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KÖNYVTÁBLÁKBAN FÖLFEDEZETT XVI. ÉS XVII. 
SZÁZADBELI MAGYAR ŐSNYOMTATVÁNYOK. 

Fraknói Vilmostól. 

I. 
B E V E Z E T É S . 

— Olvastatott a Történelmi Társulat 1878. deczember 5-iki ülésén. — 
I. 

A régibb magyar irodalomtörténet terén, T o l d y F e r e n c z 
alapvető munkáinak megjelenése óta, oly fontos és hasznos munka, 
mint S z a b ó K á r o l y »Régi magyar könyvtára« alig látott 
napvilágot. 

Mindnyájan, a kik, bármely irányban, nemzetünk szellemi 
életének történeti múltját felderíteni törekszünk, bő anyagot, 
vagy legalább tanulságos útmutatást fogunk abban találni. Nem
zetünk szellemi életének és fejlődésének hű tükörét nyújtja az. 
E tükör több tekintetben oly képeket állít elénk, melyeknél 
örömmel és önérzettel időzhetünk. Mert, miként az Akadémia ez 
évi közülésén, titkári jelentésemben, e munkáról szólva, említem, 
tanúságot tesz az arról, hogy »nemzetünk, életének leggyászosabb 
korszakában is, képes volt erőteljes és virágzó irodalmat te
remteni.« 

Azonban másrészről több oly tényt constatai, a mely nem
zeti jellemünket nem a legelőnyösebb világításban tűnteti föl. 
Csak egyet emelek ki. Újabb tanúságot tesz azon gondatlanságról, 
melylyel nemzeti irodalmunk emlékeit pusztulni és veszni en
gedtük, és engedjük még mai nap is. 

Szabó Károly, miután az összes irodalomtörténeti készletet 
áttanulmányozta, és néhány száz könyvtárt átkutatott, 1790 mun
kát ismertet, a melyek 1531-től 1711-ig magyar nyelven, sajtó 
útján közrebocsáttattak. 

Ezen 1789 munka közül 193 olyan, a melyeknek czímeit 
irodalomtörténeti munkákból ismeri ugyan, de az átbúvárolt 

Magyar Könyv-Szemle. 1878. 2o 



í Fölfedezések könyvtáblákban. 

könyvtárakban egyetlen példányát sem találta. Továbbá 620 
munka olyan, a melyekből az átbúvárolt néhány száz könyvtár
ban csak egyetlen egy példányt talált, a melyeket tehát uni-
eunióknak tarthatunk. 

Remélljük, hogy azon figyelem és érdeklődés, melyet Szabó 
Károly munkája a régi magyar irodalom termékeire fog irá
nyozni, ezen statistikai eredményt némileg módosítani fogja. 
Mncs kétségem az iránt, hogy sok oly munkával fogunk megis
merkedni, melyeknek czímeit sem, vagy csak czímeit ismertük ; 

i ki fog derülni, hogy sok unicumnak tartott munka több pél
dányban lappang. 

Épen ezen czél elérésére, a szakférfiakat és az érdeklődő 
közönséget régi irodalmunk maradványainak egy oly leihelyére 
kívánom figyelmessé tenni, a mely ekkorig alig volt kizsákmá
nyolva, és így jutalmazó eredményekkel kecsegtet. Ertem a XVI. 
ós XVII. századbeli könyvek kötéseinek t á b l á i t . 

Igen természetesnek találtam, midőn ezen nyilatkozatom 
még szakférfiak, érdemes történetbúvárok ajkaira is mosolyt idé
zett. Épen azért kívántam ezen helyen, illetékes közönség előtt, 
szólani e tárgyról, és bemutatni e téren a múzeumi könyvtárban, 
tiszttársaim közreműködésével tett kutatásaim eredményeit ; a 
melyeknek jelentőségét már abból is méltóztassanak megítélni, hogy 
egyebek között, n e g y v e n ö t uly XVI. és XVII. század
beli magyar nyomtatványnyal gazdagítottuk irodalmunkat, a me
lyek ekkorig egy példányban sem voltak ismeretesek. 

A régi kéziratok és könyvek táblái a külföldi búvárok 
figyelmét már közel félszázad óta magokra vonták. Anglia, Fran-
cziaország és Németország terjedelmes és számos műmellékletek-
kel díszlő munkákban bírják a könyvkötés fejlődésének történe
tét ismertetve és illustrálva. 

De nemcsak ipar- és műtörténeti szempontból érdekesek a 
táblák. Ezek a XVI. század közepéig fából készültek, melynek 
külső és belső borítékára gyakran használtak fel kéziratokat és 
okleveleket, a melyeket esetleges birtokosaik értéktelennek tar
tottak ; főleg a nyomtatott könyvek nagyobb elterjedése után, 
melyek a kéziratokat a használatból mindinkább kiszorították. 

