fizetéseket, hogy 
a jövőben Miller 1500, az irnok vagy lajstromozó 600, az első író
deák 500, a könyvtári szolga 300, a háziszolga 250 forintot kap
jon. A természetrajzi tár őrének és a második íródeáknak kineve
zését későbbi időkre halasztotta.2 

Azonban Miller nem akart belenyugodni a halasztásba. Május 
16-án jelenti a nádornak, hogy az egyetemi könyvtár igazgatója, 
Schönvisner apát, tegnap átadta neki Kutscherfeldi Kutsera János
nak folyamodványát a második íródeáki állásra a Múzeumnál azon 
kérelemmel, terjeszsze fel pártfogoltját a nádorhoz. Ő maga is 
oly jeles képzettségű, a nyelvekben és a régiségtudományban oly 
jártas ifjút ismert fél benne, a kiről bátran el meri mondani, 
hogy a Múzeumnak hasznos tagja lesz. Most főként nagy szükség 

1 Fogalmazvány a múzeumi igazgatóság irattárában. A. 1809. Nr. 27. 
2 Országos levéltár. Acta Musaei A. 1809. Nr. 1122. Igazgatósági irat

tár. A. 1809. Nr. 33. 
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lenne rá, miután az intézetet annyi olvasó és idegen látogató 
keresi fel, hogy az egész személyzet kénytelen hivatalos teendőinek 
elhanyagolásával ezek kalauzolásával foglalkozni. Kívánatossá teszi 
a kinevezést azon körülmény is, hogy Strázsay már régebben 
betegeskedik és az orvosok véleménye szerint még jó ideig nem 
hagyhatja el ágyát. A fizetési alap is elég jól áll, mert 820 forint 
felesleg mutatkozik. Mindez indokolttá teszi, hogy Ő is egyesítse 
kérelmét Sehönvisner apátéval, Kutsera kinevezését illetőleg. 

A nádort azonban nem tudta meggyőzni a személyzetszapo
rítás sürgős voltáról, mert május 18-án azt válaszolta Millernek, 
hogy a második Íródeák kinevezésére vonatkozólag majd annak 
idején intézkedni fog.* 

Nem volt több szerencséje Millernek azzal a még ápril 7-én 
a nádor elé terjesztett kérelmével sem, hogy engedje meg őfensége, 
miszerint a Múzeum, a melynek fennállása törvényileg biztosítva 
van, hivatalos levelezéseiben saját pecsétjét használhassa. A nádor 
ezt is elhalasztandónak vélte akkorra, a mikor az intézet már 
szervezve lesz.2 

Ellenben midőn arra kérte Miller, hogy az előcsarnok egy 
részét a régiségtárgyak elhelyezésére szolgáló helyiséggé és levél
tárrá alakíttathassa át, minden nehézség nélkül engedélyezte a 
költségvetésileg előirányzott 873 frt 5 krajczár kifizetését.3 

Az 1809. év tavaszán kitört negyedik franczia háború sze
rencsétlen eseményei, nemcsak nagy mértékben bénítólag hatottak 
az egész intézet életére, hanem újólag menekülésre kényszerítet
ték a könyvtárt. 

Midőn ugyanis Károly főherczeg Eckmühlnél, majd Ebers-
bergnél vereséget szevedett, Bécs május 13-án ismét megnyitotta 
kapuit az ellenség előtt, sőt az előrenyomuló francziák egyik had
osztálya Magyar- és Horvátország határain is áttört. Ámbár május 
21. és 22-én a legnagyobb elkeseredettséggel megvívott asperni 
ütközet után hat heti fegyverszünet állott be az ellenséges hadak 
között, a nádor május 31-én utasította Millert, hogy a becsesebb 
kéziratokat, valamint a többi drágaságokat és ritkaságokat szedje 
össze és rakassa ládákba. Miller 24 ládát töltött meg ezekkel. 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1809. Nr. 1519. 
2 U. ott. Nr. 733. 
3 U. ott. Nr. 1404. 1519. 

Magyar Könyvszemle. 1903. III . füzet. 15 
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De nem tudta mi történjék a ládákkal ? Kap-e pénzt az elszállí
tásra? Hajón vagy szekéren történik-e a szállítás? Hová akarja 
a nádor a ládákat szállíttatni ? Nehogy tehát az ellenség esetleg 
korábban jöjjön be az országba, mint e kincsek biztonságba helyez
tettek, június 7-én a következő javaslatot terjeszti a nádor elé. 

Ha ő fensége jónak látja, ő az 1805-ki rendelkezés sze
rint fog eljárni, a mikor 6000 forint lett kiutalványozva, a miből 
a szállítás költségeit, a három katonaőr dijait, a saját 6 és a 
szolga 2 forintnyi napidiját fedezte, a felesleggel pedig az országos 
pénztárnak beszámolt. Bár most nagyobb a drágaság, rajta lesz, 
hogy ez összeg elég legyen. Csak az szükséges, hogy idején elő 
legyen készítve minden, s a veszedelem hírére azonnal útra kel
hessen, nehogy akkor kelljen kapkodnia, a mikor úgy is a leg
nagyobb zavar uralkodik mindenütt. Jelzi egyúttal, hogy a fedett 
hajók már mind le vannak foglalva; nyitott bárkában pedig senki 
sem utazhatik egészségének veszedelme nélkül, eltekintve attól, hogy 
a Múzeum dolgait sem lehet esőnek, viharnak kitenni. A mene
külés esetére, úgy mint 1805-ben is történt, szükséges lenne a 
tisztviselők fizetését egy negyedévre előre kiutalni. 

Saját igazolására jelenti azt is, hogy a nádor által a Múzeum
nak ajándékozott tárgyak még nem érkeztek meg. És minek-
utánna Széchényi gróf kiadta az éremgyüjtemény katalógusát, 
mielőtt magát a gyűjteményt a kellő alakiságok mellett átadta 
volna az intézetnek, és miután általános a vélemény, hogy érem
gyűjteményét is oda ajándékozta az országnak, azt bátorkodik 
ajánlani a nádornak, hogy talán jó lenne valami írást kérni Szé
chényitől a gyűjteményt illetőleg. 

A nádor, daczára annak, hogy emésztő gond, izgalom és 
fáradság közt kellett szerveznie Győrött a felkelő nemesi hadat, 
időt talált arra, hogy Millernek válaszoljon. Június 10-én elren
deli, hogy ha ennek szüksége bekövetkezik, a már ládákba cso
magolt múzeumi tárgyak Temesvárra szállíttassanak, Millernek, 
vagy a lajstromozónak és egy szolgának kíséretében; a többiek 
maradjanak Pesten a könyvtár őrizetére. Intézkedik az iránt is, 
hogy Miller a múzeumi alapból a felmerülő költségekre, számadás 
kötelezettsége mellett, 6000 forintot kapjon, úgyszintén, hogy ha 
a pénztárt el kellene Budáról szállítani, a tisztviselőknek egy 
negyedévi fizetésüket előre kiutalják. Utasította továbbá Millert, 
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hogy kihez forduljon ajándékainak átvétele czéljából és gondos
kodjék az iránt is, hogy Széchényi — az ő igazolására — irás-
belileg nyilatkoztassa ki, miszerint az országnak ajándékozott érem-
gyűjteményt még nem adta át.1 

Négy napra rá megvivatott a győri ütközet, mely a magyar 
felkelő sereg rendetlen visszavonulásával végződött. Midőn Budán 
arról értesültek, hogy a győzelmes francziák Győrt is megszállot
ták, június 16-án Ürményi József országbíró — a kit a nádor 
távolléte idejére helyettesül rendelt — meghagyta Millernek, hogy 
a múzeumi tárgyakkal keljen útra. Mire Miller felvévén a 6000 
forintot, 900 rajnai forinton 9 parasztszekeret fogadott és 17-én 
megindult Temesvár íélé. 

22-én érkeztek meg Aradra, ahol a csanádi püspökkel és a 
temesi alispánnal találkoztak, a kiktől Miller azt a kellemetlen hirt 
hallotta, hogy Temesvárt elözönlötték a különféle menekülők, és ott 
sem lakást, sem a ládák elhelyezésére alkalmas helyet nem fog
nak találhatni; azt ajánlották tehát neki, menjen inkább máshová. 
Miután Nagyváradtól csak 12 mértföldnyire volt, legczélszerübbnek 
látta ide menni. Azonnal írt Rhédey Lajos grófnak, Bihar vár
megye adminisztrátorának és másnap megindult Nagyvárad felé. 
Midőn 25-én reggel ide megérkezett, Rhédey előzékeny gon
doskodásából már mindent készen talált. Őt a káptalani város
részben szállásolták el, a ládákat pedig a nádor ezüstnemüivel 
együtt a megyei levéltárban helyezték el tűzmentesen. 

Miller megérkezése után negyednapra ideglázba esett és 
közel két hónapon keresztül volt kénytelen az ágyat őrizni. Beteg
sége hírére felesége is elutazott Pestről, úgy hogy lakása üresen 
maradt. 

Augusztus közepén ő felsége legfelsőbb elhatározásából kifolyó
lag a helytartótanács elrendelte, hogy a kórházak elégtelenek 
lévén a beteg katonák befogadására, az összes Pesten lévő köz
épületek a sebesültek számára rendezendők be. Ennek következ
tében még a tanárokat is kiparancsolták az egyetemi épületben 
bírt lakásaikból. A papnevelő-intézet is kórházzá alakíttatott át. 
Sőt hasonló sors várt a könyvtári helyiségekre is. 

Augusztus 18-án megjelent a könyvtárban több tiszt kisére-
1 Országos levéltár. Acta Musaei A. 1809. Nr. 156. Igazgatósági irattár 

A. 1809. Nr. 42. 
15* 
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tében a hadparancsnokság kiküldötte, hogy szemlét tartson a helyi
ségekben. Strázsay azonnal jelentést tett erről az országbírónak, 
a ki nem tudott mást mondani, mint, hogy bele kell nyugodni a 
felség akaratába. Strázsay és Haliczky ezen felül azonnal megírták 
a dolgot Millernek is. 

Miller nem helyeselte, hogy Strázsay az országbíróhoz fordult, 
a mikor a nádor magának tartotta fenn a múzeumi ügyek intézését, 
és meghagyta a Pesten maradt két tisztviselőnek, hogy késedelem 
nélkül menjenek el Rajner főherczeghez és kérjék ki támogatását. 

Egyidejűleg maga is jelentést tett az esetről a nádornak. 
Abba, hogy az ő lakását lefoglalja a katonaság, még csak bele tudott 
volna valahogyan nyugodni. De mi történik a gyűjteményekkel, a sok 
ásványnyal, az 10.000 kötet könyvvel, a bútorzattal, ha az összes 
helyiségeket át kell engedni a sebesülteknek? Ha nem vész is el min
den, mégis sok kár esik a tárgyakban. Az olvasóteremben és a 
természetrajzi gyűjtemények szobájában a falak vászonnal vannak 
bevonva. Eltekintve attól, hogy tűzvésztől is tartani lehet, a szobák 
meg fognak telni férgekkel és a vászon mögött kifejlődő penész 
könnyen ragályos betegséget fog terjeszteni, nem szólva arról, hogy 
a betegek váladékai nagy mértékben fogják veszélyeztetni a köz
egészséget oly épületben, a hol nemcsak a tisztviselők, de a látogatók 
is naponta megfordulnak. A könyvtárterem pedig azért sem alakít
ható át betegszobává, mert nincs benne kályha, és mert oly állapot
ban van, hogy az építészek véleménye szerint könnyen összedőlhet.1 

József nádor, a mint Miller levelét megkapta, felkérte Ürményi 
országbírót, hogy a katonák elhelyezkedése ellen forduljon Alvinczy 
főhadvezérhez. A minek meg is lett az óhajtott eredménye, mert 
a Múzeum megszabadult a hivatlan vendégektől.2 

A nyár folyamán, mig a háborús világ tartott, úgyszólván 
alig fordult meg valaki a könyvtárban. Strázsay és Haliczky azon
ban pontosan betartották a hivatalos órákat — főleg ha a nádor 
Pesten tartózkodott.3 Midőn azonban november második felében 
beköszöntött a hideg időjárás, a könyvtár tisztviselői kénytelenek 
voltak a munkát beszüntetni, mert nem volt fűtőanyaguk. Strázsay 
elment ugyan az egyetem rektorához és felkérte, utalványozza ki 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1809. Nr. 1435. 
2 A. 1809. Nr. 2358. 
3 Miller levelezése. IX. 82. 
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részükre az egyetem terhére az utóbbi években élvezett famennyi
séget, azonban a rektor azt válaszolta neki, hogy őt nem utasí
totta ily értelemben a helytartótanács, enélkül pedig nem tehet 
eleget kívánságának.1 Most tehát a fagyoskodó könyvtáriak ismét 
a nádorhoz fordultak kérelmükkel, a ki azután utasította a hely
tartótanácsot, hogy az előbbeni évek gyakorlatához híven utalvá
nyozzon ki a könyvtár részére négy öl fát.2 

A mikor a hadakozó felek 1809 október 14-én Bécsben 
megkötötték a békét, mi sem állotta útját, hogy Miller a magával 
vitt tárgyakkal együtt Pestre visszatérjen. Miután Miller nem moz
dult, a nádor november 21-én rendeletet küldött neki a Múzeum 
tulajdonát képező kincsek mielőbbi gondos visszaszállítására. 
Deczember 3-án pedig újból megsürgette a visszatérést. 

Miller mindjárt az első parancsra kocsi után nézett. Oly 
rosszak voltak azonban az őszi esőzések következtében az utak, 
hogy senki sem akart vállalkozni a fuvarra.3 Hogy mégis eleget 
tegyen a nádor rendeletének, tájékozódást óhajtván szerezni magá
nak, Budaházy szolgabíró kíséretében a legkevésbé rossz úton 
•elindult Bárándra. Ezt az utat, néha négy, gyakran nyolcz váltott 
lóval, 3 nap alatt tette meg. Miután Karczag felé sem volt sze
rencsésebb, visszatért, és nehogy a ládákba csomagolt kéziratok 
és egyéb drágaságok esetleg a megsemmisülés veszélyének legye
nek kitéve, deczember 30-án arra kérte a nádort, hogy hazauta
zását akkorra halaszthassa, a mikor a fagy beálltával az utak jár
hatókká válnak.4 

A mint a hidegebb idő beköszöntött, Miller 1810 január 18-án 
a gondjaira bizott tárgyakkal útra kelt. Az első állomásra, Keresz
tesre, a hová máskor 2 óra alatt jut el az utas, most reggel 
8 órakor indulván, csak délután 5-re tudtak nagy keservesen 
elvergődni, és most is csak úgy, hogy 3 szekérnek eltört a kereke. 
Másnap hasonló bajokkal küzködve, Petérdig értek. Harmadnap 
Újfalura. A feneketlen sárban az egyik kocsinak ismét tönkre ment 
a kereke, Miller szekere pedig feldőlt, Összetörött, úgy, hogy ő 

1 Miller levelezése. IX. 107. 
2 U. ott. 116. 
3 Haliczky november 27-én azt írja Millernek, hogy az utak annyira 

járhatlanok, miszerint egy birtokos úr teljes 14 napig utazott Egerből Pestre. 
4 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 143. 
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kieviczkélvén a sárból, vagy két óra hosszán gyalog volt kény
telen útját folytatni, inig falura talált, a honnan embereket küld
hetett kocsijának és a rajta lévő ládáknak elvontatására. Midőn 
az éj folyamán még az egyik ló is összeesett, a fuvarosok lerak
ták szekereikről a ládákat és megszöktek. Az ekként cserben 
hagyott Miller, ott maradván a ládák őrizetére magával vitt kato
nákkal együtt Újfaluban, küldöncz útján értesítette Bihar vármegye 
adminisztrátorát a történtekről, a ki haladéktalanul intézkedett, 
hogy a hány láda van, annyi kocsi szállítsa vissza a Múzeum kin
cseit teljesen díjtalanul Váradra. Millert pedig gróf Haller Ferencz 
kanonok fogata vitte vissza, miután 10 napon keresztül szenve
dett az éhségtől, hidegtől stb. Miller azonnal jelentést tett a nádor
nak az utazás meghiúsulásáról, nehogy hanyagságnak tudja be 
hosszas távolmaradását. Egyszersmind értesítette a nádort, hogy 
a mint kocsiját kijavítják, ismét útra kel.1 

Végre márczius 4-én, 17 napi viszontagságos utazás után 
szerencsésen megérkezett Miller a gondjaira bízott tárgyakkal 
együtt Pestre. Bemutatott számadása szerint az összes költségek 
6002 frt és 45 krajczárt tettek.2 

Miller nem jött vissza üres kézzel Nagyváradról. Eltekintve 
attól, hogy ő maga is lemásolt 3 vaskos kötetre való oklevelet, 
több becses szerzeményt is hozott a könyvtár részére. így pl. 
keresztülvitte a nádornál, hogy a nagyváradi akadémiai könyv
tárban lévő azon nyomtatványok, a melyeket a tanárok nem 
szoktak használni és a melyeket ő az igazgatóval egyetértve kiválo
gatott, mint olyanokat, a melyek a Széchényi-országos-könyv
tárban hiányoznak, ez utóbbi másodpéldányaival becseréltessenek. 

Ugyancsak váradi tartózkodása alatt vásárolta meg a Ter-
tina-könyvtár egy részét is. 

Tertina Mihály nagyváradi tanár gyűjteményét Tokody György 
tankerületi igazgató még április 7-én felajánlotta vételre, és arra 
kérte Millert, hasson oda Széchényinél, hogy küldjön ki valakit 
a könyvek megtekintésére. Miller azt válaszolta ekkor Tokody-
nak, hogy a kiküldés nem tartozik Széchényire, aki igaz ugyan, 
hogy sok kéziratot, nyomtatványt és igen gazdag éremgyűjleményt 
ajándékozott az országnak, de egy fillérnyi alapítványt sem tett 

1 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 411. 
2 U. ott. Nr. 586. 
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az intézet javára. Csupán arra nézve van némi remény, hogy 
akkora összeget fog hagyományozni, a mennyi a külföldi magyar 
vonatkozású munkák megvásárlására és beköttetésére szükséges. 
A gróf csak azt ígérte meg, hogy ki fogja adni még életében a 
katalógusokat, nehogy az erre vonatkozó törvény hiába viselje 
nevét. A könyvtár főleg magánadományok révén gyarapszik. 
E mellett természetesen a gróf is bőkezűen vásárolja a köny
veket, a nélkül azonban, hogy a könyvtár vezetésébe beleszólása 
lenne. Ebben a háborús időben biztosra veszi, hogy nem fog a 
Tertina-gyüjtemény megszerzésére vállalkozni. Az országos-könyv
tárnak pedig semmiféle pénzalapja nincs, hanem minden kiadását 
az országos pénztár fedezi, a nádor jóakaratából. A mint tehát a 
nádorra tartozik a tisztviselők kinevezése és a legfőbb vezetés, 
úgy ebben az ügyben is hozzá kell folyamodni, a ki éppen nem 
fukarkodik a pénzzel, ha az intézet gyarapodásáról van szó. For
duljon tehát egyenesen a nádorhoz, írja meg, hogy az egész 
könyvtár 2000 forintért eladó, hogy ennyi és ennyi kötetből áll, 
hogy 68 olyan munka van köztük, a melyek a Széchényi-kataló
gusban nem szerepelnek, és ő majd intézkedni fog.1 

Miller most személyesen nézte át a gyűjteményt és 1016 db. 
kéziratot és nyomtatványt választott ki és vásárolt meg a Széché
nyi-országos-könyvi ár részére, a nádor által erre a czélra kiutalt 
150 forintért.2 

Annál örvendetesebbek voltak Miller ezen szerzeményei, 
mert a súlyos áldozatokat követelő áldatlan viszonyok közepette, 
az 1809. év gyarapodásában — az előbbi évek szaporulatához 
viszonyítva — bizonyos visszaesést tapasztalunk. Mindössze 346 
darab nyomtatványt és kéziratot ajándékozott a könyvtárnak 33 
egyén, a régi pénzeken, ásványokon, képeken, kagylókon, pecséte
ken, urnákon, márványtöredékeken kívül. Igen jelentékeny és becses 
ajándékkal gazdagította azonban az intézetet József nádor, a 
ki néhány régípénzen, nyomtatványon felül 2478 darabból álló és 
20.000 forintra becsült ásvány gyűjteményét engedte át a Múzeum
nak. Még ő nála is többet adott gróf Szapáry Péter, a ki 10.000 
darabból álló és 40.G00 forintra becsült ásványgyűjteményét aján
lotta fel az intézet czéljaira. 

1 Múzeumi igazgatóság irattára. A. 1809. Nr. 25. 
2 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1809. Nr. 2101. 
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Kipihenvén Miller az utazás fáradalmait, márczias 8-án értesí
tette Széchényit szerencsés viszaérkezéséről és a könyvtár, valamint 
az éremgyűjtemény számára magával hozott szerzeményekről. Ügy 
hallja, úgymond, hogy a grófnál ismét nagyobb számmal vannak 
összevásárolt nyomtatványok. Ha ezeket kézhez kaphatná, kése
delem nélkül hozzá lehetne fogni a katalógus III. pótköteteinek 
összeállításához. A helytartótanács által leküldött kötelespéldányok 
és a többi ajándékozott munkák jegyzéke már betűrendbe van 
szedve és sajtó alá készítve. Egyúttal arra bátorkodik kérni, 
legyen kegyes a könyvtárban közel ezer példányban felhalmozódott 
kötetlen munkák beköttetéséről gondoskodni. Már három éven 
keresztül nem kötöttek az ő költségére, miután abban reménykedett, 
hogy valami más jótevőt talál, a ki kész lesz erre a czélra áldozni. 
E reményében azonban csalódott és most mégis hozzá kényte
len fordulni, ha nem akarja, hogy a könyvek tönkre menjenek. 
Végül közli, hogy Pavonics helyére, a ki a királyi táblánál fűtővé 
lett kinevezve, Cseronka András folyamodik a szolgai állásra. 
Tudakozódott felőle az egyetemi könyvtár igazgatójánál, a ki úgy 
nyilatkozott, hogy csakis azért egyezett bele távozásába, mert 
azt hiszi, hogy a Széchényi-országos-könyvtárnál jobb fizetéshez 
jut. Ha teháí a grófnak nincsen ellene kifogása, adja beleegye
zését kinevezéséhez, hogy Őt feleskettesse és fizetését az országos 
pénztárnál folyósíttassa, minthogy a nádor ő fensége — iránta való 
kegyességből — a szolgák feletti intézkedést közvetlenül reá bízta.1 

Széchényi márczius 25-én kelt válaszában örömét fejezvén 
ki Miller visszaérkezte felett, értesíti, hogy könyvkötési czélokra 
300 forintot utalványozott; többet ezúttal nem engednek tennie 
a nehéz viszonyok. A könyveket április vége felé magával viszi Pestre. 
A mi az éremgyűjtemény számára Nagyváradról magával hozott 
régipénzeket illeti, kérnie kell, irja meg minden egyes példány
nak az értékét, hogy ezt megtéríthesse neki, mert nem akarja, 
hogy valaki bármivel is hozzájáruljon a gyűjtemény gyarapításá
hoz, mielőtt azt végleg át adta az ország javára. Pestre érkez
vén, előterjesztést fog tenni Cseronka kinevezésére a helytartó
tanácsnál, és erdemei szerint ajánlani fogja őt.2 

1 Múzeumi igazgatóság irattára, A. 1810. Nr. 4. 
1 Miller levelezése. X. 26. 
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Miller szorgalmazására a nádor márczius végén végre bele
egyezett, hogy a másodiródeák állása betöltessék. Ennélfogva 
Miller április 1-én a nádorhoz felterjesztést intéz, a melyben 
1809. május 16-án tett javaslatának megfelelően második Író
deáknak Kutscherfeldi Kutsera Jánost ajánlja kinevezni évi 500 
forint fizetéssel, Pavonics helyére pedig szolgának évi 350 frt 
díjjazással Cseronka Andrást. A nádor április 3-án kinevezi Kut-
serát, Cseronkára vonatkozólag azonban kérdést intéz Millerhez, 
vájjon micsoda mesterséghez ért, mert szerfelett kivánatosnak 
tartaná, hogy olyan emberek választassanak a szolgai állásokra, a kik 
a foglalkozásukkal rokon vagy kapcsolatos teendőkben járatosak.1 

Miller április 5-én jelenti, hogy Cseronka, a mellett, hogy 
hűségéről, alkalmas voltáról meg van győződve, beszél tótul, 
németül, magyarul és latinul, elég jól ír, foglalkozására nézve 
pedig könyvkötő. Mindezek alapján újból kéri kinevezését. Sőt 
április 19-én ismét kéri a nádort, méltóztassék kinevezéséhez 
hozzájárulni, miután nagy szükség lenne már rá az intézetben.2 

Végre a nádor április 24-én kinevezte Cseronkát, és fizetését április 
l-jétől számítva kiutalta.8 

Széchényi, a kihez a könyvtári szolga kinevezése az alapító
levél és a királyi engedély értelmében tartozott, és a ki, midőn 
nála Pavonics lemondását kedvezőtlen egészségi állapotára való 
hivatkozással bejelentette, ezt azzal a kéréssel vette tudomásul, 
hogy állásától ne váljék meg, mielőtt helyére mást nem állított,4 

nem véve tudomásul a reá nézve sérelmes kinevezést, hivatko
zással a király által biztosított jogára, június hó 10-én a nádor
hoz intézett felterjesztésében Cseronka Andrást a könyvtárszolgai 
állásra ajánlja és kijelöli. A nádor szintén nem tartja szükséges
nek az előzményeket érinteni, és június 23-án egyszerűen értesíti a 
grófot, hogy Cseronka Andrásnak általa a Nemzeti Múzeum szol
gájává történt kinevezését jóváhagyja, sőt Cseronkát állásába már 
tényleg be is helyezte.5 

1 Múzeumi igazgatóság irattára. A. 1810. Nr. 8. 
2 Országos levéltár. Acta Musaei. A. 1810. Nr. 868. 
3 Igazgatósági irattár. A. 1810. Nr. 19. 
* Múzeumi kézirattár. Quart. Lat. 773. 
5 Széchényi levéltár. I. kötet, 13. szám, II. csomag, 69. szám. 



(AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM 
\ EX-LIBRIS KIÁLLÍTÁSA. 

VARJÚ ELEMÉRTŐL. 

(Első közlemény.) 

Nem mondunk újat, ha megállapítjuk, hogy a magyarság 
művelődéstörténeti emlékek dolgában Európa legszegényebb nem
zetei közé tartozik. Csak halvány nyomok, elszórt, töredékes 
emlékek sejtetik, hogy multunk nem volt olyan kietlen, művelt
ségünk nem volt olyan alantjáró, a minőnek ellenségeink (s nem 
ritkán, botorul saját véreink is) gyakorta hirdetik. Egy-egy a 
pusztulást véletlenül kikerült épület, rejtett falusi templomok ron
gált freskói, még be nem olvasztott szent-edényei, szerencsés 
családok dugva tartogatott kincsei tanúskodnak a letűnt századok 
magas fokon álló művészetéről, a régiek elszórt, megjegyzései, 
oklevelek, iratok aprólékos adatai az ősök tisztes kultúrájáról. 
Ám azért a magyar nevet hiába keressük a külföld nagy mu
és művelődéstörténeteiben; és ha meg van említve, úgy csak a 
hozzá fűzött különösségek, az idegen előtt furcsaságszámba menő, 
rendszerint félremagyarázott szokások révén veszi tollára a kül
földi tudós. 

E szégyenletes mellőzés okai első sorban magunk vagyunk. 
Összedugott kézzel nézzük, mint megy lassanként veszendőbe 
mindenünk, a mink a zivataros századokból még megmaradt s 
azt várjuk, hogy mások gyűjtsék össze, szedjék rendszerbe s dol
gozzák fel emlékeinket. Pedig ez elszórt morzsák összehordása 
egyes-egyedül a mi feladatunk, a mi kötelességünk : ezt a kül
földdel elvégeztetni nem lehet, de nem is szabad. Elég szégyen 
ránk, hogy középkori építészetünk első ismertetői idegenek voltak, 
a kiknek sikerült is hamarosan belénk oltani a még csak újabban 
leczáfolt bal vélekedést, hogy t. i. építészetünk teljesen német. 
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Az eredmény hasonló lesz egyebekben is, ha magunk nem látunk 
a munkához. Igaz, hogy az anyaggyűjtés kicsinyes munkája nem 
mondható élvezetesnek, dicsőséget is aligha hoz a tudomány 
napszámosainak, de rajta — ha számot akarunk tenni a művelt 
nemzetek sorában — át kell esnünk, Minél hamarább kezdünk 
hozzá, mentül lelkiismeretesebben kutatjuk át a magyar földet, 
annál szebb, dicsőbb lesz az eredmény, annál nagyobb a magyar 
név becsülete a Nyugat előtt. 

Szemben német szomszédainkkal, a kiknek kicsinyességig 
menő alaposságát szeretjük gúny tárgyává tenni, van egy ere
dendő hibánk: a felületesség. Mind, ahányan csak a magyar tudo
mány rögös földjét szántjuk, valami nagyot akarunk találni, vala
mit, a mi különösebb fáradság nélkül örökre ismertté tegye 
nevünket és az újdonságok utáni hajszában mellőzzük az aprósá
gokat, mellőzzük a téglákat, a mikből a magyarság múltjának 
tiszteletreméltó épületét fel kellene emelnünk. Mondjunk-e pél
dákat ? Mindannyian tudjuk, hogy mi a hiba, mennyi a tennivaló. 
Történetírásunk dátumokon nyargal, tizedrendű események pontos 
megállapításában fárad s nincs egy füzetkénk, a melyik össze
foglaló hű képet adna a múlt századok életéről. Nagyszabású 
irodalomtörténeteink jelennek meg s bennük terjedelmes mélta
tások olvashatók a szerencsétlen XVIII. század fűzfa-verselőiról, 
a kiknek nevét jobb lenne már törülni a köztudatból, de egy 
sor sincs p. o. Árpád-Anjou-kori papjaink sokszor remek stílusá
ról, a melynek magyarossága keresztülcsillámlik az oklevélírás 
latin szavain. Pedig a magyar szellem, a magyar tudomány sajá
tosságait csak ezen s hasonló rejtett források gondos tanulmá
nyozása útján fogjuk megismerhetni. 

E szomorú dolgok egy örvendetes alkalomból jutnak eszünkbe. 
Azt véljük, nem sokan vettek róla tudomást, s a kik igen, 

azok már jóformán el is feledték, hogy az Iparművészeti Múzeum 
ez év május és június havában egy szerényke kiállítást rendezett 
exlibriseJcbol. 

Az exlibris, magyarul Jcönyvtárjegy épen azokhoz az apró 
emlékekhez tartozik, a melyeket mi magyarok mint nem eléggé 
tudományos valamit eddig csak mellőzésünkre tartottunk érde
mesnek. Bizonyosan sokan vannak közöttünk, a kik nem is isme
rik, még többen, a kik, ha tudják micsoda, nem sejtik, mi haszna 
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s czélja van ez apró papirlapocskák gyűjtésének, fel nem fog
hatják, hogy foglalkozhatik velük valaki komolyan s különösen 
azt nem, miért rendeznek még kiállítást is belőlük. E gyöngébbek 
hasznáért, aztán meg a kisszámú érdeklődők kedvéért bátorságot 
veszünk magunknak az Iparművészeti Múzeum ezen különleges 
kiállításáról kissé bővebben beszámolni s közben egyet-mást elmon
dani a könyvtárjegyekről, a miket idegen nyelveken ugyan már 
jórészt mind elmondtak, de magyarul még nem. 

Tudvalevő dolog, hogy az exlibris olyan sokszorosított 
lapocska, a melyet a tulajdonjog jelzése czéljából a könyvekbe 
szokás ragasztani. Ugyanezt a czélt szolgálja a könyvbe írt név, 
a bele festett czímer, a rá nyomott bélyegző is, de a könyvtár
jegyet mindezektől megkülönbözteti önálló volta, melynél fogva 
a könyvtől elválasztható s még az esetben is megmarad annak, 
a minek készült. Keletkezése messze időkre vezethető vissza; 
története körülbelül egy időben kezdődik a könyvnyomtatáséval, 
a mint hogy e kettő, nyomtatás és exlibris bizonyos szorosabb 
kapcsolatban is áll egymással. 

A tulajdonos megjelölése könyveken igen régi keletű szokás. 
A birtokos névbejegyzése, arczképe, ezímere a kódekszekben az 
egész középkoron át mindennapi. A XIV. és XV. században külö
nösen gyakori a festett czímer, az első díszlap szélén, fényesebb 
kéziratoknál a kötet belsejében is; e czímereket azonban, bár 
művelődéstörténeti s könyvészeti fontosságuk nem áll az exlib-
riseké mögött, valódi könyvtárjegyeknek a mondott oknál fogva 
nem tekinthetjük. Szint úgy nem tartozik az exlibrísek kategó
riájába a tulajdont jelző könyvczímerek egy másik faja: a kötési 
táblákra vésett, préselt vagy festett név, czímer vagy jelvény. 
E superexlibrisek (könyvtáblajelvények) szintén megelőzik a valódi 
exlibrist s már a XIV. században előfordulnak. A czímeres kötés
táblák egy részén a czímer inkább csak diszítmény szerepét 
játsza; teljesen superexlibris jellegű azonban pl. Mátyás király 
bőrkötésein, a melyekre érczbélyegzővel égették rá a király 
czímerét. 

A könyvnyomtatás elterjedésével a XV. század második felé
ben hirtelen óriási módon megnövekedett a könyvek száma, 
ára pedig erősen alászállott. Csakhamar olyanok is kezdenek 
könyveket vásárolni, könyvtárt gyűjteni, a kik szerényebb vagyoni 
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helyzetüknél fogva előbb alig gondolhattak egy-két kézirat meg
szerzésére. Ám ezeknek, bár ők is szerették volna jelvényeiket, 
czímerüket alkalmazni a tulajdonokban levő kötetekre, nincs mód
jukban megfizetni a miniatort, különösen mikor százakra menő 
könyvek megjelöléséről volt szó, tehát fába metszetik a czímert 
s a lenyomott és rendszerint könnyedén kiszínezett képecskét 
beragasztják könyvtáruk darabjaiba. így, a szükség által létre
hozva, keletkeztek az első könyvtárjegyek. 

A mi eleinte egyszerű emberek, szegény zárdák szerény 
lukszusa volt, mihamarább a gazdagokkal is közös lesz. A folyvást 
gyarapodó könyvtárt csupa festett czímerekkel ellátni már a sok
pénzű emberek sem győzik; de meg a színes, aranyos czímer sem 
illik bele az egyszerű, fekete betűs nyomtatványokba. Már a 
XV. század végén általános használatnak örvend a sokszorosított 
könyvtárjegy. Fejedelmek, főpapok csináltatnak maguknak, kivált 
mióta jó példával Miksa császár ment elől, a kinek czímerét nem 
kisebb ember mint Dürer Albert rajzolta s faragta fába. 

Nem lehet czélunk a könyvtárjegy fejlődésének, elterjedésé
nek történetét elmondani; a kit a dolog érdekel minden művelt 
nemzet nyelvén (kivéve a magunkét) olvashat róla monográ
fiákat, a kis füzeten kezdve a vastag kötetig. Csak azt konsta
táljuk, hogy a könyvtárjegy fénykora a XVI. századra esik, a mikor 
egész Közép-Európában elterjed s használata innen kezdve nap
jainkig soha sem szűnt meg, bár a XIX. század első felében 
erősen lehanyatlott. 

