
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

De boekzaal. FI. évfolyam. 3. s{ám (1912. március) : R. W. P. de 
VRIES : De dekoratieve waarde van het schrift. (Szerző ama helyes felfogás 
szószólója, amely a könyvillusztrálás és szedés közti harmóniát megkívánja s 
amely a művészektől várja a címfeliratok megtervezését is. E tekintetben Hol
landia igen elmaradt s szerző német példákat hoz föl tétele bizonyítására. 
Főleg F. H. EHMCKEvel foglalkozik és Edward JOHNSI'ON elméleti művét ismer
teti.) — E. van BERESTEYN : Het nieuwe gebouw der Openbare Leeszaal te 
Utrecht. (Az utrechti könyvesház új épületét ismerteti. A németalföldi rene-
szánsz-izlésben kiállított épület Jan STUIVINGA tervei szerint készült. A folyó
iratolvasóterem 100, az előadóterem 250 személy s a gyermekolvasó 30 gyer
mek befogadására alkalmas.) — 4—/. s\ám (június) : Elise KNTJTTEL-FABIUS : 
Over oude kinderboeken en prenten. (A holland ifjúsági irodalom legrégibb 
terméke 1596-ból való H. JACOBI tollából s a tankönyv és mulattató könyvek 
közt középhelyet foglal el. A XVII. században sűrűbben jelennek meg ily ter
mészetű munkák, a XVIII. sz. vége felé pedig már annyira megsokasodtak, 
hogy a szószékből mennydörögtek ellenük. Az ifjúsági tankönyvirodalom persze 
régibb ; eredete a XVI. századba nyúlik vissza. Különösen népszerűek voltak 
CoMENius : Portael der Saecken en Spraecken a XVI. században és Carel de 
GELLIERS : Trap de jeught a XVII—XVIII. században. Nagy szerepet játszott 
az ifjúsági irodalom főlvirágoztatása körül a Közjótékonysági Egyesület [Meat-
schappij tot Nut van het Algemeen]. Kiadványainak jellemző példája a Kleine 
printbijbel. ROUSSEAU hatása alatt írta MARTINET természetrajzi kátéját, mely 
különös népszerűségre tett szert. A XVIII. sz.-tól kezdve a gyermekek szá
mára kiadott réz- és fametszetű képek is elterjedtek. Tipikus példa III. VILMOS 
arcképe 1770-től. A XVIII. sz. legjelesebb ifjúsági szépírója a német befolyás 
alatt álló Petronella MOENS. A gyermekköltészet reformátorának pedig Van 
ALPHEN tekinthető a XIX. sz. elején.) — D. SMIT : Opleidingsschool voor 
Kinderbibliothek-bibliothekaressen. (A pittsburgi CARNEGIE Library mellett fenn
álló ifjúsági könyvtártanfolyamot ismerteti az 1911—12. iskolai jelentés nyo
mán. A kurzus kétéves. Az első évben a kikölcsönzést gyakorolják be, a 
másodikban az új első éveseket vezetik s az olvasókörök szervezési módját 
tanulják meg. A kétéves tanfolyam tandíja 150 $, tanszerekért 40 $ fize
tendő.) — Over^icht van de nederlandsche literatuur over het boekhouden in 
de laatste 10 jähren. (A De Handelstudie nyomán adja a Hollandiában 1901.— 
10. megjelent könyvviteli irodalom jegyzékét.) 