Az ekképen könyvkötési anyag gyanánt fölhasznált hártyák 
nem ritkán nagy irodalmi értékkel bírnak. így például P e r t z 
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.a, Schwabenspiegel legrégibb kéziratát, kitűnő hazánkfia E n d 
l i c h e r pedig a bécsi császári könyvtárnak 1848 előtti őre, 
Ulpián és Plinius ismeretlen munkáinak töredékeit fedezte föl 
codexek tábláin. 

És mi is oly szerencsések voltunk a minap egy XIV. szá
zadbeli glagolita legendárium töredékeit fejteni le, a melyeket a 
legjelesebb ószláv irodalomtörténész M i k lo s i c h kiváló érde-
kűeknek mondott. Mert hazánkban is nagymennyiségű hártya-
kéziratokat használtak föl, vagy jobban mondva pusztítottak el 
a könyvkötők. Fényesen kiállított missalék, gradualek sem kerül
ték ki e szomorú sorsot. Miként ezt az itt bemutatott példányok 
tanúsítják. És nem egy fontos oklevelet is fejtettünk már le. Példa 
gyanánt bemutathatok egy XV. századbeli magyarországi mise
könyvet, melynek borítékján a kalocsai érsekség történetére nagy 
fontosságú 1495-iki oklevél van ragasztva. Valamint egy könyv
táblát, melynek borítékjául Kolozsvár városának egy 1595-iki 
oklevele van felhasználva. 

Nem időzöm tovább ezen tárgynál, mert kilátásba helyez
hetem, hogy egyik tiszttársam'Csontosy János úr a magyarországi 
könyvkötés és kereskedés történetét ki fogja dolgozni. 

A XVI. század közepe óta a fatáblák helyett használatba 
jönnek a puha táblák, melyek összeragasztott és azután bőrrel 
borított papírrétegekből állanak, míg ezeket a XVII. század vége 
felé a lemezpapír (pappendeckl) teljesen kiszorítja. 

Miként előbb a táblák borítására hártya kéziratokat, úgy 
most a bőrboríték kitöltésére nyomtatványokat, és néha papír-
kéziratokat használnak. Minthogy pedig a papírnak ára viszony
lag igen nagy volt, a könyvkötők szívesen nyúltak a nyomtatott 
papírkészlethez, a melylyel az akkori viszonyok között bőven 
rendelkeztek. 

Ugyanis a könyvkötők rendesen könyvárúsok is voltak, 
a kik az akkori hitelviszonyok következtében a könyveket csak 
készpénzfizetés mellett, nem pedig mint ma szokás, bizományban 
szerezték meg. így tehát az el nem árusított készletet vissza 
nem küldhetvén, mint maculaturát értékesítették. 

Innen van, hogy némely könyvtáblákban valamely nyom
tatványnak ugyanazon egy ívét 10—20 példányban ; míg máskor 
•egy táblában ugyanazon munkának összes íveit, vagy többféle 
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munkának egyes leveleit találjuk, amint ezek véletlenül a könyv
kötőnek kezeibe jutottak. Azonban igen gyakran használtattak 
föl régibb munkák is, p. o. XVII. századbeli munkák kötésénél 
XV. századbeli latin incunabulák ; a melyek különféle módon 
juthattak a könyvkötő kezére. 

Annak nyomára jutni, vájjon a könyvtáblában elvannak-e 
temetve ily nyomtatványok, igen könnyű. Csak a tábla belső 
részét borító tiszta lapot kell fölemelni, megkarczolni vagy szi
vacscsal megnedvesíteni. 

A külföldön úgy látszik, a táblák átkutatása és tartalmuk 
kifejtése nem tartozik a bibliographiai feladatok közé. Legalább 
nincs tudomásunk arról, hogy ily munkásság jelentékeny eredmé
nyekre vezetett volna. És ez természetes. A nagy román és ger
mán irodalmak a XVI. század második felében már annyira 
termékenyek voltak, hogy az ezen korbeli irodalmi termékek 
teljes bírására nem kell különös súlyt fektetni. E mellett azon 
nemzetek kevesebb viszontagságoknak voltak kitéve, és számos 
tudományos gyúpontokkal bírtak ; minélfogva alig lehet föltenni, 
hogy XVI. és XVII. századbeli nyomtatványokat könyvtáraik 
mind meg ne Őrizték volna. A szerencsésebb nemzetek tehát nem 
szorultak rá, hogy figyelmeket és idejöket ily búvárlatokra 
szenteljék. 

Egészen mások a viszonyok nálunk, hol egy XVI. század
beli ismeretlen magyar nyomtatvány felfedezésekor örömünnepet 
ül a búvár. 

És így természetes, hogy midőn e század második felében 
a magyar irodalomtörténeti tanulmányok nagyobb lendületet vet
tek, egyes kutatóinknak a könyvtáblák sem kerülték el figyel-
möket. 

