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Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire. (1927-évi április-szep
tember.) E folyóirat elsősorban a francia könyvbaráté, kinek figyelmét első 
kiadásokra, kötésekre, bibliográfiai ritkaságokra felhívja, de ezeken kívül sok 
általános érdekű cikket is tartalmaz. Rendkívül érdekesen foglalja össze FEVRET 
A. a Chronique de la Bibliothèque Nationale c. beszámolójában e könyvtárra 
vonatkozó közérdekű dolgokat. A gyarapodás az ezidei első negyedben kerek
szám 6000 kötet volt, amiben a kötelespéldányok, az ajándékok és a vételek 
bennfoglaltatnak. Az ajándékoknál hangsúlyozza, hogy «a budapesti Nemzeti 
Könyvtár nagyszámú magyar könyvet küldött, amelyek az ismeretek minden ágá
ból valók, főleg azonban a tudományokra s a művészetekre terjednek ki». 
A továbbiakban az ajándékok sorából egyes műveket emei ki, megindokolván 
azok értékét, ritkaságát. Pld. ANATOLE FRANCEnak, Les Autels de la peur című, 
100 példányban, valószinűleg 1885-ben megjelent 87 lapnyi kötetét, mely könyv
árusi forgalomba nem került. Címlapján sem az író, sem a nyomda vagy a 
kiadó neve nem szerepel. Ez a mû a Les Dieux ont soif-nak első formája s 
1884-ben folytatásokban a Journal des Débats-ban látott napvilágot. Más neve
zetes ritkaság MOLIÈRE műveinek 1734-beu megjelent kiadása, melyet BOUCHER 
illusztrált. E kiadvány értékét növeli azonkívül, hogy még csak két más pél
dánya ismeretes, s az is, hogy egy 7-ik kötetben egy sereg ábra van, mely a 
6 kötetes kiadásban lévők számának duplája. E kötet becsét emeli még, hogy 
a kiadónak JoLLY-nak, a mű megjelentetésére vonatkozó magyarázata is hozzá 
van kötve. E művelődéstörténetileg érdekes iratot FEVRET egész terjedelmében 
közli. A Bibliothèque Nationale XIV. Lajos korát illusztráló kiállításának 
leszerelése után megnyitották az Exposition de la critique dramatique et musicale-x, 
melynek anyagát a Nemzeti Könyvtáron kívül a Bibliothèque de l'Arsenal 
bocsátotta rendelkezésre. Irigylésreméltó ország, mely 1631-től kezdve tudja a 
színházi és zenei kritikát bemutatni. — A Bibliothèque Nationale mostani veze
tője merész újítást léptetett életbe. A lajstrom kinyomatása úgy költség, mint 
főleg időpazarlással jár, ezért a meglevő cédulákat lefényképeztette s e fény
képeket bocsátja a kutatók rendelkezésére. A lajstrom ily kibővülése folytán az 
olvasóteremből sok művet ki kellett vitetni; e miatt a kutatók ugyan panasz
kodni fognak, de a könyvtár igyekezett ezt az anyagot az olvasóterem közelé
ben elhelyezni, hogy az olvasók kiszolgálása gyorsabb lehessen. Ugyanezt a célt 
szolgálja a raktárakba s a tisztviselőkhöz vezető házi telefon, amit most szerel
tek fel. A nagy lajstromból eddig a jog és a költészet áll a közönség szolgálatára. 
Idén további hét szakot állítanak fel az ilymódon készített lajstromból. — A köz
oktatásügyi ministerium a francia kormány hozzájárulásával elhatározta, hogy 
1927-től kezdve ünnepelteti a «romanticizmus» százados évfordulóját, mely 
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kiállítások, ünnepi előadások sorozatából fog állani s amelyeket 1930-ban a 
Bibliothèque Nationale által rendezendő nagy kiállítás fog befejezni. Elsőül a 
Bibliothèque de l'Arsenal lépett kiállításával a közönség elé, metyet F. CALOT 
Le salon de Charles Nodier et les Romantiques címen ismertet. Ugyané cikkből 
tudjuk meg, hogy a Musée Vidor Hugo is rendezett egy emlékkiállítást, mely 
szép, csak kissé túlterhelt volt. A Bulletin szeptemberi számában Fernand 
VANDÉREM érdekes tanulmányt kezd meg arról a kérdésről, hogy mi is a jó, 
illusztrált könyv. Erről az igen tartalmasnak Ígérkező dolgozatról annak befe
jezte után bővebben kell megemlékeznünk. I. K. 