Het boek. Második sorodat. 1912. évfolyam 4. s^ám (április) : 
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E. WIERSUM : Het geboortejaar vam Willem Bartjens. (BARTJENS, ismert hol
landi számtan-tanár születési évét nem tudjuk pontosan. A vélemények 1550 
és 1593 közt ingadoznak. Ujabb támpontot nyújt egy delfshaveni tanító most 
előkerült számadása, mely 1607. évszám alatt fölsorol a kiadások közt egy 
BARTjENS-féle arithmetikát.) — C. P. BÜRGER Jr. : Een literaire scherts na 
drie eeuwen misverstaan. (WAUWERMANS a Bulletin de la société royale de 
géographie d'Anvers c. folyóiratban Peeter HEYNS XVII. sz. anversi iskola
mesterről azt állítja, hogy a spanyol kormány szigora elől menekülni volt 
kénytelen s beutazta Közép-Európa egy nagy részét. BÜRGER kimutatja, hogy 
az egész utazásból egy szó sem igaz : WAUWERMANS félreértette Heyns egy 
levelét, melyet ez ORTELIUSIIOZ írt s amelyben fölsorol több országot, ahol 
az ő kalauzolásával, értsd a Theatruntot olvasva, megfordult.) — H. A. 
POELMAN : Eenige bijzonderheden aangaande het werk van den amsterdaam-
schen boekdrukker Doen Pietersz. (Közli a Diplomatarium Norvegicum nyomán 
Doen PIETERSZ amszterdami könyvnyomtatónak Hans R E F F trondhjemi kano
nokkal 1520. ápr. 30. kötött szerződését.) — 6. szám (május): F. BUITENHURST-
HETTEMA : t'Vermaeck der ieught. (STARTER ily cimű költeményes kötetének 
1616. évi második kiadása.)— T. P. SEVENSMA : Iets over l'Observateur 
Hollandois. (W. GÖRiscHsel szemben, aki Friedrich der Grosse in den Zeitungen 
c. munkájában azt véli, hogy az Observateur Hollandois cimű folyóiratnak 
1751-ben megindított sorozatán a nyomtatás helye: Leeuwarden, egyszerű 
fikció, kimutatja, hogy e folyóirat tényleg Leeuwardenben nyomatott, egy 
példánya meg is van az ottani városi könyvtárban s főmunkatársa Jacques 
André COURTONNE leeuwardeni prédikátor volt.) — J. W. ENSCHEDÉ és J. H. 
GARMS Fr. : Een elegie op Frans van Ravelingen de jonge. (Egy négyhangra 
írt Carmen elegiacum, melyet Olivier van den EYNDE, aki a PüANTijN-cégnél 
volt korrektor, dedikált az ifjabbik RAVELiNGENnek. Nem lehetetlen, hogy ő 
maga volt a mű szerzője is. A cég ez időben több hangjegyes kiadványt is 
tett közre s így zeneértő korrektorra is volt szüksége.) — 4—j. szám : C. P. 
BÜRGER JR. : Willem Bartjens. (A XVII. sz. folyamán Hollandiában különösen 
népszerű számtani tankönyvek szerzőjének életrajza.) 

La bibliofilláXIV. évfolyam. 1. szám. (1912. április): Paolo D'ANCONA II 
Liber celestium revelationum Sanctae Brigidae illustrato da un miniatore senese 
délia prima meta del sec. XV. (Az OLSCHKI tulajdonában lévő hártyakézirat 4. és 
342. lapjának verzoján látható, egész lapnyi terjedelmű miniaturák részletes 
leírása, képek kíséretében. Az ismeretlen festő a sienai iskolába tartozott s a 
XV. század első felében működött.) — Eugénia LEVI : Un ritratto di Ugo 
Foscolo sconoscioto in Itália. (FOSCOLO arcképe Filippo PisTRUccitól, mely 
J . H. GURNEY birtokában van Keswick Hallban.) — Raimondo SALARIS : Gli 
incunaboli délia biblioteca communale di Piacenza. (A piacenzai községi 
könyvtárban mintegy 900 kötet ősnyomtatvány van, amiből közel 400 kötet 
Ferdinando LANDI könyvtárával került a gyűjteménybe. Jelen katalógus betű
rendben írja le a köteteket. Ez első közleményből fölemlíthető : ALBERTUS de 