Névszerint T o l d y F e r e n c z r ő l tudjuk, hogy néki ily 
módon fölfedezett töredékekből egész kis gyűjteménye volt, 
melynek legbecsesebb darabja S z t á r a i M i h á l y 1550-bennyo
matott, a kath. papságot gúnyoló szatírájának (Az igaz papság
nak tik8re), három levélből álló töredéke, melyet egy XVI. szá
zadi erdélyi nyomtatvány fedeléből áztatott ki.1) 

*) L. S z a b ó K á r o l y . Régi magyar könyvtár. 12. 1, 34. szám. 
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Lugossy József, Szabó Károly és mások követték példáját. 
Azonban csak egyes esetekben tették ezt, mikor véletlenül a 
könyvtábla megromlása által annak tartalma szembetűnővé vált. 

Rendszeresen a táblák felkutatását először mi indítottuk 
meg a Nemzeti Múzeum könyvtárában, és kiterjeszkedtünk az 
Akadémia és az egyetem könyvtárára, sőt a nm. belügyminiszté
rium felhatalmazásával az országos levéltár kincstári osztályára 
is ; minthogy meggyőződtünk, hogy miként a nyomtatott munkák, 
ügy a számadási könyvek, czéhszabályok, sőt könyvalakban ki
állított nemesi czímerlevelek táblái is rejtegetnek becses nyom
tatványokat. 

Közel száz könyvtáblát áztattunk föl ; és lehető óvatosság
gal szétválasztva az összeragasztott lapokat, egybe állítottuk 
azokat. A hol a czímlapok hiányoztak, meghatároztuk a töre
dékeket, a mennyiben erre magunk képesek nem voltunk, Szabó 
Károlyhoz fordulva, a ki ismeretes előzékenységével és pontossá
gával támogatott minket. 

Az aratás — miként Szabó Károly egyik levelében meg
jegyzi — valóban gazdagnak mondható. 

Természetes, hogy nagy tömegben találtuk a már ismert 
és számos példányokban előforduló munkák töredékeit. Azonban 
miként előbb említem, a XVI. és XVIL századból 45 oly ma
gyar munkát vagy annak töredékét találtuk, a melyet Szabó 
Károly az általa átbúvárolt néhány száz könyvtár egyikében 
sem talált. 

Lesz szerencsém ezeket bemutatni. Tüzetesen a »Magyar 
Könyvszemle« legközelebbi füzetében fogom azokat egyenkint 
leírni. Most rövid ismertetés ökre és irodalomtörténeti fontossá
guk méltatására szorítkozom. 

II. 

A napvilágra hozott nyomtatványok az irodalom minden 
ágából valók; úgymint: hittudományi munkák — énekes köny
vek és énekek — latin nyelvtanok — jósló- és álmoskönyvek — 
naptárak, — végre egy orvosi hirdetés. 

A hittudományi munkák sorában a legrégibb »Az Urnak va
csorájáról való közönséges keresztyéni vallás, melyet a keresztyéni 
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tanitók mind egész Magyar Országból s mind Érdélből a Vásár
helyi szent Sinatba tőttek és kiatták«, (Kolozsvár 1559), mely
nek teljes és ép példánya került ki. Továbbá Kulcsár György 
Postillájának hat levélből álló töredéke. Ezen prédikácziós könyv
nek három kiadását ismerjük (1574 Alsó-Lindva, 1579 Bártfa,. 
1597 Bártfa). Azonban a jelen töredék mindegyiktől eltér, és így 
kétségtelenné teszi, hogy egy negyedik kiadás is jelent meg; a 
mely tény — annál fogva érdekes, mert a XVI. századbeli 
magyar homiletikai irodalom egyik terméke sem ért ennyi ki
adást. Kulcsár György tehát a XVI. század végső tizedeiben tel
jesen uralkodott az ágostai hitvallású templomokban. 

Ugyanezen hitvallású hívek használatára nyomatott az a. 
káté, a melynek legnagyobb részét, 15, 4-rétű levelét találtuk föl. 
Minthogy a fővárosi könyvtárakban őrzött luth, káték példá
nyaitól teljesen eltérő, Szabó Károlyt kértem föl a meghatáro
zásra. Szerinte kétségtelenül keresztúri nyomtatvány a XVII. szá
zad elejéről, minthogy betűi tökéletesen találnak Farkas Imre 
nyomdász egy 1619-iki nyomtatványának betűivel. Azonban, 
szerzőjét meg nem határozhatta, mivel ezen káténak más pél
dánya nem került volt kezei közé. Ezen töredékről még azt kell 
megjegyeznem, hogy a nyomdai correetúra lapokból áll, a melyek
ből látjuk, hogy a XVII. századbeli szedők ép úgy tették pró
bára az írók türelmét, mint a XVII. századbeli írók a szedőkét, 
minthogy a káté szerzője a kiszedett szövegben nagy változáso
kat tett, egész sorokat törölt. 