A külföldön mintegy két évtized óta soha sem látott nép
szerűségnek örvend az exlibris. Egy sereg e nembe tartozó pompás 
műlap hasonmásokban való terjesztése s néhány lelkes műbarát 
agitácziója ráterelte a közfigyelmet ez előbb teljesen mellőzött 
műtörténeti emlékekre. Mű- és művelődéstörténész, bibliográfus, 
a czímerek kutatója egyaránt gazdag forrásra lelt bennük s ma 
felkutatásukkal, gyűjtésükkel, tudományos feldolgozásukkal ezren 
és ezren foglalkoznak és a róluk szóló irodalom egész könyvtárt 
tesz ki. 

Egy könyvtárjegy, még ha a legszebbek közül való is, magá
ban véve jelentéktelen valami; legjobb esetben is csak olyan 
kisebb szabású mülap, a minő a régi időkből tízezrével maradt. 
De sorozatokban, rendezett gyűjteményekben nagy jelentőségűvé 
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válik. Egy ország exlibrisei több század rajzoló és sokszorosító 
művészetéhez szolgáltatnak megbízható adatokat, ugyanilyen idő
szak czímertani divatjait szemléltetik, s a mi legfontosabb, képet 
adnak a művelődés színvonaláról. Mert minden egyes exlibris 
egy_egy könyvesház emlékét őrzi, s ezeknek kisebb vagy nagyobb 
száma mindennél biztosabba megmutatjan a fokot, a melyen vala
mely nemzet kultúrája időszakonként állott. 

Azok után, a miket szegénységünkről elmondtunk, nem kell 
hangoztatnunk, hogy egyetlen nemzetre nézve sem bírnak az 
exlibrisek olyan fontossággal, mint a miénkre. Minden egy-egy 
kis exlibris lapocska révén napfényre kerülő régi könyvtár újabb 
adatot nyújt művelődésünk történetéhez; a könyvtárjegyek százai 
pedig megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltatnak ahoz a hiedel
münkhöz, hogy nemzetünk a múltban a háborúk és dúlások 
közepette is részese volt a Nyugat kultúrájának. 

Nyolcz éve, hogy először történt kísérlet magyar könyvtár
jegyek ismertetésére, éppen e folyóirat hasábjain. Sajnos, a példa 
nem talált követőkre s hiába vártuk az adalékokat az először 
közlött hatvanegy lapot bemutató sorozat bővítésére. Valami 
haszna azonban volt a czikkecskének: néhány gyűjtő figyelme 
ráirányult a szerény műlapokra. Most végre, a külföldi nagy
arányú exlibris-mozgalmak hatása alatt egy nagy lépéssel jutot
tunk előre: létre jött az első magyar könyvtárjegy-kiállítás. Hála 
és köszönet érte az Iparművészeti Múzeum bölcs vezetőségének, 
a melynek kitűnő érzékére vall, hogy sikerült nagyszabású tár
latai után egy ilyen látszólag jelentéktelen s kicsiny kört érdeklő 
sorozat kiállítására vállalkozott. Az eredménvek már is mutat-
koznak; egyszerre felébredt a kedv a régiek gyűjtésére s nyakra
főre rendelik és készítik az újakat. Nem telik bele egy évtized, 
a könyveinket elrútító bélyegzők és a még csúfabb, kézzel írott 
nevek el fognak tűnni s helyüket tetszetős, művészi exlibrisek 
foglalják el. Az érdem az Iparművészeti Múzeumé lesz. 

E kiállítással még az esetben is alaposabban kellene foglal
koznunk, ha a közérdeklődés felköltésénél egyéb érdeme nem 
is lenne. Csakhogy e mellett még egy nagy szolgálatot tett: 
olyan anyagot gyűjtött össze, a minőt a régi könyvtárak s a 
magyar művészet történetének búvára a legszorgosabb kutatások 
mellett sem láthatott eddigelé. S az összegyűjtött készletet gondo-



Varjú Elemértől 239 

san szerkesztett katalógusban rögzítette meg, a mely a jövőbeli 
kutatásoknak alapul fog szolgálni. 

A kiállítás az üllői-úti pompás palota egyik földalatti helyi
ségében nyert nem éppen fényes, de teljesen megfelelő elhe
lyezést. Részben tárlószekrényekben, részben pedig keretekben 
772 exibrist vagy hozzá való műlapot s vele díszített könyvet 
foglalt magában, a mihez járult később, már a kiállítás bezárása 
felé, az esztergomi főegyházmegyei könyvtár 300-nál több darab
ból álló külön kiállítása. Az anyag három főrészre oszlott: 1. nem 
valódi, irott és festett exlibrisekkel vagy könyvtáblajelvényekkel 
ellátott kötetek, 2. magyar, 3. külföldi könyvtárjegyek csoportjára. 

Lássuk ezeket a csoportokat egyenként. 
Az első csoportot a törzskiállításon mindössze 11 darab 

képviselte. Festet czímeres kódeksz csak egy volt kitéve, a Cor
vinának egyik egyszerűbb díszítésű darabja: Theophrastus de his
tória plantarum.1 a mely épp úgy nem adhatott fogalmat a közép
kori protoexlibrisekről, mint a hogy nem az esztergomi külön 
csoport ide tartozó néhány kötete, mint például az az ősnyom
tatvány, a melyet Mátyás királynak az első lapra festett czímere 
után a Corvinából valónak tartanak (E. 183.) vagy az állítólag 
Pruis János váradi püspök (f 1509.) czímerével ellátott rituálé 
(E. 227.). Talán ki lehetett volna itt állítani a képes krónika 
hasonmását, az Imre fia János 1377-ik évi (u. n. gyulafej érvári) 
misekönyvét s néhány más, gazdagon díszített középkori kézira
tunkat, a mely az első tulajdonos festett czímerét viseli. 

Kézzel irott névbejegyzés is csupán néhány volt, de ezek 
valóban érdekesek. A legrégibb Walóch (Oláh) Mátyás lejbiczi 
plébánosé 1517-ből (2.), tulajdonkép végrendelkezés a hagyomá
nyozott könyvre írva: Ego Matheus Waloch . . . . lego et dono 
has quattuor Anthonini partes . . . . ecclesie Sancti Jacobi in 
Leutschau.2 1555-ből való Zlivaryeh Gáspáré, egy érdekes átok
kal a könyv elorzójára (3.)3 Ide sorozhatják — bár a valódi 
könyvtárjegyek közt foglalt helyet — Fejér György exlibrisét 

1 A czímek után zárjelben álló egyszerű szám a kiállítási katalógus 
számjára utal; ha mellette még egy E áll, úgy az esztergomi csoport külön 
katalógusára vonatkozik. 

2 Hasonmását lásd a Magyar Könyvszemlében, 1899 évf. 335. 1. 
3 Közölve u. ott. 1900 évf. 35. 1. 
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is. (243.) Parányi papirdarabka, rajta a nagy oklevélgyűjtő isme
retes apró betűivel: Ex libris Georgii Fejér. Ilyet készített a 
könyveit megbecsülő tudós egész könyvtára számára, néhány 
ezer darabot, valamennyit saját kezével írva. Ezek képezik az 
átmenetet a valódi könyvtárjegyekre. 

Superexlibrisekből itt láttuk Rákóczy György fejedelemét, 
rézbe vésett czímer alakjában, a mely a családi öreg bibliát 
diszíti. (4.) A kötésre préselt czímert viselt Istvánff'y Miklós egy
szerű hártyába kötött könyve (11.) Lippay György (E. 3.), 
Szelepchény György (E. 5.) és Barkóczy Ferencz (E. 1.) esz
tergomi érsekek valamint Bél Mátyás könyvtárának egy-egy 
darabja, míg egy Brandenburgi Katalin fejedelemasszony birto
kában volt könyv (5.) táblájára czímer helyett csak a név van 
aranynyal rányomva. 

A valódi könytárjegyek gazdag sorozatát az eddig legrégibb
nek ismert hazai exlibris, a Teünkes Jánosé nyitotta meg (12.).* 
Ez a csinos lap bizonyság rá, hogy a könyvtárjegyek divatja 
hazánkban legelőször a városi polgárságnál terjedt el. A csinos 
fametszetű műlapocska a XVI. század derekán készülhetett. 
Mintegy fél századdal újabb Bártfa város könyvjelzője, a melyen 
a városnak két vadember által tartott czímere fametszetben, 
alatta pedig néhány soros latin vers nyomtatva látható. A dúcz, 
a melyről a czímert nyomták már előbb is fel volt használva; 
a város czímerét eredetileg ÍTutgesell Dávid bártfai nyomtató 
alkalmazta jelvény gyanánt a műhelyéből kikerült könyveken. 

A két XVI. századi exlibris mellett szerény volt a követ
kező századbeliek száma is. Igazi magyar lap csak két könyv
gyűjtőtől volt kiállítva, de — bizonyságául az exlibrisek elterjedt 
divatjának — mindakettő két-két lappal volt képviselve. Szelep-
cliényi György primás szép könyvtárjegye külföldön is számot 
tenne; rajta a művész főpapnak maga rajzolta arczképe látható, 
a nagyszombati nyomda kalkografusa Lang Móricz által, rézbe 
metszve Az exlibris egy változatát az esztergomi könyvtár állította 
ki (E. 164.). A másik két XVII. századi könyvtárjegy Nádasai 
Ferencz gróf országbíróé volt. Egyik (16.) negyedrétű, a másik, 
bizonyos Subarich által metszett (17.) ívrétű, mindkettő a gróf czíme-
rével s arra vonatkozó verssel ellátva. Szorosan véve nem tekint-

1 Hasonmása és leírása Magyar Könyvszemle, 1895. évf., 203. lap. 
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hetjük magyarnak Bonnanoi Pokikcirpét (20.), bár a tulajdonos 
a császári és királyi bánya-kamara orvosának nevezi is magát, 
még kevésbbé Beringer Menyhértét, a ki szép rézmetszetes 
ezímeres könyvjelzőjére kézzel írta rá a nevét s mellé a dátu
mot : Posonii, 1641. 

Nagyon sajnálandó, hogy a kiállításon nem volt látható a 
XVII. század legérdekesebb magyar exlibrise, a Zrínyi Miklósé. 
Tudvalevő, hogy a költő-hadvezér rézbe metszett arczképeit hasz
nálta könyvtárjegy gyanánt, kézzel írva rájuk nevét és jelmondatát. 

Meg kell jegyeznünk, hogy úgy a törzskiállítás, mint az 
esztergomi csoport jegyzékében még más e századbeli magyar 
könyvtárjegyek is szerepelnek, ezeknél azonban részben a kelte
zés hibás (p. o. 21. Lambek György exlibrise egy századdal 
ujabb), részben pedig az illető ezímerlapok nem exlibrisek. A mint 
a XVIII. századhoz érünk, egyszerre aránytalanul megnövekedik 
könyvtárjegyeink száma. Az ok kézenfekvő; míg a korábbi könyv
tárak a háborús időkben szinte nyom nélkül elpusztultak, addig 
az ujabban alapítottak, ha több könyvtárba beosztva is, nagy
részben elkerülték a pusztulást. A két katalógus szerint az 
1700—1800 közt készült s közszemlére kitett könyvjelzők száma 
száznyolczvankettőre rúgott. 

Betűrendbe szedve álljon itt e könyvtárjegyek lajstroma. 
Agnethler Mihály Gotlieb (43.), Arady Ker. János kano

nok, négy változat (168—170 és É. 17.), Baernkopf Ignácz 
kanonok, két változat (163, 164.), Bajzáth József püspök (116.), 
Balassa Pál gf. (4L), Balogh Sándor prépost (177.), Bán ff y 
Dénes gf. (35.), Bánffy György gf. (30), Bányay László püs-
pük (136.), Barkóczy Ferencz püspök (124), Bartakovics Pál 
püspök, két változat (E. 25, 26.), Batthyány Ignácz püspök (32.), 
Batthyány József kanonok 1752 (E. 28.), Ugyanaz mint érsek 
(E. 30.), Batthyány Károly hg. két változat (27, 28,), Benyovszky 
János kanonok (106.), Berényi Zsigmond gf. püspök, 1721. (76.), 
Bethlen Pál gf. 1781. (29.), Beznák Pál kanonok, két változat 
(233, 234.), Bobics Ker. János 1800 (239.), Bosnyák József, 
1771. (235.), Budai Domonkos-rendiek (63.), Budapesti Tudo
mány-Egyetem 1770. (58.), Calovino József kanonok (210.), 
Cothmann Antal (180.), Csáky Antal gf. (240.), Csáky Miklós gf. 
hg. primás (126.), Csernovics (191.), Dessewffy r (42.), Draveczky 
Ferencz kanonok, két változat (119. E. 66.), Édes József Károly 
(97.), Erdödy Antal gf. (E. 72.), Eszterházy József gf. (201.), 
Eszterházy Jozeffa (38.), Eszterházy Jozeffa gnö, férj. Fekete 

Magyar Könyvszemle. 1903. III. füzet. 16 
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Jánosné gfné (93.), Eszterházy Károly gf. kanonok (E. 74.), 
Eszterházy Miklós gf. (24?./, Fába Simon kanonok (132.), 
Fejérváry Károly 1777. (34.), Fekete Ferencz (278.), Felber 
Antal 1772. (92.), Filó János (134.), Forgách Pál gf püspök 
(E. 83.), Fuchs Xav. Ferencz püspök, kétféle (173, 174.), Gábor 
János (E. 86.), Galgóczy Ferencz (123.), Gilg János (E. 91.), 
Gosztonyi István püspök, négy változat (166, 167. E. 97, E. 98), 
Görgey Márton kanonok két változat (83, 841.), Grassalkovich 
Antal br. (23.), Grassallcovich Antal hg. (31.), Gulik László (135.), 
Gyurikovich Márkus (223.), Hadik András gr. (19.), Helmuth 
Gáspár kanonok, két változat (128, E. 108.), Helytartótanács 
Budán (198.), Herlein Ferencz (61.), Hlavács János (98.), Hol-
lósi György kanonok (131.), Horthy Ignácz kanonok (129.), 
Horányi Elek (196.), Hubert Ferencz kanonok (E. 116.) Huszti 
Mihály (178.), Hyross János kanonok (E. 116.), Illyésházy 
János gr. (22.), Illyésházy könyvtár Dubniczon (216.), Ivanics 
János (126.), Jaklin István Miklós püspök, négy változat (116, 
E. 136, 138, 139.), Jakosich József (60.), Jaszvitz János 
Ferencz (70.), Jeszenák Sándor (101, 179), Kalocsai székeskáp
talan (199.). Kámánházy Ferencz (236.), Kámánházy Sándor 
és László (237.), Kaszanyiczky Ádám kanonok (163.), Keglevich 
Zsigmond kanonok (117.), Keller György kanonok (107.), Kemény 
László gr. kanonok (118.), Klimó György püspök, négy változat 
(72—76.), Koháry gr. (40.), Koller Ignácz püspök (E. 167. és 176.), 
Kollonitz Lipót gr. érsek, három változat (88—90.), Komis (202.), 
Kovachich József Miklós gr. (69.), Köszeghy László püspök (282.), 
Krammer Ferencz (108.), Kribel János 1763 (59.), Lábas 
család (62.), Luzsénszky László br. kanonok (120.), Majthényi 
Imre (183.), Mednyánszky Miklós (26.), Meskó Ádám br. 
1721. (24.), Migazzy Kristóf érsek kétféle (94, 96.), Miller csa
lád kétféle (226, 227.), Miller Jakab Ferdinánd (216.), Nagy 
Ignácz püspök (E. 194.), Nagy István kanonok (121.), Niczky 
Kristóf gr. (182.), Okolicsányi Imre kanonok (122.), Olsavszky 
Mihály Emmanuel püspök 1766 (130.), Ordódy Gábor kano
nok (194.), Fcdkovics György kanonok (91.), Pécsi székes káp
talan két változat (61, 62.), Perényi Imre kanonok (E. 217.), 
Perényi Károly br. kanonok, két változat (110, E. 219.), Peschko 
Mihály 1767 (71), Pesti Sz. Pál-rendiek (39.), Pesti piaristák 
(206.), Podhradszky János 1784 (186.), Pongrácz Gáspár kano
nok (100.), Pozsonyi jezsuiták 1741. (26.), Révay Antal gr. 
püspök (87.), Révay Pál br. kanonok kétféle (81, 81.), Kitzinger 
György kanonok (111.), Sághy Ferencz (197.), Sándor István 
(200.), Schönborn Anselm Ferencz gr. (96.), Schivartzer János 
Lajos br. kanonok, két változat (44, 46.), Schwartzenberg 
József hg. kanonok (48.). Seth János (49.), Splényi Ferencz br. 
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(267), Stock Simon Ambrus püspök (176), Szabó András püs
pök (46.), Szalay József kanonok, két változat (266, E. 258.), 
Széchényi Ferencz gr. kétféle (231, 232.), Széchényi Karolina 
gfn'6 (230.), Székely László gr. 1764. (18, 36.), Dobai Székely 
Sámuel (64.), Szeleczky (103.), Szemenich Ferencz kanonok (138.), 
Szentiványi Bafael püspök (140.), Szögyényi Lörincz CE. 266.), 
Teleki Sámuel gr. (275.), Tertina Mihály (280.), Turányi Már
ton kanonok, két változat (137. E. 277.), Újvári (193.), Vajay 
László br. (192.), Vay László br. (190.), Vietoris László (50.), 
Vilt József kanonok (77.), ugyanaz mint püspök (78.), Vörös 
Ferencz (54.), Vrana István kanonok (195.), Závoclszky József 
(185.), Zbiskó János Károly püspök, négy változat (85, 86, 
E. 300, 301.), Zerdahelyi Gábor püspök 1800 (E. 265.), Zirczi 
apátság 1795 (47.). 

Hihető, hogy e lajstrom nem meríti ki XVIII. századi 
könyvtárjegyeink teljes sorozatát s további kutatások még meg
kétszerezik a már ismertek számát. A »békesség százada« kedve
zett a tunományoknak ; Magyarországon sohasem volt annyi könyv
gyűjtő, sohasem létesült annyi könyvtár, mint ebben a korban. 
Csakhogy még eddig igen keveset tudunk régi köz- és magán
könyvtáraink felől s a könyvtárjegyeket is alig egy-két nagyobb 
gyűjteményben vették számba. 

A sorozat nem teljes volta mellett is bátran vonhatunk le 
belőle egy s más következtetést. Első sorban érdemes a könyvtár
jegyek tulajdonosait venni szemle alá. Egy pillantás lajstromunkra 
elárulja, hogy az exlibrisek gazdáinak túlnyomó része egyházi 
férfiú. Valóban, ha végigtekintünk a XVIII. század irodalmán s 
ismerjük a hazai tudományosság történetét, be kell vallanunk, 
hogy a magyar művelődésnek ebben a korban az egyházi rend 
tett legnagyobb szolgálatot. Püspökök, kanonokok az írók párt
fogói, az ő költségükön jelenik meg a legtöbb könyv, ők vásárol
nak leginkább tudományos munkákat s alapítanak könyvárakat. 
Sőt az egyháziak sorából való az íróknak nagyobbik fele is. A fön
tebbi névsorban a magyar katolikus klérusnak nem egy kiváló kép
viselőjével találkozunk; itt vannak száz év herezegprímásai, köztük 
a nagy Batthyány József, számos megyés püspök s különösen sok 
kanonok az esztergomi káptalanból, akiknek szebbnél szebb gyűj
teményei ma az esztergomi főegyházmegyei könyvtárba vannak 
bekebelezve. 

A világiak nagyrészt főrendűek, a kik közt az irodalompártolás 
16* 
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különösen Mária Terézia korában, a külföldi érintkezés révéii 
talált hívekre. Előkelő könyvgyűjtőink közül itt szerepel Széchényi 
Ferencz gr. a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója;1 két Bánffy 
gróf, Dénes és György, az első kir. főlovászmester, kolozsmegyei 
főispán és a kolozsvári főiskola direktora, a másik Erdély híres 
kormányzója, II. József császár hű embere, kiváló szellemű s kép
zettségű férfiú; Grassalkovich Antal báró, a híres dinasztia alapí
tója s hasonnevű fia, már mint herczeg, Illyésházy János gr. a 
nagyhírű dubniczi családi könyvtár legkiválóbb gyarapítója ; Niczky 
Kristóf gr. országbíró, Schönborn Anselm-Ferencz gr. »Munkács 
ura«, a magyarországi Schönbornok ősapja, Teleki Sámuel gr., 
Vajay László br. torontáli főispán, Vay László br., az író és mások. 
Van az exlibristulajdonosok közt néhány főrendű tábornok is, ilyen 
pl. Erdődy Antal gr., Eszterházy József gr. és Hadik András gr. 

A világi tudósok s írók rendje nagyon kevés taggal szerepel. 
Itt van az éremtan kiváló müvelője, az erdélyi Agnethler Mihály, 
azután Kovachich József Miklós. Miller Jakab Ferdinánd, a M. N. 
Múzeum első igazgatója és Sándor István, az első magyar biblio
gráfus. Mindössze két nő nevét látjuk a sorozatban, az egyik 
Széchényi Karolina grófnő, a másik, a kitől két lapocska maradt, 
Eszterházy Jozefí'a grófnő, az ismert író és különcz Fekete 
János gr. neje. 

Aránylag kis számmal voltak kiállítva köz- és testületi 
könyvtárak exlibrisei. Ezek közé tartozott a budapesti Tudomány-
Egyetemé, a kalocsai és a pécsi káptalané, a zirczi apátságé, a 
pesti pálosoké s piaristáké, budai domokosoké, pozsonyi jezsuitáké 
s végül a Budán székelő helytartótanácsé. 

Azokból a könyvtárakból, a melyeknek emlékét ezek a lapocs
kák őrzik, mint önálló gyűjtemény ma már, a közkönyvtáraktól 
eltekintve, csak egy létezik, s ez Batthyány Ignácz püspök nagy
szerű gyűjteménye Gyulafejérváron. A többiek részben új könyv
tárak alapjául vagy létezők gyarapítására szolgáltak. így az eszter
gomi érsekek, prépostok s kanonokok könyvgyűjteményeiből az 
ottani főegyházmegyei könyvtár alakult meg, Berényi Zsigmond 
püspöké a pécsi egyházmegyei könyvtár alapját vetette meg, a 
melybe később beleolvadt Klimó György püspök, a káptalan s 

1 A kiállításon két exlibrisét láttuk, holott hármat használt. Ismerteté
sük a Magyar Könyvszemle ez évi első füzetében jelent meg. 
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egy részben Dobai Székely Sámuel könyvtára, Fuchs Ferencz 
könyvei a nyitrai, Zerdahelyi Gáboré a bars-szent-kereszti püspöki 
könyvtár anyagát képezi, Miller Jakab Ferdinánd gazdag gyűjte
ményét a nagyváradi jogakadémia nyerte el.1 Széchényi Ferencz gr., 
az Illyésházy család, Fejérváry Károly és Eder József-Károly könyv
tárai pedig jelenben a Magyar Nemzeti Múzeumban őriztetnek. 

Van olyan is, nem egy, a melyik feloszlott, szétszóródott, 
úgy hogy az itt-ott található exlibris vezet csak nyomára. 

A XVIII. századi szép könyvtárjegy-sorozatot nézve, csak egy 
dolog hatott elszomorítóiaga szemlélőre; az exlibrisek nyelve. A nagy 
többség természetszerűen latin feliratot viselt, de volt német fel-
rású is, csak magyar nem volt a 182 darab közt. Exlibriseink 
ebben is hü képét adták a kornak, a melyben készültek. 

Ábrázolásaikat s összeállításukat tekintve XVIII. századi 
könyvtárjegyeink közt az összes exlibris fajok képviselve voltak, 
az egyszerű, csupán a nevet viselő czédulácskától egész az arcz-
képes lapokig. A legtöbb czímeres volt, névvel s egyébb felirattal 
ellátva, névtelen czímer is akadt; néhányon czímer helyett jel-
képábrázólás volt, Fuchs Ferencz nyitrai püspökén igen szép arcz-
kép. A nyomtatott szövegűeket kivéve, majdnem valamennyi rézbe 
volt metszve s csak egy-kettő fába. A készítő művészek közt 
három magyar találkozott: Binder Fülöp (Budán), Zeller Sámuel 
(Pozsony) és Zenger Ágost (Esztergom): azonban bizonyos, hogy 
a nem jelzettek közt is a legtöbb hazai termék volt. 

Művészi szempontból nézve, sok szépet vagy csak tetszetősét 
is nem lehetett találni a kiállított XVIII. századi lapok közt. 
A sorozatnak körülbelül felét kitevő esztergomi papi könyvtárjegyek 
teljesen egy mintára készültek, középen czímerreí, melyet félkörben 
vesz körül a felírás. A sablonos czímer-exlibrisektől eltekintve, 
könnyen kijelölhetjük a legcsinosabbakat. Igen szép a budapesti 
egyetemi könyvtár Binder Fülöp által 1770 körül metszett könyv
tárjegye, a mely úgy ábrázolását, mint tárgyát tekintve az azon 
korbeli külföldiekkel is kiállja a versenyt. Hangulatos képecske 
Széchényi Ferencz gróf Junker bécsi művész által készített réz-
metszetű exlibrise, egyszerűsége mellett jó hatású Peschko Mihály 
bárok könyvtárjegye. A finomabb metszetek közé tartozik Dobai 

1 A könyvek nagy részét azóta kiselejtezték s eladták. 
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Székely Sámuelé, Niezky Kristóf grófé, Agnethleré, s a Komis 
családé: ez utóbbi négy czímeres, a két előbbi a jelvényesek 
közül. Első helyre azonban valamennyi közt a Fuchs püspök arez-
képét ábrázoló lapot kell tennünk, a mely messze felülmúlja a 
többieket. Csakhogy ez aligha készült itthon.3 

A XVIIÏ. századi könyvtárjegyek közt volt kiállítva egy 
óriási papírlapra nyomott naptár, a melyet, különös módon, 
exlibrisek díszítettek. Ugy látszik, hogy az esztergomi nyomda leg
főbb megrendelői, a káptalani tagok s általán az esztergomi egy
házmegye papsága számára egy nagy fali-naptárt szokott volt kiadni. 
E naptár nem éppen Ízléses díszítményekből s képekből álló keretét 
egy rézlapról nyomták; a keret két oldalán arabeszkek közt összesen 
huszonkét tojásdad alakú üres hely van hagyva, a mely helyekre 
évenként beragasztották az akkor székükben levő kanonokok czí
meres exlibriseit, ép úgy, mint a hogy a lap közepére minden 
évben új nyomtatott naptárt alkalmaztak. A kiállított példány 
1779-ből való volt s a következő kanonokok czímeres könyvtár
jegyeit viselte: Perényi Imre. Csáki Miklős, Perényi Károly, 
Rudnay Sándor, Ritzinger György, Stipsics Ferencé, Keller 

• György, Ürményi Péter, Alagovieh Sándor, Bélik József, Vrana 
István, BeznáJc Pál, Gosztonyi István, Szalay József, Krammer 
Ferencz, Rauscher Miklós, Tarkó Béla, Benyovszky János, 
SeJuuarzenberg Ernő József hg., Prickel János, Kovalik János 
és Taldbér Boldizsár. 

E huszonkét lap között néhány olyan is van, a melyik külön, 
igazi alakjában nem volt meg a kiállításon. 

3 A kiállítás bezárása után került elő a Fuchs püspök könyvtárjegyének 
méltó párja a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában, egy 1780 körül készült 
arczképes exlibris, Zadányi Vitéz Jánosé, a melyet maga a tulajdonos, kiváló, 
ügyességű művész, metszett rézbe. 



TELEGDI JÁNOS 1598-IKI R U D I M E N T Á J Á N A K 
HAMBURGI ÉS MAROSVÁSÁRHELYI KÉZIRATA. 

DR. SEBESTYÉN GYULÁTÓL. 

(Huszonegy hasonmással a szövegben.) 

Kézai Simon 1282 táján írott krónikájában a hunokról szóló 
első könyv végén az olvasható, hogy a Pannoniából Erdélybe 
áttelepedő székelyek »az oláhokkal összeelegyedve, mint mond
ják, azok betűit használják.« (I : IV. 8. §.) Mivel a hunokról és 
székelyekről szóló szöveg az idézett állítással együtt megvan a 
Bécsi Képes Krónikában (10. §.) és minden vele rokon krónikás 
szövegben, azt kell következtetnünk, hogy itt olyan állítással van 
dolgunk, a mely benne volt már a compilatorok közös forrá
sában, az 1221 táján készült hun-krónikában is. A névtelen 
hunkrónikás a feldolgozott hun-avar hagyományok bizonysága 
szerint csakis a pannóniai viszonyokat ismerte. A székelyekről 
szóló függelékben is csak a pannóniai vonatkozások eredetiek; 
a többi lehet régibb krónikákból merített anyag, vagy későbbi 
betoldás is. Ilyen körülmények közt a betűk használatára vonat
kozó állítás szerzőjét sem lehet pontosan megállapítanunk. Annyi 
azonban e nélkül is bizonyos, hogy a szerző az állítás tulajdon-
képeni tárgyát nem ismerte. Hallomásból csak annyit tudott, hogy 
a székelyek valami különleges betűkkel élnek, s mivel a betűk 
nem voltak magyarok, hitelt adott annak a képtelen mendemon
dának, hogy e betűket a hegyekben nomadizálő oláh szomszé
doktól kölcsönözték. 

A hihetetlen állítást harmadfél századon át másolták az eredeti 
szöveghez ragaszkodó hiszékenyebb compilatorok. Elvégre Thuróczi 
Jánosnak sikerült e kérdésre világot deríteni, midőn 1488-ban 
kiadott krónikájának élőbeszédében megírta, hogy »a mi időnk
ben is e nemzet egy része, mely az ország erdélyi határain 
lakik, bizonyos jegyeket ró fára s az eféle írásmóddal betűk gya-
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nánt él (charaeteres quosdam ligno sculpsit, et talis scripturae 
usu literarum ad instar vivit).« Thuróczi, a ki az Árpádkori 
krónikák említett kánon-szövegét csak ritka esetben s csak széles
körű tanulmányok alapján (pl. a Scythiáról szóló részben) vál
toztatta meg, a fenti képtelen állítást szintén elmellőzte s helyére 
a következő szavakat iktatta be: »Ezek a székelyek, kik a scythiai 
betűket még el nem felejtették, azokat nem tinta és papiros segít
ségével, hanem pálczákra metszés mesterségével rovás módjára 
használják (in baculorum excisionis artificio dicarum adinstar 
utuntur.« 1 Ez más szavakkal úgy fejezhető ki, hogy a székelyek 
nemcsak a számrovást, az adózásnál, gazdaságban és háztartás 
körül szereplő dica-t használták, hanem ismertek számrovás mód
jára készülő betürovást is. 

Sajnos, a scythiai betűk mivoltáról már nem nyertünk 
ugyanilyen felvilágosítást. A mulasztást Bonfini sem tudta pótolni, 
midőn Thuróczi szövegét szem előtt tartva az I. decas 7. köny
vében így nyilatkozott: »Scythiai betűik vannak, melyeket nem 
papirosra írnak, hanem rövid fácskákra rónak, kevés jegygyei 
sok értelmet egybe foglalnak.« Ez vonatkozhatnék a székely rovás
írás hangzóugratására és betű összevonásaira: de lehetséges az 
is, hogy a budai királyi udvarban tartózkodó olasz humanista 
csak az adó-rovást ismerte s ennek sajátságait a Thuróczinál 
talált hasonlat révén a betűrovásra is vakon ráolvasta. 

Azok a XVI. századi írók, a kik Thuróczi és Bonfini nyo
mán az erdélyi székelyekkel foglalkoztak, a sajátos írás ügyét is 
mindig szóba hozták. Joannes Boemus Aubamus Teutonicus egy 
1540-ben megjelenő művében megjegyzi, hogy a magyaroknak 
»vannak saját betűik is, de a római betűket örömestebb hasz
nálják«.2 A székely származú Benczédi Székely István Krakkóban 
1559-ben megjelent magyar nyelvű világkrónikájában azt írja, 
hogy az erdélyi székelyek »még most is különböznek a többi 

1 Chronica Hung. I. könyv 24. fej. — Szabó Károly többször állítja 
tévesen azt, hogy Thuróczi e szavai megvannak a Bécsi Képes Krónikában 
is (Kézai S. mester magyar krónikája 39. 1. 1. jegyz. — A régi hun-székely 
írásról. Budapesti Szemle. 1866. V. köt. 118. 1.) s a téves állítást tőle később 
ép úgy átvette mindenki, mint hajdan a XIII. századi hun-székely 
krónikásét. 

2 Mores, leges et ritus omnium gentium. Freiburg, i. 23., 1540. 189. 1. 
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Magyaroktól törvényeikkel és írásaikkal, kik Hunniabeli módra 
székely betűvel élnek mind e napiglan.« l 

Oláh Miklós esztergomi érsek (f 1568.), a ki a székelyek 
történetét és szokásait külön tanulmányozta, a XVI. század dere
kán így nyilatkozott: »Erkölcseikre, szokásaikra és törvényeikre 
nézve a többi magyaroktól nagyon különböznek. Leikök gondo
latának és mindennapi akaratjuknak kifejezésére, papiros és tinta, 
vagy más nyelvek betűjegyeinek használatán kívül, fa pálczács-
kákra némi jegyeket rónak, melyek közöttök valamit jelentenek, 
s az így rótt pálczákat bárdijaikhoz és szomszédjaikhoz izenet 
és levél gyanánt használják.« 2 

Verancsics Antal, a ki szintén esztergomi érsek volt (f 
1573.), ugyané tárgyról még bővebben értekezik: »Erkölcseik nem 
épen bárdolatlanok, hanem még kirí belőlök a scythiai nyerseség: 
csaknem minden szokásaikban, törvényeikben és életmódjukban, 
kivéve a vallást, különböznek a magyaroktól: még nyelvükre 
nézve sem minden részben egyeznek velük, minthogy a régiek 
módja szerint beszélnek. Betűk gyanánt bizonyos jegyeket met
szenek koczka módjára négyszögletűvé faragott botokra, s a sort, 
mint a zsidók, egyiptomiak és törökök jobbról balra viszik ; egy, 
legföiebb két ilyen sor, némi pontok hozzátételével, a jegyek szá
mához képest, igen 'sok értelmet ad. Hogy a hunok ezen jegyekkel 
éltek, a benszülöttek közönségesen beszélik.« 3 

Végül megemlítjük még, hogy az erdélyi születésű Szamosi 
István a régi dácziai feliratos kövekről és más régiségekről szóló 
1593-ki páduai kiadványában a székelyekről szintén följegyezte, 
hogy »ezeknél Erdélyben van még ma is bizonyos hazai írásmód, 
mely régi őseikről, a scythákról sok századon keresztül szállott 
át a maradékra s ezt az Európába keletről behozott írásukat máig 
is fönt ártják«. 4 

A XVI. századi emlékek tehát mind a mellett bizonyítanak, 
hogy a székelyeknek tényleg voltak keleti eredetüeknek tartott 
külön betűik, a mely betűket Oláh Miklós és Verancsics tapasz-

1 Chronica ez világnak jeles dolgairól. 142. levél. 
2 Hungária et Atila. Bécs, 1763. 195. 1. 
3 Szalay László: Verancsics A. összes munkái. I. köt. 145—6. 1. 
* Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquita-

tum. III. fej. 
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talatai szerint is csak botokra rótták. Bár valamennyien azt 
állítják, hogy a székelyek betürovása még mindig használatban 
van, csak Verancsies szavai igazolják azt, hogy a szerző ilyen 
rovást saját szemeivel is látott. Mert csak közvetlen szemlélet 
alapján tudhatta meg, hogy a betűrovás iránya jobbról balra megy, 
s hogy a jegyek száma jóval kevesebb, mint az értelme; sőt az 
is bizonyos, hogy a szókat elválasztó és a magánhangzók egy 
részét jelző szúrásokat és pontokat csak a székely betűrováson 
láthatta és érthette, mint e téren tájékozatlan fél, némi tekintet
ben félre is. Az ilyen tapasztalatok szerzésére pedig elég alkalma 
lehetett, »mert — az imént idézett dolgozat szavai szerint — 
sokat saját szemeimmel láttam, mint a ki sokáig forgottam 
Erdélyben; többet az oda valókkal való társalkodásból és az ő 
elbeszélésök után igyekeztem gondosan megismerni.« 

Ujabban Réthy László s utána Hermán Ottó az így ismer
tetett székely betűrovást hajlandók félreértett számrovásnak tekin
teni.1 Az bizonyos, hogy a számrovás szintén páleza volt, hogy 
a számrovás jegyeinek a felrovott tárgyak szerint igen sok értelme 
lehetett, s hogy a különféle értelmű rovott számcsoportokat is 
lehetett pontokkal, vagy szúrásokkal elválasztani: csakhogy azt 
sem szabad felednünk, hogy a számrovást, mely az adónak, dézs-
mának, robotnak, állat-gazdaságnak a XV—XVI. században még 
általánosan használt számoló eszköze volt, a fenti emlékíróknak 
feltétlenül kellett annyira ismerniök, hogy azt a keleti eredetű 
betűrovással össze nem téveszthették. Nem is történt ez meg 
senkivel. Hiszen Thuróczi János a számrovást, vagyis az adózás 
dica-ját egyenesen szembe állította a betűrovással; Oláh Miklós 
világosan megmondja, hogy a betűrovást levelezésre is használják, 
Verancsies és a többiek pedig mindig betűkről és betűjegyekröl 
beszélnek. 