SAXONIA : Sophismata Parisiis 1489., amelyet sem HAIN, sem REICHLING nem 
ismer.) — A. VALGIMIGLI : English Courier. (Ismerteti a Library Association 

18* 
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Record nyomán E. A. SAVAGE könyvét a középkori angol könyvtárakról, 
T. W. LYSTER dublini könyvtáros s a Library Journal reflexióit ROSEBERRY 
lordnak ismert glasgowi könyvtármegnyitó beszédére, a manchesteri John 
RYNALDS könyvtárban rendezett kéziratkiálHtást és S. METznek, a szabadalmi 
hivatal könyvtárosának, megjegyzéseit a könyvkötésre alkalmas bőrök kérdésé
ben.) — 2—j. szám (május—június) : C. MELZI D'ERIL : Di un altro impor
tante portolano del sec. XVI. (OLSCHKI gyűjteményében van egy hét táblából 
álló tengeri mappa 1560-ból. A táblák egyike csillagászati jellegű, a többi hat 
közül az első a görög Archipelágust, a második az adriai tengerpartot Velen
cétől Otrantóig, a harmadik a Fekete- és Aegei-tengert, a negyedik és leg
szebb Itáliát és Görögországot, az ötödik Spanyol-, Francia- és Angolország 
partjait, a hatodik pedig Afrika nyugati partjait ábrázolja.) — Arnaldo BONA
VENTURA : Cimelî bibliográfia e strumenti musicali all' esposizione del R. Isti— 
tuto Musicale di Firenze. (A firenzei zeneakadémia fennállásának ötszázéves 
fordulója emlékére sikerült kiállítást rendezett, melyen régi hangszergyüjtemé-
nyének s 14.000 kötetes könyvtárának legkiválóbb darabjai voltak összegyűjtveT 

Zenei és irodalmi autogrammok, köztük egy album ROSSINI kéziratos hang
jegybejegyzésével, VERDi-levelek, XV—XVIII. sz. kódexek, sorukban egy XV. sz. 
kézirat, mely toszkánai és németalföldi canzoncinákat és balladákat tartalmaz, 
egy francia madrigál-gyüjtemény ugyané korból, XV—XVII. századi ritka 
hangjegy-kiadványok, köztük számos PALESTRiNA-kiadvány a XVI. századból, 
Intavolatura de lento Milano 1536. stb., végül a teoretikus zeneirodalom ter
mékei, melyek sorát Pietro AARON : Libri 3 de institutione harmonica Bologna 
1516. nyitja m e g : ime a gazdag kiállítás fontosabb csoportjai.) — Renato 
SORIGA : Don Pietro Zani e la collezione di stampe Malaspina. (Kivonatosan 
ismerteti azt a kiadatlan levelezést, melyet Pietro ZANI apát folytatott Luigi 
MALASPINA marchesével, utóbbinak hires metszetgyüjteménye ügyében, amelyet 
a paviai Museo Civico szerzett meg.) — A. BOINET : Courrier de France. 
(Ismerteti a bibliográfiai vonatkozású franciaországi tudományos felolvasásokat, 
folyóiratcikkeket, apróbb könyvtári hireket s a párisi könyvárverések főbb 
eredményeit. Ez utóbbi sorozatban a BORDES-, DELESSERT-, LEGRAND- és 
STROEHLiN-féle könyvtárak szerepelnek.) — Hugues VAGANAY : Les romans de 
chevalerie italiens d'inspiration espagnole. (Az Amadis di Gaula XI. könyvé
nek 1584—1619. évi s a XII. könyv 1561. és 1562. évi kiadásait írja le.) — Carlo 
FRATI : Bolletino bibliografico Marciano. (Rövid ismertetések a velencei Mar-
ciana tulajdonában lévő kódexekkel és nyomtatványokkal foglalkozó kiadvá
nyokról. Folytatás: 191—193. sorszámok.) — 1—3. s\ám : Enrico CELANI 
II carteggio dei Barberini. (A BARBERiNiaknak a délolasz tartományok XVI. 
sz. történetére fontos levelezését katalogizálja. E közlemények a helyek szerint 
csoportosított adatokból a Lacedonia—Volturara helyekre vonatkozókat mu-
tatózza.) 