Revue des Études Hongroises et finno-ougriennes. Negyedik évfolyam. 
1926. i—4. füz. A BARANYAI Zoltán és ECKHARDT Sándor kitűnő szerkesztésé
ben megjelenő francianyelvű folyóiratunk az 1926-ik évfolyamát a Magyar 
Tudományos Akadémia alapítása századik évfordulójának szenteli s a következő 
vezető cikkeket hozza : D. ANGYAL : Le Comte Etienne Széchenyi. — E. CSÁSZÁR : 
Les rapports de T Académie Hongroise des Sciences avec VAcadémie Française. — 
T. SZINNYEI : LAcadémie Hongroise et la linguistique hongroise. — L. NÉGYESY : 
Cent ans de littérature hongroise. — I. LUKINICH : VAcadémie Hongroise et les 
sciences historiques en Hongrie. — Géza MAGYARY : L'Académie des Sciences et 
la science juridique en Hongrie. E mélyen szántó dolgozatokon kívül, mint 
hasonlóképen nagyértékű, de nem az Akadémiával foglalkozó cikket, az Aka
démia nagynevű elnökének, BERZEVICZY Albertnek, L'Émigration hongroise et 
la Campagne d'Italie en 18 fp. c. kiváló tanulmányát közli az 1926-os évfolyam. 
Gazdag szemle, kritikai és bibliográfiai rovat zárja a kötetet. /. K. 

Le Bibliographe moderne . XXIII. évf. 133—135 sz. 1926—27. jan.— 
jun. Tisztára levéltári cikkeken kívül bibliográfiai érdekű Paul BURGUBURU 
dolgozata, ki e számmal kezdi meg az Essai d'une Bibliographie métrologique 
universelle címen összefoglalt s e tárgykörre vonatkozó nemzetközi bibliográfiá
nak közlését, felszólítván minden érdeklődőt, hogy e munkájában támogassa. 
Vájjon magyar anyagot kap-e valahonnan ? Charles SURY Un bibliographe : 
Daniel Jordell (1860—1923) címen e nagyérdemű francia bibliográfus élettörté
netét vázolja. JORDELL ősei a nantesi edictum visszavonása után Svédországba 
vándoroltak ki. Ugyancsak svéd földön született Dániel JORDELL is, ki szülő
földjén végzett tanulmányai után 17 éves korában ment Párizsba s belépett a 
Nilsson-féle könyvkereskedésbe. Elhivatott bibliográfus volt, ki szenvedélyes sze
retettel csüngött mesterségén. Éjt, nappalt ennek szentelt. Az ő nevéhez fűződik 
a Catalogue général de la librairie française tizenhat hatalmas kötetén kívül a 
Répertoire Bibliographique és a Catalogue mensuel. E folyóirat szerkesztője, Henri 
STEIN, először közli egész terjedelmében a nyomdákra vonatkozó 1667. évi királyi 
rendelet szövegét : Pour le perfectionnement de l'imprimerie à Paris címen. Gondos 
és körültekintő levéltári és könyvtári krónika, könyvszemle és bibliográfia zárja 
e hármas füzetet. I. K. 