Pálczákra rovott betűk a XVI. századból nem maradtak 
reánk. De van e századból más két olyan emlékünk, a mely
ből már megismerhetjük azt a sajátos rovásírást, a melyről az 
idézett egykorú szerzőnk beszéltek. Az egyik a csikszentmiklósi 
templom felirata, mely a szöveg tartalma szerint 1501-ben készült: 
a másik Telegdi János Rudimentája, melyhez Baranyai Decsi 

1 Archaeologiai Értesítő. Uj folyam, 1888. VIII. köt. 54-60. 1. - U o. 
1903. XXIII. köt. 250—267. 1. 
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János, a marosvásárhelyi református főiskola tudós tanára 
1598-ban írt ajánló levelet. 

A csikszentmiklósi feliratot, mely a XVIII. század derekán 
a templom restaurálása alkalmával elpusztult, számunkra Dezse-
riczky Incze »De initiis ac maioribus Hungarorum« czímű 1753-ban 
kiadott műve és a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár 1503. b. jegyű 
kézirata őrizte meg. Az itt közölt ábrán a Dezsericzky könyvében 
található másolat látható. A feliratnak jobbról balra olvasva ez 
az értelme van: »Urnak megettig fogván írnak ezerötszázegy esz
tendőbe. Mátyás, János, Estyán kovács esenálták. Mátyás mester, 
Gergely mester esenálták.« 

Ujabban a székely betűk hitelességével együtt e felirat hite
lét is kezdik kétségbe vonni. Mielőtt a tudomány rendre térne 
felette, mi csak arra kívánjuk az érdeklődők figyelmét felhívni, 
hogy a felfedezés után hosszú ideig hibásan olvasott feliratot 
sikerült olyan irányban vallomásra birnom, a minek figyelembe 
vétele nélkül hitelességének kérdését eldönteni többé már aligha 
lehet. Észre vettem ugyanis, hogy a sorkezdő u és j betűk hibá
sak. Mivel az u hibás a marosvásárhelyi másolatban is, hajlandó 
voltam arra következtetni, hogy a másolóknak már egy rosszul 
restaurált régi szöveggel volt dolguk. Ilyen szempontból tovább 
vizsgálódva, Nagy Géza barátom segítségével sikerült kiderítenem, 
hogy a második szó meg-vészét is az ügyetlen restaurátor ron
totta el. Az eredeti sz és ü betűjét összekapcsolta m betűvé s a 
következő g betűt pedig úgy nyerte, hogy elhagyta az eredeti l 
betű egyik belső szárát. így aztán a mostani meget-szó helyesen 
szület-nek olvasandó. 

Ha most tekintetbe veszszük azt, hogy a szöveg eleje ilyen 
hibás szóelválasztó pontozással restauráltatott : »Urnak : meget : 
tigfo : gván : irnak : ezeröt : százegy : esztendőbe«, akkor joggal 
föltehető, hogy az imént kiigazított »Urnak : szülét . . .« után 
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ismét elrontott szüveg következik. A további kiigazítást tehát azon 
kell kezdenünk, hogy a tig- és fo szótagokat elválaszszuk. Erre 
pedig nemcsak értelmi alapon formálhatunk jogot, hanem azon 
jelenség alapján is, hogy a restaurator az f betű jobb oldalát a 
Dezsericzky-féle és a marosvásárhelyi változat egyaránt kettős 
vonallal jelöli. Ennek oka, szerintünk, csakis az lehet, hogy a 
restaurator az elmosódott szóelválasztó pontokat egy második 
vonal gyanánt a pontok után következő f betű oldalához rajzolta. 
Ha pedig ilyen romlott szöveggel volt dolga, akkor feltehető, hogy 
a pontok előtti tig- g betűje ép úgy l volt, mint a hogy l vott 
az »Urnak« után következő meg- (recte : szül) g betűje is. Áz így 
helyreigazított szöveget tehát így olvashatjuk: »Urnak : szülét : til : 
fo : gván stb.« De mivel az eredeti így nem hangozhatott, föl 
kell tennünk, hogy a restaurátor a »fo: gván« közé csak azért 
helyezett pontokat, mert az előtte ismeretlen, homályosan is 
látszó szövegben a hegyes g betű mellett találomra kitöltendő 
terület kínálkozott. Arról pedig, a ki a szóelválasztó pontokkal 
ily értelmetlenül bánt, föltehető az is, a »szülét : til« közt lévő 
pontokat szintén tévesen restaurálta valamely elkopott és nehezen 
felismerhető betű maradványaiból. Az eddigiek után természetes 
utón csakis egy elrontott s betű tehető a pontok helyére s akkor 
az újból restaurált szöveg így fog hangzani : »Urnak : születésétil : 
fogván: irnak stb.«, a mi a régi »Ab incarnatione Domini« kifeje
zésnek tökéletesen megfelel. 

Erős a gyanúnk, hogy a szokatlanul hangzó és szokatlanul 
jelzett -til szótag is eredetileg -tül volt. Az is bizonyos, hogy az 
»esztendőbeh« utolsó h, illetőleg eh betűjét a restaurator az e 
betű téves alakítása révén nyerte. Az alább bemutatandó Telegdi-
féle szöveg hibás másolatában ezzel a botlással lépten-nyomon 
találkozhatunk. 

Nem lehet czélunk, hogy a csikszentmiklósi feliratot most 
egész terjedelmében így megvizsgáljuk. A mutatványokkal csak 
azt akartuk bebizonyítani, hogy a felirat felfedezőit és másolóit 
a hamisítás terhes gyanújával illetni nagyon elhamarkodott dolog. 
A lemásolás 1749-ben történt. Mivel a korábbi keletű hibás 
restaurálás már elmosódott, vagy elkopott régi szöveggel volt kény
telen viaskodni, az sem tehető fel, hogy az eredeti szövegben 
» ezer öt : százegy« helyett »ezerhét : százegy« szerepelhetett. Meg 
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kell tehát nyugodnunk abban, hogy a felirat csakugyan 1501-ből 
származik. Ez ellen áruló szerepre alkalmas nyelvi jelenségeket 
felhoznunk nem lehet; az a körülmény pedig, hogy a feliratban 
csakis keresztnevek szerepelnek, évszám nélkül sem hagyná a 
középkor határától elkalandozni a kutatót. Végül tekintetben veendő 
még az is, hogy a szóelválasztó pontozást, a magánhangzók ugra-
tását, a betűk epigraphikai jellegét és epigraphikai jellegű kapcso
lását ily teljes mértékben egyetlen emlékünk sem őrizte meg. 
A felhozott okok alapján a csikszentmiklósi feliratot szerintünk a 
székely rovásírás legrégibb és legtökéletesebb emlékének kell 
tekinteni. 

Mióta a csikszentmiklósi felirat napfényre került, a rovásírás 
ügyét állandóan tárgyalta irodalmunk. A kutatók ébersége több 
emléket nyilvánosságra hozott, de a felfedezők egyikének sem sike
rült a csikszentmiklósi feliratot korrendben megközelíteni. Mi e 
jelenség okát abban keressük, hogy a reformáczióval együtt hódító 
iskola a székelyeket a latin betűkkel és a rovásírásnál sokkal 
könnyeben kezelhető írószerekkel gyorsan megismertette. A rovás 
szűkebb körben használt s gyorsan is korhadó fapálczikái pedig 
nem voltak alkalmasak arra, hogy valamely rovott szöveget szá
munkra évszázadokon át megőrizzenek. 

A viszonyok e sivárságát okvetlen ismerni kell annak, a ki 
mérlegelni óhajtja azt az érdemet, a melyet Telegdi János szerzett, 
midőn a székely rovásírás múló emlékeiből 1598-ban összeállította 
»Rudimenta priscae Hunnorum lingvae« czímű kis dolgozatának 
anyagát. A kérdésekre és feleletekre osztott kis mű nyomdába volt 
szánva; de arról, hogy valóban megjelent volna, egyáltalán semmit 
sem tudunk. Nem tudtak róla a kézirat régi másolói és tulajdo
nosai sem. íróink azonban a múlt század derekán már emlegetni 
kezdik, hogy a szerző, a ki szerintük leideni tanuló volt, négy 
levélre terjedő művét Leidenben ki is nyomatta. Jerney János, 
Szabó Károly, Fischer Károly Antal tanulmányaiban a könyv 
következő ezíme is olvasható: »Johannis Telegdi Rudimenta pris
cae Hunnorum lingvae brevibus questionibus et responsionibus 
comprehensa, cum praefatione epistolari Joannis Decii Barovii ad 
Telegdium. Lugduni Batavorum, 1598. 4-r.« Mivel a könyvet eddig 
nem látta senki, nem érdektelen tudni, hogy e czím forrása a 
marosvásárhelyi Teleki-könyvtár 1811-ben kinyomatott catalogusa 
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volt.1 De a czím itt nem négyleveles nyomtatványt jelent, hanem 
azt az 1503. b. jegyű kéziratot jelenti, a melyben a rovásírás 
egyéb emlékeivel együtt Telegdi művének másolata is megtalálható. 

Mivel e másolatban »Lugduni Batavorum« (Leiden) nevének 
semmi nyoma sincs, a kézirat származáshelyét a catalogus készí
tőjének valamely előttünk ismeretlen forrásból kellett merítenie. 
Kutatóink, a kik a mű eredete fölött rendre tértek, csak a leideni 
nyomdatermék keresésével foglalatoskodtak. A hazai könyvtárak 
átkutatása meddő maradt s Fischer K. A. a bécsi udvari és egye
temi, továbbá az amsterdami és leideni könyvtárakhoz intézett 
kérdésre is tagadó választ kapott. A mű kézirati másolatának is 
csak két példánya került elő. A marosvásárhelyi másolat valamely 
változatát Bod Péter már használta s belőle Baranyai Decsi János
nak Telegdihez írott levelét egész terjedelmében ki is nyomatta 
az 1766-ban megjelent »Magyar Athenas« bevezetésében. Mivel a 
marosvásárhelyi kéziratban a csikszentmiklósi felirat másolata 
1751. május 26-iki kelettel van ellátva, az utána következő Telegdi-
féle mü másolata sem lehet korábbi keletű. A giesseni egyetem 
könyvtárába bekebelezett Mai-féle hagyaték kézirati példányáról 
tudtunkkal Schwarte Godofréd hazánkfia szerzett először tudomást 
s ugyanő 1739-ben Ch. F. Ayrmann könyvtárigazgató szívességé
ből a kézirat másolatát is megszerezte.2 E másolatot írta le aztán 
Cornides Dániel; Cornideséről később Lugosy József készített máso
latot, Lugosyéról pedig Toldy Ferencz irattá le 1861-ben Bing 
Adorjánnal azt a példányt, a mely most a M. Tud. Akadémia 
könyvtárának tulajdona. 

A XVIII—XIX. századi kutatók itt jelzett eredménye tehát 
jóval kevesebb és egyenetlenebb, mint a mennyinek és a milyen
nek ujabbkori irodalmunk hmni szerette. Mivel a kérdést mi erősebb 
világítás mellett kívántuk megvizsgálni, a németalföldi egyetemek 
s a művelt nyugot nagyobb könyvtárainak szíves támogatását 
igénybe véve, a szerző személyére és müvére vonatkozólag min
den hozzáférhető adatot megszereztünk. 

Telegdi Jánosról a »Magyar Athenas« toldalékában Bod 
Péter ezt jegyezte fel: »előttem arról esméretes, hogy a régi 

1 Bibliotheca Samuelis com. Teleki de Szék. Pars III. Bécs, 1811. 256. 1. 
2 Initia religionis Christianae inter Hungaros ecclesiae orientali adserta. 

Halé Magdeb., 1740. 77. 1. 
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székely vagy szithiai betűkről írt egy könyvecskét Budimenta 
nevezettel a XVI-ik századnak vége felé«. Ha ehhez hozzáveszszük 
azt, hogy e latin könyvecskét Telegdi Baranyai Decsi Jánosnak 
1598. márczius 5-ikén Marosvásárhelyről (ex Foro Siculorum) 
hozzáírott latin levelével vezette be, megtudjuk még azt is, hogy a 
szerző a marosvásárhelyi református főiskola híres tanárának isme
rőse volt. És ehhez a későbbi kutatók nem tudtak semmit hozzá
toldani. Jerney ugyan megkisérlette, hogy a szerzőt az 1646-ban 
elhalt hasonló nevű pécsi püspökkel azonosítsa; de erre vonatkozó
lag Szabó Károly igen helyesen jegyezte meg azt, hogy Decsi 
üdvözlő szavai (»Deus . . . vos nobiscum ac cum tota ecclesia 
orthodoxa conservet, ex animo precor«) csakis református félhez 
lehettek intézve, mivel az orthodoxa ecclesián az akkori reformá
tusok csak a saját egyházukat értették. Még ennél is ingatagabb 

1 alapon áll az a sokat ismételt állítás, hogy Telegdi mint tanuló 
adta ki művét Leidenben. Erre vonatkozólag J. E. Boddart, a 
leideni s M. Ph. Boissevain, a groningeni egyetem curatoriumának 
titkára, azt a felvilágosítást adta, hogy a szerző Leidenben nem 
tanulhatott, mert neve nem fordul elő az »Album studiosorum«-ba 
bejegyzett 1595—1600. évi egyetemi hallgatók nevei között s nem 
szerepel az album generalis indexében sem. Az utóbbi hozzáteszi 
továbbá azt is, hogy Telegdi Utrechtben és Groningenben sem tanul
hatott, mert az egyetemet amott 1618-ban, itt 1615-ben alapították. 

Meg kell vallanom, hogy engem Telegdi leideni tartóz
kodása nem lepett volna meg. Leidenben ugyanis 1588-ban, tehát 
tíz évvel Telegdi vállalkozása előtt, Justus Lipsius kiadta M. 
Smetius »Inscriptionum antiquarum quae passim Európám, liber« 
czímű monumentális művét, mely eszméitető és úttörő munka 
volt az epigraphikai irodalomban. Mi volna tehát természetesebb 
annál, hogy egy külföldön járó ifjú magyar tudós ép Leidenben 
vállalkozzék a szigorúan epigraphikai jellegű régi székely írás meg
ismertetésére és müvének nehéz technikai akadályokba ütköző 
kinyomatására ? Mivel ez az indíték most magától elesik, Telegdit 
műve megírására más alig sarkalhatta, mint az a körülmény, 
hogy a székely írás emlékét már a feledékenységtől kellett meg
mentenie. És ez tényleg az ő érdeme, mert alább módunkban 
lesz kimutatni azt, hogy a későbbi érdeklődők tudományán az ő 
művének nyoma csaknem mindig felismerhető. 
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Telegdi leideni tartózkodásával kapcsolatban kérdést intéztem 
a németalföldi egyetemek könyvtáraihoz, hogy a Rudimenta kéz
irata vagy nyomtatott példánya nincs-e meg birtokukban. A leideni 
Rijks-Universiteit könyvtárának igazgatója, De Vries, úgy a helybeli, 
mint az utrechti és groningeni egyetemi, valamint a haagai királyi 
könyvtárra vonatkozólag tagadó választ adott, és ez állítás helyes
ségét a három utóbbi nagy könyvtár igazgatóságának külön beér
kezett válasza is megerősítette. így aztán nagyon kétségessé válik 
az a lehetőség, hogy Telegdi János a Németalföldön írta volna 
meg és hozta volna forgalomba dolgozatát. 

Bár ezek után már nyilvánvaló volt az, hogy Telegdi müve 
nyomtatásban aligha látott napvilágot, a további kutatás folyamán 
sem pusztán kéziratot, hanem kéziratot és nyomtatványt kerestem. 
A beérkezett válaszok szerint a mű egyik formában sincs meg 
a londoni British Museumban, a párisi Bibliothèque Nationale-ban, 
Belgiumban a nagyobb könyvtárak közül a brüsseli Bibliothèque 
Royale-ban, a haarlemi városi, a genti városi és egyetemi, a 
lüttiehi (liege-i) városi könyvtárban: Dániában a kopenhágai 
királyi és egyetemi könyvtárakban; Svájczban a baseli egyetemi 
s a zürichi városi könyvtárban: a németországi nagyobb könyv
tárak közül a berlini királyi könyvtárban, a müncheni udvari és 
állami könyvtárban, a stuttgarti és düsseldorfi kir. országos 
könyvtárakban, a karlsruhei udvari, a wolfenbütteli és gothai 
herczegi könyvtárakban, a hannoveri királyi és tartományi könyv
tárban, a königsbergi es a boroszlói királyi és egyetemi könyvtárak
ban, a boroszlói, majna-frankíürti, augsburgi, nürnbergi, ulmi és 
lübecki városi könyvtárakban, a lipcsei, heidelbergi, bonni, hallei, 
göttingai és rostocki egyetemi könyvtárakban. Ausztriából a 
krakkói Jagelló-könyvtár s a prágai és gráczi egyetemi könyv
tárak igazgatóságától szintén tagadó válasz érkezett. 

Külön kell megemlítenem, hogy a giesseni egyetemi könyv
tár részéről adott tagadó választ, bár J. Val. Adrian 1840-ben 
kiadott kézirattári catalogusát előzőleg már siker nélkül tanul
mányoztam, azon a czímen, hogy e könyvtárban Schwartz 
(iodofréd Telegdi művének egy kéziratban lévő példányát lemá
solta, a könyvtár igazgatóságánál újból szóvá tettem. Az így 
nyert részletes felvilágosítás szerint a Mai-féle könyvállomány 
catalogusa annyira hiányos, hogy a catalogus alapján adott válasz 
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megnyugtató tényleg nem lehet. De viszont az is valószínű, hogy 
a keresett müvet a francziák a XVIII. század fordulója táján, 
tehát a Schwartz-féle másolás után és a hiányos catalogus elké
szülte előtt, a könyvtár több értékes holmijával együtt elhur-
czolták. Tudva azt, hogy az így összeharácsolt könyvtári anyag 
a Bibliothèque Nationale-ba került, s mivel a British Museum 
könyvtári osztálya is ide irányított keresetemmel, e könyvtár 
igazgatóságához intézett kérelmemnek a M. Nemzeti Múzeum 
könyvtári igazgatóságának hathatós támogatásával olyan nyoma
tékot szerveztem, hogy L. Delisle igazgató válaszának negativ 
tartalmát még azok is meggyőző eredménynek tekinthetik, a 
kiket a tapasztalat velem együtt már megtanított arra, hogy a 
világ e legnagyobb könyv-labyrinthusában még a tájékozott tiszt
viselők támogatásával is nehéz az eligazodás. 

Azt hiszem, ezek után már senkit sem kisérthet az a merő
ben légbőlkapott állítás, hogy Telegdi műve Leidenben, vagy más-

„hol nyomtatásban megjelent. Másrészt meg kell nyugodnunk 
abban a másik, szerintem jóval súlyosabb eredményben is, hogy 
a külföldiek érdeklődését a mű kéziratának tartalma aligha bírta 
az eddig sejtett mértékben fölkelteni. 

A nélkül, hogy az utóbbi eredményt alapjaiban megingat
nánk, örömmel hozzuk tudomásul, hogy az elveszett, vagy még 
lappangó giesseni kéziratnak sikerült a hamburgi városi könyv
tárban egy ismeretlen XVIII. századi másolatát megtalálnunk. 
A ezímlapon található jegyzet szerint »Ex illustri Cüjusdam 
Bibliothecae Codice hanc sibi per amanuensem copiam fieri 
jussit Z. C. ab Uffenbach 1714.« E másolat tehát a nagyhírű 
Uífenbach- gyűjteményből került a nevezett könyvtár birtokába. 
Ha tudjuk azt, hogy Uífenbach, a ki egész Nyugat-Európát beba
rangolta s minden országban foglalkoztatta a könyvkereskedőket, 
másolókat és könyvtolvajokat, a leghiúbb, legféltékenyebb, leg-
irigyebb és egyben a legbolondabb könyvgyűjtők közé tartozott, 
akkor nem lephet meg sem az, hogy a Mai-féle gyűjtemény 
példányára ráakadt, sem pedig az, hogy a lemásolt példány hol
létét eltitkolta. De bennünket a provenientia megállapítása nem 
hozhat zavarba, mert a M. Tud. Akadémia könyvtárának Schwartz 
(iodofréd másolatára visszavezethető példánya már az első tekintetre 
elárulja, hogy Uífenbach szintén a giesseni példányról másoltatott. 

Magyar Könyvszemle. 1903. III . füzet. 17 
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Mivel a giessni kéziratnak és Schwartz Godofréd 1739-ki 
másolatának nyoma veszett, az Akadémia példánya pedig har
mad-negyed kézből ered, a hamburgi másolat többrendbeli fogyat
kozása daczára is a székely rovásírás elsőrendű kútfőjének tekin
tendő. Értékét a marosvásárhelyi kézirat sem szállíthatja alább, mert 
az összehasonlítás ki fogja deríteni, hogy e kézirat másolója a 
rovásírásos magyar részeket egészen mellőzte és a latin magya
rázó szöveget is hiányosan írta le. 

A szóban forgó mű a hamburgi városi könyvtár kéziratai 
közt a 342. sz. 4-rétű kötetben található meg. A kötet hátán ez 
a czím olvasható: »Philologica miscellanea. Ms. — App. XX. 4°.« 
Az első tábla felső peremére belől exlibris van ragasztva e fel
irattal: »ex Biblioth. Hamburg. Wolfiana« ; alább pedig ez a 
könyvtári bejegyzés olvasható: »Critica Varia. Contenta hujus vol. 
vid. in fine pag. alt.« Az itt jelzett tartalomjegyzék az egybe 
kötött tíz darab XVII—XVIII. századi kisebb-nagyobb kéziratról 
(a paginák számával részünkről kiegészítve) következőkép számol 
be: »I. Joh. Thelegdi Rudimenta priscae Hunnorum s. Siculorum 
Linguae brevibus quaestionibus ac responsionibus comprehensa. 
1—32 (21*8 X 18 cm.). — II. Grammatiea Syriaca ad Methodum 
Schickardianam adornata, indicans tantummodo, in quibus Syri 
ab Ebraeis dissident. 33—40. — III. Stolbergii gr. lit. in Acad. 
Viteb. prof. (graecarum literarum in Academia Vitebergensi pro
fessons) Epitome Collegii Critici de Interpretatione Scripturae 
Sacrae. 1679. 41 — 78. — IV. Morhofius: De imitatione et lectione 
Ciceroniana. 79—120. — V. Epitaphium Jo. Geileri Keysersbergii. 
120, a. — VI. Von der Art und Eigenschaft eines Madrigals. 
121—170. — VII. Acis et Amyndas. Tragoedia versib. germ. 
171—198. — VIII. Alexandrinisches Fürstenlob auf Churfürsten 
Caris Pfalzgrafen bey R. (Rhein?) sein Geburtstag. 199—228. — 
IX Commentarius in Ciceronis de oratore Dialogos. 229—342. — 
X. Joh. Salzmann Orationes variae (14 darab). 343 —546«. Meg
jegyzendő, hogy a II. sz. értekezés 4—5. (a kötet 36—7.) lapja 
közé egy négyoldalas 4-réttí XVIII. századi nyomtatvány van 
kötve e czímmel: Alphabetum Russarum. Stockholmiae. Typis 
Pétri à Selav. Év nélkül. 

A Budapestre kikölcsönzött kötetből a M. Nemzeti Múzeum 
könyvtára Telegdi művét egész terjedelmében lefényképeztette, 
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mi pedig az egész művet pontosan lemásoltuk. Másolatunkat a 
fényképfölvételekkel ellenőrizve, a rovásírásos részek ábráival 
kiegészítve s a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár (M.), a m. tud. 
akadémiai könyvtár (A.) kéziratával s a Bod-féle (B.) kiadott 
részszel is egybevetve, most egész terjedelmében közöljük. 

RUDIMENTA 
PRISCAE HTJNNORUM* LINGVAE 

B R J 5 V I B U S Q U A E S T I O Ï T I B T J S A C R E S P O H S I O N I B T J S C O M P R E H E X S A 

O P E R A BT S T U D I O 

JOHANNIS THELEGDI 
NÜSC m GRATiAM K. AC CLMI. CONRATJI DIETERICI** SS. THEOL. 

DOCTORIS ECCLESIARUM ULMANARUM SUPERINTEXDENTIS 

DESCRIPTA PER 

LADISLAUM M. SZANCHY 
UNG-.*** 

Joannes Decius Baronius Joanni Thelegd io S. p. D.1 

Cum nuper mihi exhibuisses literaturam2 Scyticam,8 et an dignam 
publicatione eam judicarem4 interrogasses, nonsolum honestos B hac in re 
conatus tuos iaudavi, sed etiam ut primo quoque tempore promulgares et 
autor « et adjutor fui. Etsi enim non dubito, quin ludicrum et puerile videatur, 
non paucis, tempus in hisce literis vei propagandis, vei etiam discendis con-
sumere: tarnen ego prorsus diversum sentio, remque dignam esse judico, 
quae nonsolum nostrae genti, sed etiam exteris nationibus innotescat. 3 pri-
mum enim si aliae omnes conjecturae nos deíicerent, ex his tarnen solis 

* Lapszéli jegyzet: Seu Siculorum. De his Siculis vide Baudrandi Lexicon Geogr. 
voce: Siculi. 

Ugyan-e kéz a czím alá ezt jegyezte: Ex illustri cujusdam Bibliotheeae Codice 
hanc sibi per amanuensem copiam fleri jussit Z. C. ab Uffenbach 1714. 

Későbbi jegyzet a czímlap alján : Vffenbah v. Vffenbach. 
E jegyzetek másolatai az A. példányából hiányzanak. 
** A. hibásan : Dieteici. 
*** Mivel az y betűn egy pont van, így is olvasható : Szanchij. Az A. példányá

ban : Szanchii Vngarum. 

1 B. Barovius; A. Barouius. — »Thelegdio« javítva a hibásan másolt 
»Theologo« helyett. — s A. litteram tuam. — 3 M. mihi Literaturam Scy-
thicam exhibuisses. — B. mihi Litteraturam Hunno Scythicam exhibuisses. 
— * M. diiudicarem. — 5 B. hiányzik; A. honestos tuos. — « A. auctor. 

17* 
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literis certo coliigere posseinus,1 gentem Ungaricam 2 esse longe antiquissimam 
et ab Orientalibus illis Asiaticisque Scytis oriundam a quibus CyrumT 

Daruim et alios potentissimos Monarchas devictos legimus. Kam sicut Hebraei, 
Syri, Chaldaei, Arabes e t 3 Turcae, caeterique Orientales a dextra sini-
stram 4 versus contra Graecorum, Latinorumque morém exarant suas literas; 
ita etiam haec nostra elementa simili ratione scribuntur. Id quod ve i 5 ex 
eo patet, quod non solum communem pronuntiandi atque scribendi inflecten-
dique cum Hebraeis e rationem nostr i7 habent, sed etiam sexcenta et amplius 
vocabula8 reperiantur9 quae tam apud Hebraeos, quam apud nos, eandem 
pene 10 4 significationem obtineant. Deinde, ut haec nihil ad hujus literaturae 
comendationem " faciant, tamen honestissimum semper habitum est, unam-
quamque gentem peculiari literatura uti, atque 12 frui. Videmus enim paucissi-
masjesse gentes,13 alioquin u civilitate et potentia 15 excellentes, quae peculia-
ribus literis lingvas suas exprimere possent. Nam ,6 certe nec Itali, nec Hi-
spani, nec Galli, nec Germani habent propriis 17 characteres, sed omnium 1S eorum 
populorum literae ex latina lingva, tamquam fonte promanarunt. Graeci qui-
dem gloriati sunt,19 se ex Phoenicia literas, nescio quot2 0 attulisse, alias verő 
ex Gruum volatu excogitasse in eumque ordinem, quem nunc videmus a i diges-
sisse. Unde non erubescunt inventionem philosophiae atque omnis scientiae 
et antiquitatis sibi arrogare. Sed vei hae ipsae literae nostrae fabulas eorum 5 
abunde réfutant, ac certis testimoniis demonstrant, Asiaticos Scythas et 
vetustiores ipsis 22 et populo Dei longe propinquiores fuisse, veteremque sapien-
tiam 2S ab Hebraeis ad Asiaticos et »* ab his ad Graecos demum promanasse. 
Jam verő si vei numerám literarum nostrarum spectes, omnes aliarum gentium 
characteres superant,25 vei elegantiam considères, nullis exterorum elementis 
cèdent.26 In hoc verő longis M etiam parasangis superant, quod et sine punctis 
scribuntur et pronuntiationes omnes multo quam aliae literae perfectius 
exprimant et denique facilius addiscuntur.28 Graecam, Hebraeam, Latinam 
lingvam totó vitae curriculo vix mediocriter addiscere possumus, Ger-
manicam, Gallicam, Hispanicam difficilime 29 imbibimus, et ad eas ex arte 30 

1 M. és B. possumus. — 2 M. és A. Hungaricam. — 3 M. hiányzik. 
4 B. ad sinistra. — 5 A. hiányzik. — ° M. és B. Hebraeis vocabulis. — 
7 M. nostra. — 8 M. és B. hiányzik. — 9 M. reperiuntur. — 10 B. fere. 
— •" M., B. és A. commendationem. — I2 M. aut, B. ac. — 1S B. gentes esse. 
— I4 M. és B. alioqui. — 1B B. politia. — 1(i M. possunt: nam; B. possint. 
Nam. — " A. proprios; M. és B. proprios habent. — 18 M. hiányzik; B. omnes. 
19 M. gloriantur. — 20 M. quas: B. quo a utore adtulisse. — 2I M. és B. 
eumque, quem nunc videmus ordinem. — 22 M. és B. alább »propinquiores« 
után. - - S3 M. literarumque Scientiam et Sapientiam. — 24 M. hiányzik. — 
25 M. superat. — •« M. és B. nullis certe exterorum (B. exterarum) elementis 
cedit. — 27 M. és B. In hoc verő literae nostrae aliarum gentium literas longis. 
— £8 A. perfectius expriment etc.; M. és B. omnes nostrae (B. nostras) multo 
quam aliarum nationum literae perfectius exprimunt, et denique illis omnibus 
facilius addiscuntur. — 29 M., B. és A. difficillime. — 30 B. exacte. 
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percipiendas > multis libris, multis expensis, papyro,2 calamo, atramento, et 
nescio quibus aliis mul- 6 tiplicibus instrumentis opus habemus. Has nos-
tras literas facilime 8 quis addiscere potest brevissimo tempore, easque sine * 
ullis libris, calamo, atramento, papyro,6 vei lignis instar Scytalae Lace-
daenonicae,8 vei aliis quibusvis materiis nullo negotio inscibere. Quamobrem 
dignas 7 hasce literas judico esse.8 quae nonsolum in omnibus scholis 
pueris proponantm\ et instillentur:9 sed etiam quas omnium ordinum 
homines 10 nostrates pueri. senes, viri, mulieres, nobiles, ac rustici, breviter, 
omnes qui Ungaros se » nominare volunt,12 addiscant. Laudo igitur13 pro-
positum tuum, quod haec lingvae Scythicae rudimenta collegeris, et 
discere volentibus communicare volueris. Etsi enim breviora sunt1 4 a c I 5 

rudiora, quam forte quis desideraret, tarnen non diffido, quin alij quoque 
reperiantur, qui hoc exemplo haec lingvae nostrae praecepta amplificare, et 
exactius tradere velint. |7 Janus ille Pannonius Episcopus Quinqueecclesiensis 
nostrorum poötarum celeberrimus cum 1G tanta doctrina et authoritate prae-
ditus 1T fuisset, tarnen non erubuit, Ungaricam grammaticam conscribere; eam 1S 

si majorum nostrorum negligentia non amisissemus,19 haberemus certe, quo in 
hoc quoque studij genere gloriaremur. Nunc, cum 20 illa interciderit, et tu 
recte facis, qu i 2 1 nostrae gentis literaturam 22 ab oblivione vindicare studes, 
•et ali i2 3 maximis forent digni laudibus. si Ungaricam grammaticam nativo-
rumque vocabulorum et2 4 proverbiorum origines25 ad praescriptum artis 
elaborarent, ut2G si jam cum Graecis pátriám magna ex parte amisi-
mus,27 et n i 2 S Deus pro sua dementia averuncet,29 amissuri totam 
videmur3 0 saltem lingvam et 8 1 res gestas ac literaturam immortalitati 
conse- ;8 cremus. Quamquam si id quod s 2 sentio fateri licet, meliora 
omnia de interitu Imperii Turcici spero, augurorque hanc divinitus8 3 

glóriám3* nostrae genti35 reservatam, ut non multo3 0 post annis Unga-
ricis8 7 Dei beneficio Turcica s s potentia inclinetur. Quod u t 8 8 Deus pro 

1 M. és B. addiscendas et percipiendas. — 2 B. pappyro. — 3 A. facil-
lime. — 4 M. és B. : has verő nostras Literas facillime (B. facilime) brevis-
simoque (B.vel brevissimo) tempore quispiam addiscere potest: has (B. eas) 
sine. — 5 B. pappyro. — 6 M. Lacedaemoniae; A lignis. Instar. — 7 M. és 
B. equidem dignas. — 8 M. és B. esse iudico. — 9 B. in stillentur. —• 10 M 
hiányzik. — » M. se Hungaros. — 12 B. volent. — 13 M. és B. ergo. -,- " A. 
sint. — , s M. et. — 16 A. quum. — 17 B. praedicatus. — ,8 M. describere. Quam; 
B. Quam. — 19 A. amissimus. — 20 A. quum. — 2I M. quod. — 22 A. nostrum 
litteraturam. — 23 M. et aliis, qui; B. et alii, qui. — s+ M. »vocabulorum et» 
hiányzik; B. atque vocabulorum. — 25 B. originem. — 26 M. és B. At — és 
kikezdés. — 21 M. és B. cum Graecis Provinciám (B. primariam) amisimus 
magna ex parte. — 2S B. mi. — 29 M. és B. averruncet. — 30 M. amissuri sumus; 
»totam videmur« hiányzik. — 31 M. ac. — 32 M. prout; B. quae. — 3S M. 
Fischer K. A. téves olvasása szerint: dirimitus. — 3i M. furiam. — 35 JÏ. 
genti nostrae glóriám. — ss Javítva e. h. »multis« ; M. multis. — 87 M. armis 
Hungaricis; A. és B. armis Ungaricis. — 38 A. Turcice. — 39 A. verő. 
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sua dementia faxit, vos et nobiscum tota Ecelesia orthodoxa ' conservet ex 
animo precor. 

