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A gyűjtemény első kötete megjelent s magában foglalja DÁVID 
Ferencnek Gyulafehérvárt 1567-ben megjelent «Roevid magyarázat» c. 
munkáját. Ebből a számból azt látjuk, hogy eredeti tervüktől eltértek, 
mert a «Roevid magyarázat »-ot hasonmásban adták, amit mi csak 
helyeselhetünk. Kár csak az, hogy a fakszimile nem eléggé sikerült. Ez 
azonban összefüghet annak a példánynak az állapotával, amelyről a 
klisirozás történt. A hasonmás után következik PÁLFI Márton átirásában 
mai helyesírással a «Rövid magyarázat» — újból az egész lenyomatva. 
Ezt a mai helyesírással való átírást mi csak ág)' tudjuk érteni, ha fel
tesszük, hogy DÁVID Ferenc e müvének elsőrendű dogmatikai értéke 
van ma is, s ez esetben szükséges dolog volt átírva is közzétenni. — 
Ugyancsak PÁLFI Márton írt a műhöz szakszerű nyelvészeti jegyzete
ket. Egy pár megragadta figyelmünket, melyek közül álljon itt ez: Az 
öss%e szó DÁVID Ferencnél ös\vö alakban fordul elő. Ehhez PÁLFI ezt 
írja: «A szóvégi ß-nek ö, ü után ó'-re való változása érdekes hangtani 
sajátság, mely nyelvemlékeink közül a Bécsi és Müncheni codexben 
(nb. másutt is megvan), nyelvjárásaink között a göcsejiben, csángóban 
és torockóiban van meg. DÁvmnál csak egy-két szóban észlelhető» — 
A nyelvészeti jegyzetek után BOROS György dolgozata következik, aki 
«rDávid Ferenc theologiája» címen ír. 

Minthogy a mi nézetünk az, hogy a XVI. század magyar nyom
tatványai közül azokat, melyek kevés számú példányban maradtak ránk 
vagy máskülönben irodalmunkban nevezetesek, egytől egyig hasonmás
ban ki kell adni, ebből a szempontból is csak helyeselhetjük az előttünk 
fekvő kiadást. MELICH JÁNOS. 

Sztripszky Hiador : Adalékok S^abó Károly Régi magyar 
könyvtár c. munkájának I II. kötetébe^. Pótlások és igazítások 
1472—iyu. Budapest 1912, Lantos A. 8-r. 12 nyomtatot t -{-710-f-i 
géppel irott oldal. Ara 24 kor. 

SZABÓ Károly R'gi magyar könyvtára I. kötete 1879-ben jelent meg 
(a mű előszavának kelte 1878. okt. 20.), ezt követte 1885-ben a II. kötet, 
s végre 1896-ban a III. Az I. kötet megjelenése óta igen sok pótlás, 
újabb adalék jelent meg mind a hazai irodalomban, mind pedig az oláh 
nyelvű nyomtatványokat illetőleg a külföldiben. SZTRIPSZKY arra vállal
kozott, hogy mindazokat az adalékokat összegyűjti s egy műben kiadja, 
amelyek SZABÓ Károly műve I. kötete megjelenése óta lettek ismerete-
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sekké, s amelyek vagy 1711. előtti magyar nyelvű vagy pedig magyar
országi nem magyar nyelvű nyomtatványok. E fáradozásának eredménye 
az előttünk fekvő könyv. 

A könyvről talán nem is kellene tudomást vennünk, nem pedig 
azért, mert a szerző a bevezetésben azt mondja, hogy «valami nagyobb 
igények kielégítésére ez a kompendium (!) nem vállalkozik, csupán 
ideiglenes szükségnek akar megfelelni» kisebb (!) könyvtárak, biblio
filek (!) és kereskedők számára. Majd megismétli ezt az állítást mond
ván : «Ez a vállalkozás nem akar egyéb lenni egyszerű kompendiumnál». 

A szerző e szavaiból az látszik, hogy a kompendiumot nem a 
megszokott értelemben veszi: kompendiumon nem valamely kérdésre 
vonatkozó dolgok tudományos egybefoglalását érti. Nála kompendium 
afféle kompiláció értelmű. A vállalkozásnak ilyetén célját árulja el az is, 
hogy a mű csak száz példányban kézirat gyanánt jelent meg s főrésze 
géppel van írva. Minthogy azonban mindaddig, míg SZABÓ Károly müve 
a pótlékokkal együtt tudományos értékű műben is megjelenik, SZTRIPSZKY 
«kompendiumát» sokan fogják használni nemcsak a könyvkereskedők és 
a könyvgyűjtők, hanem a könyvtárak kezelői közül is, kénytelenek 
vagyunk e munkáról nézetünket elmondani. 