La Bibliofilk. XXVIII. évf. 12. sz. (1927. márc.) Ez évzárófüzetről 
meg kell említenünk, hogy ebben Auguste RONDEL Les livres et gravures aux 
fêtes de Cour et aux Cérémonies publiques címen folytatja a gyűjteményében 
lévő s ünnepi fölvonulások és udvari ünnepségekről készített ábrázolások és 
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illusztrált művek leírását. Felsorolását országok szerint csoportosította. Magyar 
anyaga természetesen nincs. E dolgozat a XXIX. évf. 1—2. számában nyer 
befejezést. Enrico FILIFPINI Un antiquo et ignoto codice del «Quadriregio» tor-
nato recentemente in Itália címen Federigo FEZZI II quadriregio etc. c. neve
zetes munkájának legújabban előkerült kézírásos példányát úgy külső formájá
ban, mint tartalmilag behatóan ismerteti. Ezt a XV. századi másolatot OLSCHKI 
nemrégen vásárolta Németországban. E példánynak érdekessége, hogy FEZzin 
kívül még más nem foglalkozott vele s így ismertetője rámutathatott amaz 
eltérésekre, melyek e példányban észlelhetők. A. BOSELLI folytatja az A. 
RENOUARD—G. BoDONi-levelezés ismertetését öt eredeti (hosszú) levél közlésé
vel. Ugyancsak folytatás a bolognai Egyetemi Könyvtárban lévő MARsiGH-kéz-
iratok (87—97 sz.) lajstroma is Lodovico FRATI tollából. — A 3—4. számban 
Valerio MARIANI Miniature del Rinascimento ad Aquila c. dolgozatában a 
Városi Könyvtárban és a Múzeumban lévő antifonálékban s más énekesköny
vekben talált miniatűröket ismerteti s közli hasonmásban. — BOSELLI folytatja 
levélközlését. A. TIRABASSI pedig a párizsi Nemzeti Könyvtár fond. lat. H 39. sz. 
kéziratát tárgyaló nagyobb zenetörténeti munkájának felette érdekes bevezetését 
közli e címen : Introduction à F étude de la Parabole des Vierges Sages et des 
Vierges Folles d'après un Office noté du Xle siècle. P. Giuseppe BOFFITO Vallombrosa 
nelle sloria della Meteorológia c. érdekes tanulmányában Vallombrosa 1637-ből 
való képét s több régi följegyzést közöl. A könyvtárak életéről szóló jelentések 
közül magosán kiemelkedik a nápolyi Nemzeti Könyvtár új elhelyezéséről szóló 
tudósítás. Ezt a könyvtárat Vittorio Emanuele III.-ról nevezték el s a királyi 
palotában nyert elhelyezést. Megnyitásáról, állagáról szóló tudósítás, az elhelyezés 
pompáját, kényelmét, a tárlók díszes és nagybecsű tartalmát ábrázoló fénykép
felvételek élénk képet nyújtanak az ottani gazdagságról. A pompás királyi 
kertben lévő könyvtári palota 150 helyiséget foglal magában, ezek kerekszám 
14.000 m2 alapterületet jelentenek, rendelkezésre áll 20.000 méternyi polchossz. 
Nem lehet csodálni, ha mind e gazdagság leírását Eugenio Rossi így fejezi 
be : « . . . un mundo magnifico, che nasce da Roma imperiale, e attraverso i secoli 
e gli splendori della maggiore monarchia italiana, attinge, bene augurando, 
l'èra della piú grande Itália vittoriosa». — Giuseppe BOFFITO, a léghajózás 
specialistája a múlt évfolyamban megindított aeronautikai könyvészeti rovatban 
àz e kérdéssel foglalkozó műveket részletesen ismerteti. I. K. 

Ephemerides Liturgicae. XLI. évf. (Új sorozat. I.) Róma. 1927. 1. fűz. 
E kizárólag katholikus egyházi kérdésekkel foglalkozó folyóirat legutóbbi számá
ban (67—68 1.) C. MOHLBERG O. S. B. ZALÁN Menyhértnek a M. Könyvszemle 
m. évi folyamában : «A Pray-kódex forrásaihoz» címen megjelent tanulmányával 
foglalkozik s ennek kapcsán liturgiatörténeti szempontból ismerteti a Pray-
kódexet. Egyúttal annak az óhajának is ad kifejezést, hogy állapíttassanak meg 
a kódexünkben lévő sacramentarium forrásai is, mert a Pray-kódex a római 
liturgia legrégibb emléke Magyarországon s épen ezért ennek nagy a jelen
tősége. I. K. 