Datum ex Foro Siculorum 5. di. Mart. A. 1598. 

De l iteris Hunnorum, quae vulgo l i te rae Sicu lorum vocantur . -
Quot sunt Hunnorum literae? 
Siculorum Transsylvanorum literae in Universum sunt 32. quae initium 

a dextra facientes sinistrorsum tendunt hoc modo:3 

% n s O t MX(| 
3 â Q/\ *l o -i t r 

x y » A ^ j ocö<t> 
, « % 

fif ^ t c T ^ 

H 
Quomodo pronuntiantur ? 
Horum characterum sonum seu pronuntiationem facilime * absque viva 

voce perdisces, si cum Latinis characteribus conféras,5 parum enim ab eorum 
enunciatione différant, nisi quod Latini suas consonantes bifariam efferunt. 
Quaedam enim ita sonum 10 edunt, ac si vocalem post se habeant; ut6 be, 
ce, de, ge, ka, pe, te, ze."' Quedam vero vocalem in initio 8 exprimere videntur, 
ut ef, el, em, en, er, es. Sicuti9 autem uno tantum modo efferunt, quasi 

1 M. es B. Vosque nobiscum, ac cum tota Ecelesia etc. — 2 Telegdî 
c szövegét ,csak a M. Tud. Akadémia könyvtárában lévő másolattal 
(A.) vetjük össze, a marosvásárhelyi másolat nagyon eltérő szövegét alább 
egész terjedelmében közöljük — s Az A. másolatban az a, m, s és t 
betűket szintén a görbe vonal jellemzi; az ecsi (cs) és sr (sz), ecz és esz néven 
szerepel ; az ecs (ez) felső fele szintén össze van folyatva ; a v (u) és ez szintén 
hibásan van rajzolva, s a w (v) és eu (ü) neve szintén felcserélve szerepel. 
— * A. facillime. — * A. confères. — ° A. rt — »vt« (ut) helyett. — ' A. ka 
helyett ha, ze helyett ve. Tulajdonkép mindkettőnek szerepelni kellene. — 
8 A. inito. — 9 A. Siculi. 
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singulae consonantes vocalem e ante se habeant, ut eb, ecs, ecri, ed, ef, egg, 
egi, ek, el, em, en, eni, ep, er, es, esz, et, eti, ez, ess.1 

Cur literae Siculorum sunt, Latinis plures ? 
Si te in primis hoc ab ediscendo absterreat,2 quod literae Siculorum in 

tantum excrescant, numerumque Latinorum excédant, venire tibi in mentem 
débet, Romanas literas ad enunciationem nativi sermonis esse insufncientesi 
unde cogimur literis quibusdam, ut 3 c', g\ V, n\ V vim inferre et addita 
(quod ego gravi tono malui notare) i vocali in obsequium nostrae lin- | H 
gvae * trahere, ut gamolta lan, navalias.5 Similiter et duarum vocalium sonum 
o et » transferimus et scribimus o v(el) v ut orvlok.6 Sicuti7 autem harum 
omnium loco peculiares charaeteres habent, ut mox videbimus. Quin et 
Romani in duobus characteribus prorsus deficiunt, unde formám et usum 
vocalium i et u ante aliam vocalem mutant hoc modo: justus, vivens, vivet. 
At Siculi horum loco habent suum 7 & M 8 quae vim consonantium habent 
et semper ante vocalem ponuntur, uti : 9 

rsJuiZ l ^ W J*/*!*-
Quomodo pronunciantur universae literae ? 
Jam totum alphabetum dura pronimciatione, seu obtusioriI0 sono hoc 

modo efferes: A, eb, ecs, ec, ed, ef, egg, egi, ah, i, ei, ek, ak, l, eV, m, n, 
en', o, o, ep, r, s, sz, et, ei', u, w, eu, ez, ess.''1 |12 

Die regulám de notatione literarum ? 
Quae apud Latinos eodem sono efferuntur, ut f, l, m, n, r, s,12 absque 

vocali simpliciter notata habes, ut facilius intelligas, caeteris ideo additas 
vocales, quo pronunciatio addisci possit. 

Quomodo dividuntur literae siculorum ? 
In Vocales et Consonantes. 

1 A. az ecri helyesen ecsi, az ez tévesen cz s a téves ess (ezs) szintén 
tévesen cy. — a A. addiscendo abstereat. — 8 A. »ut« hiányzik. — 4 A. linguae 
nostrae. — 5 »gyámoltalan, nyavalyás«; A. hibásan; gemolta f anna valeas. 
— 6 A. hibásan: or, ok. — "' A. Siculi. — 8 A. j és v betíík e székely jegyei 
közé írt & (et) jegyet az A. másolatában az u betű székely jegye tévesen 
helyettesíti. — 9 A. a székely betűs szövegben »neve« helyett »nevo« olvasható. 
— 10 A. obtusiore. — 1X A. kimaradt ed, u, tv ; az eV (ety) helyén eti, az ez 
helyén cz s a e^s helyén — mint a jelen kéziratban is — efs (ess) szerepel. 
Az utóbbit később valaki (hihetőleg Toldy) a fentebb jelzett tévedés után cy-vc 
javította ki. Az eesi-t itt ec' helyettesíti. — 13 A. az f helyett t betű t 
szerepeltet. 



264 Telegdi J. 1598-iki Rudimentájának hamburgi és marosvásárhelyi kézirata 

Quot sunt Consonantes ? 
Viginti trés.1 

Quomodo dividuntur Consultantes ? 
In simplices et mixlas. 
Quot sunt simplices? Decem et octo.2 

//} 3â470XA©VtX 

Qwoí sunt mixtae ? Quinque. 

Jrve* H 
^ C esu eA W dc-rx 

Sic dictae quod mixtum cum '3 i vocali sonum edunt.8 

Quae est observatio de mixtis consonantibus ? 
Cum 4 in nostra lingva utimur Latinis characteribus (ut supra quoque 

monui) consonantibus quibusdam, quo perfectius ad nativi sermonis enun-
ciationem sonum référant, solemus accentum grave m apponere, ut c . g . V, 
m. f,B sed Siculi peculiares literas habent. B 

-^cHtc^m^ d W U f - n ^ Q W W W \ , 

1 Az A. betűsora tévesen az eb, ecz betűkön végződik. Az ecz betű 
feje mindkét példányon össze van folyatva. Az ed betű itt részben, az A. 
példányán egészen hibás. Itt hibás az eb is, mely inkább a fentebb jelzett S 
betűhöz hasonlít. Az A. példányán az ezs ismét hibás. — s A második betű (ecs) 
az A. példányán ismét elmosódott és hibás a köv. ed és az utolsóelőtti ez 
is. — * A. edant. — * A. Quum. — 5 Az w' tévesen szerepel az n' helyett. 
— n A köv. példák ezek: Csanád, gyalu, Zólyom, nyaláb, atya. A második 
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Quid est observandum de litera I ? 
* Unicum I alioquin simplicissima 1 duarum consonantium vim eatenus 

habetur (hibásan javítva: habere vitur),3 quatenus in vernacula lingua literae 
ß. addinus z, ut Szenoseg,3 Szepsegh. Siculi * simplici litera scribunt ut: 

Quot sunt Vocales? Novem: 6 |'* 

M S NXD7 t $ 4 
/y ut a IÎ c; a t C t\_ 

Quid differunt (k-, -k) et {-le-) ? 6 

Nihil différant, nisi quod (k-, -k) in initio (-k-) in fine dictionum cum 7 

«am vocalis . . .s a sequitur usurpari commodius possit et in fine semper 
corripitur: 9 

Quid differunt (zs) et (z) ? 
Posteriores duae consonantes (zs) et (z) inter se 10 différant ex suppo

sais exemplis facile deprehendere poteris: » 

szó írása (gyalyv) itt is és az A. példányában is hibás. Az utóbbiban hibás 
a nyalábé is (nyalaty), mely »nyalat«-nak van átírva. Az átírás a mi kézira
tunkban szintén téveteg, mert lehet »nyalat«-nak is olvasni. — 1 A. simpti-
cissimum. — 2 A. helyesen: habere videtur. — s A. Szentség. — 4 A. Sed 
Sicuti (sic!). — 8 A. az i és u írása hibás. — ° A zárjelben levő' betűk helyén a 
kéziratban megfelelő székely betűk találhatók. Mivel itt az első betű vég-ft, a 
második közép-/c, a szabály — miként ez a csikszentmiklósi feliratból s 
Telegdi kéziratának marosvásárhelyi változatából megállapítható — egészen 
helytelen. A hiba úgy keletkezett, hogy a másoló a szöveg et szócskáját (in 
initio et in fine) közép-/*; betűnek olvasta. Ez a tévedés egyébként a giesseni 
példány másolójától származik, mert benne van az A. példányában is. — 
7 A. quum. — s A pontozás helyén egy 9 forma jegy van. E jegy, mely az 
A. példányából egészen hiányzik, az a székely jegyét akarja jelenteni. — 
8 A. »adnak«, nem vég-/í, hanem közép-/« betűvel. — 10 A. quomodo inter se 
— " E felesleges szabályt Telegdi téveteg phonetikája eredményezte. 
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De Abbreviationibus. 
Quae est ratio abbreviationis literarum apud Siculos ? 
Habent Siculi syllabas quasdam brevitatis causa inventas cum * lateri-

bus consonantium vocales inseruntur, ut:2 15 

(AHA ft XX. X X 

Sed ita sunt observandae8 istae syllabae ne regulám collectionis 
confundant. 4 

MX WX 
Tales syllabae plures effingi possunt pro dexteritate Scriptoris, ut tan

dem usus docebit. 

1 A. quum. — 2 A példák hibás másolása itt még fetünó'bbé válik. 
A be, bo, le, lo, ra téveteg írása elráulja, hogy a másoló a székely betűket nem 
ismerte. A gi írásánál a g belső szára elmaradt s így inkább si-nek olvasható. 
A ro határozottan ru. Mivel az utóbbi botlás, továbbá a be, bo, és le hibás 
írása az A. másolatában szintén megvan, benne kellett lenni a lappangó giesseni 
példányban is Az utóbbi másolatban a he és ho s a se és so egyforma jegyekkel 
szerepel. — 8 A. observandae sunt. — * A felhozott két szóban csak a szó kezde
tén van betűösszevonás; mig az első szó közepén a -la-, a második szó végén 
pedig a -ro jelzett összevonása elmaradt. 
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Sunt ne et alij abbreviationis modi ? 
Sunt et aliae abbreviationes, cum duae consonantes in unum coagmen-

tantur fere absque vocalibus, quibus tarnen in dictionibus vocales addi 
debent, ut: » 

v^ rtd* 'W* 1v/<- yf. yj ** «.o— 
Et hae quidem in finali terminatione locum habent, ut: 16 

Possunt ne hae abbreviationes in medio dictionum usurpari? 
In medio dictionum usurpari non possunt, quia regulám collectionis 

turbánt, ut: 

Non enim sic colligitur András Ant-al; sed András An-tal.2 

Quid observandum est de scribenda litera H r. ?3 

I. parvum omissis duabus columnis in fine et medio causa brevitatis 
saepe usurpatur, ut: * 

1 A felhozott példák közül a ncs (nez), rt, ni jelzése itt is és az A. máso
latában is egyaránt hibás. — 2 A másolat hibás, mert az »András« választójeleit 
(And-rás, An-drás) elhagyta. Az A. másolatában: Non . . . And-rás, Ant-al; sed 
An-drás, An-tal. A szabály egyébként mesterkélt és hibás. — 3 A. a magyarázó 
r betű hiányzik. — * A szerzó' e homályos szabályzatát hihetőleg arra alapítja, 
hogy az r-rel való egyesítésnél az egyik szár az egyesített betű függélyes szárával 
(pl. a fentebb bemutatott ra és ru — itt tévesen ro — összevonásánál) egé
szen összeesik. A felhozott példák »Tercsi« szavában a r és cs szárai tényleg 
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Utunturne praeter has literas Siculi aliis ? 
Praeter has sunt quedam syllabao reptilium formas referentes quae non 

sunt ex certis characteribus conflatae; Siculi capita dictionum vocant, ut: » 

Al> 
4p+vC #"*Ár 

Telegdi szabályai után a Miatyánk és Hiszekegy székely 
betűs magyar szövege következik irásmutatvány gyanánt, Mi a 
mutatványok másolatát ide mellékelve közöljük. A másolat hűsé
gét helyszűke miatt csak a Hiszekegy (Symbolum Apostolicum) 
jegyzetének elhelyezésével zavartuk meg, mert e jegyzetet mi a 
szöveg alatt helyeztettük el, holott a kéziratban a lapszélen köz
vetlenül a jelző kereszt mellett található meg. 

Mivel a mutatványokat nekünk ügyetlen másolók közvetítései 
tették hozzáférhetővé, először is azt kell megállapítanunk, hogy 
az eredeti szöveget nem Szanchy László s nem az Uffenbach-féle 
másolat és az utóbbival egészen megegyező Schwartz Godofréd-
féle másolat közvetítői rontották el, hanem elrontotta az a Szanchy 
után működő idegen másoló, a ki a Symbolum Apostolicum lap
szélére írt eme megjegyzést: »Deest: Szállá pokolra; idest: Descendit 
ad inferos« a magyar nyelv ismerete nélkül így másolta le: 
»Deest: Gralla pokobra stb.« Tetézte e botlását még azzal is, 
hogy a székelyek latinos »Siculi« nevét rendszerint »Sicuti«-nak 
írta, s hogy a felhozott példák székely betűs szövegének átírását 
gyakran elvétette, vagy a gyalu, nyaláb stb. szók bizonysága 
szerint egyáltalán föl sem ismerte. Még kevésbbé ismerhette tehát 
a példák eredeti székely betűs szövegét, melynek ce betűjét 

fedik egymást, de a »Péter« szóban már csak a szabályzat egyetlen (szerin
tünk érthetetlen s rosszul is másolt) vonása jelzi a r betűt. — ' A kérdésre 
adott felelet és a felhozott példák érthetlenek. 
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A MIATYÁNK ÉS HISZEKEGY SZÉKELY BETŰS ÁTÍRÁSA. 



270 Telegdi J. 1598-iki Rudimentájának hamburgi és marosvásárhelyi kézirata 

KSH®*?*»™* 

A$e AxvnxDU <w âv/ 42® 

- w DIA* )O^D cmax tô iyr 
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A HISZEKEGY SZÉKELY BETŰS ÁTÍRÁSÁNAK BEFEJEZÉSE. 
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következetesen elmázolta, u és g betűit pedig mindig hibásan 
rajzolta le. 

Ilyen körülmények közt az Oratio Dominica és Symbolum 
Apostolicum átíratlan szövegének másolata még kevésbbé sikerül
hetett. k'L Uffenbach-féle másolat s a M. Tud. Akadémia könyv
tárának harmad-negyed kézből eredő másolata tényleg azt bizo
nyítja, hogy közös forrásuk ezen része rendkivül hiányos volt. 
Az a férfiú tudniillik, a ki a »(íralla pokobrá«-t megteremtette, 
a kinosan másolt szöveg e, h és n betűit csaknem mindig össze
tévesztette, valamint összetévesztette a hasonló i és cl, j és s s 
az se és csonka r betűket is. Az így támadt zűrzavarból aztán 
nehéz kibetűzni a következő szöveget: 

Oratio Dominica. 
Mi atyánk ki vagy menyég | ben szenteltessék meg az | (ismét: az) te 

neved: jöjön el az te (országod : legyen te akaratod: | miképen meny
égben azon ké- | pen it ez földönis: mi kénye- j riinket minden napit ad meg 
né- | künk ma: és bocsájd meg az | mi bűneinket miképen mi es | meg bocsá
tunk ellenünk | véteteknek: és ne vigy min- | ket az kisirtetben: de szaba-
(kimaradt: dits meg) az gonosztul: mert tied az | országh az hatalom, az 
dicső- | ség mind örökön öröké | amen: 

Syniholum Apostolicum. 
Hiszek egy istenben, minden- [ ható atyában, mennek (így!) föld- | l8 nek 

teremtőjében, je- zsus eristusban, ő egyetlen j egy fiában, mi urunkban, ki j fogon-
taték (kitörölve: szusz máriátul kin-) szentlélektül | születetek szusz máriátul 
kin- | zaték pontiusnak alatta, | megfeszítetek, meghala, (Deest: Gralla 
pokobra) harmadnapon halotaibul | feltámada, mené menyég (kitörölve: fel) 
ben, üle atyaistennek jobjá | ra, onnan leszen eljövendő | Ítélni eleveneket és 
holta- | (kitörölve : köz-) kat, hiszek szentlélekben : | közönséges keresztyén anya 
szent | egy házat, szenteknek egyessé- | gét, bűnünknek bocsánatyát: | testnek 
feltámadását, és az | örök életet, ámen. 

Az így megfejtett szöveg másolásánál a másolók türelmüket 
rendszerint elvesztették, mert a hogy korábban a »Szállá pokolra« 
és a »-dits meg« kimaradt, úgy Uffenbach másolója is kétszer 
ugrotta át a következő sort s ezért volt kénytelen törölni a 
»szűz máriátul kin-« és a »köz-« sorkezdő szavakat és szótago
kat. E törlésekből aztán kideríthető az, hogy Uffenbach másolója 
pontosan megtartotta Szanchy kéziratának sorbeosztását.1 

1 Teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a másolásnál türelmét vesz
tette Schwartz Godofréd is. Midőn ugyanis a Symbolum Apostolicum czímét 
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Midőn a fentebbi jegyzetekben közölt szöveghasonlításnál 
jeleztük, hogy az Uffenbach-félé és Schwartz Godofréd-féle másola
tok botlásai azonosak, már be is bizonyítottuk azt, hogy Uffenbach 
embere szintén a Schwartz Godofréd által használt giesseni 
példányt másolta le. Mivel e másolatok czímlapja egy Szanchy 
nevű magyart vall a giesseni kézirat szerzőjének, most azzal 
a furcsa jelenséggel kell leszámolnunk, hogy ez a magyar nyelvű 
másoló az idézett latin eredeti nyomán miért nem javította ki a 
badar »Gralla pokobrá«-t? Legegyszerűbb feltenni azt, hogy a 
giesseni példány már nem Szanchy kézirata, hanem egy utána 
készült másolat volt. A giesseni viszonyok tényleg e mellett 
bizonyítanak. A kézirat czímlapja szerint ugyanis Szanchy László 
Dietericus Konrád ulmi superintendens számára másolt. Dietericus 
1607-ben az új giesseni protestáns egyetemen a philosophia 
tanára és a paedagogium igazgatója volt. E tisztséget az ulmival 
1614-ben cserélte fel s az utóbbiban haláláig, 1639-ig, végleg 
meg is maradt. Mivel Szanchyban egyik tanítványát kell sejte
nünk, a másolás idejét a superitendenssé való megválasztás évére, 
vagyis 1614-re kell tennünk. A Giessenbe ismét visszakerült 
kézirat sorsát az irányította, hogy Dietericus Konrád testvére, 
János, viszont Giessenben lett superintendens. A tudós család e 
tagja itt 1635-ben halt meg. Az utóbbinak három fia maradt s 
mind a három író lett. Dietericus János Konrád 1639 óta a mar-
burgi, 1650-től haláláig, vagyis 1669-ig, a giesseni egyetemen 
görög nyelvet és irodalmat tanított. Tanszékén 1709 óta az az 
ifjabb Mai János Henrik tanított (f 1732), a kinek keleti tárgyú 
kéziratokban gazdag gyűjteménye volt. Mivel idősb Mai János 
Henrik, az ifjabb Mai atyja, 1688-től 1719-ben bekövetkezett 
haláláig ugyancsak Giessenben tanított theologiát, a keleti kéz
iratokat gyűjtő íiunak könnyen tudomására juthatott az, hogy a 

leírta, kitört: »Hoc verő non cura vi scribere cum non minus quam oratio 
dominica praecedens vitiosissime scripta sit. Confusis praecipue litteris e et ö 
(helyesebben h). Apparet transscriptorem hungaricae lingvae vel imperituro, 
vel certe in scribendo socordem fuisse. Non possum tarnen, quin notem, 
quod in margine adiectum legitur in haec verba: deest Gralla pokobra, et 
descendit ad inferos Hungarice enim dicendum erat: leszálla poklokra« stb. 
A hosszúra nyújtott megjegyzés után Schwartz meggondolta a dolgot és 
másolni kezdte a Hiszekegyet is, de csak addig jutott el, hogy »halottaibul 
feltámada.« 
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tudós Dietericus-család hagyatékában egy exoticus kézirat van, 
a melyet aztán maga számára le is másoltatott. Azt pedig már 
Adrian catalogusából tudjuk, hogy a Mai-féle kézirat-gyűjtemény 
később a giesseni egyetemi könyvtár tulajdona lett. így aztán 
nagyon valószínűvé válik az, hogy a »Gralla pokobra« eltorzítása 
tényleg a Maiak idegen nyelvű másolójától, az eltorzított jegyzet 
pedig a magyar szöveget értő Szanehytól származik. 

Azt, hogy Szanchy a XVII. század elején hol és miféle kéz
iratból másolt, adat hiányában nem lehet megállapítanunk. Mi azt 
sejtjük, hogy az idegen tudósnak külföldön még alig ismert hazai 
holmival kedveskedett. E feltevésünket mi nem arra alapítjuk, 
hogy a művet a németföldi nagyobb és régibb könyvtárakban 
egyebütt sehol sem találhatjuk meg; hanem alapítjuk arra, hogy 
a szerző művében »nyelvünket« és a »hazai nyelvet« emlegeti, 
a mi szerintünk azt jelenti, hogy itthon a hazai olvasóknak írt, s 
hogy kéziratban maradt műve e miatt egy rövid negyedszázad alatt 
a külföldön aligha terjedhetett el. Itthon Bod Péter mutatványa 
óta csak a Teleki-könyvtár másolata került elő; de ez a Szanchy-
félétől anyira elüt, hogy a kettő közt tátongó nagy ürt csakis a 
folyton rontott másolatok hosszú lánczolatával lehetne kitöltenünk. 

A marosvásárhelyi másolatból Telegdi művét, melyből a 
rovásírásos mutatványok egészen hiányoznak, az alábbiakban 
szószerint közöljük. Ezt megelőzőleg megjegyezzük, hogy a Teleki
könyvtár 1503. b. jegyű czímnélküli 4-rétű (19 X 23 cm.) kézirata 
gyüjtelékes munka, melyben a következő emlékek vannak együtt: 
I. Literae Siculae ex Notationibus Generosi Steph. Dobai. Anno 
1753. die 2-a May. — II. Alphabetum Ungaricum Clarissimi 
Dési Udvarhelyini. 1.1. — III. Literae Hunno-Scythicae ex Manu-
scriptis Clarissimi Kapossi. — IV. Ex manuscripto Anonymi Lit-
terae antiquae Hunnorum quibus antiquitus ut Pagana utebatur 
Gens nostra. 2. 1. — V. ïnscriptio Oratorii Csik-Szent-Mártonien-
sis (recte: Csik-Szent-Miklosiensis) in Inclita Sede Siculicali Csik 
existens. 3. 1. — VI. ïnscriptio Oratorii Oppidi Siculicali Csik-
Szent-Mártoniensis (recte: Csik-Szent-Miklósiensis). Descripta Anno 
1751. die 26-a May. (Az előzővel azonos másolat latin betűs 
megfejtéssel.) 5. 1. (A 6. 1. üres.) — VII. ïnscriptio Csik-Szent-
Miklósiensis testatur: etc. (A felirat hitelességének 7 pontban való 
bizonyítása.) — VIII. Vide Characteres Sibericos similes in Siberia 

Magyar Könyvszemle. 1903. III. füzet. 18 
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repertos. 7—8. 1. — IX. Inseriptio in latere Calicis Ecclesiae 
Rétyiensis in Inclita Sede Siculicali Három Szék existens 9. 1. — 
X. Priscae Hunnorum Lingvae Rudimenta, brevibus quaestionibus 
ac responsionibus comprehensa opera et studio Joannis Telegdii. 
11—20. 1. — XI. Gharacteres Siculorum (2-rétíi tábla). — XII. 
Variantes hos Gharacteres consideranti patet (köv. a táblán közölt 
betűk összehasonlításának tételes eredménye). 

Telegdi X. sz. dolgozatát itt is Baranyai Decsi János levele 
vezeti be. A levél szövegének eltérő részeit a hamburgi másolat 
jegyzeteiben már közöltük. Telegdi művének e levél után követ
kező s a hamburgi másolattól nagyon eltérő szövege, melyet 
Marosvásárhelyen magam másoltam le,1 egész terjedelmében így 
hangzik: 

Elementa veterum Hunnorum breviter proposita. 

Quod sunt Literae veterum Hunnorum seu Scytharum ? 
Triginta duae: (a hiányzó betűk számára hat üres sor fentartva). 

De pronunciatione harum Literarum. 
Quomodo pronunciantur ? 
Horum Characterum sonum seu pronunciationem facillime absque viva 

voce perdisces, si cum Latinis characteribus conféras, parum enim ab earum 
enunciatione différant; nisi quod Latini suas Consonantes bifariam efferant. 
Quaedam enim ex illis ita sonum edunt, ac si Vocalem post se habeant; ut: 
be, ce, de, ge, ha, pe, te, ze. Quaedam verő in initio Vocales exprimere viden- |'8 

tur, ut: ef, el, em, en, er, es. Siculi autem uno tantum modo efferunt, quo 
singulae Consonantes Vocalem ante se habeant. Pronunciantur verő sic uni-
versae veterum Hunnorum seu Scytharum Literae: A, eb, ets, etz, ed, e, ef, egh, 
egy, eh, i, ej, ek, ah, el, ely, em, en, eny, o, ö, ep, er, es, esz, et, ety, u, ü, 
ev, ez, ex. 

Quomodo dividuntur hae Literae ? 
In Vocales et Consonantes. 
Quot sunt Consonantes ? 
Viginti trés: (a hiányzó betűk számára négy üres sor fentartva). 
Quomodo dividuntur Consonantes ? 
In simplices et mixtas. 
Quod sunt simplices Consonantes ? 
Novem decim: (két üres sor fentartva) sic dictae, quod vim unius seu 

simplicis Consonantis habeant. 

1 Eló'ször kiadta Fischer Károly Antal: A hun-magyar írás és annak 
fennmaradt emlékei. 1889. 92—3. 1. 
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Quot sunt mixtae Consonantes ? 
Quatuor: sic dictae, quia mixtum cum ['9 Vocali sonum 

•edunt. 
Quae est observatio de mixtis Consonantibus ? 
Cum in Lingva nativa utimur Latinis characteribus, nonnunquam in 

quibusdam dictionibus Romana Lingva non est sufficiens ad enunciationem 
nativi sermonis : unde Literis quibusdam g, l. n, t vim inferre cogimur ; nota-
mus enim accentu gravi, hoc modo: g, 7, h, t, ut perfectius ad nativi sermo
nis enunciationem sonus referatur. Sic in ungarico sermone Latinis charac
teribus v. gr. Gämoltalan pro Gyámoltalan, nävälas pro nyavalyás.1 At Siculi 
<et Hunni veteres peculiares habent literas has quinque, quibus implicitae 
vocali y sonus perfecte editur; ut Zólyom , Gyalu , 1sa
nda , Atya , Nyavalyás 

Quid observandum circa Literam. . . . sz? 
Circa Literam . . . alioquin simplicissimam observandum est: quod 

eatenus, quatenus in vernacula Lingva Literae s addimus z, ut: Szentség, 
szépség, habeat vim duarum Consonantium: Siculi autem simplici Litera 
haec scribunt sic: szentség , szépség 

Quid differunt (hézag a közép -k- és vég /c-, -k részére) ? 
Nihil nisi quod (hézag a k- és -k részére) in initio et üne dictionum, 

cum eam vocalis (hézag az a részére) sequitur, commodius usurpari possit. 
quam alia, J20 et in fine semper corripitur, ut: Kalmár . . . . , adnak . . . , 
akkor . . . . nam duas Literas in se continet ka, verum utroque modo licebit 
s ive . . . (?) sive . . . ( ? ) accipiat. 2 

Quid differunt invicem posteriores duae Consonantes ? 
Quantum différant ex suppositis exemplis liquido deprehendi potest: 

'Sálya , zöld 'sák . . . . 
Quot sunt Vocales ? 
Novem : 

De Adbreviationibus. 
Quae est ratio Adbreviationis Literarum apud Siculos ? 
Habent Siculi Syllabas quasdam brevitatis causa inventas, cum Voca

les Consonantium lateribus inseruntur; ut (a hiányzó példák számára másfél 
sornyi hely van hagyva). Sed ita sunt observandae istarum Syllabarum com-
binationes, ne regulám rectae collectionis confundant. Non valet ergo Har
madik quia literae (Itt megszakad). 

Ha most Telegdi művének hamburgi kéziratát az itt közölt 
marosvásárhelyivel összehasonlítjuk, akkor nyomban kiderül, hogy 

1 A mássalhangzók szóban forgó accentus gravis-át a másoló tévedés
ből a szomszédos magánhangzók fölé fektette. 

2 A szabály még így is zavaros, mert a szerző nem emeli ki, hogy a 
vég-7í jegyének ak jelentése van. 

18* 



276 Telegdi J. 1598-iki Rudimentájának hamburgi és marosvásárhelyi kézirata 

az utóbbi tulaj donkép már nem is másolat, hanem egy félben 
maradt átdolgozás. Az átdolgozó a hangtani magyarázatokat néhol 
összevonta, kibővítette, újból csoportosította, más rendbe szedte, 
sőt ki is javította. így a hamburgi kézirat szerint 18 egyszerű és 
5 vegyített, a marosvásárhelyi szerint pedig 19 egyszerű és 4 vegyí
tett székely mássalhangzó van. Mivel Telegdi az egyszerű »ecsi« 
(cs) mássalhangzót a vegyített egi, eli, eni, eti (egy, elv, eny, ety 
— gy, ly, ny, ty) csoportjába sorozta, csak helyeselnünk lehet, 
hogy a marosvásárhelyi szöveg szerkesztője a es áthelyezésével 
az arányt megváltoztatta. Viszont az is bizonyos, hogy ugyanennyi 
éberséggel a kilencz magánhangzó számát is megváltoztathatta 
volna. A hamburgi kézirat magánhangzói ugyanis ezek: a, e. i 
ei (ej, azaz j), o, ő, u, ü, v. Köztük tehát két mássalhangzó meg
lapult. Tájnyelvi szempontból ez épen olyan érdekes, mint érdekes 
az a másik feltűnő jelenség is, hogy a székely rovásírásban az 
a és e mellett az á és é hang egyáltalán nem szerepel. 

A marosvásárhelyi kézirat szerzője legsúlyosabb s egyben 
legigazságosabb kritikát akkor gyakorolt, midőn az abbreviatiókról, 
rövidítésekről szóló fejezet túlnyomó részét lemásolásra sem tar
totta érdemesnek. Eljárása a hamburgi kézirat alapján minden 
tekintetben igazolható, mert ebből pontosan megállapítható, hogy 
Telegdi a rovásírás régi emlékeiben talált jelenségeket a XVI. szá
zad végén már nem tudta megérteni. A mássalhangzók és magán
hangzók kifogástalan összerovása után a hangzók ugratásának 
rendszere következnék, de Telegdi csak a szóvégi ugratást tár
gyalja s a »Ferencz esperest parancsolt nekünk« példában az e 
hangzó ugratását egy kategóriába sorozza az U és nk mással
hangzók összerovásával. E tévedés után pedig szabálynak mondja 
azt, hogy a szók derekán a szótagolás (nála »regula collectionis«) 
miatt nincs összevonás. Észleletei szerint e szabály alól csak az r 
betű jegye vonható ki, mert ezt lehet egyik szárával akár a szó 
derekán is (pl. a »Tercsi« szóban) helyettesíteni. Csakhogy Telegdi 
még ezt az egy kivételt sem tudta példával igazolni, mert nem 
tudta, hogy az r betű jegyének egyik függélyes szára az össze-
rovásnál csak akkor mellőzhető, ha utána egy ugyanolyan szárú 
jegy következik. Megfigyelésének meddőségét egyébként eléggé 
igazolhatja az, hogy az így összerótt r betű kapcsát nem vette 
észre s csak azt az egyenes szárat jelezte, a mely kapocs nélkül 
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az sz betű jegyével lett azonos. Ezért a például felhozott »Péter« 
írása már hibás, a Miatyánkban előforduló »ország« írásánál tapasz
talható vergődés pedig azt mutatja, hogy a képtelen szabály 
egészen körmére égett. A szerző naiv tájékozatlansága mégsem itt 
tűnik ki, hanem annál az utolsó kijelentésnél, hogy a székelyek 
ismernek még olyan írásjegyeket is, a melyek hüllőkhöz hasonlí
tanak. A felhozott példák átírása teljesen értelmetlen; de annyit 
mégis elárul, hogy Telegdi az előtte már ismeretlen abbreviatió-
kat és contractiókat tekintette gyíkoknak és teknősbékáknak. 

A marosvásárhelyi kézirat a XVIII. század végén keletke
zett. Ebben az időben a rovásírásnak már több emléke ismeretes 
volt. De ezek közül a csikszentmiklósi felirat maga is elegendő 
volt arra, hogy a szerzőt a Telegdi-féle művecske hibás és ügyet
len másolók kezén forgó példáitól és mutatványaitól visszariaszsza. 
Ez az oka, hogy a marosvásárhelyi kéziratban a székely betűs 
példák helye üresen maradt, s hogy a Miatyánk és Hiszekegy 
székely betűs szövege sem található. E helyett a szerző a csik
szentmiklósi felirat megfejtett szövegével s Dobai, Dési, Kapossi 
és egy névtelen alphabetumaival és abbreviatióival kárpótolta az 
olvasót. Mivel ismerte ezeken kívül a már nyomtatásban meg
jelent alphabetumokat is, tudását összegezve, összeállította azt az 
összehasonlító táblázatot, a melyet kisebb méretekre reducálva 
{az eredeti nagysága 38*5 X 19-66 cm.) mi is bemutatunk. 
E táblázatot reánk nézve az teszi érdekessé, hogy a mű szöve
gének példáit és terjedelmes mutatványait mellőző szerző az első 
rovatba Telegdi reconstruált betűit vette fel. A következő rova
tokban Kapossi, Dési, egy névtelen, egy udvarhelyi, Harsányi, Bél, 
egy lipcsei és Dobai alphabetumai szerepelnek. Az utolsóelőtti 
két rovatban pedig az összehasonlítás végett közölt gót és orosz 
betűkkel ismerkedünk meg. 