SZTRIPSZKY művének legnagyobb hibája, hogy nem kutatta fel 
mindazt, ami tárgyára vonatkozóan eddig megjelent. Ö azt állítja, hogy 
átnézte a Magyar Könyvszemle, az Irodalomtörténeti Költemények, az 
Erdélyi Múzeum évfolyamait, DÉZSI repertóriumát és «még egyebeket 
is». Ezek közt az egyebek közt azonban hasztalan keressük pl. «RÁTH 
György Régi magyar könyvtára» új adalékjait (nyomtatásban megjelent 
Budapest 1905-ben), amely könyvgyűjtemény tudvalevően 1905. óta a 
M. T, Akadémiában van. Hogy csak egynéhány könyvet említsünk, 
SZTRIPSZKY nem ismeri e gyűjtemény következő müveit: 

Keresztúr 1620. Agenda. 
Debreczen 1683. NEUMANN Gáspár, Minden imádságoknak veleje. 
Kolozsvár 1559. BÜLLINGER Heinricus, Libellus Epistolaris stb. 
A RÁTH-féle könyvgyűjteménynek e jegyzékben először közölt 

művei egyáltalában nincsenek meg SzTRiPSZKYnél. 
A Közlemények S^epesvármegye múltjából c. folyóirat 1910. évi októ

beri számában REXA Dezső «Tizenkét ismeretlen lőcsei nyomtatvány»-t 
irt le. SZTRIPSZKY ezek közül egyet sem említ. 

Ezekből kiderül, hogy az anyagot nem gyűjtötte össze úgy, ahogy 
ez szükséges lett volna. 
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A feldolgozott anyagban is sok a gondatlanságból származó hiba. 
íme egynéhány : 

1795. szám alatt SZTRIPSZKY azt mondja, hogy HEYDEN Formuláé 
puerilium colloquiorum c. műnek krakkai töredéke 1528-ből való. Mint
hogy SZTRIPSZKY tudomással bir 1794. szám alatt HEYDEN művének 
1527. évi danzigi teljes példányáról, tudnia kellett azt is, hogy a krakkai 
töredék ez 1527. évi kiadásnak B. ive, tehát ez utóbbival azonos. 

1823. szám alatt találjuk CALEPINUS szótára 1585. évi és 2486. alatt 
ugyané szótár 1588. évi lyoni kiadását. Már 1886-ban kimutatta SZILY 
Kálmán Ki volt Calepinus magyar tolmácsa ? c. akadémiai értekezésében, 
hogy e lyoni kiadás újból lenyomatva 1586-ban és 1587-ben is meg
jelent. E kiadásokról SZTRIPSZKY semmit sem tud. 

1989. szám alatt azt olvassuk a Könyvszemle 1894:349. lapján 
mondottak alapján, hogy a TsAHOLCi-BmARi-féle Index vocabulorum 
CoMENius Janua linguae Latináé reserata aurea c. műhöz készült. Nem 
eléggé gondos fogalmazás ez ; mert igaz, hogy az Index e művel együtt 
jelent meg, de — MOLNÁR Albert szótárából készült (1. erről Magyar 
nyelv VII. 291). 

Több ilyen hibát idézhetnénk, amelyekből látható, hogy SZTRIPSZKY 
müve nagyon hiányos, tudományos tekintetben meg sok kívánni valót 
hagy hátra. 

Ha azonban figyelembe veszem mindazokat a hibákat, nehézsége
ket, melyekről a bevezetésben szerző maga is ír, az a nézetem, hogy 
SZTRIPSZKY könyve mindaddig, míg SZABÓ Károly müvének tudományos 
apparátussal írt második kiadása megjelenik, kellő óvatossággal és elő
vigyázattal haszonnal forgatható. Végül még csak a bevezetés, vagy 
amint SZTRIPSZKY írja, bevezető stílusáról egy szót. Ez a bevezetés olyan 
hetykén és pongyolán van megírva, s hozzá olyan szókészlettel, amilyent 
tudományos színezetre törekvő könyvben nem szokás használni (pl. 
vakarák = pótlék, könyvrostáló, számadó stb.). MELICH JÁNOS. 

Association des bibliothécaires français : Bibliothèques, livres 

et librairies. Conférences, faites à l'École des Hautes-Etudes sociales. 

Paris, 1912. M. Rivière et Cie. (Villeneuve-St.-Georges, Impri

merie coopérative ouvrière.) 8-r. 4, VI, 245 1. Ara 5 fr. 

A párisi École des hautes études sociales MOREL, a Bibliothèque 

national reformtörekvésü tisztviselőjének kezdeményezésére a könyvtár
tani ismereteket is fölvette programmjába s e tárgykörből a 1910/11-




