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való törekvés 1896-ban érte el tetőfokát, a mikor — a könyvtár 
megnyitása óta először — egy shillinget sem szavaztak meg új 
beszerzésekre s az összes vásárlás a folyóiratok s már előző meg
rendelések kifizetéséből állott. Miután ez a lehetetlen állapot már 
három éve tartott, a bizottság 1898-ban energikus fellépésével 
kivitte az évi javadalom felemelését, sőt a következő évben 
7000 £-ot új építkezésekre is kieszközölt. Ez építkezéssel kap
csolatban újra felállították az azóta már vagy 20.000 kötetre 
rugó kölcsönkönyvtárt, még pedig az amerikai tizedes rendszer 
alapján. A könyvtár rohamos fejlődését azonban a néhány évig 
elhúzódó gazdasági pangás sem tudta hosszasabban megaka
dályozni: ötvenéves jubileumakor oly eredményekre tekinthet 
vissza, a melyekre méltán büszke lehet. Megnyitásakor, 1856-ban,. 
a könyvtár állománya alig negyedfélezer kötetre rúgott s egy
emeletes épületkéje mintegy 45 m2-nyi területet foglalt el; jelen
leg, 1906-ban, a kötetek száma meghaladja a negyedmilliót, 
míg a beépített terület két holdra emelkedett. Ez a jubileum leg
szebb monumentuma. 2. 

M. Pellechet : Catalogue général des incunables des Biblio
thèques publiques de France. Tome premier: Äbano—Biblia. Tome 
deuxième: Biblia Pauperum—Commandements. Paris, 1897—1905. 
Alphonse Picard et fils. 8-r. XVIII. 602 ; XVIIL, 593. 1. 

Folyóiratunk régi tartozását rójuk le, a mikor Pellechet 
Mária kisasszonynak, a franczia bibliográfiai törekvések ez első 
női apostolának utolsó s részben posthumus munkáját, melynek 
első része még 1897-ben látott napvilágot, most, a második kötet 
megjelenése alkalmából, részletesen megismertetjük olvasóinkkal. 

A szóbanforgó nagyszabású munka keletkezése a franczia 
közoktatásügyi kormány azon, 1886-ban hozott, intézkedésével 
áll kapcsolatban, melylyel ez a franczia nyilvános könyvtárak 
tulajdonában lévő ősnyomtatványok általános jegyzékének kiadását 
határozta el. Ugyanez évben láttak napvilágot Leopold Delislenek, 
az inkunabulum-katalogus létesítésére alakult bizottság elnökének 
az ősnyomtatványjegyzék szerkesztése tárgyában kiadott utasításai 
is. A munkálat végrehajtásával nevezett bizottság az elnök javas
latára Pellechet kisasszonyt bizta meg, a ki ily irányú eddigi 
munkásságával teljesen bebizonyította erre a munkára való 
hivatottságát. 

Marie-Louise Catherine Pellechet első bibliográfiai munkája 
1883-ban jelent meg «Notes sur les livres liturgiques des dioe-
cèses d'Autun, Chalon et Maçon» czimen, s nem csak a leg
kiválóbb szakértők, mint Deslisle, Picot stb. dicséretét érdemelte 
ki vele, hanem a Concours des Antiquités Nationales-on 1885-ben 
első díjat is nyert. Ezt követte 1886-ban a dijoni könyvtár inku-



•270 Szakirodalom 

nabulumainak jegyzéke, melynek előszavában, a miniszteri rende
lettel csaknem egyidőben, de talán még azt megelőzve pendítette 
meg a Francziaországban található összes inkunabulumok jegyzé
kének eszméjét. 

Ily körülmények között Pellechet kisasszony szívesen fogadta 
Delisle ajánlatát, a ki a miniszteri rendeletre beérkezett ősnyom
tatványjegyzékek helyszíni kiegészítésével s helyesbítésével bízta 
meg őt s egyben nagy szerényen kinyilatkoztatta, hogy csupán a 
machine de vérifier szerepére fog szorítkozni. De hogy miként 
fogta fel ezt a szerepet, azt már első fellépése is mutatja, 
melylyel a katalógus előkészítő bizottságánál kivitte, hogy az 
eredetileg tervbe vett egyszerű leltári jegyzék helyett, egy a Bain-
féle szempontok szerint készített leirólajstrom készíttessék. Az egész 
munkát egymaga akarta elvégezni, még pedig, tekintve fényes 
vagyoni helyzetét, teljesen díjtalanul. Javaslatai elfogadása után 
Pellechet kisasszony haladéktalanul hozzáfogott a méreteiben 
valóban impozáns munkához s 1897 február 7-én már abban a 
helyzetben volt, hogy az első kötet előljáró beszédét is aláírhatta. 

