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„Magyar karthauziak könyvvásárlása Gamingban, 1432-ben. DEDEK [C. 

Lajos szerint a tárkányi segedelemvölgyi karthauzi zárda alapítását a magyar 

történeti hagyomány 1332—360 közt keresi, de fennállása okmányilag először 

csupán az 1413. évből igazolható. Ugyanő a rendház perjelei közül •csupán 

Tamást (1456-ból) és Barnabást (1466-ból) ismeri. Az alább közlendő 

följegyzés egy harmadik perjel nevével is megismertetett bennünket. Ez Kristóf, 

aki 1432-ben az alsóausztriai Gaming (középkori nevén Gemnik) karthauzi 

kolostorában járt, hogy ott beszerezze a legszükségesebb szerkönyveket.  

    24 forinton egy misekönyvet, egy Gradualét és egy Antiphonalet vásárolt s 

ezenfelül 9 könyvet ajándékba kapott gamingi rendtársaitól. Az erre vonatkozó, 

hazánk könyvtártörténetét közelről érdeklő följegyzést legutóbb Theodor 

GOTTLIEB adta ki Mittelalterliche Bibliothetskataloge Österreichs. I. 

Niederösterreich. Wien, 1915. c. munkájában. (3. 1.) A följegyzés, mely a melki 

bencés apátság egy kéziratában olvasható a Séries monachorum Domnus Thront 

b. Mariae in Gemnico c. krónikás egybeállítás egy passzusa, a következő : «In 

Memorali ad annum 1432 legitur: Feria quinta ante Gordiani vendidimus        

    •Cristoffero priori Vallis Auxilia in jTarkan unum niissale, unum graduale, 

unum antiphonarium pro XXlIII. Florenis in promptu solutis. Item dedimus sibi 

ex libraria gratis pro deo libros istis titulis D 60. T 7. N 14. X 10 et 13. Y 3. 6. 9. 

et 16». Ezt a följegyzést egyébként már 1851-Ben kiadta Fr. KLEIBINGER   

    •Geschichte des Benedektinerstifles Melk in Niederösterreich c. műve I. 

kötete 519. lapján s csak sajnálnunk lehet, hogy elkerülte DEDEK figyelmét. p. 

A lainzi bibliotheca Rossiana, mely minket magyarokat is közelről érdekel, a 

Zentralblatt für Bibliolheksivesen (1922. 46. 1.) híradása szerint a jezsuita-rend 

kormányának kívánságára Bécsből vissza fog kerülni Rómába, ahonnan 1873-

ban hozatta el I. FERENC JÓZSEF.”  
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