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történetírónak, sőt minden irodalommal foglalkozónak munkál
kodását megkönnyítené. Ez akkor még hiú ábránd volt ; nem léte
zett ilyen sehol a világon. Én azonban ösztönszerűleg még 1861-ben 
hozzáfogtam a munkához . . . Még 1877-ben folyamodtam a 
Magyar Tudományos Akadémiához ezen munkám kiadatása végett; 
azonban ekkor és még háromszor nem sikerült ezen tervem 
kivitele . . . 

Az Akadémia végre 1889-ben hajlandó volt a munkát segé
lyezni, úgy azonban, hogy a kiadásról magam gondoskodjam. 
A kiadók azonban csak oly munka kiadására vállalkoznak, mely
nek máról holnapra hasznát látják, így tehát hiában házaltam 
egyik kiadótól a másikhoz, kéziratomat ingyen kínálgatván, senki 
se vállalkozott; míg végre sikerült a Hornyánszky-íéle nyomda 
ügyvezetőjét, Knoll barátomat rábeszélni, hogy vállalják el mun
kám kiadását. így jelent meg 1890. elején az első füzet.« 

íme a munka keletkezésének leghitelesebb története; a 
továbbiakkal röviden végezhetünk: az első füzet megjelenése óta 
mathematikai pontossággal jelentek meg az újabb füzetek, egyre 
gazdagítva a munkabírásában örökifjú szerző érdemeit, kit az 
élet kisebb-nagyobb örömei, bánatai egy perezre sem tudtak eltán
torítani a maga elé tűzött ezél követésétől. 

Sorainkat azzal az óhajtással zárjuk, vajha az egek Ura 
továbbra is erőt adna id. Szinnyei Józsefnek nemcsak arra, hogy 
főművét szerencsésen befejezhesse, hanem hogy azokat a pót
köteteket is közreadhassa, melyek a munka megindítása óta fel
gyülemlő újabb anyagból fognak kikerülni. Dr. Gulyás Pál. 

A. (*. Little. M. A. : Initia Ojperum Latinorum quae saeeulis 
XIII, XIX7. XV. attribuuntur secundum ordinem Alphabeti 
disposita. (University of Manchester Publications No. V. Histori-
cal séries. No. II.) Manchester, 1904. At the University Press. 
8-r. XIII., 2, 275. 1. Ára vászonborítékban 15 sh. 

A. G. Little, a paleográfia előadója a manchesteri egyetemen 
jelen munkában a nagybriíanniai könyvtárak gazdag kézirati kin
cseiből mintegy hatezer középkori kódex kezdő szavait gyűjtötte 
össze betűrendben, minden incipithez hozzátéve a szóban forgó 
munka szerzőjének a nevét s a forrást, a honnan adatait merítette. 
Művét elsősorban a középkori kéziratokban bővelkedő gyűjte
mények kezelői fogathatják haszonnal, mikor valamely könyv-
tárilag feldolgozandó kézirat meghatározásáról van szó; de jó 
szolgálatokat tehet általában a középkori szellemi élet kutatói
nak is, kiknek a monasztikus irodalom rengetegében való tájéko
zódását szerfölött megkönnyíti. 

Az incipitek összeállítása a szoros betűrend alapján haj
tatott végre, kivévén az Anno Domini . . . kezdetű krónikákat, 
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melyek időrendben soroltatnak fel. Számos műnél szerzőnk több 
incipitet is fölvett: így az előszó, az egyes részek, sőt fejezetek 
kezdőszavait is, csakhogy a tájékozódást megkönnyítse. A prédi-
káezióknál pedig, nemcsak magának a szentbeszédnek, hanem az 
annak alapjául szolgáló szentírásbeli szövegnek néhány első szavát 
is följegyezte. 

Hogy Little jegyzéke, ha csak az Angliában előforduló kézira
tokra szorítkozunk is, korántsem teljes, azzal maga a szerző is tisz
tában van, a ki munkájához a szakirodalmi dolgozatokon kívül csu
pán a Bibliotlieca Bodleiana, meg az oxfordi egyetemhez tartozó 
kollégiumok könyvtárainak kézirat-katalógusaira volt figyelemmel. 
Mentségéül szolgálhat egyrészt művének benső természete, mely 
szinte kizárja a tökéletességet: ez esetben a teljességet; másrészt 
az a körülmény, hogy Little eredetileg egy, az angolországi 
ferenczes-kéziratokat tárgyaló műhöz gyűjtötte az adatokat s 
csak viszonylag tekintélyes számuk bírta rá, hogy adatai kötetté 
megszerkesztve, jelen formában is nyilvánosság elé kerüljenek. 

[gJ 
Iskolatörténeti adattár. Az orsz. református tanáregye

sület megbízásából szerkeszti Thury Etele. I. kötet. Pápa, 1906. 
Főiskolai kny, 8-r. VIII. 443 old. Ára 8 korona. 

Középiskoláink, sőt felsőiskoláink nagyobb része a millennáris 
évet azzal vélte legméltóbban megünnepelni, hogy megíratta az 
intézetek történetét. A monográfiáknak egész sorozata jelent meg 
többé-kevésbé avatott tollal megírva. Az így publikált anyag ter
mészetszerűleg fordította a figyelmet az iskolák történetében rejlő 
gazdag anyagra, de egyúttal feltárta azokat a hiányokat is, a 
melyek e téren szembetűnnek. Ez a kiinduló pontja azon gon
dolatmenetnek, melynek nyomán az orsz. reform, tanáregyesület 
előttünk fekvő kötetét kiadni időszerűnek tartotta. A szerkesztő 
előszava megemlékezik a czélról is, melyet az »Iskolatörténeti 
adattár« munkálni kíván. Egyrészről hézagpótló munka akar lenni, 
s »annak a nagyfontosságú szerepnek, melyet a református köz
oktatás hazánk kulturális fejlődésére négy századon keresztül gya
korolt«, megvilágítása által a magyar történetírásnak akar szol
gálatot tenni, másrészről a református egyház tagjainak figyelmét 
szeretné a múltra irányítani, hogy ezzel a református közoktatás
ügy iránt melegebb érdeklődést, több áldozatkészséget idézzen elő. 

Az adattár több kötetre tervezett vállalkozás. Első köteté
ben a reform, közép- és felsőiskolákra eddig nyomtatásban meg
jelent művek foglalnak helyet, további köteteiben az eddig nem 
publikált levéltári, kézirattári anyag volna elhelyezendő. 

Az előttünk fekvő kötet a mű első kötete. Kronológiai 
rendben gyűjtötte össze a nyomtatásban már megjelent anyagot 




