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pontból általában értékelést, becslést jelent, de a közhasználatban ma 
már sokkal szükebbkörű, specializált jelentése van. A cenzúrán a mai 
közfelfogás azon állami vagy egyházi szervezet munkásságát érti,mely a sajtó 
alá adandó írásmüveket bizonyos szempontokból elbírálja s e bírálat 
eredménye alapján adja vagy tagadja meg a kötelező imprimaturt. 
A MOLNÁR által feldolgozott adatok nagy többsége azonban nem esik 
e kategóriába s munkája inkább a vallásüldözés és hitvitázás irodalmi 
téren megnyilatkozó eseteinek az összefoglalása, sem mint a szorosabb 
értelemben vett cenzúra története, mely utóbbi a felölelt korszakban 
csak embrióban volt meg a két hazában. Müve azonban így is tanul
ságos és használható. 2 

Poncelet Albertus. Catalogus codicum hagiographicorum 
latinorum bibliothecae Vatic anae, Bruxellis 1910. Apud. socios 
Bollandianos. (Typis Julii De Meester.) 8-r. VIII, 593, 2 1. 

A nemrég elhunyt bollandista páter e nagyszabású munkálatában 
a vatikáni könyvtár latin kéziratainak hagiográfiai anyagát dolgozta fel 
könnyen áttekinthető módon. Müve csakis a XV. sz.-ig készült, szoros 
értelemben vett hagiográfiai irodalmat veszi figyelembe s a könyvtár 
egyes kéziratos gyűjteményeit a kódex számrendje szerint ismerteti. 
A kötet ilykép kilenc részre oszlik; ezek: 1. codices Vaticani; 2. codices 
palatini; 3. Codices Urbinates; 4. codices regináé Sueciae; 5. codices 
Ottoboniani; 6. codices Capponiani; 7. codices Burghesiani; 8. codices 
Borgiani; 9. codices Barberiniani. Magyar vonatkozásukkal kitűnnek a 
Cod. Vatic. 8541, mely szent IMRE és szent LÁSZLÓ képeit tartalmazza: 
a Cod. Palát. 439, mely szent iMRÉröl szól; a szent ERZSÉBETÉ vonat
kozó Cod. Vatic. 7592. Palát. 886. Vatic. 4401. Cappon. 116. Palát. 
477. és 857; a szent ADALBERTÉ vonatkozó Cod. Vatic. 6075 és 10.150. 
A kötetet gondosan megszerkesztett névmutató rekeszti be. G. P. 

Matolcsy Mik lós. Könyv és irodalmi gyűjtemény magyarországi 
gyógyszerész-munkákról IJJ8—190p. Budapest, 1910. Stephaneum. 
8.-r. IV., 242. 1. 

A cím után ítélve, nehéz megállapítani, vájjon rendszeres biblio
gráfiának tekintsük-e a könyvet, vagy nagyobb igények nélkül össze
állított adathalmaznak ? Tulajdonképen bibliográfiának kellene lennie, 
mely nem késhetett tovább, miután az orvosi (GYÖRY Tibor 1900.), 
az állatorvosi (KOSSÁ Gyula 1904.) már megjelentek, ezzel tehát orvos-