Ha Telegdi itt közölt betűsorát a hamburgi kéziratéval 
összehasonlítjuk, egészben véve egyezést találunk; de a részlete
zésnél már észre kell vennünk, hogy a b, f, gy, vég-&, r, sz, u, ü 
vonalvezetése elütő, a ez és cs fel van cserélve, az o és ny 
pedig össze sem hasonlítható. Jellemző, hogy a hamburgi kéz
vonalvezetése, a hibás u betűét kivéve, mindig az 1501-ki 
csikszentmiklósi felirat vonalvezetéséhez közeledik. Az sz jegyéhez 
hasonló r betűnek viszont itt sincs semmi nyoma, a mi szintén a 
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csikszentmiklósi felirat betűsorára emlékeztető jelenség. Ha pedig 
az így ellenőrzött Telegdi-féle betűsort a táblázat többi betű
soraival is egybevetjük, akkor kiderül, hogy a Jcésobbi közvetítők 
minden ismereteiket Telégeli 1598-ki Budimentájából merítették. 
Hiszen a hamburgi kézirat segítségével még az is megállapítható, 
hogy a legezikornyásabb ny és ty betűket is ezen mű hibás 
másolatai alapján stilizálták. Belőle tanult betűt vetni az 1623 
körül jegyezgető Kájoni János; Kismarjai Veszelin Pál debreczeni 
emlékkönyvének 1653 és 1654-ki két bejegyzője, Komáromi 
Csipkés György és Miskolczi G. Gáspár; Musnai György, az 1668-ki 
énlakai felirat szerzője; Lakatos István csik-kozmási pap, a ki 
1702-ben irott, de nyomtatásban meg nem jelent »Siculia« czímű 
művében Telegdinek csaknem minden szabályzatát és példáját 
felsorolta;1 sőt Simonchicz Incze is, a ki egy Tatán kelt 1793-ki 
levelében Révai Miklósnak néhány ABG-t a Telegdi-féle »hüllők« 
kíséretében kiadás végett megküldött.2 

A tanítványok közös vonása az, hogy az ak jelentésű vég-A; 
betűt használni, mássalhangzókkal e hangot ugratni s abbreviatió-
kat szerkeszteni a mesternél jobban egyik sem tudott. És ez nem 
is valami nagy szégyen, mert hiszen Telegdi művének legelső 
olvasója, Baranyai Decsi János, már nagyon megörült annak, 
hogy a ismeretlenné vált betűket belőle minden iskola taníthatja 
s minden rendű magyar honfi megtanulhatja. A XVIII. században 
tényleg voltak ilyen irányú kísérletek, de számba vehető ered
ményt az iskolák és a magánosok buzgólkodása felmutatni nem 
tudott. Ennek egyszerű oka pedig abban keresendő, hogy az 
írás eszköze mindig a toll és tinta volt, holott a székely betűk 
szögletes vonala és jobbról balra menő iránya csak akkor bizo
nyult volna kényelmesnek, ha a rovásírás eredeti eszközeit, a 
kést és a szögletesre faragott pálezát kezelik. Mivel Telegdi erre 
vonatkozó utasítást nem adott s tanítványai a Thuróczi króni-

1 E mű másolata megvan a nagyszebeni Bruckentbal-könyvtárban, a 
M. Tud. Akadémia könyvtárában, a M. Nemz. Múzeum könyvtárában (3 pél
dányban) s megvolt gróf Mikó Imre könyvtárának Aranka-féle gyűjteményé
ben is. 

3 Eredetije a M. Nemz. Múzeum könyvtárában (Irodalmi levelestár). 
Kiadását a »hüllők« nélkül 1. Révai: [Elaboratior Gram matica Hung. Pest, 
1806. I. köt. 146. 1. 
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kajában lappangó hagyományt nem ismerték, a székely betűk a 
toll befolyása alatt csaknem teljesen elvesztették epigraphikai 
jellegüket. Ha ehhez hozzáveszszük azt, hogy az abbreviatiók rend
szerét már maga Telegdi sem értette s a mit belőle hiányosan 
meg akart magyarázni, azt mind tollal s eursiv módon írott pél
dákban mutatta be: akkor nincs mit csodálkozni azon, ha az 
újabbkori kritika a Thuróczi krónikájában szereplő középkori 
rovásírás emlékét és a XVII—XVIII. századi tollpróbálgatások 
silány és gyanúsnak tetsző eredményeit szervesen összekapcsolni 
sehogy sem tudta. 

Ámde Telegdi művének vannak elvitathatlan érdemei is. 
Mivel a székely írás minden későbbi ismerete belőle eredt, el 
kell ismernünk, hogy a betűk teljes sorozatát és értelmét, továbbá 
azt, hogy ezen írásnak egy sajátos, bár ki nem fejtett rövidítő 
rendszere volt, számunkra egyedül ez a mű mentette meg. Nél
küle a hiányosan restaurált 1501-ki csikszentmiklósi feliratot 
soha sem tudtuk volna megszólalásra bírni. Ez pedig nagy szó, 
mert a rövidke felírat Telegdi didaktikai kísérlete mellett egyet
len emléke annak az ősi magyar írásnak, a melyet — mielőtt 
egy fejlettebb műveltségi fokon epigraphikai czélokra is állandóan 
felhasználtuk volna — a gyorsan korhadó rovással sikeresen 
versenyző írótoll és nyomdafesték a reformáczió kezdetén már 
eljegyzett az örök feledésnek. 



DAYKA GÁBOR KÉZIRATTÖREDÉKE A M. NEMZETI 
MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 

ESZTEGÁR LÁSZLÓTÓL. 

A M. Nemz. Múzeum könyvtárának kézirattára az u. n. 
»irodalmi analekták« gyűjteményében többek közt Dayka Gábor
nak egy kézirattöredékét is őrzi, mely oda a bélyeg tanúsága 
szerint a Jankovich-féle gyűjteménynyel került. Az egy lapnyi 
kézirat hitelességét maga Kazinczy Ferencz erősíti meg, a ki a 
következő jegyzettel látta el: »Dayka Gábor1 kezeirása. Megholt 
mint Professzor, Ungvártt, októb 20. 1796. Jegyzem ezt én Kazinczy 
Ferencz Széphalmon, 1808.« Ismeretes, hogy Kazinczy, midőn 
Dayka költeményeit kiadta, mindenfelől összegyűjtötte annyira 
sajnált barátjának és hívének kéziratait. így kerülhetett töredékünk 
is kezei közé. Apró, de elég jellemző adalék e kis kézirat úgy 
Dayka Gáborra, mint arra az egész korra nézve, melyben a szép
halmi mester buzgólkodása és ellenőrködése mellett a modern 
magyar költői nyelv és stil vaj adásának első nevezetes korszakát 
élte át. 

A töredék ugyanis egy költemény némely részeinek kézirata, 
mely költemény Dayka első Kazinczy által eszközölt kiadásában,1 

mint eredeti költemény szerepel »Amira« czím alatt, a mi annál 
feltűnőbb, mert Dayka egy másik kéziratában, a mi szintén 
Kazinczy előtt állott, világosan meg van mondva, hogy fordítás. De 
eredeti gyanánt jelent meg a költemény a későbbi kiadásokban is, 
még az »Olcsó Könyvtár«-félében is.2 pedig ennek toldalékában 
közölve van Csokonainak 1803 febr. 20-ikán Kazinczyhoz intézett 
levele is,3 a mely szintén mint fordítást tárgyalja. Erdélyi Pál, 

1 Újhelyi Dajka Gábor' versei. Öszveszedte 's kiadta barátja Kazinczy 
Ferencz. Pesten Trattner Mátyásnál, 1813. 41. 1. 

2 Dayka Gábor költeményei. Olcsó Könyvtár 59. sz. Budapest, 1879. 34. 
• U. o. 100. 1. 
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a ki behatóan tárgyalta Dayka műfordításait, szintén nem vesz 
tudomást az Amira czímű költeményről.1 Először az Abafi-féle 
Dayka-kiadásban 2 van megnevezve a szerző neve: Segrais. Ez a 
kiadás különböző kéziratok összevetése alapján készült s a szóban 
forgó költeménynek is több variánsát közli, a mi már azért is fon
tos, mert Kazinczy, mint tudjuk, a Dayka költeményein is igazított 
egyet-mást.3 Most azonban tudjuk, hogy Dayka miként próbálgatta 
a franczia eredetit átültetni. S a variánsok érdekes bepillantást 
engednek az ő költői műhelyébe is, melyben a Kazinczy-féle műsze
rekkel egy eléggé önálló egyéniség dolgozott. A múzeumi töredék 
jelentősége abban áll, hogy a variánsok számát szaporítja egygyel. 
Vannak benne ugyanis sorok, a melyek az Abafi-féle kiadásban 
sem fordulnak elő. Már pedig e korszak Íróinál s különösen 
költőméi legtöbb esetben tanulságosabb egy-egy műnek keletkezési 
proczesszusa, mint az elkészült mű. Hogy miként próbálgatják 
nyelvünk merev anyagát más és más hangnemek tolmácsolására 
alkalmassá tenni, ez oly érdekes és tanulságos kérdés, melynek 
megoldásához minden új adatot örömmel kell fogadnunk. A magyar 
költői nyelv és stilus történetének búvárai bizonynyal hasznát 
fogják venni ennek a közlésünknek. 

Kéziratunk a kiadásokban előforduló szöveg 11-ik sorával 
kezdődik s hogy az összehasonlítást megkönnyítsük, azokat a 
helyeket, a melyek az összes eddig közölt szövegektől eltérnek, 
a nyomtatásban dőlt betűkkel tüntetjük fel: 

Mit mivel a' kegyes ? melly tájon keresem '? 
Melly táj lesz olly boldog, hol szembe jő velem? 
Hol zöldellő fenyvek hartzolnak Boreassal, 
Hol bevájtam nevem1 's nevét ezer vonással ? 

1 Erdélyi Pál, Dayka Gábor költészete. Figyelő XXII. k. (1887.) 
255—257. 

3 Dayka Gábor költeménvei. Kiadja Abaíi Lajos. Nemzeti Könyvtár 
II. kötet. 23. 162. 11. 

3 A M. N. Múzeum könyvtára őrzi a Kazinczy-féle Dayka-kiadás azon 
példányát, mely egykor a Bacsányi tulajdona volt. Mindjárt az első lapon 
»A' rény' becse« czimű vers czímsorához Bacsányi aláhúzva a rény szót, a 
következő megjegyzést fűzte: »? ! nem Dayka faragta ezt; a kiadó hazudta rá!c 
L. Czeizel János erre vonatkozó közleményét az Egy. Phil. Közlönyben XXIV. 
évf. 744. 1. 
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Vagy a kristály forrás' virágos széliben, 
Oh szép ! hol szivemet kiöntém kebledben ? 
Ámor ! ki szépemhez (lassú) könnyű lengedezéssel 
Napjában annyiszor repülsz 's mellette késel : 
Mondd : távúi-létemben foly könyjem' Özöne, 
Mondd : már útban vagyok 's azonnal térj ide ; 
Ha nem hint kelleme lép-vesszőt szárnyaidnak. 
S jelentsd mi sikerét érezted szavaidnak 
Mi édes érezés támad majd szivemben, 
Ha el-jutván, elébb ötlöm szemeiben ! 
'S felállván utamat felfedező dombjára, 
0 az, a' kedves az, illy szót vesz ajakára ! 
'S eggy lépésnél fogván a' viz partjára jut, 
'S kitei'jesztett karral talán élőmbe fat. 
Tündérgondolatok ! ébrenn is álmodoznak, 
Kik Amor iveitől sebhedve bádjadoznak. 
Bizonytalan kintsnek tapsolnak elibe, 
'S jövendő javokat használják eleve. 
Nélküle napjaim melly unalommal telnek 
'8 a' legnyultabb napok mellette szárnyra kelnek. 
Leülvén kettetskén a' terjedt bükk alá. 
Hol e síp másokét mind f eljül haladá : 
'S jutalmul szépemnek vévé friss koszorúját 
Mi által neveié Alkandernek bosszúját : 
»Zengd kedves! mondja majd, zengd szép énekedet, 
Mellynek tárgyul tevéd minap szerelmesed'. 
így hatja szivemet bús fülmilék' nyögése, 
Vagy híves tsermelyek' lassú tsergedezése. 
Mivel nem biztatott igéző ajaka 
A' rózsák' kebelét nyitván Iker hava ! 
Lágy szél! melly a' korban e' vigság' lakhelyébe 
Lengél, nem fújtad e az Istenek fülébe ? 

Kéziratunkban ezután az eddigieknél kisebb betűs írásban 
egészen fogalmazás-jellegűen a 34—38 sorok ebben a két szer
kezetben fordulnak elő: 

1. 'S jutalmul szépemnek vevém koszorúját 
Miáltal nevelém Alkander bosszúját 
Leülvén a' terjedt Bükk hüs árnyékában 
Hol mezei sipom 

2. Leülvén alatta a" terjedt bükkfának 
Hol sipom hangjára sipok némulának 
S jutalmul szépemnek vevém koszorúját 
Miáltal nevelém Alkander bosszúját. 
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Még a 7—10 sorokat foglalja magában a töredék, ezek 
azonban semmi uj változatot nem tartalmaznak. 

Összesen tehát 25 olyan sort közölhettünk, a mely ebben a 
formában eddig ismeretlen volt. Az egész költemény 46 sorból 
áll. Már Csokonai nagyon szerette volna összevetni Dayka művét 
a franczia eredetivel. »Tudományunknak s ízlésünknek — írja 
már jelzett levelében Kazinczynak — e szegény hazában leg
nagyobb gáncsa az, hogy könyvek dolgában látunk szűköt. Sokért 
nem adtam volna, ha Dayka fordítását a Segrais originaljával 
egybevethettem volna.« Azóta épen száz év telt el, de tudomá
sunkkal ez az egybevetés még nem történt meg. Pedig a már 
érintett irodalomtörténeti szempontoknál fogva ezen korszak jelen
ségeinél az ilyen összehasonlítás nagyon fontos Épen ezért, hogy 
az e költeményre vonatkozó anyagot a lehetőségig teljessé tegyük, 
közöljük itt még a Segrais költeményét franczia eredetiben is az 
»Eclogues de Monsieur De Segrais« etc. (Paris, 1733) czímű 
nálunk elég ritka könyvből: 

Troisième eclogue à Mademoiselle de Vertus. 
A m i r e . 

Tandis que je vais voir mon adorab'e Amire, 
Garde bien mes Troupeaux, mon fidèle Tityre ; 
L'Astre heureux et brillant de la mère d'Amour 
De l'Aurore vermeille annonce le retour. 
Il est tems de partir, adieu, mon cher Tityre. 
Garde bien mes Troupeaux, je vole vers Amire. 

Soit quand je reviendrai le Ciel en courroux. 
S'il me donne en allant un tems serain et doux. 
Pourvu qu'enfin j'arrive et qu'au moins je la voye, 
Que je meure aussi-tôt, je mourrai plein de joye, 
Qui peut en être vu d'un regard amoureux, 
Ne peut jamais avoir un destin malheureux. 
Que fait-elle à présent ? de quoi s'entretient-elle V 
Où dois-je en arrivant rencontrer cette belle ? 
Sera-ce sous ses Pins aux Rameaux toujours verds. 
Où j'ai gravé nos noms en cent chiffres divers? 
Sera-ce aux bords fleuris de la claire fontaine, 
Où je lui découvris mon amoureuse peine ? 
Et que doit mieux sentir un véritable amour. 
Ou l'ennui de Tabsence, ou Taise du retour ? 
Enfant maître des Dieux, qui d'un aile legere, 
Tant de fois en un jour vole vers ma Bergère, 
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Dis lui combien, loin d'elle, on souffre de tourment; 
Vas, dis-lui mon retour, puis reviens promptement, 
(Si pourtant on le peut, quand on s'éloigne d'elle) 
M'aprendre comme elle a reçu cette nouvelle. 
0 Dieux! que de plaisir, si quand j'arriverai 
Elle me voit plutôt que je ne la verrai, 
Et du haut du coteau qui découvre ma route, 
En s'écriant, c'est lui, c'est lui-même sans doute, 
Pour descendre en la rive elle ne fait qu'un pas, 
Vient jusqu'à moi peut-être et me tendant les bras, 
M'accorde un doux baiser de sa bouche adorable, 
Baiser frivole et vain et pourtant délectable, 
Et qui marque si bien à mes douces langueurs, 
L'inestimable prix de plus grandes faveurs. 
Inutiles pensers ou peut-être mensonges ! 
Un amant sans dormir se forge bien des songes. 
Qui ne scait que tout change en l'empire amoureux, 
Et qui peut, être absent et s'estimer heureux ? 
Mais pourquoi s'affliger d'une crainte mortelle 
Pouvant tout espérer de mon amour fidélle ? 
Espoir qui seul fais vivre un malheureux Amant, 
Ne m'abandonne pas en cet éloignement ; 
Tu pourrais adoucir la plus cruelle absence 
Si ta ne venais point avec l'impatience. 
Que loin de sa Bergère on sent durer les jours ! 
Et qu'auprès d'elle aussi les plus longs semblent courts ! 
Assis tous deux à l'ombre au pied de ce grand Hêtre, 
Où par son jugement ma Musette champêtre, 
Sur nos jeunes Bergers la guirlande gagna, 
Lorsqu'un si grand dépit Alcandre en témoigna, 
Chante, me dira-t-elle, et ne cesse de dire 
La chanson que tu fis pour ta fidelle Amire. 
Ton chant me charme plus que celui des oiseaux, 
J'aime moins que ta voix, le doux bruit des ruisseaux. 
Alors la regardant et la voyant si belle, 
Amour m'échauffera d'une flame nouvelle, 
Peut-être aussi qu'alors amour la touchera 
Elle voudra répondre et sa Chanson sera, 
Qui chantera, Berger, si ton Iris ne chante, 
Iris dont ton amour rend l'ame si contente. 
Elle accompagnera l'aimable nom d'Iris 
D'un regard languissant, d'un gracieux souris 
Interprètes du coeur, qui sembleront me dire 
(Sans la peur de rougir elle aurait dit Amire.) 
Ainsi puisse couler le reste de mes jours, 
Adorant son visage, admirant son discours : 
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0 les discours charmans ô les divines choses ! 
Qu'un jour disait Amire en la saison des roses 
Doux Zéphyrs qui régniez alors dans ces beaux lieux, 
N'en portâtes-vous rien aux oreilles des Dieux ? 
Tels étaient les pensers de l'amoureux Cléandre 
Retournant vers les bords du Celtique Méandre 
Car quiconque a vfi l'Orne aux tortueux détours 
Au Méandre fameux a comparé son cours. 
Daignez prêter l'oreille à ma Muse rustique. 
Digne sang de nos Dieux et des Dieux d'Armorique 
Dont toutes les vertus ont le grand coeur orné 
A qui jusqu'à leur nom, elles ont tout donné. 

Az összehasonlításból Dayka teljes diadallal kerül ki. For
dításában a terjengő pásztori vers majdnem" felére van össze
vonva a nélkül, hogy egyetlen költőibb (?) fordulat áldozatul 
esnék. Az eredeti vontatottsága, prózai hangja sokszor eleven 
szózatossággá változik a fordításban. Ilyen sorok: »Où dois-je en 
arrivant rencontrer cette belle — Mely völgyen hozza rám a 
nyájas szerelem«, »Si pourtant on le peut, quand on s'éloigne 
d'elle — Ha nem hint kelleme lépvesszőt szárnyaidnak« vagy ez 
a valóban művészi tömörítés: »Où par son jugement ma Musette 
champêtre, Sur nos jeunes Bergers la quirlande gagna — Hol 
sipom hangjára sípok némulának« és még több, megannyi bizony
ságai a Dayka kifejező erejének és a laposságokat kerülő jó Ízlé
sének. Hosszas kísérletezések eredményei ezek az igaz, de hát 
ez a kísérletezés akkor különösen erényszámba ment. Töredé
künk is egy újabb kis adat a Kazinczy-féle iskola költői gyakor
latának ismeretéhez. 



ÏARCZA. 

ÉVNEGYEDES J E L E N T É S 
A M. N. MÚZEUM SZÉCHÉNYI-ORSZÁGOS-

KÖNYVTÁRÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL 
AZ 1903. ÉV II . NEGYEDÉBEN. 

A nyomtatvány oh osztályának anyaga a lefolyt évnegyedben 
köteles példányokban 2710 db., ajándék útján 189 db., vásárlás 
útján 186 db., áttétel útján 7 db., vagyis összesen 3092 db. 
nyomtatványnyal szaporodott. Ezen felül köteles példány czímén 
beérkezett : gyászjelentés 1414 db., perirat 12 db., püspöki kör
levél 106 db., alapszabály 168 db., zárszámadás 1030 db., fal
ragasz 784 db., színlap 2550 db., műsor 334 db., hivatalos irat 
205 db., vegyes 398 db., összesen 7001 db. apró nyomtatvány. 

Vételre fordíttatott 2171 korona 39 fillér, 226 frank 
25 centim 44 lira, 8 márka 80 pfennig. 

Ajándékaikkal a következők gyarapították a könyvtárnak 
anyagát : Balló István Csik-Somlyó, Magyar kir. Belügyminiszter, 
Biedermann Rezső báró Szentegát, Bubics Zsigmond Kassa (2 db.), 
Budapesti Gyorsíró-egylet, Budapesti kir. orvos-egylet, Butt F . 
William Milwaukee, John Crerar Chicago, Délmagyarországi tört. 
és régészeti társulat Temesvár, Dunamelléki ev. ref. Püspök (2 db.), 
Fellegi Viktor (4 db.), Földmívelésügyi m. kir. Miniszter (5 db.), 
Fraknói Vilmos (5 db.), Gohl Ödön (17 db.), Haller Gusztáv 
Paris (2 db.), Handelsministerium Wien (2 db.), Hornig Károly 
báró Veszprém, Horváth Béla Zombor, Horváth Ödön Eperjes, 
Kaiserliche Akademie des Wissenschaften Wien (4 db.), Kaiser
liche Akademie der Wissenschaften Krakau (2 db.), Kereskedelmi 
m. kir. Miniszter, Klemm Georg Berlin, Kollányi Ferencz, Kovács 
Sándor Temesvár, Magyar Jogász-egylet, Magyar kir. Országos 
Levéltár (12 db.), Magyar kir. meteor, és földmágn. intézet 
Ó-Gyalla, Magyar Nemzeti Múzeum irodája (3 db.), Magyar 
Tudományos Akadémia (11 db.), Márki Sándor Kolozsvár, Matica 
Srpska Újvidék (4 db.), Matrone J. Boscotrecase, Miskolczi 
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Keresk. és Iparkamara (2 db.), Musée National Amsterdam, 
Museum of Fine Arts Boston, Múzeumok és könyvtárak országos 
Főfelügyelősége (2 db.), Olschi L. S. Firenze, Orczy Béla báró 
Bécs (40 db.). Osztrák földmívelésügyi minisztérium, Pozsonyi 
orvos- és term.-társulat, Protestáns Országos Árva-egylet, Hácz 
Béla Szerep (13 db.), Kaffay Ferencz Eperjes (3 db.), Réthy 
László (2 db.), Ritvay Jenő (3 db.), Schönherr Gyula, Schulek 
Vilmos, Statist. Central-Commission AVien (2 db.), Szabó Ervin 
(3 db.), Szalay Imre (2 db.), Szirmay Balamér (4 db.), Upsalai 
egyet, könyvtár (3 db.), Zarándy A. Gáspár. 

Nevezetesebb szerzemények : ] . Seneca, Insignes ac elegan-
tissimae sententiae. Coronae 1555. (25 kor.) 2. Korenus, Payss. 
Csiki klastrom 1682. 3. Illyés L, Soltári énekek. Nagyszombat 
1692. 4. B. Georgiewiz. De Turcorum moribus. Parisiis, 1568. 
(75 frank.) 5. A. Dudits. Dionysii Halicarnassei de Thucydidis 
Historiarum Judicium. Venetiis, 1560. (40"50 korona.) 6. Nos 
Franciscus I I . (Rákóczy) hadi regulamentum. Kolozsvár, 1707. 
7. Nos S. C. Raeque M. Camerarius kegyelmi potens. Cassoviae, 
1673. 8. Leepes Bálint, Az halandó emberi nemzetnek fényes 
tükörö. Prága, 1616. 9. Fabricius P., Anleitung zum Brauch des 
verneuten Calenders. Wien, 1583. (45*15 korona.) 10. Neubarth 
L, Új és O kalendárium 1683. évre. Lotse. (Ismeretlen változata 
az ezen évi kalendáriumnak.) 11. Epistolae Jacobi Picolomini. 
Mediolani, 1506. (151 frank 25 cent.) 

A könyvtár helyiségeiben 5152 egyén 12930 kötet nyom
tatványt, kölcsönzés útján pedig 722 egyén 993 kötetet használt. 

A lefolyt évnegyedben 1102 munka osztályoztatott, melyekről 
összesen 1398 czédula készíttetett. Kötés alá készíttetett 404 
munka 566 kötetben. A köteles példányok átvételére berendezett 
helyiségbe a negyedév folyamán 498 csomag érkezett ; ugyaninnen 
500 Jevél expediáltatott, a miből 107 reklamáczio volt. Az 1897. 
evi XLI . törvényczikk intézkedései ellen vétő nyomdatulajdonosok 
ellen peres eljárás megindítása 21 esetben kéretett. 

II . 
A kézirattár 24 kézirattal, 21 irodalmi analectával, 120 

irodalmi levéllel és 92 fényképpel gyarapodott. 
Vételre 835'6 korona és 414 lira fordíttatott. 
Ajándékozó ezen évnegyedben csak egy volt : Kazinczy 

Arthur, a ki Petőíi Sándornak Kazinczy Gáborhoz irott verses 
levelével gyarapította a Petőfi-kéziratok gazdag múzeumi gyűjte
ményét. A szerzemények nevezetesebb darabjai gyanánt felemlít-
hetők : Vörösmarty »Országház«, Tompa »Hajnalka«, Lenau 
»Die Bauern am Tissastrande« czímű költeményének eredeti 
kézirata s István nádor »Abschiesgruss an Ofen und Pest« 
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czíinű költeményének két sajátkezű másolata, Thordai János 
XVI . századi Epictet-fordítása, Bomelius Tamás »Statuta iurium 
municipalium Saxonum in Transsilvania« czímű művének XVII . 
századi másolata és Davanzati »Vampiri« czímű 1741-ben irott 
magyar vonatkozású olasz műve. Az irodalmi levelek tára ezúttal 
Arany János, Kazinczy Ferencz, Fáy András, Br. Eötvös József, 
Gr. Majláth József, Gaal György, Döbrentei, Fessier, Endlicher, 
Marko Károly, Pyrker, Görög Demeter, Hunfalvy Pál, Pulszky 
Ferencz és több ujabbkori író leveleivel gyarapodott. E gyarapo
dás legnagyobb részben a Gilhofer és ílanschburg bécsi czég 
által rendezett Folliot-Crenneville- féle árverésen, továbbá a gr. 
Wimpffen-féle gyűjtemény gráczi árverésén szereztetett meg. 

A negyedévi szerzemények feldolgozásán kívül folytattatott 
a levelestár betűrendes átalakítása, rendeztettek az Országgyűlési 
Tudósítások s Gyurikovits György hagyatékának oklevél- és 
másolatgyűjteményéből egy külön Gyurikovits-tár szerkesztetett. 

Az évnegyed folyamán 110 kutató 532 kéziratot használt. 

I I I . 
A hírlap-könyvtár gyarapodása: Köteles példányokból 676 

évi 22206 szám, (ezek közül számonként 5003 szám), ajándék 
4 évf. 584 szám vásárlás 4 évf. 185 szám, összesen 684 évi 
22975 szám. 

Ajándékok : A mexikói kormánytól Diario Officiai 1901., 
1902., Gohl Ödöntől Iskolai Kis tükör 1864—65. 

A könyvtárban 460 olvasó 1372 kötetet, házon kívül 
20 olvasó 95 kötetet, összesen 480 olvasó 1467 kötet hírlapot 
használt. 

Czécluláztatott 73 hírlap és 792 évfolyam, átnézetett 681 
évfolyam 22975 száma, könyvkötőnek átadatott 463 hírlap kötés 
végett. 

A köteles példányok, melyek a kimutatással (csomagokban) 
beérkeztek, a gyarapodási könyvbe Írattak és a nyilvántartási 
lapokra vezettettek; ezeken kívül a számokban beérkezett hír
lapok is összegezve hetenként beírattak, betűrendbe osztályoztattak 
és elhelyeztettek. A csomagküldeményekben hiányzó hírlapszámok 
azonnal reklamáltattak és ezek is följegyeztettek. 

IV. 
A levéltár a lefolyt évnegyedben ajándék utján 2165 irat 

és 3 fényképpel, vétel útján 738 db. irattal, letétemény útján 
1870 db. irattal, összesen tehát 47 78 darabbal gyarapodott. 

Vételre fordíttatott 1630 korona 74 fillér. 
A törzsanyag gyarapodásából a középkori iratok csoportjára 

Magyar Könyvszemle. 1903. III. füzet. 19 
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41, az ujabbkori iratokéra 2799, a nemesi iratokra 12, az 
1848/49-es gyűjteményre 43, a czéhiratok csoportjára 13 db. esik. 

Ajándékaikkal Kolosy István cs. és k. kamarás, huszár
százados, Eder Pál, Trebitsch Ignácz a földhitelintézet h. igaz
gatója, Sütő Áron ev. ref. lelkész és Dr. Récsey Viktor pannon
halmi főkönyvtárnok gyarapították gyűjteményünket, 

A törzsanyag gyarapodásából a bécsi Gilhofer és Ranschburg 
czég útján a Folliot-Crenneville gyűjtemény árverése alkalmából 
szerzett gyűjteménynek egyes darabjai érdemelnek említést, egy 
Erzsébet királyné, Károly Lajos főherczeg egy gyermekkori, 
Hermina főherczegnő, József nádor leányának, és Miksa főherczeg, 
a későbbi mexikói császár 1 — 1 levele, melyek az uralkodó ház 
tagjaitól való leveleinket egészítik ki. Hasonlóképen nagybecsű, 
239 darabból álló okiratgyűjtemény szereztetett meg a gr. 
Wimpffen-féle gyűjtemény gráczi árvereztetésén. Említést érdemel 
továbbá egy 32 darabból álló szerzemény, mely XIV. és XV. 
századból származó okleveleket tartalmaz. 

A nemesi iratok uj gyarapodása a következő: 1. 1612. 
január 3. Bécs. I I . Mátyás czímereslevele Bella Gáspár részére. 
2. 1627. szeptember 19. Bécs. I I . Ferdinand czímereslevele 
Eperjesi Márton részére, a pozsonyi káptalannak 1755. april 
15-én kelt hiteles átiratában. 3. 1633. deczember 12. Bécs. 
I I . Ferdinand czímereslevele Coller Kristóf részére, 1733. július 
8-án kelt hiteles másolatban (a Bartal-család levéltárában). 
4. 1641. márczius 13. Regensburg. I I I . Ferdinánd czímereslevele 
Kisfaludy Mihály és György részére, 17 92. május 31-én kelt 
hiteles másolatban (a Kisfaludy-család levéltárában). 5. 1646. 
október 19. Pozsony. I I I . Ferdinánd czímereslevele Kovachich 
Miklós és társai részére. 6. 1649. május 29. Pozsony. I I I . Fer
dinánd czímereslevele Némethfalusy máskép Szily György részére. 
7. 1806. márczius 10. Kraszna vármegyének kiadványa a Sopronyi 
Ferencz nemessége ügyében tartott tanúkihallgatásról. 8. 1820 
szeptember 18. Veszprém vármegye nemesi bizonyítványa Gyur-
csánszky János részére. 9. 1825 szeptember 16. Kraszna vm. 
bizonyságlevele Soproni Eder György nemességéről. 10. 1825 
deczember 19. Kivonat Bihar vármegye jegyzőkönyvéből Eder 
György nemesi bizonyítványának elfogadásáról. 11. 1834 november 
10. Vas vm. nemesi bizonyságlevele Boda Antal részére. 12. 1835 
augusztus 31. Vas vármegye nemesi bizonyságlevele Boda András 
részére. 

Az örök letéteményül elhelyezett családi levéltárak cso
portja ujabban a Kisfaludy család idősebb ágának levéltárával 
és a Bartal család levéltárával gyarapodott. Előbbit néhai Kis
faludy Árpád Béla örököseinek nevében Kisfaludy Zs. Lajos, 
utóbbit Bartal Béla cs. és k. kamarás letéteményezte. E két 
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levéltárral a családi letétemények száma 59-re emelkedett, miután 
a Kisfaludy levéltár a családnak már régebben letéteményezett 
másik levéltárának kiegészítésekép helyeztetett el. Gyarapodott 
azonkívül a régibb levéltárak közöl a gr. Széchényi család levél
tára 27 db., és a Kvassay család levéltára 1 db. irattal. 

Jelentőségre nézve első helyen a Kisfaludy család levéltára 
áll, melynek állományáról az alábbi statistika számol be. A közép
kori dúsgazdag anyagnak legérdekesebb darabja I I . (Kis) Károly 
királynak egy 1386 évi oklevele, mely elsőrangú ritkaság. Károly 
királytól ugyanis eddig csak 3 eredeti oklevelet ismerünk, kettő 
a m. k. országos levéltárban van. A levéltárral egyes irodalmi 
emlékek is kerültek a Múzeumba, melyek a kézirattárba fognak 
áttétetni, így a Himfy dalainak szerző kézírásával másolt példánya. 

A lefolyt évnegyedben 29 kutató 5250 db. iratot használt, 
kikölcsönöztetett 12 térítvényre 86 db. irat és 1 db. galvano-
plast. pecsétlenyomat. 

Az új szerzemények feldolgozása és a végleges növedéki 
napló vezetésén kivűl a családi levéltárak újabb gyarapodásai 
kerültek feldolgozás alá. A középkori iratok czédulázása a lefolyt 
negyedben szünetelt, mert az újabb szerzemények közül a Kolosy-
féle 2160 dbot kitevő gyűjtemény rendezése foglalta le az idő 
legnagyobb részét. Ehhez járult még az a körülmény is, hogy a 
levéltár tisztviselői közül (Ír. Schönherr Gyula igazgató-őr levél
tárnok f. évi június hó 1-én rendkívüli, Kováts László segédőr 
pedig már május 16-án hat heti rendes szabadságra ment, mi által 
a, munkaerők száma is megcsappant. 