Részben az egyházi irodalom és részben a költészet körébe 
tartoznak az énekes könyvek, a melyeket a magyarországi pro
testáns egyházak a XVI. században meglepő nagy számban nyo
mattak, és a melyeket, sajnos, irodalomtörténetünk munkásai még 
nem részesítettek a megérdemlett méltatásban. S z a b ó K á r o l y 
t í z különféle XVI. századbeli protestáns énekes könyvet ismer
tet. Ezekhez fölfedezéseink által még kettővel, járultunk. Az 
egyik Szabó Károly ítélete szerint debreczeni nyomtatás és ré
gibb az általa látott 1579-iki debreczeni énekes könyvnél. A 
zsoltárokat tartalmazza, verses feldolgozásban. 

Három ily zsoltár fölébe G. Z. kezdőbetűk vannak helyezve, 
a melyek kétségkívül a szerző Zegedi Gergely nevét rejtik, a ki-
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nek számos művét tartalmazza a későbbi Bornemissza-féle 1584-iki 
detrekői énekeskönyv is. 

A másik h a l o t t i é n e k e k n e k gyűjteményét tartalmazza 
és úgyszólván teljesen van meg. Sem kiadóját, sem nyomatási 
helyét és évét nem ismerjük. Csak annyit tudunk, hogy a XVI. 
század második feléből való, minthogy 1599-el signait könyvtáb
lában találtuk ; hogy továbbá lutheránus egyházak számára ké
szült ; és hogy abból csak ez az egy példány ismeretes. 

A világi költészet köréből h é t éneket mutathatok föl. 
Az első S z t á r a i M i k l ó s - t ó i »Az Viz ezönnec Histo-

riayarol való szép Enec», melynek 1581. kolozsvári kiadását is
mertük, de mi egy ettől eltérő, úgy látszik néhány évvel- régibb 
kiadásnak töredékét fedeztük föl. 

A másik a c z e g e i n é v t e l e n k ö l t ő n e k műve, Toldy 
Ferencz szintén egy könyvtáblából szedte ki ennek két (B t és 
B 4) levelét. Czímlapját nem bírván sem czímet, sem nyomatási 
évét nem tudta meghatározni. Szabó Károly munkájában tehát 
a XVI. századbeli év nélküli nyomtatványok között ily czím 
alatt fordul elő: » O d a t i s és Z a r i a d r e s szerelme,« minthogy 
a verses mű ezzel foglalkozik. Mi ezen műnek czímlapját és 
szövegének legnagyobb részét hoztuk napvilágra. Czíme így hang
zik: »Effectus Amoris. Az szerelemnek ereje, kit Acheneusból 
magyar rithmusba szerzettének atyáknak anyáknak tanulására, 
mensé Julio Anno Domini 1587 . . . Debrecenbe Anno Dominí 
1588.« Ekképen Szilády Áronnak lehetővé fog válni, a Cor
pus Poetarum II. kötetébe ezen művet úgy szólván teljesen 
fölvenni. 

A B o g a t h i F a z e k a s M i k l ó s által szerzett és 1591-ben 
Kolozsvárt kinyomatott »Ez világi nagy sok zűr zavarról való 
ének,« az országos levéltár egyik számadási könyv táblájából 
egy új kiadásban került elő. 

A XVII. századból B a l R i ma i »Istenes Énekei« 
négy (teljesen ismeretlen) váradi kiadásának egyikéből töredé
ket birunk. Továbbá három egészen ismeretlen énekkel gaz
dagítottuk a magyar költészet történetét. Ezek : K ö r ö s p a t a k i 
J á n o s t ó l »A havasalföldiharcztérről való história«, 1656-ból. ') 

^ Ismertetve volt már a K ö n y v - S z e m l e I. kötetének 320 lapján. 
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Továbbá egy Európa elragadtatásáról szóló ének töredéke, mely-
kétségtelenül lőcsei nyomtatás. Végre egy ének töredéke, mely 
az anyákat oktatja mikép járjanak el leányaik kiházasításánál. 

Ezekhez járul egy magyar drámának töredéke. Ennek 
ekkorig legrégibb ismert kiadása az 1683-iki lőcsei voltí most 
1646-iki váradi kiadását is ismerjük. 

A XVII. századbeli protestáns iskolákban előadott tanodái 
drámáknak ez az egyetlen nyomtatott maradványa. Sajnos, hogy 
épen ebből a legcsekélyebb töredéket bírjuk fölmutatni. 

Az iskoláink használatára készült régibb tankönyvek — 
kivéve a magyar nyelvtanokat — ekkorig kevéssé vonták ma
gokra szakférfiaink figyelmét. Pedig a hazai tanügy és mű
veltség történetében érdekes fejezetet képeznének. Örömmel jelent
hetem, hogy S z i l y K á l m á n a magyar számtani iskolai kézi
könyvek tanulmányozását már megkezdette. Főleg az volna 
kivánatos, ha philologusaink a magyarországi latin nyelvtanok 
ismertetésére vállalkoznának. Ezek ugyanis a régibb tanúimányi 
rendszerben a legfontosabb helyet foglalták el. 

