
VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Személyi változások az Orsz. Széchényi Könyvtárban. Őfelsége Dr. 
ÁLDÁSY Antal m. n. múzeumi igazgató-őrt a budapesti m. kir. tudományegyetem 
bölcsészeti karán megüresedett középkori tanszékre ny. r. tanárnak méltóztatván 
legkegyelmesebben kinevezni. ÁLDÁSY megvált a Nemzeti Múzeum kötelékéből. 
A tisztviselői kar egyik legkedvesebb tagját, a könyvtár levéltári osztálya pedig 
igazán hivatott, odaadó buzgalmú vezetőjét veszíti el távozásával. — A nagy
méltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Dr. MELICH János igazgatóőri 
címmel és jelleggel felruházott múzeumi őrt, valóságos igazgatóőrré, bártfai 
Dr. SZABÓ László segédőrt pedig, a gróf SzÉCHÉNYi-család történetíróját, a grófi 
családnak ajánlatára múzeumi őrré méltóztatott kinevezni. 

Két eltűnt és újra előkerült Korvin-kódexről tartott kiválóan érdekes 
és értékes előadást BERZEVICZY Albert v. b. t. t. azon az irodalmi estélyen, 
melyet FRAKNÓI Vilmos f. évi június hó 26-án rendezett a Nemzeti Múzeum 
dísztermében.*) A szóban forgó kódexek között az előadó különösen fontosnak 
tartja a két alexandriai egyházi írónak, DroiMUsnak és CYRiLLüsnak műveit 
tartalmazó kódexet, melynek második címlapja MÁTYÁsnak és BEATRixnek oly 
életteljes, intim képmásait tartalmazza, aminőkhöz hasonlítható alig van a 
Korvinák' egész, ismert sorozatában. A magyar püspöki kar megbízásából az 
1869—70-iki utolsó lateráni zsinat alkalmából a Rómában levő négy Korvi
náról a Nemzeti Múzeum számára RÓMER Flóristól szerkesztett folio-emlék-
könyv adatai szerint a DiDiMUS-kodex akkor a Jézus-társaság birtokában a 
Collegium Romanum könyvtárában őriztetett, hová KAROLINA parmai nagy
hercegnő adományaképen került. A kódex azonban az 1870. végén, Róma 
elfoglalása után, a Collegio Romanovai együtt államosított 49 szerzetrendi 
könyvtárból alakult Biblioteca Vittorio Emmanuelében nem található. Elő
állott a kérdés, hogy hol van hát ? A valószínűség amellett szólott, hogy a 
Jézus-társaság római könyvtárának az olasz állam részéről való átvétele előtt 
a legbecsesebb kőnyvrégiségeket — köztük ezt a DIDIMUS- és CiCERO-kodexet 
is — Rómából eltávolította s azokat az olasz állam esetleges revindikációja 
ellen biztonságba igyekezett helyezni. BERZEVICZY kereste a DroiMUS-kodexet 
az osztrák jezsuita-rendházakban s azt a biztosítást kapta, hogy ott nincs. Most 
ime előkerült társával, a mindenesetre szintén Korvin-vonatkozású, de kisebb 
becsű CicERO-kodexszel együtt s a D E MARIS firenzei antikvárius-cég BERZE
VICZY BEATRix-könyve francia kiadása által figyelmeztetve a DiDiMUS-kodex 
jelentőségére magyar szempontból HAMPELné ő méltóságával levélben közölte, 
hogy e könyv Parisban van és eladó s utóbb, a Nemzeti Múzeum igazgató-
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ságának megkeresésére ide is küldte mindkét kódexet, rajtunk áll, hogy azok 
itt is maradjanak. 