A családi letétemények közöl a gróf Bethlen család maros
vásárhelyi levéltára lajstromozatlan részének kimutatása elkészült. 
E szerint a levéltár e része 23 db. XVII I . századbeli és 5676 
db. X I X . sz. iratot, összesen tehát 5699 dbot foglal magában. 
Befejezést nyert a báró Bánffy levéltár rendezése is, e levéltár 
4 db. XIV., 3 db. XV., 5 db. XVI. századbeli eredeti irat és 
1 középkori oklevél másolatán kivül, 296 db. XVI.; 534 db. 
X V I I , 1665 db. XVIII . , 1709 db. X I X . századi iratot, 4 db. 
elenchust, 2 db. genealógiát és 3 db. rajzot, összesen tehát 3245 
dbot tartalmaz. A Kisfaludy és a Bartal családok levéltára szin
tén rendeztetett. A Kisfaludy levéltár 9 db. XIII . , 130 db. 
XIV., 158 db. XV., 72 db. XVI . századbeli, összesen tehát 
369 db. eredeti középkori oklevelet, 27 db. középkori oklevél 
másolatot, 78 db. mohácsi vész utáni XVI. századbeli, 165 db. 
XVII-, 3 79 db. XVIIL, 941 db. XIX. századbeli iratot, 2 db. 
elenchust és 4 db. genealógiát, összesen tehát 1765 dbot tartal
maz. A Bartal család levéltára 1 db. XIII . , 1 db. XIV., 2 db. 
XV. századbeli eredeti oklevelet, 9 db. középkori oklevélmáso
latot, 1 db. XVI., 6 db. XVII. , 40 db. XVIIL, 10 db. X I X . 

19* 
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Sz. iratot , 4 db. elenchust és 4 db. genealógiát, összesen tehá t 
77 db. i ra tot tar ta lmaz. Megkezdetett a Szerdahelyi család levél
t á rának rendezése, de e munka a Kisfaludy és Bar ta l levéltárak 
rendezése miat t félbehagyatott. A Szent-Ivány család levéltáráról 
készített lajstrom revideálása 1816-ig haladt előre. 

A Z E E D É L Y 1 M Ú Z E U M - E G Y L E T K Ö N Y V T Á K A 
A Z 1902-IK É V B E N . 

Az Erdélyi Múzeum-egylet 1903. évi május hó 21-ikén 
t a r to t t közgyűlésén dr. Erdélyi Pál könyvtári igazgató a követ
kező jelentésben ismertet te a könyvtár állapotát az 1902-ik évben: 

Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt 1902. évről szóló jelentésem 
két irányban fog tájékoztatni. Beszámolok 1. arról, hogy mint gya
rapodtunk és mint dolgoztunk a mindennapi szükség és forgalom 
érdekében és 2. arról, hogy mit tet tünk a múlt tapasztalásain okulva, 
a jövendő biztosítására és arra, hogy a czímünkben megnevezett foga
lomnak testet adjunk és azt tartalommal lássuk el. 

A gyarapodás mérlegét a következő adatok tüntetik föl : 1902. 
évben vásárlás útján szereztünk 461 köt., 1902. évben köteles pél
dányban bekebeleztünk 2586 köt., 1902. évben ajándékba kaptunk 
1907 köt. és pedig, az utolsó tétel részletezéséül: ajándékok 1265 
mű. 1636 köt., ill. füz. ; cserében a) a bölcs. stb. szakosztálytól 9 mű, 
44 köt., ill. füz., b) az orv. term.-t. szakosztálytól 35 mű. 222 köt., 
ill. füz., c) alkalmi cserében 3 mű, 5 köt., ill. füz., együtt 1907 
füzet, végső összegűi az egész év gyarapodása 2985 mű, 4954 köt., 
ill. füzet. 

Pénzünk az idén is kevés volt, nem is nagyon vásárolhattunk. 
Javadalmamat még nyomja az 1901. évi kölcsön, melyet az idén is 
rendesen törlesztettem, mely után az 5° o-os kamatot az idén is 
fizettem. Javadalmam második fele és pedig a nagyobb fele. le van 
kötve a folytatásos és gyűjteményes művek beszerzésére, a szabadon 
maradó rész pedig oly kicsiny, hogy abból alig gondolhatok rend
szeres vásárlásra, az anyagnak öntudatos kiegészítésére és a gyűj
teménynek szükséges fejlesztésére. Ha mégis valamivel kedvezőbb az 
idei vásárlások mértéke, legalább adatai szerint, annak az az oka, 
hogy hirlapgyűjteményünk kiegészítésére alkalmas vásárt tudtam 
csapni, megvevén ama makulatúra gyanánt kiselejtezett hírlapokat, 
a melyeket a Kaszinó eladott. Megvettem másod kézből és termé
szetesen nem makulatúra árban. Kénytelen voltam azonban elereszteni 
egy hosszú sorát a vételre felajánlott könyvtári daraboknak, mert 
pénzem nem volt. Ezt csak azért említem meg, nehogy esetleg sze
memre hányhassák, hogy nem volt érzékem a fölajánlott tárgyak 
becse iránt. I t t , a nyilvánosság előtt kell már előre megtennem azt 



Az erdélyi múzeum-egylet könyvtára 1902-ben 293 

a szomorú vallomást, hogy alapszabályszerű és intézményszerű köte
lességemet pénztelenség miatt nem teljesíthettem abban a mértékben, 
mint arra alkalmam volt, a mint azt szerettem volna, a mint azt a 
könyvtár érdekében teljesítenem kellett volna. Kern tudom, megértik-e 
ily vallomásnak a keserűségét azok a felebarátaink, a kik bizalommal 
hozzák be eladóvá tet t emlék- és kegyeleti tárgyaikat, a kik abban 
a jóhiszemben élnek, hogy hazafias kötelességet teljesítenek, a mikor 
ezt teszik, de azt tudom, hogy a múlt tapasztalatai után korlátozott 
pénzügyi helyzetem miatt lemondóan kell őket tovább igazítanom. 
De én érzem, hogy ily vallomás ítélet magunk fölött, hogy ez egyben 
vallomás élhetetlenségünk felől s védekezem, noha megint csak nekem 
adott az idő igazat, igazat azért, a mit tavalyi jelentésemben elmon
dottam. »Idő a nagy mester ! Ez egy generácziót természet rendje 
szerint eltemet, — mondja Kölcsey — s a következőben eléri czélját . . . 
A bölcs késő öregségében is elülteti a fát, noha hasznával maga nem 
élhet: de érti, miképen az rendes időre megnő s unokáját gyümölcscsel 
enyhíti«. így teszen a bölcs s úgy teszen a szegény, a mint mi 
teszünk. Az idő, ha elfoly felettünk, ne Ítélje el könyvtárunkat ! 
A ki szegény gazda kenyerét eszi, sótalanúl eszi, a ki mostoha gyermek, 
annál jobban siratja az édes szülőjét. 

A közművelődési intézetek, könyvtárak, múzeumok, minden 
nemzetnek és minden kultúrának fényűzése, de egyben művelődési 
képességének és jövendő nagyságának is mértéke. Ily intézmények 
anyagi ellátása a legnobilisabb és a leggyümölcsözőbb befektetés, 
mert, hogy az ideális eszményt és humanista hagyományt ne említ
sem, a közgyűjtemények forrásai a szellem munkájának, mely hol 
a reális világban, hol az erkölcsi életben alkot nagyot és szerez 
pénzt és dicsőséget a nemzetnek. De a mellett vagyonilag is gyü
mölcsöző. A nagy intézetek gazdasági és fináncz-értéke sokszor 
meglepő adatokkal igazolnak. És szabad-e felejtenünk, hogy Dickens 
élete rajzában mindig különösen kiemelik, hogy szegény sorsban 
születve és élve, szellemi bontakozását a British Múzeum könyv
tárának köszönhette ? 

Ezek messze czélok, szinte ábrándok a mi szegényes világú 
mécsünk mellett. De az már közelebbi és zsebünket illető tény, 
hogy gyűjteményeink piaczai a külföld és az idegen gyűjtök árverései. 
A mi annyit jelent, hogy a külföld e téren is kiaknáz bennünket. 
Az elmúlt télen egy lipcsei czég utazója járta sorban az ország 
könyvtárait, ez legalább őszinte volt és nyiltan dolgozott. De hány 
jő be nyitott sisakkal és tudjuk-e ellenőrizni a külföldi ágenseket ? 

Ezek az élelmes emberek olcsón veszik és viszik el tőlünk és 
tömegesen azt, a mit mi a katalógusokból drágán és egyenkint vásár
lunk vissza. És ez azért van így, mert a közönség nem ismer minket, 
nem bízik vásárló és fizető képességünkben. Annak adja, a ki kész
pénzzel fizet. Sőt annak, a ki oda viszi a pénzét és fölkeresi, hogy 
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vele üzletet köthessen. így gurul ki az érték és így folyik ki utána 
a pénz. Veszteségünk pedig kettős, mert a kifosztott múlt új emlé
keket már nem termelhet, mert az üzleti nyereség idegen zsebbe 
vándorol. Szegényedik multunk és romlik jelenünk, mert ily tapasz
talás után méltán hihetik rólunk, hogy nem értjük történelmi és 
művészi emlékeink becsét, vagy azt, hogy csakugyan szegények vagyunk. 

Talán megkérdi valaki, miért hozom elő mindezeket? Bizo
nyára nem azért, mintha nagyon örvendetesnek találnám. Hanem 
előhozom azért, hogy eszméltessek, mert nálunk ilyféle gondolatok 
költésére más alkalom nem igen kínálkozik, mert éreztetni akarom, 
hogy ma a könyvtártól s a rokon gyűjteményektől mást kell várni, 
minthogy vegetáljanak és végűi, mert a múzeumi gondolatot senki 
más nem képviseli, mint maguk a gyűjtemények. Igen mindegy, hogy 
én mondom-e el, vagy más igazgató társam, a tény sem innen, sem 
onnan nézve nem fog változni. 

Ez a tapasztalás szerencsére nem veszi el a közönség kedvét 
attól, hogy tehetsége szerint ne istápoljon bennünket. Adakozó kedve 
fokozódik, kivált mióta látja, hogy támaszkodhatik buzgóságunkra 
és érzi, hogy mi is szeretjük azt. a mi ő neki kedves, hogy tehát 
nem aktával, hanem szívvel intézzük el dolgait, ha mihozzánk fordul. 
És ha mi egyesület, szegények és fogékonytalanok vagjnink. a mi jó 
közönségünk fogékony és gazdag. E vonások már az idén nagyobb 
mértékben gyümölcsöztek gyűjteményeink javára. A mellékelt kimu
tatásban hálás szívvel nyugtatom a könyvtár javára tet t adományokat 
és köszönetem jeléül és nyilvános elismerésül egyenkint és adomá
nyaik feljegyzésével névszerint sorolom fel jóltevőinket. Fogadják 
együtt és egyenkint hálás köszönetünket most a beszámoláskor. 
Elaprózva az érzés mindig veszít erejéből, vájjon az összesített hála 
megnyerte-e azt az erőt, a mi veszendőbe ment volna, ha egyenkint 
sorolom fel adományosainkat ? 

A csere az idén is úgy folyt be, mint tavaly. Tavaly azt 
rtam, hogy a szakosztályok közül az egyik, t. i. a bölcs. stb. tudo-

"mányi, a cserét a maga részéről elhanyagolta. Az idén azt írom : 
nem kultiválta eléggé intensiven. Es miért írom így ? Mert a szak
osztály csak a kifejezés ellen védekezett. Mert, ha a tény ellen 
akart volna védekezni, akkor egy év alatt 16 folyóiratnak 44 köteténél 
bizonyára többet küldött volna be.1 

1 A b. ny. és tört. tad. szakosztály elnöksége m. é.. jun. 4-én az ig. 
választmányhoz a m. é. közgyűlésen emelt vádra beadott válaszában meg
felel erre a most ismétló'dő vádra, a következőkben : 

»Szakosztályunk néhány évvel ezelőtt nyomatott felhívást küldött min
den hazai tad. társulathoz és rokonczélú folyóirathoz és csereviszonyt aján
lott fel. A melyik elfogadta, azzal csereviszonyba lépett, a melyik nem 
reflektált, azt karhatalommal nem kényszeríthette. 

A cserepéldányok egy része egyenesen a könyvtárba küldetik, más 
része ismertetés czéljából az Erdélyi Múzeum szerkesztőségébe. Ezeket a 
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Köteles példányaink sorsa még nem dőlt el ebben az évben. 
A kolozsvári és a marosvásárhelyi kir. főügyészségek területén gyűj
tött sajtópéldányokat annak idején és annak módja szerint meg
kaptuk és feldolgoztuk, de a budapesti anyagból, csak a hírlapoknak 
és folyóiratoknak egy részét dolgozhattuk fel, azt, a melyikre az 
előzetes tárgyaláskor a könyvtár joga föltétlenül meg volt állapítva 
és jegyzékbe foglalva. A nagy tömeg még ma is érintetlen, mert a 
Minisztériumhoz benyújtott kérelmünk, hogy a könyvtár előválasztási 
jogát biztosítani méltóztassék, az év folyamán még nem nyert elin
tézést. Ily módon az 1898 —1901 . évek anyaga csupán őrizetbe 
van véve. 

Az egész múlt évi gyarapodás föl van dolgozva, a mi tekintve, 
hogy az egyetemi könyvtár évi gyarapodása 3641 mű 8190 kötet 
volt és az is fel van dolgozva, nagyon tiszteletre méltó eredmény. 
A két könyvtár évi gyarapodása tehát 6625 mű 13.144 köt., ill. 
füzet. Ezzel a gyarapodással az egyesített könyvtárak a hazai leg
nagyobb könyvtárak mértékével mérve, a nagy könyvtárak sorába 
állottak. Miután pedig az egyetemi könyvtár állománya pontosan, 
35.280 mű 69.492 köt., ill. füz., a Múzeum-Egylet könyvtáráé a régi 
kimutatások alapján körülbelül 66.406 köt., ill. füz., a két könyvtár-
egyesített anyagából alkotott egyetemi és múzeumi könyvtár anyaga 
135.898 köt., ill. füz.; oly szám tehát, a mely méltán kelt várako
zást gyűjteményünk iránt. 

Ez a nagy és egységesen kezelt könyvtár kinőtt már Erdély 
határából és a Királyhágót átlépve, magyar földre is kiterjeszti 
közművelődési hatását. Még oly vidékekre is, a melyek földrajzi 
fekvésüknél fogva a fővárosi nagy könyvtárak vonzó körébe esnének. 
Okát nem találom másban, mint abban, hogy meg vannak elégedve 
velünk, mert iparkodunk minden igényt a lehetőség szerint kielégí
teni. Forgalmunk itt a városban is igen tekintélyes, a mennyiben 
olvasótermünk általában zsúfolt és kölcsönzésünk a legélénkebb, miről 
egyébként a I I . sz. melléklet adatai tanúskodnak. 

szerkesztő' az eddigi szokás szerint év végén összeszedi és beszolgáltatja. Hogy 
ezek hézagosak, annak oka az, mert ezek egy része is hibás czímzés és postai 
kezelés következtében az Erdélyi Múzeum szerkesztősége helyett a könyv
tárba küldetik, vagy másfelé téved, mint a hogy a könyvtárigazgató ismé
telten bontott fel tévedésből az E. M. E. elnökségének szóló s tévedésből 
hozzá vitt levelet is. 

A második szakosztályt a könyvtárigazgató elismeréssel tünteti ki, 
hogy 92 külföldi és 30 hazai tud. társasággal áll összeköttetésben. A hazaiak
nál a számarány nálunk sem kedvezőtlenebb ; külföldi összeköttetéseket, mint 
ismételve megmondottuk, azért nem cultiválhatunk, mert folyóiratunk nem 
ad német, vagy franczia nyelvű fordításokat«. 

Azóta a m. év végén nyomatott felhívásokat küldött szét mindazon 
társulatokhoz és folyóiratokhoz, melyekkel csereviszonyban van, hogy kiad
ványaikat ezentúl egyenesen a könyvtárba küldjék. Módjában áll tehát a 
könyvtárnak a csereviszonyt ezután tetszése szerint cultiválni. 

Az Erd. Múzeum szerk. jegyzete. 
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I t t emlékezem meg arról, hogy a kölcsönzési forgalomban három 
esztendő óta tartó rendszeres munka után már körülbelül elérkeztem 
a normális állapotra. Pedig, mikor a könyvtár vezetését átvettem. 
harmincz esztendő óta nyilvántartott és be nem hajtott hátralékokkal 
kellett megküzdenem. Három év óta egy tisztviselőm állandóan a 
kölcsönzés hátralékaival foglalkozik. Erre a munkára annál nagyobb 
szükség volt. mert a régi tömegtérítvények kezelhetetlensége miatt 
a nyilvántartás szinte illuzórius volt. 

Jelentésemnek második részében el fogom mondani röviden, a 
mi ez év alatt a könyvtár belső rendje körül történt. 

A könyvtáraknak nem volt helyi katalógusuk, vagy ellenőrző 
jegyzékük, úgy hogy akár egy jelentkező hiánynyal szemben, akár valami 
előre nem látott véletlennel szemben sem tudhattunk bizonyos dol
gokat megállapítani, sőt még a rendes fölállítás alkalmával is örököd 
zavarban voltunk, mert a legutolsó számot illetőleg, csak a számozást 
végző magán feljegyzéseire, vagy emlékező képességére voltunk utalva. 
E helyzet tarthatatlanságát belátva, hamai'osan a helyi katalógus 
felállításán dolgoztam és 1901. nyarán elvben, őszén tényleg meg
indult a katalógus munkája, melyre a Minisztérium 9562 kor. rend
kívüli költséget engedélyezett. A munka oroszlánrésze 1902. nyarán 
folyt le. addig előkészítettünk mindent, a nyáron elvégeztük a 
katalógus felállítását és a revíziót és az ősztől mostanáig folytatjuk 
a hiányok pótlását, végezzük a javításokat és átdolgozzuk, a mit a 
múltban hibásan vettek fel. 

A könyvtárak czédula-katalógusa ugyanis nem egységes elv 
alapján készült. Egy része a czéduláknak tárgyi katalógusul, egy 
része czímtárúl készült és az utalók közül csak elvétve volt egy-egy 
régebbi az őt illető szignaturával ellátva, sőt az utalók készítését 
sem vették nagyon gondosan elő. mert egy névre több műnek egyesí
tett utalását vezették rá, sőt igen sok utaló hiányzott is. E tapasz
talások kényszerítettek, hogy az egész czédula-katalógust átdolgoz
tassam és ez meg is történt a revízióval és a helyi katalógus felállításával 
egyetemben és egy időben. 

A könyvtárak anyaga raktárszerűen volt egymásra halmozva, 
a nélkül, hogy akár az anyag belső természete szerint, akár a fel
állítás külső technikája szerint valami tagolása lett volna. így egymás 
hátán állott hirlap és könyv, mert csupán a kéziratos és okleveles 
anyagot választották el annak előtte egymástól. A nyomtatványok 
közül a Régi Magyar Könyvtárnak csak az a része volt kiválasztva 
és felállítva, a mely Szabó Károly I. kötetében van lajstromozva. 
A nyár folyamán tehát megindult az anyagnak csoportonkint való 
elválasztása és felállítása. Önállóan és külön elhelyezést nyertek, a 
Régi Magyar Könyvtár, a Folyóiratok gyűjteménye, a Hirlap-gyűjte-
mény és végül egy kézi könyvtár, a melyben a legszükségesebb 
encyclopaediák, szótárak, bibliographiai és könyvtártani segéd-munkák, 
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életrajzi lexiconok és így tovább vannak egybegyűjtve, esoportonkint 
felállítva. Külön választottuk a gyászjelentéseket és a proklamáczió-
kat. közéjük osztva azokat is. melyek a kéziratok között voltak és 
összesítettük ezeknek egész anyagát. 

Ilyen módon a könyvtár keretei anyaguknak belső természete 
szerint lassan-lassan kialakulnak, máris önállósultak a következő cso
portokban : 

I. Incunabulumok, az 1500-ig nyomtatott könyvek. 
I I . EMK. az 1711-ig nyomtatott magyar irodalom. 

I I I . A folyóiratok. 
IV. A hirlapok. 

V. Gyászjelentések és proklamácziók, 
valamennyi a nyomtatványi osztályon belől. Külön kiemelendők és 
kiválasztandók még a nyomtatványok anyagából a) a térképek, b) az 
apró nyomtatványok, c) a díszművek, d) a metszetek, e) a naptárak, 
scbematismusok és végűi f) a ponyva-irodalom termékei. 

Mindezek együtt, mint a nyomtatványi osztály csoportjai, eddig 
elválasztatlanúl állíttattak fel, miáltal a gyűjtemény kiállítása, keze
lése és fentartása egyformán bajos volt. Most, bogy a selectiója a 
múlt nyáron megindult, az I — V. csoport anyagát kiválogathattuk 
és önállóan föl is állíthattuk. És pedig a folyiratokat és hírlapokat 
a régi torna-vívó helyiségben, az egyetemi épületben külön e czélra 
víztelenített és betonba rakott terrazzóval burkolt helyiségben helyez
tük el és állítottuk fel, az Incunabulákat és a E M K anyagát az 
igazgató szobájában lévő új szekrényekbe helyezve gyűjtöttük össze. 
Megjegyzem, hogy ez utóbbi anyag felállításában szoros kronológiai 
rendet vettem a felállításra irányadóul és mellőztem azokat a kate
góriákat, a melyek szerint Szabó Károly a maga anyagát csoporto
sította. Mert az tisztán technikai kategória, a mely a munka készü
lése közben alakúit ki, míg az időrendi felállítás és úgy, hogy mind 
a három részre kiterjedjen, megfelel a történeti fejlődésnek és a 
könyvészeti érdeknek is. 

A többi csoport kiválasztása és felállítása még a jövendő fel
adata. De én hiszem, hog.y arra is hamarosan rá fog kerülni a sor, 
hiszem pedig két okon : 1. mert a fejlődés nem tűr logikátlanságot, 
2. mert a könyvtár helyzete ma egyenesen megköveteli, hogy a 
kibontakozás munkája elé semmi akadályt ne állítsunk. Hiszem külö
nösen azért, mert a vallás- és közoktatásügyi minisztérium az utóbbi 
evekben hálára méltó áldozatokat hozott a könyvtár érdekében. Az 
idei költségvetési előirányzatba pedig az önálló könyvtári épület 
emelésére szükséges összegnek I. részletét állította bele. Az új épület 
végleges otthona lesz könyvtárunknak, meg kell tehát szabadulnia 
minden ideiglenességtől és meg kell nyernie szerves fejlődése bizto
sítására rendszeres kereteit, szakszerű felállítását és gondozásának 
állandóságát, a mi mind csak a végleges berendezés által érhető el. 
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I t t eljutottam jelentésem végére, oda. a hol már csak köszönni 
valóm van. Abban, hogy a könyvtár kibontakozása ilyen eredményéről 
számolhatok be, fő és legnagyobb része van munkatársaimnak, a 
könyvtárak tisztviselőinek és szakmunkásainak, a kik Gazelli Árpád 
tirral élükön, ezt a nagy munkát végrehajtották és maguknak a 
könyvtár történetében maradandó érdemet biztosítottak. Ha szabad 
azt mondanom, ők a könyvtárnak a keresztszülői. Mert munkájok 
által és fáradságuk gyümölcseképpen a könyvtár eddigi raktárszerű 
jellegét elvesztvén, szerves és rendes gyűjteménynyé lett. 

Köszönetet kell mondani a tud.-egyetem tekintetes Tanácsának, 
mely a könyvtár érdekét mindig szivén hordozta, szeretettel gondozta 
és szerencsésen képviselte. Hálánkat kell kifejeznünk a nagyméltóságú 
Minisztérium iránt, hogy a könyvtárak második megalapítását lehe
tővé tette azzal, hogy a kibontakozás és szervezkedés keresztűl-
hajtására szükséges munka költségeit engedélyezni kegyes volt. 

Az elmondottak után, azt hiszem, a t. Közgyűlés felment attól 
a vádtól, hogy drága idejét hosszasabban foglaltam le. Azonban az 
év története gazdag volt jelentőségteljes eseményekben, most már 
mondhatom : eredményekben is, melyekről be kellett számolnom. Mert 
az év munkája a könyvtár életére a második alapítás jellegével bír. 
Nem elég összehalmozni egy heterogén elemekből álló gyűjteményt, 
hanem azt szervesen kell fölfogni és szervesen kell fölállítani. Sőt 
még azzal sem szabad megelégedni, hogy a mai eredményekkel dicse
kedhetünk, hanem dolgozni kell tovább és mindig előre tekinteni, 
nem ezért, hogy az utánnunk jövő nemzedék Ítéletét elkerülhessük, 
hanem azért, hogy a jól végzett munka örömét nyugodt lélekkel 
várhassuk. 

Kérem a t. Közgyűlést, hogy jelentésemet örvendetes tudo
másul venni és az egyetem tek. Tanácsának, valamint a nagyméltó
ságú Miniszter úrnak a közgyűlésből köszönő iratot intézni szives 
legyen. 



SZAKIRODALOM. 

Ferenczi Zoltán. A könyvtártan alapvonalai. (Múzeumi 
és könyvtári kézikönyvek. Közrebocsátja a Múzeumok és Könyv
tárak Orsz. Főfelügyelősége.) Budapest, Athenaeum kiadása, 1903. 
8-r. XII , 240 old., 143 képpel. Ara eredeti vászonkötésben 
4 korona. 

Az előttünk fekvő munka története szorosan összefügg a 
könyvtárügy fellendülésével. A Múzeumok és Könyvtárak Orszá
gos Főfelügyelősége évenként múzeumi és könyvtártudományi tan
folyamokat rendez a vidéki tudományos intézetek kezelői számára. 
E tanfolyamok anyaga természetesen meglehetősen tág körű, a 
rendelkezésre álló idő ellenben igen rövid, úgy hogy az egyes 
tárgyak rendszeres, behatóbb ismertetéséről szó sem lehet. A bajon 
segítendő a Főfelügyelőség elhatározta, hogy az előadókkal meg
íratja az általuk felölelt tárgyat, nem nagy terjedelmű, de a rész
letekre is kiterjeszkedő kézikönyvekben. A felszólításnak először 
dr. Ferenczi Zoltán, az egyetemi könyvtár igazgatója felelt meg; 
könyve a tervezett sorozatnak első kötetét képezi. 

A munka bevezetésből és két főrészből áll. A rövid beve
zetés a szükséges definicziókon kívül a könyvtárügy történetét is 
magában foglalja; az első rész a könyvtárépítést és berendezést, a 
második pedig a könyvtárkezelést tárgyalja. 

E felosztásból látszik, hogy szerző tárgya történeti részére 
egyátalán nem fektetett súlyt; a könyvtárügy történetét tisztán 
gyakorlati czélokat szolgáló munkájában mellőzhetőnek vélte. 
A külföldi, különösen az ókori könyvtárak történetének hosszadal
masabb ismertetését mi is feleslegesnek tartjuk, azt azonban 
sajnálnunk kell, hogy a hazai régi könyvesházakról mindössze 
három oldalnyi áttekintést kapunk. Közkönyvtáraink nagyobb 
része régi magángyűjteményekből alakult, akárhánynak törté
nete a X V I I — X V I I I . századra visszanyúlik. Nem ártott volna 
kiterjeszkedni ezeknek múltjára, ha másért nem, azért, hogy a 
gyűjtemények őreinek figyelme ráterelődjék saját könyvtáruk tör
ténetének . kutatására. A mi kicsiny gyűjteményeink elrendezése 
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s kezelése a könyvtárnoknak nem sok idejét veszi igénybe ; bőven 
jut a kutatásokra alkalom. A könyvtárak története iránti érdek
lődés felkeltése ez irányban hihetőleg megtermetté volna gyümöl
cseit. Esetleg hasznot hajtott volna más szempontból is. Könyv
gyűjteményeink egy része semmikép sem sorozható a használható 
könyvtárak közé ; akárhány csupa ócska, senki által sem keresett 
könyvből áll, amelyek közt u. n. könyvészeti értékkel biró dara
bok is csak elvétve akadnak. Az ilyen könyvtár kizárólag műve
lődéstörténeti érdekkel bir; arra való, hogy belőle következtetést 
vonjunk annak a kornak s helynek a szellemi állapotára, amely 
létrehozta. Az ilyen gyűjteményeket modern elvek szerint újra 
rendezni egyenes vétség lenne ; ellenkezőleg arra kell tanítanunk 
a könyvtárnokság adeptusait, hogy a hasonló könyvtárakat a 
maguk eredeti mivoltában őrizzék meg, sőt ha lehet, s erre szük
ség van, rekonstruálják. Ahhoz pedig, hogy valaki ennek a szük
séges voltát belássa, ezt kivihesse, feltétlenül ismernie kell régi 
könyvtári viszonyainkat s az ezek ismeretének a művelődéstörté
net szempontjából való igen nagy fontosságát. 

A könyv két főfejezete majdnem egyenlő terjedelmű ; az 
első, az építés- és berendezésről szóló 118, a második, amely a 
kezelést ismerteti, 102. oldal. Nem kell a munkát átolvasnunk, hogy 
észrevegyük a két rész aránytalanságát ebben a műben, amely 
a czélszerüség szoros szemelőttartásával készült. A legtöbb könyv
tárnok kész gyűjteményt, vagy legalább is kész, berendezett 
helyiséget vesz át s csak igen ritka kivétel, hogy maga építtet
het és szentelhet fel egy űj könyvtárt. A terjedelmesebb fejezetnek 
tehát jóformán csak egy-két szerencsésebb veheti különösebb 
hasznát; a nagy többség csupán soha el nem érhető ideális álla
potok ismeretét szerzi meg belőlle. 

Az egész rész, úgy amint van, derék munka ; gondos össze
állítása a nevezetesebb könyvtárak építésére és felszerelésére 
vonatkozó adatoknak, a könyvtári berendezések körül felmerült 
újabb találmányoknak és felfedezéseknek. Nagyobb szabású, főleg 
pedig valamely nagy nyugati nemzet számára készült műben 
helyén is lenne, itt azonban, ebben a munkában, ezek közt a 
viszonyok közt — ha nem tévedünk — túlmegy a czélon. 

A magyar könyvtárnoknak első sorban nem arra van szük
sége, amit ez a rész nyújt : minő terv szerint épültek, hogyan 
vannak felszerelve a sok százezer kötetes könyvtárak ; hanem 
arra, hogy megtanítsák, miként állítsa fel a gondjaira bizott 
gyűjteményt egyszerű, a könyvtári czéloknak alig megfelelő, 
sokszor Isten tudja miből átalakított szobákban. A szerző ideális 
állapotokat tételez fel, amikor példáit, melyeken a könyvtárépítési 
és berendezési rendszereket bemutatja, a világ legnagyobb, legfénye
sebb könyvesházairól veszi. Szegény és kicsiny nemzet vagyunk, 
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amelynek épp úgy nem szabad erején felül kapaszkodni, mint ahogy 
nem az egyes embernek. Mikor fogunk mi számlálatlan milliókat 
áldozhatni olyan könyvtárak emelésére, aminő p. o. a washingtoni, a 
strassburgi, vagy csak a kisebbek is : a stuttgarti, lipcsei, baseli, 
kiéli stb könyvtárak ? A közel jövőben talán felépül a kolozsvári 
egyetem új könyvesháza, azután belátható időben nagy könyvtár 
számára nem fognak épületet emelni Magyarországon. Százezer 
darabot (s minő kevés ez !) meghaladó gyűjteményeinket a tiz 
ujjunkon elszámolhatjuk s ezek közt egy sincs, amelyiknek ez 
idő szerint okvetlenül új épületre lenne szüksége. Ellenben remél
hető, hogy nem sokára épülni fog néhány 40—50 ezer kötetnek 
való könyvesház. Mi hasznát veszi ezeknek a tervezője és készí
tője a könyvtártanban levő nagyszabású épületek leírásainak? 

Könyvünk az érdeklődőt a könyvtárépítési rendszerek min
den nemével megismerteti. Bőséges példákon tanuljuk meg, minő 
előnyei és hátrányai vannak a régibb termes, a (különösen Ameri
kában kedvelt) sok galériás egytermes és a modern raktár-rend
szernek. Magától értetődik, hogy szerző a raktár-rendszer hivé-
nek vallja magát, amelynél jobbat eddig még nem ismerünk; 
sajnos, hogy éppen ebből a fajtából nincs hazánkban egyetlen 
egy sem. 

Az első rész legbecsesebb fejezetei azok, amelyek a könyv
tárak bebútorozását tárgyalják. A használatban levő rengeteg 
fajú állványok közül szerző szakértelemmel választja ki a legjob
bakat s úgy mutatja be, hogy leirása és ábrái alapján az itthoni 
mester is elkészítheti a gyakran komplikált szerkezeteket. Remél
jük, hogy a munka hatása e tekintetben már a közel jövőben 
érezhető lesz ; a könyvtárak berendezői szakítani fognak a régi 
móddal s a szinte épület nagyságú, vastag deszkából összerótt, eset
len szekrények helyére könnyű, mozgatható részekből álló vas
állványok kerülnek. 

Elmondani, mi mindent ölel fel e tárgyból könyvünk, annyi 
volna, mint ismételni az idevágó fejezeteket. Az adatok, a kitűnő 
útmutatások sürün, minden szóvirágoktól ment, könnyen érthető 
leirásokban követik egymást. Csak a könyvtárnok tudja hányféle, 
a laikus előtt ismeretlen butor s felszerelési tárgy van nagyobb 
könyvtárban használatlan, ami, ha jó, élvezetessé, könnyűvé teszi 
a munkát, ha pedig rossz, czélszerütlen, megakasztja a kezelést, 
gátat vet a tisztaságnak s a rendnek, teher és baj a könyvtár 
kezelői nyakán. Ezt tudva méltányolhatjuk a szolgálatot, amelyet 
szerző tesz, midőn mindenből, a könyvállványokon kezdve a leg
kisebb tokocskáig bemutatja a legszélszerűbbet, a legkönnyebben 
kezelhetőt, lehetővé téve azok számára is a könyvtár czélszerű fel
szerelését, akiknek nincs módjukban a mai igényeknek megfelelő 
külföldi intézeteket tanulmányozni. 
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Míg nagy és drága könyvtárépületeket a belátható jövőben 
nem lesz módunkban építeni, addig nincs elzárva előttünk az 
út arra, hogy meglevő régi könyvesházainkat s az újonnan 
készülő kisebb könyvtárakat is a lehető legmodernebbül búto
rozzuk be. Természetesen igyekeznünk kellene a legújabb talál
mányokat nem csak írásban és képben, hanem a valóságban is 
bemutatni. Addig is, míg egyik vagy másik fővárosi nagykönyv
tár újra való berendezésére kerülne a sor, a készülőben levő 
kolozsvári könyvtár lehetne az első minta-berendezésű gyűjtemény, 
amelybe azután a kisebb könyvtárak kezelőit elküldenek okulás 
véget't. Volna még más, még hasznosabb módja is a példanvuj-
tásnak. Az Iparművészeti Múzeum, amelynek áldásos hatása a 
magyar műiparra eléggé nem méltányolható, rá szánhatna egy 
helyiséget könyvtári berendezések bemutatására. A szükséges 
minta-butorok és tárgyak beszerzése sem túl nagy költséget, sem 
sok időt nem venne igénybe s az eredmény, a haszon igen nagy 
lenne. Ha a vidéki könyvtárak felállítására vonatkozó szép tervek 
valóra válnak, úgy egy ilyen minta-gyűjtemény beszerzése elől 
nem lehet, nem szabad elzárkózni. 

A könyvtártan második része akkora anyagot ölel fel, 
aminőt a kiszabott szűk keretbe úgy beleszorítani, hogy belőle 
semmi fontos dolog ki ne maradjon, a legnagyobb művészet. 
Szerző derekasan megfelelt feladatának. Mondhatjuk, semmi sem 
hiányzik munkájából, amit a kezdő könyvtárnoknak tudnia kell 
s a továbbképzésre is megadja a módot, amidőn mindenütt fel
hívja a figyelmet a megfelelő irodalomra. 