A XVI. századból és a XVII. első tizedeiből Magyarország
ban nyomatott latin nyelvtant nem ismerünk. Kétségkívül a kül
földön nyomatott munkákat használták. Hazánkban a latin gra-
matikai irodalom megalapítása azon időre esik, a mikor Bethlen 
Gábor és Rákóczy György meghívására hírneves külföldi tudó
sok : Alsted, Bisterfeld és Comenius foglalták el a gyulafehérvári 
és pataki főiskolák tanszékeit. Ezeknek közreműködésével latin 
nyelvtanok egész sorozata jelent meg egymás után, a melyek 
magyar nyelven közbeszőtt szavak és mondatok által szintén a 
magyar bibliographia körébe tartoznak. 

Sajnos, hogy a nyelvtanok példányai, természeteknél és hasz
nálatuknál fogva, leginkább ki voltak téve az elpusztulásnak, 
így történt, hogy eddig tudtomra a legrégibb magyarországi la
tin nyelvtan gyanánt a B i s t e r f e l d »Rudimenta linguae lati
náé in usum scholae Albensis« czímű munkájának 1640-iki har
madik kiadását tekintettük, melyből egy példány a Múzeum 
könyvtárának birtokában van. 

A könyvtáblákban sikerült a két régibb kiadásnak, vala
mint más egykorú, ismeretlen és meg nem határozható nyelvta
nok töredékeinek nyomára jutni. 
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Kétségkívül katholikus tanodák használatára nyomatott egy 
másik nyelvtan, a melynek végső leveleit bírjuk. Ezeken az isko
lai imádságok is olvashatók, latin és magyar nyelven. Érdekes 
a »Tanulás előtt való könyörgés«, melyben a tanúlók főleg az
ért könyörögnek: »Engedgy jó értelmet a d e á k i t u d o m á 
n y o k b a n és azokkal igazán való élést. € 

Ismeretes, hogy a csillagjóslattal még a XVI. században is 
előszeretettel foglalkoztak. Különösen Német- és Lengyelország
ban sűrűn jelentek meg az u. n. Prognosticumok, melyek közöl 
több magyar fordításban is megjelent. A legrégibb mely 
1578-ban Kolozsvárt nyomatott ki, a melynek egyetlen példányá
ból az Akadémia az elejét bírja (A—D l leveleket), mi pedig a 
hiányzó végső leveleket (D—D4) fedeztük föl. Ez a danczigi 
M i s o c a c u s V i l m o s prognosticona »az új cometa felől, mely 
az elmúlt 1577 esztendőben szent András havában tetszett meg.« 

Szabadjon egy helyét kiemelnem, mely úgy tartalmánál, 
mint sajátszerű fordításánál fogva érdekes. »Minthogy — úgy
mond — az nyolczadik kilenczed és tizedik házban főispán a 
Saturnus, ki e cometának disposítióra kétség nélkül főpapi feje
delemnek halálát jedzi és nagy fejedelemnek veszedelmét jedzi, 
olyannak ki beteges és vén korában volna. Kit én Moszka 
Császár felől Ítélhetek, mert immár vénségnek idejébe va
gyon, meg a Cometa is Moszkaország felé nyútotta vala a 
farkát « 

»A babonás kor balvéleményei érdekes emléke ez« — j egy z* 
meg Toldy. x) Es hozzá tehetjük a kor babonás véleményeit ügye
sen kizsákmányoló élelmes ember műve ; minthogy a fentebbi 
jóslattal bizonyosan Báthory Istvánnak akart kedveskedni, kinek 
a munkát ajánlotta volt. 

A babonás kor emlékeihez sorolhatjuk az álmos könyveket 
is. Ekkorig a XVI. századból egyáltalán nem, a XVII. század
ból csak egy álmos könyvet ismertünk, a melynek töredékét, 
Lugossy ajándékából, a Múzeum könyvtára bírja. 

Debreczenben 1635-ben jelent meg, s mint a czím hirdeti 
új kiadás. 

) Új Magyar Múzeum. 1853. H. 189. 1. 
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Mi most egy régibb és egy újabb kiadásnak töredékeit 
mutathatjuk föl. 

S z á m r a nézve a magyar naptár irodalom nyerte kutatá
saink által a legnagyobb gyaropodást. 

Hogy régi naptáraink a nyelvész és a történetíróra nézve 
mily becses kútforrások, általánosan ismeretes. Annál inkább kell 
sajnálnunk, hogy csak kevés maradt ránk. A legrégibb magyar 
nyelvű naptár, melyből példányt birunk 1572-ben Bécsben nyo
matott. Azóta 19 különféle helyen adtak ki magyar naptárakat. 
Igen valószinü az a számítás, hogy ezen 19-féle naptárból 1572 
—1711 között összesen több mint hétszáz évfolyam látott nap
világot. Már pedig Szabó Károly összesen csak 153 évfolyamot 
ismertet, s ezeknek is egy részét csak irodalomtörténeti feljegy
zések alapján, mig a többiből majdnem fele unicum. 