A DiDiMus-kodex jelentőségét főleg MÁTYÁS és BEATRIX már említett 
nagyértékű képmásai adják meg, de ez a könyv miniatűr festéseivel, tisztán 
művészettörténeti szempontból is a XV. század végének miniatűr-művészetében 
elsőrendű helyet foglal el s a Korvin-kódexeknek kétségkívül legbecsesebbjei 
közé tartozik. A könyv első baloldali címlapján virágékítményes vörös kerek 
táblán e fölirás olvasható : Haec Opera continentur in hoc volumine. Didymus 
Alexandrinus de Spiritu Sancto et Kiryllus Alexandrinus de Apompeo Proclus 
Episcopus innatale Domini Joannis Scholastici Gradus. A keret négy sarkpontján 
egy-egy kisebb kerek médaillon van alkalmazva ; a legfelsőben sisakos emberi 
főn balra fordult holló áll, gyűrűvel csőrében, tehát a KoRviNok címere ; a 
többi három medaillonban is MÁTYÁS szokásos emblémái láthatók : a homok
óra, a hatoldalú vedres kút s a kova és acél. A második címlap egészben 
képszerű : pompás, oltárszerű emelvényt ábrázol azzal a pazar és mégsem túl
terhelt ornamentikával, mely a kezdetleges renaissancenak, a Quattrocentonak 
decorativ szobrászatát és festészetét egyaránt jellemezte, s melynek elemeit 
leginkább antik építészeti és különösen a grotteskeknek nevezett festészeti mo
tívumok alkották. Itt is megfigyelhetjük a pogány mithosz és a keresztény hit 
alakjainak azt a naiv vegyülését, mely az egész olasz renaissance sajátsága 
volt : lenn arany alapon fehér relief utánzataképen az Apollo és Marsyas me
séje alighanem a Medici-kamea domborműve nyomán s egyéb mitológiai 
jelenetek; legfelül az oromzatmezőben Justitia istenasszony, mintegy az «igaz
ságos» MÁTYÁS jelvénye s alatta a palmettás frizen, csőréből tüzet árasztó 
galamb képében a Szentlélek. A [középen mintegy oltárkép gyanánt SZENT 
JEROMOS bibornok van lefestve, aki előszót írt DroiMUSnak a Szentlélekről 
szóló művéhez ; a szent egyházatya környezete mutatja azt a szeretetteljes 
gondot, amellyel a Quattrocento festői a milieu részleteivel foglalkozni szok
tak. Ugyanily szeretetteljes gonddal van a háttér megfestve, mely Firenzét 
ábrázolja, a BRUNELLESCO kupolájával, a GIOTTO campanilejével s a Battistero-
val. A kép a legélénkebb színekben pompázik, mutatva a kezdetleges renais
sance fiatalos kéjelgését a színekben és formákban, melyet csak később váll 
föl a kifejlett renaissance klasszicizmusának az antik skulpturák benyomásából 
táplálkozó hidegebb józansága, mely a fősúlyt a rajzra s a plasztikára helyezi 
és elfordul a kolorizmustól. 

Bennünket természetesen leginkább a képmások érdekelnek, melyeket a 
művész az oltáremelvény pillérei közé helyezett el. A baloldalon MÁTYÁS tér
del ; arca az érmein levő képmásokra s az AMBRAS-gyüjteményből a bécsi 
udvari múzeumba került fehér márványdombormüre emlékeztet. Mögötte két 
arc látható ; az egyik fiatal és föltűnően hasonlít MÁTYÁSIIOZ, ez valószínűleg 
CORVIN Jánost ábrázolja, a másik süvegéről itélve olasz humanista lehet, talán 
UGOLETTI, a János nevelője. A MÁTYÁst félig elfödő pillér előtt egy herold
szerű fiatal géniusz áll, a király crmerpajzsát tartva maga előtt. 