Pellechet kisasszony ez előszavában kifejtette, hogy czédulái 
készítésénél, némi módosítással, Campbell iránynyelveit követte. 
Módosításainak legfontosabbika a nyomtatványok második íve 
első lapja kezdő sorának közlésében áll, a mi által a hiányos pél
dányok identifikálását segítette elő. Az egyes inkunabulumok 
leírása, miként CampbeUnél, nála is két részből áll. Az első a 
kiadvány külső leírására szorítkozik s a szerző nevét, a mű 
czímét, a nyomatás helyét, a nyomdász nevét s a nyomtatás 
keltét, továbbá a lapok számát, a betűk minőségét, a szöveg beosz
tását, őrjeleket, jelzetet, élő oldalczímet, illusztrácziókat s az alak 
megjelölését tartalmazza. Ezt követi, apróbb betűkkel, a részletes 
leirás a szövegben előforduló rövidítések lehetőleg hű feltünteté
sével s az eredetinek sokszor ingadozó s fogyatékos helyesírásával, 
de a bibliográfusok által ily esetben használt sic jelzés alkalmazása 
nélkül. Hasonlóképen mellőzte szerző a bekezdéseket jelző d jelek 
s egyes betűvariansok minucziozus feltüntetését, abból a tisztára 
gyakorlati szempontból indulva ki, hogy mindenképen egyszerűsítse 
könyvének amúgy is komplikált szedését s ez által lehetőleg 
csökkentse a nyomtatásnál elkerülhetetlen sajtóhibák számát. 
A kolofonban található évszámjelzést Pellechet kisasszony szintén 
felbontatlanul hagyta, mivel ezek megoldását a megfelelő kézi
könyvek amúgy is mindenki számára lehetővé teszik. Az ősnyom
tatványok könyvészeti leírását követi a Francziaország különböző 
könyvtáraiban található példányok feltüntetése, az illető városok 
neve s a könyvek jelzése útján. Az oly példányok, melyeket szerző 
saját szemeivel nem látott, f-tel jelöltettek: a legtöbb ilyen 
jegy — az első kötetben — a i/a^ann-könyvtár anyagánál 
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található, melyet a kezelő személyzet — szinte érthetetlen módon — 
nem tett hozzáférhetővé a hangyaszorgalma szerkesztőnek. Szinte 
felesleges megjegyeznünk, hogy minden egyes leírt könyv mellé 
ki van téve Hain, vagy más specziálisabb jellegű előmunkálat 
megfelelő czikkelyének száma, a mi az adatok ellenőrzését mód
felett megkönnyíti. 

Péllechet kisasszony már az első kötet megszerkesztésénél 
— saját bevallása szerint — sűrűn igénybe vette M. Louis Pollainnek 
közreműködését, a kit 1900 elején, érezvén saját erejének hanyat
lását, műve esetleges folytatásával és befejezésével is megbízott. 

Pollain, a kinek a második kötethez írt előszavából ez ada
tokat merítjük, elfogadta a nagynevű szerző e megtisztelő fel
szólítását, de egyúttal többrendbeli módosításokat is hozott 
javaslatba, melyeket Péllechet kisasszony készséggel tett magáévá. 
A múlt év vége felé megjelent második kötet, Pollain szerkesz
tésében, már e módosítások figyelembe vételével készült 

Pollain mindenekelőtt az inkunabulumok külső leírását 
tartalmazó első részt választotta ketté. Az első kikezdésben a szer
zőkre, czímre, nyomtatásra s keletre vonatkozó adatokat sorolta fel, 
még pedig ez utóbbit, ha a kolofonban ó-, illetve középkori 
kitételekben szerepelt, zárjel közt a mai időszámításra átszámítva. 
A második kikezdésben szerepelnek a kiadás kollacziójára vonat
kozó adatok u. m. a levelek száma, betűtípusuk minősége, jelzetek 
stb. Ez utóbbiaknál az ívek leveleinek száma is pontosan fel lett 
tüntetve, a mi az inkunabulumok lapszáma meghatározásánál 
felmerülő nehézségekre való tekintettel, igen üdvös újítás. 