Az általunk felfedezett 22 ismeretlen évfolyam nemcsak az 
ismert naptárak számát szaporítja. Több tekintetben figyelemre
méltók. 

Mindenekelőtt nevezetes egy 1595-ik évi naptár töredéke, a 
mely az ó (júliánus) az új Gregoriánus naptárt, egymás mellett 
adja ; a melyhez hasonlót könyvtáraink eddig nem bírtak. Wesz-
prémi és Sándor említést tesznek ugyan egy 1593-iki debreczeni 
»0 és Új Kalendárium«-ról, a melynek azonban ma egy példá
nyát sem ismerjük. l) 

Tudva levő, hogy a XIII. Gergely pápa által 1582 február 
24-iki bullájában kihirdetett új naptárt, Rudolf király már a kö
vetkező évben Magyarországba, rendelet útján behozta. De több 
megye vonakodott azt elfogadni. Es például Szepesmegye 1584. 
június 15-iki föliratában kijelentette, hogy az új naptár ilyetén 
behozatala »jogaikkal és szabadságaikkal ellenkezik.« Az 1588. 
évi országgyűlés törvény útján rendelte el az új naptár általános 
használatát. Mindazáltal több megyében, főleg a protestáns ren
dek, a XVII. század elejéig ragaszkodtak az ó naptárhoz. Ily 
vidékek számára nyomatott — mint Szabó Károly véli — va
lamelyik dunántúli városban a jelen naptár, minthogy ebben első 
helyen áll az ó naptár, és mindig a második lapon az új naptár. 

Mellőzve a többi naptárakat, a legnagyobb fontosságút eme
lem csak ki. Azt, mely 1658-ban Váradon látott napvilágot. A 

') Szabó K. 132. 1. 268. szám. 
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magyar naptárak mind a lengyel- és németországi csillagászok 
naptárai nyomán készültek. Magyarországi naptárkészítő csilla
gászt a XVII. századból eddig csak kettőt ismertünk : a kés
márki Fröhlich Dávidot és a szebeni Schnitzler Jakabot. 

Az emiitett váradi naptár egy harmadik eddig egészen is
meretlen magyar csillagászt mutat be : R á k o s i B o l d i z s á r 
b a n , ki magát a naptár czímlapján » E r d é l y i A s t r o n o -
m u s n a k « nevezi. Személyéről és munkásságáról semmi egyebet 
nem tudunk, sőt a megelőző és a következő évekből fenntartott 
naptárak sem viselik az ő nevét ; azok már a boroszlói Neubarth -
feleket használják föl. 

Végre az 1631-iki bártfai naptárt az utolsó lapján látbató^ 
fametszetü rajz teszi érdekessé, a melylyel más naptárakban nem 
találkozunk. Ez az »Érvágásról való figura«, a mely egy emberi 
alakot állít elő, a tizenkét égi jel által oly formán környezve 
hogy kitüntessék mely hónapban a test melyik részén kelljen 
az érvágást alkalmazni. Ismeretes ugyanis, hogy a régi gyógyá
szati iskolának az érvágás volt egyik legáltalánosabb gyógymódja. 

Ezzel összefüggésben említem meg az egyetlen gyógyászati 
magyar nyomtatványt, melyet találtunk. Ez Hoffman Illyés »se
bes szemgyógyító« hirdetése, melyet egy 1616-ik évi könyvtáb
lában 25 példányban találtunk. Egy 8-adrétü lap egyik felén az 
»Electuariumnak azaz a Terjeknek hasznárul« ír, mint a me
lyek a méreg, pestis és hurut ellen biztos gyógyszerek. A máso
dik oldalán »az vörös Ihrnak hasznáról«, a melyet hurut, 
fulladás és sebek gyógyítására ajánl. 

Miként előbb említem, még nagyobb azon általunk a könyv
táblákból kifejtett nyomtatványoknak száma, a melyeket már 
ismertünk. Mindazáltal ezek között is nem egy ritka és becses 
fordul elő. Ilyen, például, S a l á n k i G y ö r g y n e k a nádudvari 
diadalról írt, 1581-ben Kolozsvárt nyomatott éneke, melynek 
egyetlen példánya volt ekkorig ismeretes, s ezt is múzeumi könyv
tárunk bírja. 

Ilyen az 1630-iki Brandenburgi Katalin, Bethlen Gábor 
özvegyének rövid fejedelemsége alatt tartott erdélyi országgyű
lés törvényczikkeinek nyomdai correctúrái, a melyekből kitűnik? 
hogy a szövegben, a sajtó alatt is, tettek sokféle módosításokat. 
Különös az is, hogy habár három correctúra töredékeivel bírunk,. 
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a forgalomba hozott példányok nyomdai kiállítása elüt minde
gyiktől. 