MÁTYÁssal szemben térdepel BEATRIX. AZ Ő képmása is egészen realisztikus, 
megfelel a bécsi domborműnek s az utolsó éveiben készült éremnek. Mögötte egy 
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fiatal és egy süveges öreg nőnek feje látszik ; az utóbbit néhányan BEATRIX anyó
sának, HuNYADiné, SZILÁGYI Erzsébetnek tartják, ami, ha nem is lehetetlen, 
annyiban nem valószínű, hogy SZILÁGYI Erzsébet több évvel e kódex elkészülte 
előtt meghalt. Az a körülmény, hogy a fiatal ember és a fiatal nő egymással 
szembenézni látszanak s ez utóbbinak arcában bizonyos hasonlatosság is fedez
hető föl, hihetővé teszi, hogy a BEATRIX mögötti fiatal nő Bianca Maria 
SFORZA, akit akkor már formailag megkötött házasság fűzött CORVIN János
hoz. A címlap túloldalát a Bevezetés foglalja el ; a második címlap, vagy 
inkább első szöveglap szintén dús ornamentikával van ellátva ; az oldalléc 
pillérének dísze a legfinomabb és legszebb dolgok közé tartozik, amit az olasz 
miniaturfestészet létrehozott. A DiDiMUS-kodex miniátorát illetőleg BERZEVICZY 
a következőkép nyilatkozott : Kétségkívül firenzei mester, kétségkívül az 
ATTAVANTE köréből való és kétségkívül a GHIRLANDAJO stiljéhez közelálló ; de 
megnevezése egészen hypothetikus volna. RÓMER Flóris 1870-ben e kódexet 
még az ATTAVANTE művének tartotta, utóbb az ANZIANI és Eugène MÜNZ által 
determinált más kodexminiaturákkal való hasonlatosság alapján nálunk az a 
vélemény alakult ki, hogy itt a FRANCESCO ANTONIO del Cherico festéseivel 
van dolgunk: a műárus, aki most árúba bocsátja MONTE vagy GHERARDO di 
Favilla munkájának tartja ; ez utóbbi föltevés VASARI közlésére támaszkodik, 
ki GHERARDOt a MÁTYÁs-kép miniatorának mondja ; e téren tehát egyelőre a 
kombinációknak szabad tere nyilik. 

A második címkép iniciáléja az O betüben az itt kezdődő s a Szent
lélekről szóló theologiai mű szerzőjének, alexandriai SZENT DiDiMUsnak arc
képét foglalja magában, szintén csodásan finom kivitelben. Ezenkívül a kódex
ben, mely 225! hártyalevélből áll, még három diszes címlap van lécornamen
tikával és számos kisebb kezdőbetű. 

Az irás utolsó lapján találjuk a kolofont, mely bizonyítja, hogy e 
kéziratot SIGISMUNDUS de SIGISMUNDIS készítette Firenzében 1488. december 
4-én. Ez igen nevezetes adat, mert ebből következtethetjük, hogy miután a 
miniátor valószínűleg csak a kézirat elkészülte után foghatott hozzá munkájá
hoz e kódex művészi disze csak a MÁTYÁS utolsó életévében készülhetett el. 
Már most, ha tekintetbe vesszük, hogy e kódex nem a Korvinák diszes, kap
csos, bársony vagy bőrkötésében maradt reánk, hanem meglehetős közönséges 
XVII. századbeli fehér bőrkötésben s hogy e kötés alkalmazásakor a hártya
lapokat oly barbár módon vagdalták körül, hogy az ornamentális festés szélei 
is megcsonkultak ezáltal : nem tekinthetjük kizártnak, hogy — mint az más 
MÁTYÁS számára készült kódexekkel is történt — e könyv nem is került 
Budára, a Korvinába, hanem olasz földön maradt s ott a megrendelő helyett 
másnak birtokába jutott, ami természetesen magyar vonatkozásának értékéből 
vajmi keveset von le. 

Az ugyancsak most piacra került másik Korvin-kodex CICERO műveit 
tartalmazza 272 hártyalapon, miniaturdisze jóval egyszerűbb és sokkal kevésbbé 
művészi kivitelű. A baloldali címlapot itt is tányérszerű keret díszíti, a máso
dik címlap alján a magyar királyi cimer látható a KoRViN-hollóval ; a kova-
és acélemblema is föltalálható rajta ; van még öt fejezei-címlap ezen kívül. 
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A könyv bőrkötése szintén sokkal későbbi s a körülvágás által ez is szenve
dett. BERZEVICZY felolvasása végén azon, mindnyájunktól osztott óhajtásának 
adott kifejezést, hogy e két kódex esetleg az állam és társadalom együttmű
ködése útján előteremtendő összegen szereztessék meg a magyar nemzet számára. 
A felolvasás egész terjedelmében a Budapesti 5(«n/í;augusztusifüzetébenjelentmeg. 