Le bibliographe moderne . XV. évfolyam. 8j—89. s^dm (1911. május— 
október) : Ch. SCHMIDT : Les documents de l'histoire économique du XIX. 
siècle. (Ismerteti a Kölnben székelő Reinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv 
munkásságát, utal a német, osztrák, svájci és belga rokonintézetekre is és 
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kifejezi azt az óhaját, hogy Franciaországban is létesíttessék hasonló célú 
intézmény.) — Association amicale professionnelle des archivistes français. (Ismer
teti a szövetség 1911. jún. 8. tartott VIII. közgyűlésének lefolyását, melynek 
határozatai helyi érdekű kezelési módosításokra s fizetési mozgalmakra vonat
koznak.) — A. PiDOux : Bibliographie historique des oeuvres de Gilbert 
Cousin. (Gilbert COUSIN a francia humanizmus egyik legtöbb oldalú alakja. 
Művei a kánon- és polgári jog, az orvostudomány, erkölcstan, szatira, dog
matika körébe vágnak, ezenkívül ERASMUS példájára fáradhatatlanul gyűjtötte 
a szólásokat, kiterjedt levelezést folytatott s a szövegkiadás terén is jelentós 
munkát végzett. PIDOUX e munkás iró műveit időrendben sorolja föl 78 tétel
szám alatt, amihez még három arcképének leirása is járul.) — Léon G. 
PÉLISSIER : Les papiers du médecin Michel Provençal. (Jean Michel Provençal 
montpellieri egyetemi tanár 11.150 levélből s egyéb iratból álló hagyatékát 
ismerteti, mely a tournusi községi könyvtárba került. A nagyfontosságú iro
mányok leltári jegyzékén kívül a fontosabb iratokat szószerint is közli.) 

Revue des bibliothèques. XXII. évfolyam, 1—3. szám (1912. január— 
március) : Henri LEMAITRE : Le fonctionnement du copyright Office à Wa
shington. (Az amerikai köteles példányokat intéző irodának, a Copyright 
Officenak egy ú. n. register áll az élén 20.000 frank évi fizetéssel és 100.000 
frank óvadékkal. Helyettesének 15.000 frank évi fizetése van. Kettejük igazga
tása alá hat osztályfőnök, egv pénztáros, 63 irodatiszt, hét gyors- és gépiró 
és hat segéd tartozik. Az intézet munkásságát az 1904-ben megszavazott új 
copyright law szabályozza. A törvény csupán azon könyveket részesíti oltal
mában az illetéktelen utánnyomás ellen, melynek példányaira ki van nyom
tatva a copyright száma, amelyre a törvény kiterjesztését kérték, amelyből 
bizonyos számú példányokat deponáltak s amelyért a taksát lefizették. 
A copyright kiterjeszthető : könyvekre, folyóiratokra és hírlapokra, felolvasá
sokra, színdarabokra, zeneművekre, térképekre, rajzokra, művészi reproduk
ciókra, fényképekre, nyomtatott és festett illusztrációkra. A könyveket illetőleg 
három eset lehetséges : a) Amerikában készültek ; b) külföldön készültek angol 
nyelven; c) más nyelven. A külföldön nyomtatott angol nyelvű könyvek 
copyrightje évről-évre megújítandó. A copyrightre vonatkozó kérelmeket 
különböző szinű blanketták kitöltése útján kell eszközölni. Minden műből, a 
b) csoport kivételével, 2—2 legjobb minőségű példányt kell a kérvény be
érkezte után három hónappal beküldeni. Az Egyesült-Államok, Kanada, Mexikó 
és Porto-Rico területén e küldemények portómentesen továbbíttatnak. Német
országban a berlini Amerika Institute c. intézet közvetíti díjtalanul a küldemé
nyek elküldését. Minden kérvényhez öt frank illetéket kell mellékelni. Az inté
zet pénztárába ekként befolyó összeget naponkint átutalják egy, a kormány 
által e célra kijelölt bankba s a register havonkint kimutatást küld a pénztár 
állásáról a pénzügyminiszternek és a kongresszusi könyvtár vezetőjének. 