Végűi nem hagyhatom említetlenűl, hogy a táblák szétfej-
tésének általán igen érdekfeszítő, mondhatnám izgalmas munkájá-
ban»kiváncsiságunkat a legmagasabb fokra egy XVII. századi latin 
könyvnek töredékei emelték, a mely könyv a magyar nyelvtan 
etymologiai és szókötési kérdéseit meglepő elmeéllel és tudomá
nyos apparátussal tárgyalja. Minthogy a töredékek között czím-
lapot nem találtunk, napokig eredmény nélkül kutattam a szer
zőt és czímet. Végre, nem csekély meglepetésemre, a Toldy Fe
rencz által kiadott »Corpus Gramaticorum« czímü gyűjtemény
ben találtam föl. Ez t. i. a tudós kolozsvári nyomdász Tótfalusi 
Kis Miklósnak Kolozsvárt 1697-ben kiadott Apológiája az általa 
bibliai kiadásában követett helyesírás tárgyában, és az éhez 
kapcsolt »Ratiocinatio de Ortographia« czímü dolgozata. Erről 
Toldy az előszóban így szól : »Kénytelen lévén a szerző e köny
vét . . . az 1698-iki kolozsyári zsinatnak megsemmisítés végett 
kiadni, ez irodalmunk legritkább darabjaihoz tartozik ; s egyedül 
Ballagi Móricz akadémiai rendes tag szívességének köszönöm 
annak a feledéstől megóvatását, ki gazdag könyvtára e becses 
kincsét, m e l y l y e l k e z d ő d i k s a j á t k é p ú j a b b n y e l v é 
s z e t ü n k , készséggel közölte. <l) 

III. 

Az általunk feláztatott táblák számos latin, német, tót, cseh, 
lengyel, sőt franczia, angol és hollandi nyomtatványt is tartal
maztak. Nem akarom Önöket ezek ismertetésével fárasztani. De 
nem hallgathatom el azt a nevezetes cultur történeti felfedezést, 
melyet az egyik latin nyomtatvány töredéknek köszönhetünk. 

Ezen nyomtatvány egy rendkívüli nagyságú íven az egyház
történelem első századának legfontosabb eseményeit állítja össze. 
A lap alján áll: »Cibinii Excudebant Martinus Heufler et Gre-
gorius Frantliger. Anno M. D. L X X VI. « 

') Előszó XV. lap. — Azóta Ballagi Mór példánya elveszett ; de az 
Erdélyi Múzeum könyvtára k é t példánynak jutott birtokába, a melyből 
az egyiket a mi könyvtárunknak volt szives átengedni. 
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Eszerint szebeni 1576-iki nyomtatvány áll előttünk. 
Épen azon napon, a melyen e töredéket kifejtettük, érke

zett meg M ü l l e r F r i g y e s , szebeni evang. lelkésztől, a 
szebeni ősnyomtatványokról szóló becses munkájának második 
füzete, s melyben a szebeni nyomda történetét is megírta. Esze
rint, a legrégibb ismert szebeni nyomtatvány 1592-ből való, és a 
legelső ismert nyomdász neve C r a t o J á n o s H e n r i k . Mi te
hát a szebeni nyomda történetét felfedezésünk által, 16 évvel 
korábbra vittük fel, és két ismeretlen nyomdász emlékét mentet
tük meg. Megemlítem, hogy ezen felfedezésünk a szebeni tudo
mányos körökben nem csekély sensatiót keltett, és a Brucken-
thal-Múzeum már is fölkért minket e nyomtatványnak autographi-
cus többszörösítésére. 

Végűi egy ritka csataképet említek meg, mely a szent -
gothardi ütközetnek épen azt a válságos situatióját tűnteti föl a 
stratégiai felállításokban, mikor a győzelem a törökök részére 
biztosítottnak látszott, és azt csak De la Feuillade franczia tábor
nok nak megjelenése ragadta ki kezeik közül. 

A XVII. századi kéziratokról, melyeket a könyvkötők fel
használtak, szintén csak röviden akarok említést tenni. Kiemelek 
egy theologiai kézikönyvet, melyet egy 1603-ban bekötött száma
dási könyv táblájában találtunk. Továbbá a II. Rákóczy György 
erdélyi fejedelem által Sorban István gyalui tiszttárhoz intézett 
levelek felvagdalt darabjait. És az Erdődy grófok vörösvári kas
télyában az udvari tiszttartó által 1666-ban magyar nyelven ve
zetett udvartartási számadások nagy részét, a mely érdekes képét 
nyújtja azon életnek, mely a magyar főúri házakban folyt. 