Fraknói Vilmos a newyorki Public Libraryról tartott igen érdekes és 
megszivlelendő előadást a M. N, Múzeum dísztermében június 26-án rendezett 
estély keretében. FRAKNÓI, aki a modern közkönyvtár leglelkesebb előharcosai 
közé szegődött, önszemével győződött meg a newyorki Public Libraryben 
folyó nagyszabású kulturális munkásságról. Előadása a Múzeumi és Könyvtári 
Értesítő VI. évfolyamában látott napvilágot. A könyvtár történetére, új épületére, 
állományára és forgalmára vonatkozó adatait'nem szükséges ismertetnünk, mint
hogy nagyrészüket az amerikai szakirodalom nyomán folyóiratunk állandóan 
ismerteti. Itt csupán az előadás utolsó, személyes benyomásokban leggazdagabb 
részletét reprodukáljuk. A könyvtárigazgatóság, írja FRAKNÓI püspök, «minden 
kigondolható módon oda igyekszik, hogy a könyvtár vonzóerejét fokozza. 
Evégből a New-Yorkban élő összes nemzetiségekről bőkezűen gondoskodik. Sőt 
a könyvtártisztviselők kinevezésénél és a fiókkönyvtárakban elhelyezésénél 
tekintettel vannak arra, hogy minden nemzetiségű olvasó honfitársához for
dulhasson fölvilágosításért. Több magyar hölgy van alkalmazva azon vidéke
ken, ahol nagyobb számban laknak magyarok. A tisztviselők türelme, szolgá
latkészsége kimeríthetetlen. Erre nézve a tudományos munkásság tekintetében 
sokféle konkrét esetet beszélt el nekem FELEKY Károly hazánkfia, aki az angol 
nyelven nyomtatott hungarikák egybegyűjtésen fáradozik és az összes amerikai 
könyvtárak hathatós támogatásában részesül. A gyermekek irányában követett 
eijárást alkalmam volt megfigyelni a Tompkins square fiókkönyvtárában, 
melynek egyik magyar tisztviselőnőjét meghatva hallgattam, amikor a maga 
és társnői tevékenységét, kultúrai missiójuk nemes fölfogását és azt az örömöt, 
amit az elért sikerek fölött éreznek, jellemezte. Csakis lelkesedéssel fokozott 
kötelességérzet teremthet ilyen gyümölcsöket. A közkönyvtár, a tőle függő 
fiókkönyvtárak és az általuk kifejtett munkásság természetesen a teljes feleke-
zetlenség jellemével birnak. Ennek dacára a sokféle felekezetek, melyek New-
Yorkban egyházakat tartanak fönn, mind egyenlő jóakaratot és bizalmat táp
lálnak az intézmény iránt. Legelsősorban áll ez a katholikus egyházról, amely
nek newyorki bibornok-érseke a könyvtár igazgatótanácsának tagjai között 
nyert helyet és kitüntetésnek tartá, hogy a könyvtárépületet, ünnepélyes meg
nyitásakor, az egyház áldásában részesíthette. Egyik állam hadseregének gya
rapítása és fejlesztése a többi államokat kényszeríti, hogy nyomaiba lépjenek. 
Az újítások, amiket az ipar, egészségügy és életkényelem tekintetében az egyik 
nemzet meghonosít, a többi nemzeteket a példa utánzására kényszeritik. Szint
úgy, mikor a kultúrai haladás új tényezői egyik országban érvényesülnek, a 
többi művelt országok azok átvételének kényszerűsége elől ki nem térhetnek. A né
pek békés versenyében, amely gyakran az élet-halálra menő harc jövendő válságait 
előzi meg, nekünk sem szabad úgy állanunk, mintha a Rákóczi-kor dicsőséges, de 
régiségtárba való fegyvereivel akarnánk a vontcsövű acélágyúk ellen síkra szállani.» 
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Szepesszombati Tamás könyvtárának töredéke. A szepességi huszon
négy kir. plébános testvérületének tagjai irodalmi munkásságuk, kéziratmáso
lásuk s könyvgyüjtésük útján nyomot hagytak a magyar művelődés történe
tében is. Volt magának a testvérületnek könyvtára, mely 1405-ben már fenn
állott s több kötettel gyarapodott. A könyvgyűjteménynek középkori kézira
tokból meg ősnyomtatványokból álló maradványai jelenleg a gyulafehérvári 
BATTHYÁNY-könyvtár tulajdonában vannak. A közös könyvtár mellett a testvé-
rület kötelékébe tartozó némelyik plébániának s egyes plébánosoknak is volt 
külön könyvgyűjteményük.1 