A könyveket beérkezésük napján lebélyegzik, ellátják a kelettel és egy folyó-
számmal, amelyet a könyvről készített kék kartonlapra és a folyamodásra is 
rávezetnek. Mihelyt ez megtörtént, a fölvételről szóló értesítést elküldik az 
érdekeltnek. Az elraktározott könyvekről háromféle cédulakatalógus készül, egy 
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numerikus, egy a szerzők s egy a tulajdonosok betűrendje szerint való. 
A könyvekről, minden 2—3 nap kiadnak egy értesítőt, mely az év végén 
egyetemes mutatót is kap. 1909—10-ben a hivatalhoz 45.832 amerikai, 2920 
kötet idegen nyelvű külföldi, 275 kötet angol nyelvű külföldi könyv, 49.156 
folyóiratszám, 117 felolvasás, 5554 szinmű, 54.426 zenemű érkezett. A röpira
tokat s kivágott újságcikkeket feldolgozásuk után visszaküldik a tulajdonosnak, 
a többit, az orvosi művek kivételével, melyek a washingtoni Surgeon generál 
libraryt illetik meg, egy a kongresszusi könyvtár és a copyright office veze
tőinek elnöklete alatt álló bizottsághoz utasítják, mely megállapítja, mely mű
vekből tartja meg mindkét példányt a kongresszusi könyvtár számára, melyek
ből csupán az egyiket s melyekből egyet sem. A bizottság erősen megrostálja 
az anyagot; bizonyság rá az a tény, hogy 1909—10-ben 49.027 kötetből csu
pán 13,210 kötetet kebeleztek a könyvtárba. A hátramaradt köteteket folyó 
szám szerint elraktározzák, mígnem véglegesen döntenek sorsukról. A kon
gresszusi könyvtárnak jogában áll a második példányt utólagosan is a maga 
számára lefoglalni, továbbá válogathatnak benne a columbiai kerületi könyv
tárak is, majd ezek után egyéb könyvtárak vezetői, a maradékot kívánatra 
visszaszolgáltatják a szerzőknek vagy pedig árúba bocsátják.) — Hugues 
VAGANAY : Pour l'édition critique des Odes de Ronsard. (Kiadja RONSARD 
ódáinak második könyvéből az I—XIII. darabot az 1578-iki kiadás nyomán, az 
I55°-» 5S-. 60., 67,, 71., 84. és 87. évi kiadásokban található összes változa
tokkal.) — Paul CORNU : Les reliures du Musée des Arts décoratifs. (Röviden 
ismerteti a párisi képzőművészeti múzeum könyvkötés sorozatát, mely áttekint
hető módon mutatja be ezen iparág történeti fejlődését CANEVARiustól nap
jainkig. Két művészi szempontból gyöngén sikerült romantikus kötést képben 
is bemutat.) — Charles BEAULIEUX : Un fragment de l'histoire de la biblio
thèque du collège d'Autun à Paris. (Az autuni kollégium könyvtára a XV. 
században egyike volt Paris legkiválóbb ilynemű gyűjteményeinek. A könyvtár 
1515-ben kapta meg Estienne PETIT 302 kötetes nagybecsű könyvtárát, mely
nek leltára a. párisi egyetemi könyvtár Ms. 396 jelzetű kéziratában található. 
A leltár a következő szakok szerint sorolja föl a könyveket : 1. Nyelvtan. 
2. Rhetorika és költészet. 3. Logika és művészet. 4. Fizika, természetbölcselet, 
metafizika. 5. Természetrajz és orvostan. 6. Történelem. 7. Gyakorlati és szem
lélődő theológia. 8. Polgári jog. 9. Kánonjog. Szerző szószerint közli a jegy
zéket, bő jegyzetek kíséretében.) 