A czikkelyeknek a tulaj donkép eni könyvészeti leírást tartal
mazó második része is tetemesen bővült. Azok az aprólékos 
körülmények, melyeket Péllechet kisasszony egyszerűség kedvéért 
mellőzött, Pollain munkájában — a lehetőséghez képest — minde
nütt figyelembe vétettek. így pl. mindig kitüntette, hogy a leírt 
levelek számozottak-e vagy sem. A rubrikajelek is mindig re-
produkáltattak, a szöveg típusai azonban nem hagyattak meg eredeti 
változatosságukban, hanem minőségük rövid leírás útján van jelezve. 
Különös érdekessége a könyvnek, hogy nemcsak a latin, hanem 
a görög szöveg is az eredeti ligaturákkal van leközölve, a mit az 
Imprimerie Nationale előzékenysége tett lehetővé. Nagy gondot 
fordított továbbá Pollain az ajánló levelek, előljáró beszédek, 
egyes alkalmi versek pontos megjelölésére, lehetőleg közölve azok 
kezdő s befejező szavait. Igaz, hogy ily módon egyik-másik leíró 
czikkely terjedelme kissé megnyúlt, de legalább nagyon megkönnyíti 
azok munkáját, a kik a könyvkiadók, meczénások stb. működésére 
nézve keresnek adatokat. 

A szerzők betűrendjére nézve úgy Pollain, mint már Péllechet 
kisasszony is, Hain-nak megszokott, bár kevéssé következetes 
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eljárását tette magáévá, számos utalással segítve az ellentmondá
sokon. Az a körülmény, hogy a katalógus Francziaország összes 
közkönyvtáraira kiterjed, igen megnehezítette a lelkes szerzők 
munkásságát. Minthogy minden egyes bibliografiiai czikkely 
lehetőleg teljes példány nyomán készült, szerzőknek sokszor a 
nagy külföldi könyvtárak ősnyomtatvány-anyagát is igénybe kellett 
venniök, a mi mód nélkül meglassította a katalogizálandó anyag, 
szétszórtsága folytán amúgy sem könnyű feladatot. 

Az eddig megjelent két kötet összesen 3088 szám leírását 
tartalmazza, melyek közül egyik-másik 10—12 közkönyvtárban 
is megvan. Az egész anyag a négy nagy párisi közkönyvtár 
ősnyomtatványain kivül 172 vidéki nyilvános könyvtár inkunabu-
lumait is felöleli, míg az egyetemi s egyéb szakkönyvtárak 
anyagát figyelmen kivül hagyja. 

A kötetek mintaszerű kiállítása L. Danel lillei sajtóját 
dicséri. —s. —l. 

Wickhoff, Franz : Beschreibendes Verzeichnis de?' illumi-
nirten Handschriften in Oesterreich. I. Band Die ïlluminirten 
Handschriften in Tirol von Hermann Julius Hermann. — 
IL Band, Die illuminirten Handschriften in Salzburg von 
Hans Tietze. (Publieationen des Institutes für Oesterreiehische 
Geschichtsforschung.) Leipzig, 1905. Karl W. Hiersemann. 2-rét, 
XVI, 306, 4 1.; 4, 108, 2 1. 

Az osztrák közoktatásügyi kormány támogatásával Franz 
Wickhoff szerkesztésében nagyszabású vállalat indult meg, mely
nek czélja az osztrák örökös tartományok közgyűjteményeiben 
őrzött illuminait kéziratok leíró jegyzékét bő illusztrácziók kísére
tében kiadni s ezzel a miniatura festés történetíróinak feladatát 
jelentékenyen megkönnyebbíteni. Az egyes kötetek kidolgozását 
az osztrák történettudományi intézet végzett tagjai vállalták 
magukra. 

A kéziratok leírásához oly schéma állapíttatott meg, mely 
a legfontosabb jellemző tulajdonságok tömör összefoglalását teszi 
lehetővé. Miután számos könyvtárban a kéziratoknak nincs signa-
turájuk, a szövegközti utalások megkönnyítése czéljából a könyv 
margóján a leírt codexek folyó számozással vannak ellátva. Az 
egyes darabok kövérebb betűkkel szedett czímsora nemcsak az 
illető kézirat rövid czímét s alakját, hanem keletkezési évét vagy 
korát, nyelvét s eredeti könyvtári jegyét is tartalmazza. Az ezt 
követő -petit nyomású rövid leírás a kézirat külső megjelenésével, 
a kodeksz anyagával, milliméterekben kifejezett lapméreteivel, 
a lapok számával, az írástípus rövid jellemzésével, művészi díszíté
sével s kötésével foglalkozik. A második dőlt nyomású kikezdés 
pedig a festőiskolát s lehetőleg pontos keletkezési időt, esetleg a 