A XVI. századbeli szepességi plébánosok közül SZEPESSZOMBATI Tamás 
müllenbachi, később szepesszombati, majd csütörtökhelyi plébános mint könyv
gyűjtő kevésbbé ismeretes ; pedig hogy szenvedélye lehetett a könyvgyűjtés, 
arról néhány érdemes adat tanúskodik. SZEPESSZOMBATI Tamás könyvgyűjte
ményének némi töredéke, úgy látszik Gyöngyösre került, a ferencrendiek 
könyvtárába. Nevezett könyvtárban kezembe került a következő két kötet, 
mely a bejegyzések tanúsága szerint egykor SZEPESSZOMBATI Tamás birtoká
ban volt. 

a) NICOLAI DE ORBELLIS : super Sententias Compendium. (Hagenau 1503, 
Gran.) Címlapján gótikus bejegyzés : Liber dornt. Tkomé de Monte divi Georg 
parochi In Mulenburg (!) 1538. Hozzákötve: AUREOLUS (PETRUS) : Tract atus de 
conceptione virginis Mariae. (S. 1. a. et typ. n.) 

b) MOLITOR (ULRICUS) DE CONSTANTIA : De lamiis et phitonicis mulieribus. 
(S. 1. a. et typ. n. — Hain: 11535.) A címlapon gót betűkkel: Liber dönti 
Thome plbani in Mulenbach ab anno domini 1536. Eredeti fatáblás préselt bőr
kötés. Itt-ott lapszéli bejegyzésekkel és szövegaláhuzásokkal. 

SZEPESSZOMBATI Tamást vallja egykori tulajdonosául ARANYOSI GELLÉRTFI 
Jánosnak egyik kéziratgyüjteménye is, melyet «Directoriitm Strigoniense» (c. 
61.) nevezet alatt a budapesti egyetemi könyvtár őriz. A kéziratot CSONTOSI 
János ismertette a M. Könyvszemle 1879. évfolyamában.2 A provenienciát 
illető feljegyzések közül SZEPESSZOMBATI Tamásra vonatkozik a kódex utolsó 
lapjának rubrumos bejegyzése : «Anno Christi 1517. Tíiome sunt de monte 
divi georgii. TÍMÁR KÁLMÁN.. 

A Hoe könyvtár magyarvonatkozású darabjai. FELEKY Károly úr folyó
iratunk részére összeállította e könyvtár 1911-ben árverésre került 1. soroza
tának 3538 tétele közül a magyar vonatkozású darabokat, számszerint hetet. 
Ezek : 

1. Nonni Pannopolitae Dionysiaca, Nvnc primvm in Ivcem édita, ex Bibli-
otheca Ioannis Sambuci Pannonij. Cvm lectionibus, & coniecturis Gerarti Falken-
burgij Nouiomagi, & Indice copioso, graece,. Antuerpiae : C. Plantin, 1569. 
Régi lyon-i barna borjubőr kötés, háta és oldalai geometrikus mintákkal 
díszítve és aranyozva, a szallagok és diszítmények fehér, vörös és kék színekben 

1 Az idevonatkozó adatokat egybeállította HRADSZKY József : A XXIV. kir. plébános 
testvérülete és a reformáció a Szepességen. Miskolc. 1895. 105—122 11. 

2 69—83. 1. 
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festve, az üregek arany pettyekkel kitöltve és egy aranycsillagokból képzett 
központi diszítmény. Aranyozott és festett szélek. A lyoni könyvkötészeti 
művészet gyönyörű példánya. 155 dollár. 

2. CoLERiDGE, Sámuel Taylor. Zápolya : a Christmas Tale. London, Rest 
Fenner, 1817. Első kiadás. Teljes csiszolt borjúbőr kötés, az eredeti külső 
borítékkal hozzákötve RIVIÈRE műhelyéből. 18 dollár. 

3. SAMBUCÜS. Emblemata, cum aliquot nummis antiqui operis. Antuerpiae, 
1564. (1. A.PPONYI, 1. 380.) 50 dollár. 

4. U. a. Les Emblèmes. Traduit de Latin en François. Anvers, 1567. 
(1. APPONYI, 1. 420.) 12*50 dollár. 

5. U. a. Emblemata, et aliquot nummi antiqui operis. Antuerpiae, 1569. 
(1. RÉCSEY, m . 117. A Yemeniz példány, BOZERIAN jeune kötése, hasonmása 
az APPONYI 420 kötésének. 25 dollár. 