A könyvtár kezeléséről szóló rész tulaj donképen két tárgyat 
ölel fel: a kezelés tehnikai ágát s a bibliográfiai tanulmányok 
elemeit. A kettő nincs különválasztva, miután az utóbbi tárgy
ból csupán annyit nyújt a munka, amennyire az elsőnek meg
értésénél szükség van. Ennek megfelelően például a névtelenül 
vagy álnév alatt megjelent munkákról s a velük foglalkozó köny
vészeti művekről csak a czédulakatalogus megírásánál van szó. 
Ami azután erről el van mondva, csak a legszükségesebb ; akit 
jobban érdekel a tárgy, kielégítheti tudvágyát a czim szerint idé
zett művekből. 

Sorra véve a második rész gazdag tartalmú fejezeteit, úgy 
találjuk, hogy az elsőben a könyvtárak nemeiről van szó tekin
tettel a czélra, amelyet szolgálnak. A második a könyvtárak ala
pításáról s könyvek beszerzéséről ad felvilágosítást. Xagyon 
becses ebben a fejezetben a két oldalnyi felsorolás a legfonto
sabb külföldi és hazai bibliográfiákról és a legszükségesebb isme
rettárakról. Sajnálattal kell konstatálnunk, hogy összegyűjtve 
még e legszükségesebbeket sem tudnók a főváros egyetlen könyv
tárában sem megtalálni. Fontosak a könyvek belső és külső érté-
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kenek, szükséges és hasznos voltának meghatározásai, amelyek 
egyrészt a czéltalan, kapkodó vásárlástól óvják a könyvtárnokot, 
másrészt felhívják a figyelmét az esetleg kezébe kerülő régibb 
müvek egy, vagy más szempontból való érdekességére.. A harma
dik fejezet ismertet meg a könyvek beérkezésekor felmerülő teen
dőkkel, a járuléki naplóval (elfogadott, de minő rossz szó gyara
podási napló helyett !), a könyvek megbélyegzésének módjaival. 
A következő fejezet terjedelemre, de fontosságra is kiválik a 
többi közül, tárgya a katalógus készítés. A munka egyetlen részé
ből sem tűnik ki a szerző tapasztalatainak s megfigyeléseinek 
bősége úgy mint ebből. Dióhéjba összeszorítva mindaz benne 
van, amit a könyvek osztályozásáról, katalogizálásáról s felállí
tásáról tudni szükséges. Egyet azonban épp e szépen összeállí
tott fejezetnél meg akarunk jegyezni. A szakczímtáraknak s a 
könyvtárak szakok szerinti osztályozásának szükséges voltát talán 
nem kellett volna oly erősen hangsúlyozni, mint szerző tette. 
Ügy tetszik, mintha a szakrendszerek felállítása, amivel a múlt 
könyvtárnokai idejük java részét eltöltötték, a jövőben fölösle
gessé válnék. Az emberi tudományosság naponként növekvő ter
jedelme, szinte elképzelhetetlen sokoldalúsága már-már a képte
lenségek sorába utasítja a szakokba való beosztás műveletét. 
Senki sem tagadhatja, hogy a szakczímtáraknak úgy a könyv
tárnok, mint főleg a közönség nagy hasznát veszi.^De lehet-e 
manapság szakczímtárt készíteni: úgy, hogy csak megközelítőleg 
is kifogástalan legyen? Igen, ha a könyvek czímeit minden 
szakba beosztjuk, amelybe az illető munka joggal belehelyezhető. 
Mert olyan szakcsoportokat, amelyekbe az irodalom termékei 
minden kétséget kizáró módon beleilleszthetők legyenek, amelyek 
kizárják azt, hogy egyazon munkát három-négy szakkatalógus
ban kelljen keresni, lehetetlenség felállítani. Viszont van-e, sőt 
lesz-e valaha könyvtár, amely elegendő személyzettel rendelkezik 
olyan kimerítő szakczímtárak készítésére, amelyekbe minden 
könyv annyiszor lesz bevezetve, ahányféle tárgyat érint? 

A könyvtár ez élj a : 1. hogy megőrizze a benne levő könyv
anyagot, 2. hogy minden könyvet lehető leggyorsabban elő tud
jon adni. A kutatónak megmutatni, mit találhat valamely kér
désre vonatkozólag a gyűjteményben, csak másodsorban lehet a 
könyvtár és könyvtárnok feladata.1 S ha jut erre idő és erő, 
úgy a czél legjobban el van érve nem szakrendszerekbe való 
osztás, hanem a tudomány mai állásának megfelelő csoportok 

1 Meg kell jegyeznünk, hogy ennek a feladatnak a szokásos szakosz
tályozás és szakczímtárak mellett sem képes a legtöbb könyvtár megfelelni. 
A kutató a legritkább esetben akar egy tudománynak irodalma felől tájé
kozódni, rendszerint csak valamely részletkérdés érdekli, amelyre a könyv
tárnak éppen nincs szakezímtára. 
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felállítása s az ebbe tartozó könyvek ezímeinek összesítése által. 
Természetesen, ilyen munkák elvégzéséhez nem csak könyvtár
noki általános, hanem megfelelő szakismeretekre is szükség van. 

A szakosztályozásra egész sorozat mintát nyújt könyvünk. 
I t t találjuk Brunet híres, de már semmikóp sem megfelelő rend
szerét, a párizsi Bibliothèque Nationale osztályozását, a Hartwig-, 
Schleiermacher-, Lebas és Langton-, Stein-félét, a budapesti és 
a kolozsvári egyetemét s végül a Dewey-féle tizedes-szakrend
szert. Mindezekre fölösleges lenne kritikát mondani ; minden 
szakosztályozással foglalkozó könyvtárnok tudja, hogy mit érnek. 

Az ötödik fejezet a czímtárak készítésének modern mód
jait, a czédulák sokszorosítására használt eljárásokat s katalógu
sok kinyomatását ismerteti. 

A katalógusok elkészítését s a könyvczimek minél több 
csoport szerinti összeállítását rendkívüli módon megkönnyíti, ha 
a könyvtár összes czímmásolatait ki lehet nyomatni. Azonban 
— a nagy költségekre való tekintettel — eddig csak igen kevés 
könyvtár rendelkezik a czédula-katalogusok készítéséhez alkalmas 
nyomtatott czímtárral. Nálunk, igen hosszú időkig, ez is csak az 
elérhetetlen vágyak sorába fog tartozni. A M. Nemzeti Múzeum 
könyvtárában körülbelül annyiba kerülne évente a szaporodás 
ezímeinek megfelelő alakban való kinyomatása, amennyit jelenleg 
a könyvtár nyomtatványok vásárlására fordít. Ilyen körülmények 
közt már azt is haladásnak kell tekintenünk, hogy p. o. a buda
pesti Egyetemi Könyvtárban s az Országos Képtárban géppel 
írják a katalogus-czédulákat. 

Külön fejezet foglalkozik a minden könyvtárban előkelő 
helyet elfoglaló különleges gyűjtemények czímtározási szabályai
val. Könyvünk főleg a régi magyar könyvtárba tartozó művek 
jegyzékbevételével foglalkozik behatóbban, de utasítást ad az 
ősnyomtatványok, az értekezések és értesítők felvételére s keze
lésére vonatkozólag is. A térképeket, kéziratokat, egylapos 
nyomtatványokat és a műlapokat illető utasításai azonban nem 
elég kimerítőek. Igaz, hogy a hozzá nem értőből néhány lapnyi 
utasítás nem fog kéziratok czímtározására alkalmas szakembert 
képezni, de azért e téren is vannak olyan általános szabályok, 
amelyeket minden könyvtárnoknak ismerni kell. Azt sem helye
selhetjük, hogy éppen itt maradtak el az egyebütt bőven folyó 
utalások a szakirodalomra; nem ártott volna a könyvtárnoknak 
Horvát Árpád Irástanát, egy-két idegen nyelvű paleográfiát,1 

írásminta-gyűjteményt ajánlani. 
Az arczképek s általában a metszetek megőrzésére adott 

utasítások sem egészen megfelelők. A lapokat négy sarkuknál 
1 Kezdők számára a legkitűnőbb a Reusens-é : Éléments de paléo

graphie. Louvain, 1899. 
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fogva felragasztani ma már sehol sem szokás, miután ez a mód 
rendszerint a metszetek tönkretételéhez vezet, hanem az egyes 
lapokat sarok módjára alkalmazott vászon- vagy papirszelet-
kékkel erősítik táblapapirm, vagy —• s ez az igazi megőrzési 
mód — egyenesen erre a czélra készült paszpartukba helyezik. 

A praktikus szabályoknak egész tömegét nyújtja a VII. feje
zet. A könyvtár rendben- és tisztántartására, kártételektől való 
megóvására igazi aranytanácsokat kapunk, amelyeket nem lehet 
a könyvtárnoknak eléggé figyelmébe ajánlani. Az ezt követő 
rövid fejezet a könyvkötésre vonatkozó fontosabb tudnivalókat 
ismerteti, a IX . és utolsó pedig azokat a szabályokat, amelyek
nek a használatra nézve minden valamire való könyvtárban for
mulázva kell lenni. 

Nagyjából elmondva az itt felsoroltakat tartalmazza a 
könyvtártan. Hogy benne e kereteken belül az adatoknak, a 
hasznos ismereteknek mekkora bősége rejlik, azt csak a használói 
fogják tudni, akiknek ez a könyv mindenkor igaz és hűséges 
vezetője, tanácsadója lesz. 

A kötetet az Athenaeum tetszetősen állította ki s gazda
gon illusztrálta. Ha szabad külseje ellen valami kifogást tennünk, 
úgy csak azt hibáztatjuk, hogy alakjának nagy nyolczadrétet 
választottak. Kézikönyvnek megfelelőbb lett volna a kisebb alak. 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége fogadja 
minden szakember köszönetét, hogy alkalmat adott e munka 
megírására. Szívből kívánjuk, hogy az ezen kötettel megindult 
kiadványok mindenike olyan előkelő színvonalon álljon mint az 
első s belőlük a magyar művelődésnek akkora haszna legyen, mint 
lesz Ferenczi Zoltán munkájából. V. E. 

Arthur L. Jelűnek. Internationale Bibliographie der 
Kunstivissenschaft. Erster Jahraang. 1902. Berlin, Behr B. kiadása, 
1903. X + 3 6 6 1. 

Tetszetős kötetbe foglalva fekszik előttünk Jellinek Arthur 
képzőművészeti bibliográfiájának első évfolyama, mely az 1902. 
év művészeti irodalmáról számol be. S így együtt látva a hat 
füzetet gondos név- és tárgymutatóval, még jobban kitűnik a 
vállalatnak nagy jelentősége s a szerkesztőnek valóban kiváló 
elismerésre méltó lelkiismeretessége és képessége. A megnyugvás
nak bizonyos nemét érezzük, ha arra gondolunk, hogy a mind 
nagyobb és nagyobb méreteket öltő, de egyszersmind mind inkább 
és inkább nemzetközi érdekűvé való képzőművészeti irodalom 
rengeteg adatának lehetőleg gyors összeállításával szakavatott 
kezek foglalkoznak. 

Igaz ugyan, hogy a művészetekkel foglalkozó időszaki sajtó 
figyelemmel kiséri az irodalmat s a legtöbb szakfolyóiratnak 
megvan a maga bibliográfiai rovata. De mily nagy már ezeknek 

Magyar Könyvszemle. 1903. III. füzet. 20 
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a folyóiratoknak is a száma az összes művelt nemzeteknél. Ki 
tudja azokat mind szemmel tartani ? Már pedig a művészetek 
terén talán a legnagyobb fokú lévén a nemzetközi érdeklődés, 
itt igazán sokszor alig sejthető, hogy hol jelenik meg fontos 
közlemény egy vagy más műalkotásról, művészről, vagy művészeti 
kérdésről. Egy szóval óriási területet kell áttekinteni annak, aki 
a művészetek által inspirált irodalmat a maga egészében ismerni 
akarja. Ez pedig másként, mint megfelelő apparátussal el sem 
képzelhető. Jellinek Arthur nagy ügyszeretetére és irodalmi jár
tasságára vall, hogy ezt az apparátust a maga részére megterem
tette. Könyvtárak, szétágazó személyes Összeköttetések, nagyarányú 
levelezés stb. ez apparátus egyes tényezői s az előttünk fekvő 
kötet élő bizonyság, hogy a gépezet már és jól működik. Hogy ez 
az első évfolyam nem lesz tökéletes, hogy több adat hiányozni fog 
belőle, az bizonyos. De nem lesz ideálisan tökéletes a 2-ik vagy 
az 50-ik évfolyam se, a mint hogy ilyen kifogástalan nemzetközi 
bibliográfia nem is képzelhető. Az első évfolyam 5524 biblio
gráfiai adatot foglal magában, s a pár száz adat, a mi esetleg 
hiányzik, nem fog gátolni abban, hogy a meglevőknek ne vegyük 
hasznát. S nincs is kétségünk benne, hogy máris sokan vették 
ezeknek hasznát. A használást nagyon megkönnyíti a világos, 
egyszerű, minden bibliográfiai kabalisztikától ment beosztása az 
anyagnak. Minden füzet a következő nyolcz főcsoportra oszlik : 
I. Bibliográfiák, lexikonok, újabb folyóiratok. I I . Eszthetika, 
mübölcselet, művészettan. I I I . Művészettörténet. I.V. Építészet. 
V. Szobrászat. YI. Festészet. VII . Grafikai művészetek. VIII . Ipar
művészet. A I I I—VII . csoportok a szükséghez — de csakis a 
szükséghez — mért számú alcsoportokra oszlanak, így a I I I—VI. 
Aj Altalános művek, stíltan, elmélet, kritika ikonográfia, élet
rajzi művek. B) Korszakok és országok. C) Városok, épületek, 
emlékek, gyűjtemények, kiállítások, iskolák. D) Egyes művészek. 
A VII . csoport részletezése ez : A) Altalános művek. B) Az írás. 
C) Nyomtatás. D) Fametszet. E) Eézmetszés. F) Litográfia, 
Q) Fényképészet. H) Könyvdíszítés. I) Ex-libris. A VIII . cso
porté : A) Altalános művek. B) Szövő-iparművészet, kosztümtan. 
C) Könyvkötészet, bőripar. D) Üvegipar és keramika. E) Fa, 
butor és belső díszítés. F) Vasipar, fegyverek, órák, bronzok. 
G) Ötvösség. H) Elefántcsont és zománcz. 1) Czímer és pecséttan. 

Minket annyival inkább érdekel Jellinek Arthur bibliográ
fiai munkája, minthogy a magyar képzőművészeti irodalom is a 
kellő méltánylásban részesül benne. Dr. Éber László n. múzeumi 
segédőr gondoskodik az adatok összegyűjtéséről, s az ő szakkép
zettségének és kritikai érzékének nagy része van abban, hogy az 
1902. évi magyarországi képzőművészeti irodalom minden érdemes 
terméke szerepel a bibliográfia első évfolyamában. Fontos érdek, 
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hogy közreműködését a további évfolyamoktól se vonja meg. 
E bibliográfia révén széles körök vehetnek tudomást a mi 
művészeti törekvéseinkről. S bizonyára ez volt ama szempontok 
egyike, melyek közoktatásügyi kormányunkat a vállalat támoga
tására birták, a mint erről az előszó hálásan meg is emlékezik. 
Kár, hogy a magyar czímek egy részét a sajtóhibák elcsúfítot
ták. Egyébként akadnak más nyelvűeknél is. A magyar és más, 
kevésbbé általánosan elterjedt nyelvű czímek német vagy franczia 
fordításban is közölve vannak. Talán czélszerűbb volna a kettő 
közül valamelyiknél megállapodni s azt következetesen keresztül
vinni. A vállalatnak mindenesetre tökéletesbülni kell még s hogy 
ez kellő pártfogás mellett nem is fog elmaradni, a szerkesztő 
ügyszeretete remélni engedi. Tervezi a szerkesztő a reprodukcziók 
jegyzékét is. A II . évfolyam — igen helyesen — nem 6, hanem 
csak 4 füzetből fog állani, tehát minden évnegyedről egy az 
eddigieknél természetesen terjedelmesebb füzet fog beszámolni, 
miáltal megszűnik az anyagnak túlságos szétforgácsolása. Egy 
évfolyam ára 15 márka. ' e. I. 

F. Pintor. La libreria Cosimo de Medici nel 1418. Firenze. 
1902. 8-r. 15 oldal. 

E fentebbi czím alatt F. Pintor, a firenzei Biblioteca 
Nazionale könyvtárnoka kiadta Medici Cosimo könyveinek egy 
1417-ben felvett lajstromát. Ez a könyvjegyzék csak része egy 
nagy leltárnak, a mely a Medici János házában talált összes 
ingóságokról számol be, s melynek eredetijét a firenzei állami 
levéltárban őrzik. 

Ez az első adat a világhírű gyűjteményről. Bizonysága 
annak, minő szerény kezdetből nőtt ki a nagy Bibliotheca Medicea, 
A lajstrom mindössze hetvenegy műről tesz említést; melyek 
közül hármat Medici János őriztek, a többit pedig Cosimo iro
dájában (nello scriptorio di Cosimo). A szűkszavú jegyzék csak 
rövid czímeket ad, de a korhoz mérten mégis pontosnak mond
ható, mert a régibb darabokat megjelöli, ilyen formán : Tre decke 
di Livio in due volumi di lettem antica, vagy : Gitistino di 
lettera longobarda. Legnagyobb számmal a régi latin írók van
nak képviselve, Cicero egymaga 10 darabbal szerepel a lajstrom
ban. Azt természetesen mondani sem kell, hogy Boccaccio, 
Petrarca és Dante nem hiányoznak. 

Az érdekes füzetkét a középkori irodalom és könyvészet 
tanulmányozóinak ügyelmébe ajánljuk. V. 

20* 
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F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E . 

I. 
HAZAI FOLYÓIRATOK. 

Az Egyetemes Phi lo log ia i Közlöny XXVII. évfolyamának 
3. 4. 5. 6—7. füzeteiben (1903 márczius—július) Kont Ignácz az 
1898 —1902. é v e k f r a n c z i a f i l o l ó g i a i i r o d a l m á t ismer
teti. A 6 — 7. füzetben ezenkívül Binder Jenő P . H o r v á t h Á d á m 
é n e k g y ű j t e m é n y é n e k a brassói állami főreáliskola könyvtárá
ban levő kéziratát ismerteti s ugyanez a kettős füzet tartalmazza 
Hellebrant Árpád repertóriumát az 1902. é v i m a g y a r f i l o l ó g i a i 
i r o d a l o m r ó l . 

Az Erdélyi Múzeum XX. kötetének 5. füzetében (1903 május 
15) tudósítás olvasható B r . B á n f f y G y ö r g y c s a l á d i l e v é l 
t á r á n a k az Erdélyi Múzeum könyvtárába való elhelyezéséről. — 
A 6. füzet (1903 június 15) közli dr. Erdélyi Pál jelentését az. 
E r d é l y i M ú z e u m k ö n y v t á r á.n a k 1902. é v i á l l a p o 
t á r ó l . 

Az I rodalomtö r ténet i Közlemények XIII. évfolyamának 
2. füzete a következő tartalommal jelent meg : Bayer József. Az első 
magyarnyelvű színi előadás a fővárosban és gróf Waltron. — Dézsi 
Lajos. Az irodalomtörténet módszerei (II. közlemény). — Kunfi 
Zsigmond, Toldy Ferencz (befejező közlemény). — Dr. Viszota Gyula, 
Dobozi M. és hitvese tört. költői feldolgozása (bef. közi.). — Olasz 
József, Szánoki Gergely. — Katona Lajos. Az Ehrenfeld és Domon-
kos-codex forrásai (bef. közi.). — A d a t t á r : Hellebrant Árpád. 
Enyedi György XVI. századbeli latin költeménye. — Földvári 
László, Egy s.-pataki deák tréfás verses prédikácziója, — Gyalui 
Farkas, Tótfalusi Kis Miklós verses ethicája. — Dékáni Kálmán, 
Kazinczy Ferencz családi levelezése. (I. közi.) — Bécsey Viktor, 
Böngészet a pannonhalmi kézirattárból. — Koncz József, Bolyai 
Farkas töredékjegyzetei (bef. közi.). — Esztegár László, Magyar írók 
levelei Egressy Gáborhoz (bef. közi.). — Ferenczi Zoltán. Wesse
lényi Miklós levele ifj. Wesselényi Ferenczhez. — Dékáni Kálmán, 
Az 1649. évi országgyűlésen Keviczky János ellen írt gúnyvers. — 
Jónás Károly, Javaslat gr. Széchenyi István érdemeinek törvénybe
iktatása iránt Zsoldos Ignácztól. —- I s m e r t e t é s e k . B í r á l a 
t o k . Georges Pélissier, Le mouvement littéraire contemporain. 
Ism. Téri József. — Irodalomtörténeti repertórium Hellebrant 
Árpádtól. 

A Grafikai Szemle XIII. évfolyamának Ö. számát (1903 
május) Gyalui Farkasnak F i r t i n g e r K á r o l y r ó l szóló megemlé
kezése vezeti be. Hosszabb közlemény ismerteti az Iparművészeti 
Múzeum e x - l i b r i s k i á l l í t á s á t . — A 6. szám (1903 június) 
be is mutat néhányat az e x - l i b r i s e k közül. 
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A Századok XXXVII. évfolyamának 1—6. füzeteiben (1903 
január—június) Margalits Ede és később Emyey József s z l á v t ö r 
t é n e t i s z e m l é j e , az 1. 2-ben Mangold Lajostól a h a z a i h í r 
l a p o k r e p e r t ó r i u m a olvashatók. A 4. füzetben ezenkivül Naményi 
Lajos ismerteti Sennowitz Adolf dolgozatát M a n l i u s J á n o s r ó l , 
Német Ambrus pedig k é t g y ő r i b e n c z é s t a n á r n a k 1847-
48-b a n k i f e j t e t t k ö n y v r e v i s o r i m ű k ö d é s é r ő l ír. — 
Az 5. füzet közli Domanovszky Sándor ismertetését R. F r . K a i n d 1 
S t u d i e n z u d e n U n g a r i s c h e n G e s c h i c h t s q u e l l e n czímű 
művéről. Az 5. és 6. füzetben az 1900/1901. évi i s k o l a i é r t e 
s í t ő k b e n megjelent t ö r t é n e l m i é r t e k e z é s e k repertóriumát 
közli Lukinich Imre. 

I I . 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK. 

Centralblatt für Bib l io thekswesen . XX. évfolyam 6. szám 
(1903 június): P. E. Richter, Die Regelung der Oberaufsicht über 
kirchliche Bibliotheken im Königreich Sachsen. — R. Schmertosch 
von Miesenthai, Die Pirnoer Kirchenbibliothek mit ihren Handschrif
ten und Inkunabeln. — Eb. Nestle, Die erste Lutherbibel mit Vers
zählung. — Eb. Nestle, Zum Verzeichniss der griechischen Hand
schriften der K. Universitätsbibliothek in Tübingen. — L. Colin. 
P. E. Richter, A. Hofmeister, Tycho Brahes Astronomiae instauratae 
Mechanica von 1598. — Gr. Kohfeldt, Der Lübecker Vikar Conrad 
Stenhop. ein mittelalterlicher Illuminator und Büchersammler. — 
Kurt Tautz, Das dem Reichsamt des Innern unterstellte Deutsche 
Bureau der internationalen Bibliographie in Berlin. — Ad. Hofmeister, 
Ein Vorschlag zur Güte (az egyetemi iratok jegyzéke ügyében). — 
X. Y. Die Subalternen im Bibliotheksdienst. — R e c e n s i o n e n 
u n d A n z e i g e n : Léon Lejeal, Les autiquités Mexicaines (az iro
dalom bibliogr. ismertetése a Bibliothèque des bibliographies critiques 
ez. gyűjteményben) (E. Förstemann) Paul Kristeller, Andrea Man-
tegna (Er.) Állandó rovatok : Mitheilungen aus und über Bibliothe
ken. Vermischte Notizen. Neue Erscheinungen auf dem Gebiete des 
Bibliothekswesen. 

Deutsche Li t teraturze i tung. XXIV. évfolyam 19. szám 
(1903 május 9) : D. 3 or déli, Répertoire bibliographique des Revues 
françaises pour l'année 1899. — 20. szám (1903 május 16): Henry 
Harrisse, Les falsifications bolognaises, reliures et livres. — 22. szám 
(1903 május 30) : Leo Baer, Die illustrierten Historienbücher des 
XV. Jahrhunderts. — 23. szám (1903 június 6 ) : F . Eichler, Quellen-
sammlung für Geschichte des deutschen Bibliothekswesens. — 24. szám 
(1903 június 13): I. Tews, Wie gründet und leitet man ländliche 
Volksbibliotheken? — 25. szám (1903 június 20) : J . AV. Clark, 
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The care of books. — 26. szám (1903 június 27.) W. de Wreese, 
Eene Bibliotheca neerlandica manuscripta. 

La Bibliofil ia V. évfolyam 1 — 2. szám (1903 április— május) : 
C. Lozzi. Cecco d'Ascoli (bef. közi.) — M Falod—Pulignani, L"arte 
tipografica in Foligno nel X V I secelo. (folyt.) — Giuseppe Fumagalli, 
Di Demetrico Canevari medico e genovese e delle preziose legature che 
si dicono a lui appartenuta. (folyt.) — 3 — 4. szám (1903 május — 
június) : Gr. Fumagalli és M. Faloci-Pulignani közleményeinek folyta
tásán kívül : Hugues Vaganay, Amadis en français. — Necrologio : I l 
Prof. Comm. Bernardino Peyron (Carlo Frati.) 

Le Bib l iographe Moderne . VII. évfolyam 1903 január— 
áprilisi füzet (37 — 38. szám): H. F . Delaborde, Le plus ancien inven
taire des registres du Trésor des Chartes et les registres de chan
cellerie. -—F. Gerbaux, La papeterie de Buges en 1794. — L. Lecestrc. 
Table de la »Chronologie militaire« de Pinard. — Ch. Enschedé, 
Le premier ouvrage imprimé de G-utenberg, d;aprés Otto Hupp. — 
C h r o n i q u e d e s a r c h i v e s : Autriche-Hongrie. France. Italie. 
Russie. — C h r o n i q u e d e s b i b l i o t h è p u e s : Allemagne. Autri
che-Hongrie. France. Grande-Bretagne. Italie. Pays-Bas. Suisse. — 
C h r o n i q u e b i b l i o g r a p h i q u e : Deux nouveaux périodiques 
bibliographiques en Belgique. Un répertoire de synthèse historique. 
La »Revue générale de bibliographie française«. Le »Bibliographi-
icher Monatsbericht der Schul- und Universitätsschriften«. Le catalogue 
Internationale de la littérature scientifique. Une bibliographie de 
s'histoire de France depuis 1789. Bibliographie de l'Espagne. 
Notes bibliographique sur l'histoire des arts industriels en 
France. Bibliographies de l'histoire de classes ouvrières. Biblio
graphies philologiques. Bibliographies géographiques et géologiques. 
Bibliographies de livres liturgiques. Description correcte des livres. 
Une bibliographie russe. Deux catalogues de la librairie Jaques 
Rosenthal. Un livre d'Erasme condamné. — C o m p t e s r e n d u s 
e t l i v r e s n o n v e a u x : Revues speciales. Sam. Clason. Studier 
öfver Arkiwäsendet i utlandet (H. S.). Mr. R. Fruin, Rijks Archief-
Depot in de Provincie Zeeland ; Het archief der 0. L. V. Abdij 
te Middelburg (H. S.). Elie Blanc et Hugues Vaganay, Réper
toire bibliographique des auteurs et des ouvrages contemporains de 
langue française ou latine (H. S.). Dr. Cenek Zibrt. Bibliographie 
Ceské historié (H. S.). J . N. Larned, The literature of American 
history ; a bibliographical guide (H. S.). August Mau. Katalog der 
Bibliothek des kaiserlich deutschen archeologischen Instituts in Rom 
(H. S.). Alfred TTotquenne. Catalogue de la bibliothèque du conser
vatoire royal de musique de Bruxelles (Henri de Curzon). 

R e v u e des B ib l io thèques . XIII. évfolyam 1—4. szám (1903 
január—április) : Dr. F . L. Halm, Note sur les Commentaires de la 
Faculté de Médecine de Paris et sur quelques autres documents 
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manuscrits concernant l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 
— Daniel Serruys, Catalogue des manuscrits conservés au Gymnase 
grec de Salonique. — B i b l i o g r a p h i e : Giulio Bertoni, La Bib-
liotheca Estense e la coltura ferrarese ai tempi del duca Ercole I, 
1481 —1505 (Léon Dorez.) Paul Lacombe, Bibliograqhie des travaux 
de M. Leopold Delisle (Léon Dorez.) Paul Lacombe, Bibliographie 
des travaux de M. Leopold Delille (Léon Dorez.) — C h r o n i 
q u e d e s b i b l i o t h è q u e s : Allemagne. Belgique. Etats-Unis d'Amé
rique. France. Italie. Pays-Bas. — 5—6. szám (1903 május—június) : 
I. Gautier, Le Décret de 1809 et les droits de l'Etat, sur les manuscrits 
des bibliothèques publiques. — H. Omont, Listes des recueils de fac-
similés et des reproductions de manuscrits conservés à la Bibliothè
que nationale. — B i b l i o g r a p h i e : Bibliothecae Apostolicae Vati-
canae Codices manu scripti recensiti iussu Leonis X I I I . Pont. Maximi 
etc. Codices Urbinates latini. Codices Vaticani latini (Léon Dorez.) 
Andrea. Moschetti, I l museo civico di Padova (Léon Dorez.) Fac
simile de livres copiés et enluminés pour le roi Charles Y ; souve
nir de la journée du 8. mars 1905 offert à ses amis par Leopold 
Delisle. — C h r o n i q u e d e s b i b l i o t h è q u e s : Allemagne. 
Etats Unis. France. Italie. 

Rivis ta dél ie Bib l io teche e degl i A rch iv i . XIV. évfolyam 
5—6. szám (1903 május—június): Alessandro (ïAncona e Giuseppe 
Fumagalli, Proposta di una biliografia italiana. — Giulio Coggi-
ola, Proposta -di reintegrazione nella sede naturale dei fondi far-
nesiani degli archivi di Napoli e di Parma. — Guido Biagi, Lettére 
édite del Dr. H. Holland a Ugo Foscolo. •— Ettore Gèlera, Angelo 
Brofferio. contributo, bibliogratico. — Bernardino Peyron (a turini 
nemzeti könyvtár tiszteletbeli könyvtárnokáról szóló nekrológ.) — 
L. -R. La libreria del Boccaccio. 

Zeitschrift für Büche r f reunde . VII. évfolyam 3. füzet (1903 
június) : Walter von Zur Westen, Moderne Arbeiten der angewandten 
graphischen Kunst in Deutschland. IV. Das Plakat. —• Budolf Beer, 
Die Privatbibliothek des Fürsten Trioulzio in Mailand. — K r i t i k : 
F. J . Kleemeier, Handbuch der Bibliographie (Dr. Zaretzky). Douglas 
Cockerell, Der Bucheinband und die Pflege des Buches (—g.) 
Ahnenreichen aus dem Stammbaum des portugiesischen Känighauses 
von H. G. Ströhl mit einen kurzen Abhandlung über die flandrische 
Buchmalerei des XV. und XVI. Jahrhundert von L. Kömmerer (K. 
E. Graf zu Leiningen-Westerburg.) 
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A MAGYAR BIBLIOGRÁFIAI IRODALOM AZ 1903. ÉV 
MÁSODIK NEGYEDÉBEK 

Összeállítja : DR. GULYÁS PÁL. 

ALAPSZABÁLYAI, AZ ó-radnai olvasó-egyesület —. Besztercze. 1902. 
Botschar T. 8-r. 28 1. 

ALAPSZABÁLYAI, A teregovai magyar olvasó-kör —. Lagos. 1903. Weisz 
és Sziklai. 8-r. 10 1. 

BARCZA IMRE. Gazdaságtörténelmi irodalmunk 1902-ben. (Magyar 
gazdaságtörténelmi szemle. X. évf. 8—4. füz.) Budapest. 1903. Pátria irod. 
váll. és ny. részv.-társ. 8-r. 185—189 1. 

BELL PÉTER 1. Csernay József alatt . 
CHOLNOKY JENŐ. Mutató a Földtani Közlöny XIII—XXX. köteteihez. 

General-Register zu den Bänden XIII—XXX. des Földtani Közlöny (Geolo
gische Mitteilungen). Budapest. 1903. Franklin társulat nyomdája. 8-r. 256 1. 

CSERNAY JÓZSEF ÉS BELL PÉTER. Budapesti I I I . ker. egyesült polgári 
kör könyvtári jegyzéke. 1903. Budapest. 1903. Wimmer Márton. 8-r. 23 1. 
Ára 20 fül. 

CSETRI KÁROLY. A tanári könyvtár czímjegyzéke. (Folytatás) (A zom-
bori állami fó'gymnasium XXXI-ik évi értesító'jében az 1902—1903. tan
évről.) Zombor. 1903. Bittermann Nándor és fia. 8-r. 29—37 1. 

CZAKÓ ELEMÉR. AZ orsz. magyar iparművészeti múzeum ex-libris 
kiállításának katalógusa. Budapest. 1903. Franklin társulat nyomdája. 
8-r. 117 1. 1 levél. Ára 50 fül. 

CZÍMJEGYZÉKE, A magyar királyi lugosi 8. honvéd gyalogezred tiszti 
könyvtárának —. Lúgos. 1903. Virányi János. 8-r. 64 1. 

BMBERGER JÁNOS és KÉMÉNYDI ERNŐ. A »Budapest I I I . ker. nép- és 
iskolai-könyvtár« könyvjegyzéke. 1903. Budapest. 1903. Wimmer Márton. 
8-r. 32 1. 

ÉVKÖNYVE. Magyar könyvkereskedó'k —. XIII . évf. Szerkesztette Rényi 
Károly. Budapest. 1903. Pallas részv.-társ. kny. 8-r. XLV, 410 1. 

PRAKNÓI VILMOS. A Korvina könyvtárban másolt kéziratok Emich 
Gusztáv gyűjteményében. (Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1901. évfolya
mából.) Budapest. 1903. Athenaeum részv.-társ. könyvnyomda. 8-r. 14 1. 
1 melléklet. 

HAVRANEK ANTAL igazgató évi jelentése a székesfejér vári felső- és 
vízivárosi olvasó-kör 1903. évi február hó 1-én tartot t közgyűlésén. Székes
fejérvár. 1903. Számmer Imre. 8-r. 11 1. 

HÁZSZABÁLYAI, A segesvári magyar kaszinó — és könyvtári szabályai. 
Segesvár. 1903. Michailovits József. 8-r. 12 1. 

HELLEBRANT ÁRPÁD. A magyar philologiai irodalom 1902-ben. (Egye
temes Philologiai Közlöny. XXVII. évf. VI—VII. füz.) Budapest. 1903 
Franklin társulat nyomdája. 8-r. 531—639 1. 

HELLEBRANT ÁRPÁD. Repertórium. (Irodalomtörténeti Közlemények. 
XIII. évf. 1. 2. füz.) Budapest. 1903. Athenaeum i-észv.-társ. nyomdája. 
S-r. 126 — 128., 155—156 1. 