Rivista delle biblioteche e degli archivi. XXII. évfolyam. 12. s%ám 
( i y n . december): Giuseppe BACCINI : La stampa clandestina in Toscana nel 
1847. (Befejező közlemény. V. ö. Magyar Könyvszemle, 1912. 84. 1.)—Emilio 
SALARIS : Intorno ad un importante documento napoleonico. (Közli BONAPARTE 
Napoleon 1789. június 12-én Auxonneban kelt levelét PETROvnak a Rus^kája 
S^tarinában 1870-ben megjelent kiadása nyomán s megállapítja, hogy a levél 
nem MARBOEUFIIÖZ, hanem PAOLihoz van intézve.) — XXIII. évfolyam 1—2. 
sxflm (1912. január—február) : Ida MA;>ETTI BENCINI : Alcuni documenti su 
Gino Capponi il Vecchio. (Tizennégy, a hires oligarchára vonatkozó okmányt 
közöl a firenzei állami levéltárból, melyek közül 11 a firenzeieknek 1406-ban 
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Pisán aratott győzelméhez szolgáltat új adatokat.) — Raffaele VENTTJBI : 
A proposito della rilegatura da biblioteche. (Azt ajánlja, hogy a könyvkötés 
hibáinak kiküszöbölésére állítsanak föl az olasz nagy könyvtárak saját üzemű 
műhelyeket s az anyagot állami gyárban állítsák elő, mert a visszaélések, 
hamisítások ellen a magángyárak bárminemű bélyegzője sem használ. Ez az 
állami könyvkötő műhely egyúttal tanulmányokat tehetne arra nézve is, mi
féle anyagok volnának legalkalmasabbak a sokat használt művek fertőtleníté
sének ellentálló kötések készítéséhez. A bőrök tartósságát illetőleg ismerteti 
BAZZONI milanói cég véleményét, aki a német szakférfiakkal ellentétben tagadja 
a jóminőségű anilin-festék káros hatását s egyben azt is állítja, hogy az olasz 
gyárak a káros cserző anyagoktól is tartózkodnak. Vásznakat elsősorban a 
MEDA és WINTERBOTTOM monzai cég állít elő az olasz gyárosok között.) — 
V(ittoria) B(eatrice) N(OTORBATOLO) : Le biblioteche per i marinai. (A com-
missione per le biblioteche dei marinai működésének összefoglaló ismertetése. 
Eszerint 1906-ban a haditengerészeti legénység számára összesen 26 könyvtár 
állt rendelkezésre a hajókon, erődökben és kórházakban, együttesen 2878 
kötetes állománnyal 635i'6o L. értékben. 1912. januárjában ellenben 86 könyv
tár állott fenn 21.493 kötettel 49.554*3 L. értékben. A Commissione főleg a 
könyvvásárlás közvetítésével szolgálja az ügyet s 20% engedmény kieszközlése 
mellett a sajátjából fedezi a könyvrendelések portóköltségének egyharmadát. 
Anyagi eszközei meglehetősen szerények. Fönnállásától 1912. januárjáig 2835 
kötetet ajándékozott el, továbbá 1200 lirát fordított a propaganda költségeire 
s 5000 L.-t a könyvtárak szükségleteire. Ezenkívül jutalomkönyveket is oszt 
ki a tengerészeti miniszterhez beérkező jelentések alapján. 1911-ben a Com
missione 34 könyvtárnak 1232 kötet beszerzését közvetítette.) — 3—j. s^ám 
(március—május) : Edoardo BENVENUTI : Insieme con Giovanni Andrea Mo-
neglia do Firenze a Bologna, Trento, Innsbruck, Magonza, Amsterdam, 
Amburgo, Olmütz nel 1667. (Életrajzi bevezetés kíséretében ismerteti bő 
szemelvényekben azt a ter^inákba. szedett útleirást, melyben MONEGLIA el
mondja III. CosiMO toszkánai herceg kíséretében 1667-ben tett utazását 
Firenzétől Olmützig. A kéziratot a firenzei Nemzeti Könyvtár őrzi Cod. 
Palatino S04. jelzett alatt.) 