6. Newe Zeytung : wie und welcher gestalt Keyserliche Maiestat, mit sampt 
den Königen von Hungern, und Polen, am sechzehnden tag Julij, Tausent 
Fünfhundert funfzehene zu Wien eingeritten ist, und was sich aida verlaufen 
hat Nürnberg: Friderjch Peypus, 1515. Negyedrét. 40 dollár. 

7. ScHRENKius, JACOBUS. Augustissimorum Imperatorum, Regum atque 
Archiducum, Principum, Comitatum, Baronum, Nobilium aliorumque clariss. 
virorum verisimae imagines et rerum ab ipsis gestarum succinctae descriptiones. 
OEniponti, 1601. Teljes példány, 125 arcképpel, melyek eredetije FERDINÁND 
főherceg gyűjteményében léteztek. Nagy folio, az eslingi herceg cimere 
arany nyomásban mindkét kötési tábla külsején, monogrammja belül. HARDY-
MENNIL kötése. 50 dollár. 

A newyorki közkönyvtár 1911. évi működéséről bőven illusztrált évj 
jelentésben számol be, mely számos m/m<;wr-fölvételben mutatja be az intézet 
új központi palotáját. A közkönyvtár személyzete 927 egyénből állt s kiadásai 
i,H4.i79"95 $-ra rúgtak. A gyarapodás 41.134 kötetből és 55.098 füzetből 
állott. Ez utóbbiakat, tárgy szerint csoportosítva, két hüvelyk vastagságú kolli-
gátumokba kötik. A könyvtárba 6927 folyóirat jár s az év folyamán 64.612 
olvasó 305.175 folyóiratszámot használt. Az év folyamán 59.053 kötetet, 42.569 
füzetet és 72 térképet katalogizáltak. Indexet 1852 folyóiratról készítettek s 
erre 18.647 cédulát használtak föl. Könyvbeszerzésre, könyvkötésre és előfize
tésre 265.92175 $-t fordítottak. Olvasótermeiben 246.950 egyén fordult meg, 
akik 911.891 kötetet használtak; a kikölcsönző osztályokból 316.908 olvasó 
7,914.882 kötetet vett igénybe. A könyvtárból ez év folyamán 7120 kötet 
veszett el, vagyis minden 100.000 kikölcsönzött kötetre esik 89 elveszett kötet. 
A főolvasóterem forgalma 212.522 kötetre rúgott, ebből angol és amerikai 
irodalomra 43.915, egyéb irodalmakra 23.772 kötet esett, vagyis az egész for
galom 21'85%-a. A kikölcsönzött 7,914.882 kötetből 4,224.108 kötet volt a 
regény és elbeszélés, 607.088 kötet pedig az egyéb szépirodalom. Ezenkívül 
kikölcsönöztek 15.972 kötet operát, 12.074 darab énekhangra és 11.259 darab 
hangszerekre írt zeneművet. A kikölcsönző osztályokban 81.260 idegennyelvű 
kötet volt; ebből német 37.932 drb, francia 14.363 drb, olasz 6060 drb, cseh 
5068 drb, magyar 4764 drb, orosz 4165 drb és jiddis 3206 drb. A. könyvek 
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számát illetőleg tehát a magyar az ötödik helyet foglalja el. Ezzel szemben a 
német könyvek évi forgalma volt 195.787 kötet, a magyaroké 48.770 kötet, a 
íranciáké 47,961 kötet, a jiddiseké 44.837 kötet, az oroszoké 38.335 kötet, az 
olaszoké 30.659 kötet s a cseheké 27.346 kötet, vagyis a forgalom nagyságát 
illetőleg a magyarok második helyre kerülnek, ami kivándorlóink értelmi szint
jének emelkedettségét bizonyítja. Végül megemlítjük, hogy a könyvtár vezető
sége a vidékre ez évben 872 kikölcsönző-állomás közvetítésével küldte ki 
vándorkönyvtárait s ez úton 1,113.458 kötetet kölcsönzött ki. Az egy-egy 
kikölcsönző-állomás által lebonyolított forgalom maximuma 20.487 kötetre, 
minimuma pedig 3 kötetre rúgott. 17 helyen a kikölcsönzött kötetek száma 
nem haladta meg a tizet. G. P. 