INDEX signorum »ex-libris« dictorum bibliothecae ecclesiae metropoli-
tanae Strigoniensis. — Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár »ex-libris* 
könyvjégyeinek lajstroma. Egy színnyomatú és 12 eredeti rézmetszű képpel. 
Esztergom. 1903. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 56 1. 

IRODALMA, Az iparművészet —. 1903. Márczius-április. (Magyar Ipar
művészet. 11. évf. 3. sz.) Budapest, 1903. Athenaeum részv.-társ, nyomdája. 
4-r. V—VI. 1. 

IRODALOM, Közgazdasági —. (Lezárva 1903. márczius 31-én) (Közgaz
dasági Szemle. XXVII. évf. 29. köt.) Budapest. 1903. Pesti könyvnyomda 
részv.-társ. 8-r. 323—332 1. 
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IRODALOM, Közgazdasági —. (Lezárva 1903. április 30-án.) (Közgazda
sági Szemle. XXVII. évf. 29. köt.) Budapest. 1903. Pesti könyvnyomda 
részv.-társ. 403—416 1. 

IRODALOM, Közgazdasági —. (Lezárva 1903. május 31-én.) (Közgazda
sági Szemle. XXVII. évf. 29. köt.) Budapest. 1903. Testi könyvnyomda 
részv.-társ. 8-r. 480—492 1. 

JEGYZÉK, Könyvtári. Temesvár-gyárvárosi kereskedelmi alkalmazottak 
önképzó'-köre. 1. sz. 1903. márczius hó. Temesvár. 1903* Mangold Sándor. 
8-r. 12 1. Ára 10 fllL 

JEGYZÉKE, A »biharmegyei nemzeti easinó« könyvtárának betűsoros —. 
Szerzők szerint rendezve. 1903-ik év. Nagyvárad. 1903. ifj. Berger Sámuel. 
8-r. 255 1. 

JEGYZÉKE, A fejértemplomi áll. főgymnasium ifjúsági könyvtárának —. 
(A fejértemplomi m. kir. állami főgymnasium XXVII. értesítőjében). Fejér-
templom. 1903. Wunder Gyula. 8-r. 1 — 18 1. 

JEGYZÉKE, A székelyudvarhelyi kaszinó könyvtárában levő összes 
művek betűsoros —. Székelyudvar hely. 1903. Becsek D. fia. 8-r. 14, 2 1. 

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Múzeum 1902. évi állapotáról. Közzé
teszi a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága. Budapest. 1903. Athenaeum 
részv.-társ. nyomdája. 8-r. 192 1. 

KATALOGUSA, A IX-ik szakosztály könyvtárának —. 1903. (Kereskede
lemügyi m. kir. minisztérium.) Budapest. 1903. Athenaeum részv.-társ. nyom
dája. 8-r. 48 1. 

KÉMÉNYDI ERNŐ 1. Bmberger János alatt. 
KIMUTATÁSA, A magyarországi művezetők I. kerületi könyvtár —. 

Budapest. 1903. Wimmer M. 8-r. 4 1. 
KIVONAT az Országos Magyar Iskola-egyesület vándorkönyvtárainak 

szabályzatából. Budapest. 1903. Szent László könyvnyomda. 8-r. 8 1. 
KOMENDA JÁNOS 1. Losonczi Antal alatt . 
KÖNYVEK, Uj —. (Magyar gazdaságtörténelmi szemle. X. évf. 5—6. füz.) 

Budapest. 1903. Pátria irod. váll. és ny. részv.-társ. 8-r. 277—283 1. 
KÖNYVEK, ü j —. (Századok. XXXVII. évf. 4—5. 6. füz.) Budapest. 1903. 

Athenaeum részv.-társ. könyvnyomdája. 8-r. 389 — 393., 488—490., 585—559 1. 
KÖNYVÉSZET. (Magyar Nyelvőr. XXXII. évf. IV. V. füz.) Budapest. 

1903. Athenaeum részv.-társ. nyomdája. 8-r. 228., 284 1. 
KÖNYVÉSZET, Külföldi —. II . Modern philologia. (Egyetemes Philolo-

giai Közlöny. XXVII. évf. VI—VII. füz.) Budapest. 1903. Fi-anklin társulat 
nyomdája. 8-r. 639 — 640 1. 

KÖNYVJEGYZÉK. Bücher-Katalog. 1903. (Szliácsi fürdőigazgatóság.) 
Beszterczebánya. 1903. Machold F . 32, 2 1. 

KÖNYVJEGYZÉKE. A budapesti czipőfelsőrész készítő munkások és mun
kásnők szak- és munkaközvetítő egyesületének —. Budapest. É. n. Lőbl 
Dávid és fia. 8-r. 8 1. Ára 10 fül. 

KÖNYVTÁRJEGYZÉKE, A vasvári easinó második —. Budapest. 1903. 
Bózsa Kálmán és neje. 8-r. 19, 13 1. 

LEITNER FERENCZ. 1. Lomoschitz Károly alatt. 
LOMOSCHITZ KÁROLY és LEITNER FERENCZ. A kismartoni kaszinó-egy

let könyvtárának 3-ik pótjegyzéke. Összeállította 1903. június 1-én —. 
Verzeichniss der seit dem 15. Januar 1901 angekauften Werke der Eisen
städter Casino-Bibliothek. Kismarton. É. n. Gabriel J. 8-r. 22 1. Ára 20 rill. 

LOSONCZI ANTAL és KOMENDA JÁNOS. AZ óbecsei magyar népkör köny
veinek jegyzéke. Ó-Becse. 1903. Lévai Lajos. 8-r. 36 1. Ára 40 f. 

MARTINÉK BÉLA. A makói kaszinó könyvtárában levő könyvek czím-
jegyzéke az 1903. évben. Makó. 1903. Gaál László 8-r. 42, 2 1. 

(NÉMETH SÁNDOR.) A csanádmegyei tanító-egyesület könyvtár jegyzéke. 
Makó. 1903. Kovács Antal. 8-r. 15 1. 
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NÉVJEGYZÉKE, A mezőtúri iparos ifjak önképző-egylete könyveinek 
betűsoros —. Mezőtúr. 1903. Gyikó K. 8-r. 16 1. 

NÉVJEGYZÉKE, A mezőtúri ipartestület könyveinek betűsoros —. 
MezőttVr. 1903. Gyikó K. 8-r. 20 1. 

NÉVSORA, A kunhegyesi iparos olvasó-kör könyvtárának —. Mezőtiír. 
É. n. Gyikó K. utóda Kanyó Antal. 8-r. 20 1. 

PATAKI BÉLA. A magyar méhészet irodalma. (A »Méhészeti Zsebkönyv« 
1903. évre czimű munkában.) Nagybánya. 1903. Molnár Mihály. 8-r. 123—135 1. 

PETRIK GÉZA. Magyar könyvészet. 1886 — 1900. Az 1886—1900. évek' 
ben megjelent magyar könyvek, hírlapok és folyóiratok, atlaszok és térképek 
összeállítása. Tudományos szak- és tárgymutatóval. Első füzet. A — Elmél
kedések. Budapest. 1903. Athenaeum részv.-társ. könyvnyomdája. 8-r. 160 1. 
Ara 5 kor. 

PUSZTAI FERENCZ. Nyomdásza ti mesterszók. Budapest. 1902. Pallas 
részv.-társ. kny. 12-r. 205 1. 

RÉCSEY VIKTOR. Ex-libris kiállítás Budapesten. (Magyar Szemle. 
XV. évf. 22. sz.) Budapest. 1903. Hunyadi Mátyás-intézet. 2-r. 2 5 4 - 2 5 6 1. 

RENDSZABÁLYAI. AZ E. M. K. E. balázsfalvi-vidéki köre könyvtárá
nak — és könyvjegyzéke. Balázsfalva. 1903. Gör. kath, papnövelde nyom
dája 8-r. 91 1. 

RÉNYI KÁROLY 1. Magyar könyvkereskedők évkönyve alatt. 
STAMPFEL KÁROLY kiadványainak jegyzéke. Pozsony. 1873—1903. 

Pozsony. 1903. Eder István. 8-r. 120 1. 
SZABÓ KÁLMÁN. Emlékirat a tiszántúli ev. ref. egyház kerület által 

felállítandó protestáns nyomda tárgyában. Budapest. 1903. Pesti könyvnyomda 
részv.-társ. 8-r. 30 1. 

SZAKKÖNYVTÁR. (Navratil Ákos : Jelentés a társadalmi múzeum beren
dezéséről és annak első évi munkásságáról, ez. munkában.) Budapest. 1903. 
Athenaeum részv.-társ. nyomdája. 8-r. 168—265 1. 

VERZEICHNIS der Büchersammlung des Siebenb.-sächs. Landwirtschafts-
Vereines. Nagyszeben. É. n. Krafft V. 8-r. 56 1. 

WIESNER JAKAB. A kiadóról és a könyvről. Budapest. 1903. Bózsa 
Kálmán és neje. 8-r. 15 1. Ára 50 fül. 

WIESNER JAKAB. A könyvkereskedő hivatásáról. Budapest. 1903. Rózsa 
Kálmán és neje. 8-r. 15 1. Ára 50 fill. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

X I I I . L e ó p á p a -f. P. évi Julius hó 20-án röppentette szét a távíró 
világszerte a hírt, hogy a katholikus egyház látható feje, XIII . Leó pápa, 
ki ez évben ünnepelte pápaságának 25. évfordulóját, megszűnt élni. Halála 
millió és millió katholikus hívő szivét borította gyászba, és azon milliók, 
kiknek XIII . Leó hosszú pontifikatnsa alkalmat nyújtott, hogy az apostolok 
fejedelmének utódját szinró'l szinre láthassák, soha sem fogják elfelejteni azt 
a mély benyomást, melyet a gyönge testalkatú, de lelkére, szellemére ifja 
aggastyán mindenkire ki őt látta, gyakorolt. Hatalmas, nagy szellem köl
tözött el vele, ki az egyházat, a pápaságot oly polczra emelte, a melyen 
csak megtartani is, utódjának nagy gondja leend. 

Az egyházfő, a politikus érdemeit méltatni nem e lapokra való. Hogy 
mégis megemlékezünk róla, annak oka pontifikatasának a tudományokra való 
nagy jelentőségében rejlik. Az ő uralkodása a tudományok, jelesül a bölcsé
szet és a történettudományok történetében mély nyomokat hagy maga után. 
A bölcsészeti tudományban az Aquinói Szent-Tamás által kifejtett tanokon 
alapuló bölcselkedés föllendülése és behatóbb művelése XII I . Leó pápa nevé
hez fűződik. Ep így az ő nevéhez fűződik a történelmi tudományok kime
ríthetetlen kincsesbányájának, a vatikáni titkos levéltárnak megnyitása is, 
melynek jelentőségét csak akkor mérlegelhetjük, ha a pápai levéltárak anyagán 
alapuló és azóta megjelent munkák sorozatán végignézünk. 

Még nem is oly nagyon régen volt az, hogy a vatikáni levéltárak a 
kutatók elől szigornan el voltak zárva. Az ott felhalmozott kincsek között 
csak nagy r i tkán kutathatot t egy-egy szerencsésebb halandó és még akkor 
is mily nehézségek gördültek útjába. Hiszen a vatikáni levéltár nagytado-
mányu praefektusa Theiner Ágoston is állítólag azért bocsáttatott el oly 
hirtelen IX. Pius pápa által, mert a vatikáni levéltárból a tridentinumra 
vonatkozó okmányokat szolgáltatott ki, és lord Actont a levéltárba bebocsá-
totta. XIII. Leó pápa a vatikáni levéltár kezelésébe is változást hozott be. 
Mindjárt trónralépte után elrendelte a levéltárnak a kutatók részére való 
megnyitását. Az 1883 augusztus 18-án kelt. De Luca, Pi tra és Hergenröther 
bibornokokhoz intézett »Saepenumero considérantes« levél a történettudomány 
emeléséről és a történetírásról fényes bizonysága annak, hogy mit tar tot t 
XIII. Leó a történetírásról, s hogy mi volt czélja a vatikáni levéltárak és 
a könyvtár megnyitásával. Az 1834 május 15-iki Hergenröther bibornokhoz 
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intézett »La singulare importauza« levél a pápa újabb gondolkodását mutatta, 
ki a levéltár mellett egy palaeographiai iskola felállítását rendelte el. 

Hogy a vatikáni levéltár és a könyvtár megnyitása a történelmi és 
segédtudományok fejlődésére mély hatással volt, mi sem bizonyltja jobban, 
mint az a körülmény, hogy az európai nemzetek majd mindegyike küldi ki 
történészeit a vatikáni levéltár kincseinek kiaknázására és egymásután kelet
keztek az örök városban történelmi intézetek, melyek az ott felhalmozott 
anyagnak tudományos kiaknázását feladatukul tűzték ki. A történelem és 
segédtudományainak nem egy homályos pontja nyert megvilágítást a napfényre 
került anyag által. És midőn pár évvel ezelőtt fölmerült a súlyos aggály, 
hogy Leó pápának halála esetére az a páratlan liberalizmus, melylyel a 
levéltári kincsek a kutatók rendelkezésére bocsáttattak, meg fog szűnni és a 
levéltár ajtai újból bezárulnak, a tudományos világban nagy mozgalom támadt. 
A német történészeknek egyik vándorgyűlésén is kifejezést nyertek ez aggo
dalmak, melyek remélhetőleg nem fognak megvalósulni. A vatikáni levéltár 
megnyitása óta mind fényesebben nyert igazolást az 1883 augusztus lS-ki 
pápai levél azon állítása »A történelem hamisítatlan szava nagyszerűen 
védelmezi az egyházat és a pápaságot mindazok előtt, kik higgadtan és elő-
itéletek nélkül hallgatnak rá.« 

Az egyház és a világpolitika évkönyveiben XIII. Leó nevét kormány
zati tényei, államférfiúi bölcsesége fogják megörökíteni, a történelmi tudo
mányok történetében a vatikáni levéltár megnyitása fogja nevét örökké 
emlékezetessé tenni. A. A. 

Dr. P a u l e r G y u l a f. Abban a gyászban, mely dr. Panier Gyula 
m. kir. orsz. főlevéltárnoknak f. évi Julius hó 8-ikán bekövetkezett halálával 
a magyar tudományosságot érte, a M. N. Múzeum Széchényi orsz. könyvtára 
is osztozik. Nemcsak annál a viszonynál fogva, mely a könyvtárt nemzeti 
multunk búváraihoz fűzi, kiknek sorában Pauler Gyula a legkiválóbbak közt 
foglalt helyet. Szorosabb kapcsolatot teremtett könyvtárunk és a megboldo
gult között Pauler Gyula illusztris hivatalos állása. Az Országos Levéltár 
és a M. N. Múzeum könyvtára tudományos tekintetekben igen sokszor van
nak egymásra, közös, kölcsönös tevékenységre utalva s e közös munkásság 
minél nagyobb fokú összhangja a hazai tudományosságnak elsőrangú érdeke. 
Ezt az érdeket mélyebb belátással és lelkesebb buzgalommal szolgálni alig 
lehet, mint azt Pauler Gyula tette, ü g y nagyobb ügyeknél, minők a Hunyady-
levéltár visszacserélése vagy a Pozsonyi-gyűjtemény megszerzése voltak, mint 
a minduntalan előforduló kisebb kérdésekben a legmesszebb menő kollegiali
tást a legnagyobb lelkiismeretességgel párosította. Méltán rászolgált arra, 
hogy könyvtárunkban hosszú ideig hálával emlegessük nevét. 

A M. Nemz. Múzeum díszes koszorút helyezett Pauler Gyula ravata
lára, ki buzgó tagja volt a nemzeti múzeumi tanácsnak is. A M. Nemz. 
Múzeum Széchenyi orsz. könyvtára pedig a következő részvétiratot intézte az 
Orsz. Levéltárhoz : 

»A m. kir. orsz. levéltárnak, Budapest. A Magyar Nemz. Múzeum 
könyvtára mély megilletődéssel értesült arról a súlyos veszteségről, mely 
az Országos Levéltárat nagynevű főnökének s a hazai tudományosság kiváló 
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diszének, dr. Pauler Gyula orsz. főlevéltárnok lírnak oly megdöbbentően 
váratlan halálával érte. Midőn szomorú kötelesség gyanánt sietek könyvtárunk 
legőszintébb részvétét tolmácsolni az Orsz. Levéltár előtt, önkéntelenül is 
emlékeznem kell arra a megtisztelő kollegialitásra és szives szolgálatkész
ségre, melyet a megboldogult kiváló férfiú a könyvtárunkkal való sürü hiva
talos és tudományos érintkezésben minden egyes alkalommal tanúsított. 
Emlékét könyvtárunk is hálás kegyelettel fogja megőrizni. A könyvtár igaz
gatójának távollétében Budapest 1903. jul. 10. Szinnyei József, igazgató-őr.« 

I s m e r e t l e n r ó m a i K o r v i n - k ó d e x . A Eómában tar tot t nemzet
közi történelmi kongresszus alkalmat nyújtott a Korvin-kódexek egy buzgó 
kutatójának, hogy érdekes felfedezést tehessen. Ez alkalommal ugyanis szép 
bibliográfiai és miniatűr kiállítást rendeztek Eómában a kongresszussal 
kapcsolatban, a hol többek között a Casanote-könyvtár egy XIII . századi 
szépen miniált kódexe is ki volt állítva. A kódex czímlapján levő czímer 
nagyon rongált s senki sem sejtette róla, hogy Mátyás király csímerét ábrá
zolja, következésképen nem tudták róla azt sem, hogy valamikor Mátyás 
király könyvtárához tartozott. Schönherr Gyula dr., nemzeti múzeumi igaz
gató őr, ki a római történelmi kongresszuson a Magyar Nemzeti Múzeumot 
képviselte, figyelmesebben vizsgálva a czímlapon levő rongált czímert, meg
állapította, hogy az a Mátyás király czímere, következésképen a kódex 
Mátyás király könyvtárához tartozott. E felfedezés tehát nevezetes azért, 
mert ezzel a körülbelől százötvenre menő Korvin-kódexek száma egygyel 
újból gyarapodott. De van a kódexnek nyelvtörténeti jelentősége is. Tartalma 
ugyanis egy ismeretlen szerző XIII. századi orvosi munkája, mely a gyógy
szereket betűrendben sorolja fel. E gyógyszerek túlnyomó része természetesen 
a növényvilágból van véve, ezek nagy része képekkel van szemléltetőbbé 
téve s a szöveget diszítő képek között nyolczvanhét darabnak van magyar 
felírása. E felírások nem egykorúak a kódexszel, hanem a XV. század első 
feléből származnak. Van a felírásókon kívül több magyar bejegyzés is a 
kódexben, melyek tartalmából arra kell következtetnünk, hogy szerzőjük 
valószínűleg egy Buda-környéki pálos szerzetes volt. Összesen nyolczvanhét 
magyar szó van a kódexben, ebből negyven olyan, mely írásban először e 
kódexben fordul elő s körülök több már a közhasználatból is kiveszett. 
Ez a tény biztosítja a kódex nyelvtörténeti becsét. Hogy könyvészeti szem
pontból mennyire érdekes, ahhoz a mondottak után nem kell bővebb magya
rázatot fűznünk. G. A. 

A m ú z e u m i k ö n y v t á r t i s z t v i s e l ő i n e k t u d o m á n y o s u t a z á 
s a i . A f. évben a nm. vallás- és közoktatásügyi minister jóváhagyásával a 
megfelelő alapból nyert segélylyel dr. Melich János I. oszt. segédőr Dalmá-
cziában folytatja szláv nyelvészeti és bibliográfiai tanulmányait. Havrán 
Dániel I. oszt. segédőr a gömöri és gömörkishonti ev. esperességek könyv
es levéltárait, Varjú Elemér I. oszt. segédőr a bécsi udvari könyvtár miniatűr-
gyűjteményét, dr. Vértesy Jenő I I . oszt. segédőr Salzburg, München, Augs
burg, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg könyvtárait fogja tanulmányozni. 
Ugyancsak ez évben teszi meg dr. Esztegár László őr a múlt évben elma-
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radt bécsi útját, melynek czélja irodalomtörténeti kutatások mellett főleg a 
nagy könyvtárakban eszközölt újítások tanulmányozása. 

A k o l o z s v á r i e g y e t e m i k ö n y v t á r b ó l . A nm. m. kir. vallás
os közoktatásügyi minister ur f. évi május hó 27-ikén 49931 —1903. sz. a. 
leiratával dr. Veress Endre dévai áll. főreáliskolai tanárt az 1903/4. tan
évre szolgálattételre a kolozsvári Ferencz-József tud. egyetem könyvtárához 
rendelte. Veress dr. az Erdélyi Múzeum gazdag levél- és kézirattárát fogja 
rendezni és katalogizálni. 

M a g y a r K ö n y v é s z e t 1 8 8 6 — 1 9 0 0 . A Petrik Géza szerkesztésében 
készülő s az 1886—1900 években megjelent magyar könyvek, hirlapok és 
folyóiratok, atlaszok és térképek bibliográfiáját tartalmazó munkából megjelent 
az 1. és 2. füzet magában foglalva az 4- tól Horinká-ig terjedő anyagot. 
A vállalattal, melyet a M. T. Akadémia támogatásával a Magyar Könyv
kereskedők Egyesülete ad ki, legközelebbi füzeteink egyikében érdemlegesen 
fogunk foglalkozni. Most még csak azt emiitjük meg, hogy egy-egy füzet 
ára 5 kor. s a munka az Eggenberger-féle könyvkereskedés bizománya. 

V i d é k i n y i l v á n o s k ö n y v t á r a k f e j l ő d é s e . A hazai könyvtárügy 
fejlődési történetéből ez év első feléből néhány jelentős mozzanatot jegyez
hetünk fel. Egyszerre négy vidéki nyilvános könyvtár alakulása, illetve 
konszolidálódásáról adhatunk örvendetes tudósítást. Az időrendet tekintve 
először a pozsonyi városi közkönyvtár új otthonáról kell megemlékeznünk. 
Pozsony város igen tekintélyes és jól rendezett könyvanyag felett rendelkezik, 
a mely egyes nagyobb egyesületi- és magánkönyvtárak beolvasztásával és 
tervszerűleg eszközölt vásárlásokkal ma már körülbelül 9000 kötetretehető. 
A buzgó utánjárásnak eredményeként jegyezhető fel, hogy a kir. főgimnázium 
u. n. régi könyvtára anyagát, mintegy 8000 kötetet, a mely egy részében a 
hajdani jezsuita kollégiumé, más részében a nagyszombati egyetemé volt, áten
gedi a nyilvános könyvtár czéljaira. További tervek szerint a pozsonyi orvos-
és természettudományi egyletnek mintegy 15.000 kötetből álló könyvtára és a 
város birtokában levő régi, részben igen értékes könyvek csatoltatnak a 
nyilvános könyvtár anyagához. Reménység van arra is, hogy egy-két magán
fél szintén átengedi könyveit a nyilvános könyvtárnak, a mely ezen egye
sítések létrejöttével 30—35,000 kötetre tehető könyvanyag felett fog rendel
kezni. A könyvtár fejlődésével kapcsolatosan napról-napra égetőbb lett az 
elhelyezés kérdése. A könyvtári helyiségek nemcsak szűkek, hanem e mellett 
a higiénikus követelményeknek sem felelnek meg. Az illetékes könyvtári 
körök minden erőt kifejtettek, hogy a város képviseletét akkora áldozatra 
bírják, a melylyel a czélnak és Pozsony kulturális feladatainak megfelelő 
épület legyen emelhető. A fáradozás gyümölcsöt termett, a városi közgyűlés 
elhatározta, hogy a nyilvános könyvtár és múzeum czéljaira az úgynevezett 
hidász-szertár épületét, egy Mária Terézia-korabeli tekintélyes nagyságú 
palotát megfelelően és stílszerűen átalakítja. Valószínűleg a következő forum 
előtt kedvező elbírálás alá esik a határozat és mivel a városnak e czélra 
100,000 korona alapítvány és az orsz. főfelügyelőség által kilátásba helyezett 
tetemes államsegély áll rendelkezésére, Pozsony város nyilvános könyvtára a 
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közel jövőben alkalmas helyiségekben szolgálhatja kultur-missióját. Ugyan
ezen időben Temesvárott és Alsókubinban találunk hasonló örvendetes fel
lendülést. Temesvár város közönsége egész lélekkel szegődött egy nyil
vános könyvtár eszméjének zászlaja alá és tervbe vette, hogy a város 
különböző kulturális egyesületeinek könyvtárait egy czél érdekében nyilvános 
könyvtárrá egyesíti, a melynek magvát a mostani városi könyvtár anyaga 
képezné. Ez utóbbi nevezetes gyarapodást nyert a Baróti Lajos tanár könyv
tára mintegy 5000 kötetre menő anyagának megvételével. Ha a törekvéseket 
siker koronázza, Temesvár városa rövid időn belül 20—22 ezer kötetes 
nyilvános könyvtárral segíti elő a haladás ügyét. Egy nyilvános könyvtár 
alakulására kedvező a helyzet azért is, mert a város egyik iskolájában tágas 
és kellő számú helyiségeket bocsáthat rendelkezésre, és i t t egy nyilvános 
olvasóterem megnyitása már most lehetséges. A tervbe vett és igen nagy 
buzgalommal pártfogolt kultúrpalota felépülése pedig a nyilvános könyvtár
nak végleges és méltó elhelyezést fog biztosítani. Alsókubinban a majdnem 
40,000 kötetet számláló Csaplovits-könyvtár végleges elhelyezése nyert meg
oldást. Az értékes és gazdag anyag nyilvános használata mindeddig nem volt 
lehetséges, mert részben rendezetlenül, illetve feldolgozatlanul hevert, más
részt a zsúfolt helyiségekben sem alkalmas olvasóterem berendezése, sem a 
könyvek kezelhető felállítása nem volt keresztülvihető. Az orsz. főfelügyelőség 
sokszoros utánjárása és buzdítása végre eredményre vezetett és a vármegye 
az állam segélyével most épít hajlékot a tekintélyes könyvgyűjteménynek 
Örvendetes fejlődésnek indult Győr városnak teljesen új keletű könyv
tára. A jelenlegi állomány, a mi 3000—3500 kötetre tehető, egy gazdag 
ajándékkal, a Milkovics—Zámory-féle, magyar történelmi munkákban igen 
gazdag könyvtár beolvasztásával, megkétszereződött. Előnyére van a könyv
tárnak az a körülmény, hogy az új városházában nemcsak az elhelyezésre, 
hanem megfelelő olvasóterem berendezésére is nyerhet alkalmas helyiségeket, 
a mely körülmény remélhetővé teszi, hogy Győr közönségének rövid idő lefor
gása alatt szép és értékes nyilvános könyvtár áll szolgálatára, a mi csupán 
a könyvanyag feldolgozásán múlik. K. L. 

H e y r a a n n J ó z s e f magyar születésű kairói orvos értékes könyvtárát 
felajánlotta a M. Nemz. Múzeumnak. Évek hosszú során át gyűjtötte Heymann 
J. ezen könyvtárát, a melyben Egyiptom történetére, néprajzára, földrajzára 
és művelődési viszonyaira nézve megjelent értékesebb és fontosabb munkák 
tekintélyes számban találhatók. A legkiválóbb egyiptológusok kutatásai
nak eredményét találjuk egybegyűjtve a néhány ezer kötetnyi könyvtárban, 
Amélineau, Brugset, Budge, Bull, Champollion, Ebers, Lepsius, Maspéro és 
sok más nevezetes tudós és kutató vannak képviselve a gyűjteményben. 
A M, Nemz. Múzeum egy önálló egyiptomi vonatkozású könyvtár tör
zséül kivánja elhelyezni ez anyagot, a mely idővel és kellő fejlesztéssel 
az egyiptomi régészeti osztályt kivánja szolgálni. 

A Kisfaludy és gróf Barkóczy családok levéltá rai . Kisfaludy 
Á. Béla egyetemi tanár halálával a Kisfaludy családi iratok második része 
is a múzeumban őrzött Kisfaludy-levéltárhoz csatoltatott. Értékes darabok 
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vannak a középkori anyagban is. de különösen a család két nagy író alak
jára Sándorra és Károlyra vonatkozó levelek teszik becsessé a letéteményt. 
A missilis levelek sorában a két Kisfaludy kortársaitól találunk nevezetes 
darabokat. A levéltár különben szervesen egészíti ki a családi letétemény 
első felét. — A gróf Barkóczy levéltár a család fejének gróf Hadik-Barkóczy 
Endrének elhatározásából nyert a M. N. Múzeum családi letéteményei között 
elhelyezést. A Barkóczy-család XVII. és XVIII. századi előkelő történeti 
szereplése természetessé teszi, hogy a levéltár ezen része különösen gazdag 
közérdekű oklevelekben. A család nevezetes katonai alakjainak, mint gr. 
Barkóczy László ezredesnek, és Barkóczy Ferencznek, II . Bákóczy Ferencz 
marsaljának, továbbá Barkóczy prímásnak előkelő összeköttetéseiből fen-
maradt missilis levelek és azon idők politikai történetére vonatkozó adatok 
szép számmal vannak a levéltárban. A 8000 — 10,000 darabot kitevő anyag 
a gr. Hadik-Barkóczy-család pálóczi kastélyából került a Xemz. Múzeumba. 

K. L. 
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Ullmann Vilmos. IV., Régi posta-u. I. 

Facset: 
*Molnár Árpád. 

Lajta-Sz.-Miklós : 
**Prager Gusztáv. 
*Stiborszky Fülöp. 

Lőcse : 
Seepesvármegyei közigazgatási 

könyvnyomda (tul. : Braun Fülöp). 
Nagybánya : 

••Molnár Mihály. 
Morvay Gyula és Ung I>omokos. 
Veinberger Lajos. 

Nagyiak: 
•Weiss Márk. 

N.-Szeben : 
••Tipográfia részv. társ. 
Tipograria-nvonula (tul. Marschall 

József). 
Német Palánka: 

Kristofek József és Blazsek Józsefné. 
Nyitra : 

Kapsz Győző és Kramár Vilmos. 
Rákospalota: 

Deutsch Mózes. 
Székesfejérvár : 

•Glück Mór. 
Szilágysomlyó : 

Viktoria nyomda (tul. Lázár János), 
Ujverbász : 

••Klingvart Róza. 
Versecz: 

••Steiger és Glaser 
•Glaser Sándor. 

Zilah: 
**Nadler Béni. 
Krausz E. és tsa. (tul. Nadler Béniné, 

Krausz Eszter és Krausz Lajos). 



* 

A Magyar Könyvszemle új folyama. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 1893-ban a Magyar Könyvszemle 

új folyamát indította meg. 
A folyóirat, mint a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának hivatalos 

kiadványa s a magyar bibliográfia egyedüli szakközlönye, 1876 óta áll a haza 
tudomány érdekeinek szolgálatában. Első sorban a múzeumi könyvtár érdekeinek 
eló'mozdítására lévén hivatva, ismerteti annak egyes csoportjait; beszámol az é\ 
gyarapodásról, a végzett munkáról és teljes megbízható képet ad a könytár belső 
életéről. Ismerteti a hazai és külföldi könyv- és levéltárakat, kiváló figyelmet for
dítva ezek magyar és különleges bibliográfiai vonatkozású anyagának felkutatására 
és közzétételére. Számot ad a hazai és külföldi könyvészeti irodalom termékeiről 
s figyelemmel kiséri a külföldi irodalom hazánkra vonatkozó kiadványait. 

A Magyar Könyvszemle évnegyedes füzetekben, évenként márczius, június, 
szeptember és deczember hónapokban jelenik meg 24—26 ívnyi terjedelemben 
több műmelléklettel. Előfizetési ára egész évre 6 korona, a könyvárusi forgalomban 
8 kor.; egy-egy fűzet ára 2 kor. 

Az előfizetési pénzeket a Magyar Nemzeti Múzeum pénztári hivatala 
fogadja el ; a folyóirat szellemi részét érdeklő közlemények a szerkesztő ezimére 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 

A Magyar Könyvszemle régi és új folyamainak kötetei kaphatók Ransch-
burg Gusztáv könyvkereskedésében, Budapest, IV. Ferencziek-tere 2. A régi 
folyam 2—16. kötetének ára kötetenkint 4 korona, az új folyam 1—10. kötetének 
ára kötetenkint 8 korona. Az előfizetések ezentúl is a Magyar Nemzeti Múzeum 
pénztári hivatalához küldendők. 

Megjelent és a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában kapható: A. hazai 
hírlapirodalom 1901-ben. I. A magyar hírlapirodalom, id. Szinnyei Józseftől. 
II. A nem magyar nyelvű hírlapirodalom, Kereszty Istvántól. III. Folyóiratok. 
Kováts Lászlótól. Függelék : A magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok statisz
tikája, id. Szinnyei Józseftől. Ára 1 kor. 10 fillér. 



MAGYAR KÖNYVSZEMLE. - REVUE BIBLIOGRAPHIQUE HONGROISE. 
Publiée par la bibliothèque du Musée National Hongrois 

sous la rédaction de M. François Kollányi. 

Quatre livraisons par an; prix du volume j Nouvelle série. XI. volume. 8. liv-
6 couronnes = 6 francs — 5 maros. raison. Juillet —Septembre 1903. 

Sommaire. 
Francois Kol lányi . La fondation du Musée Nat. Hongrois et la biblio

thèque Széchényi (Avec un facsimile dans le texte et deux tables.) 193 
Elemér Varjú. L'exposition d'Ex-libris au Musée des arts décoratifs à 

Budapest (I. Article.) 2U 
Dr. Jules Sebestyén. Les manuscrits de Rudimenta de Jean Telegdi 

(1598) à Hamburg et à Marosvásárhely. (Avec vingt et un facsi-
miles dans le texte.) .. 247 

Ladislas Esz tegá r . Un fragment de manuscrit de Gabriel Dayka dans 
la bibliothèque du Musée Nat. Hongrois 281 

Indicateur officiel. Rapport sur l'état de la bibliothèque de Musée Nat. 
Hongrois dans le IL trimestre de 1903 287 
La bibliothèque du Musée Transsylvanique en 1902 292 

Litté ratu re. Zoltán Ferenczi, Manuel de la bibliothéconomie. Par JS7. V. 
— Arthur L. Jellinek, Internationale Bibliographie der Kunst
wissenschaft. Par L e. — J. Pintor, La libreria di Cosimo de 
Medici nel 1418. Par V. — Revues des revues 299 

La l i t té rature bibl iog raphique dans le II. trimestre de 1903 par le 
dr. Pau l Gu lyás 315 

No t i ces . Leo XIII. (A. Â.) Dr. J ules Pauler Un manuscrit Corvinien à 
Rome (A. G.) Voyages d'étude. Bibliographie Hongroise 1886 — 1900. 
Bibliothèques provinciales. La bibliothèque égyptienne de Joseph 
Heymann. Les archives des familles Kisfaludy et Barkóczy 318 

Changemen t dans l'é tat dans l ' imp r ime r ies hong roises de 1 
j u i n 1903 à 31 aoû t 1903 ' 320 

Append ice . Repertoire des journaux de Hongrie en 1902. I. Les jour
naux hongrois. Par Joseph Szinnyei père. II. Les journaux en 
langues étrangères. Par E t i e n n e Ke resz ty . III. Les revues. 
Par Ignace Ho rvá th. Statistique des journaux et revues 
hongroises de 1780—1902. Par Joseph Sz innyei père 1—59 

Adresse de la rédaction et de l'administration; Magyar Könyvszemle 
Budapest, Musée National Hongrois. 

Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája. 
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