De sietek immár befejezni úgy is hosszúra nyúlt előadáso
mat. Csak azon meggyőződésemet akarom kifejezni, hogy a 
mienkhez hasonló, sőt talán még nagyobb eredmény várakozik 
az ez irányban egyebütt, főleg hazánk régibb székesegyházainak, 
kolostorainak és prot. collégiumainak könyvtáraiban megindí
tandó kutatásokra. Reméllem is, hogy ezen könyvtárak őrei kö
vetni fogják példánkat, és fel fogják támasztani nemzeti múltunk 
eltemetett emlékeit százados sírjukból. 

I) Die lncunabeln der Hermannstädter Capellen-Bibliothek II. f. 7.1. 
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II. 
A k ö n y v t á b l á k b ó l k i á z t a t o t t , XVI. és XVII. s z á-
z a d b e l i , e k k o r i g i s m e r e t l e n , m a g y a r n y o m t a t 

v á n y o k b i b l i o g r a p h i a i i s m e r t e t é s e . 

1. 
Kolozsvár 1559. 

Az Vrnak Vaczoraiarol Való kőzenséges keresztyéni vallás, 
Melyet a keresztyéni Tanitóc mind egész Magyar Országból, s 
mind Erdeiből à Vásárhellyi szent Sinatba tottéc és kiattác. 

A Christus Iesus Szentegyházánac épitéssere. 
M.D.LIX. Esztendőbe. Mindszentnapian. 
A c o l o p h o n : Colosvarot Nyomtattot, Heltai Gáspár Mű-

hellyébe 1559. 
8-adrétü, számozatlan 8 levél. (Teljes). — L. Melléklet 1. sz. 
A kassai kamara 1584-ik évi számadási könyvében találta

tott : Melius Job könyvének (Debreczen 1565). Telegdi prédiká-
cziói 1580-iki II. kötetének, Félegyházi kátéja 1583-iki kiadá
sának, egy (debreczeni vagy kolozsvári nyomtatású) latin pro-
sodia töredékeivel stb. 

2. 
Kolozsvár 1578. 

M i s o c a c u s V i l m o s . Prognosticon az wy Cometa felöl 
való Jőuendőlés, mely ez el múlt 1.5.77. Esztendőben Sz. 
András hauában tetzet meg Jővendőltetőt Dantzkaba az Vil-
helmus Misocakus Mester által. Es dedicaltatot az Felséges es 
hatalmas István királynac, Lengyelország királlyánac. Nyomtat
tot magyar nyelven Colosuarat Heltaj Gasparne Muheüyebe. 1.5.78. 
Esztendőben. 4-r. (D1 D2 D;5

 4 D4 levelek vannak meg, míg a 
M. Akadémia könyvtárának egyetlen példányából az A—D, le
velek vannak meg. L. Szabó Károly. Régi Magyar Könyvtár. 
142.. szám). — L. Melléklet 2. sz. 
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3. 
1580. táján. 

S z t á r a i M i k l ó s . Az Viz ezonnec Historiayarol való 
szép Enec, Moisesnec első Kőnyvénec hatodic, hetedic, nyoltza-
dic es kilentzedic részéből szerzettetet. 4-rét. (B3 B4 levél cor-
recturája). 

A szöveg teljesen megegyez a kolozsvári 1581-iki kiadásé
val. (L. Szabó Károly. Régi Magyar Könyvtár 182. szám) ; de a 
betűk eltérők. A jelen kiadás régibbnek látszik. 

4. 
Bártfa. 1581. 

J v d i c i v m Magyar Nyelven, az eghi Gzillagoknak for
gásokról, és időknek szám-tartásokról, ez 1581. Eztendőre, 
mely Embolismalisnak mondatik, 13 vy Hóldual: Petros Slova-
civs M. által irattatot és számláltatot fol horára, és az Cassai 
Meridianussara. Ez Eztendőben két Hold tőltén lészen Ec-
clypsis, de az Cassai Horizont főlőt egyik tetzik czak meg, 
vgy mint, Bódog Aszszony hauának 19. napián, 10 ho : m : enel, 
az Sárkány czillagnak farka mellet, az Orozlány iegynek 9. 
grad : m : 33. Az másik Ecclypsis Nap nyugat felé tetzik meg. 
Bartfan, Dauid Guttgesel. 16-r. A—B (8 levelenként) = 1 6 
sztlan levél. 

A Prognostikon vége hiányzik. 
5. 

Debreczen. 1588. 
E f f e c t u s A m o r is. Az Szerelemnek ereié, kit Achenevs-

bol Magiar Ritmusba szertettenek, Atiaknak, Aniaknak tanu-
ságra, Mense Julio. Anno Domini 1587. Ad Melódiám (Ouidius 
iria) Parisnak dolgát etc. 

Debrecenbe Anno Domini 1588. 4-r. 
(Megvan Ax BL B3 B4 egészen, A3 A4 töredékesen. — Az 

Akadémia könyvtárába levő egyetlen példányból csak a Ht és B4 

levelek vannak még. L. Szabó Károly. Régi magyar Könyvtár-
397. szám.) — L. Melléklet 3. szám. 

6. 
H. N. 1591. 

0 és u j k a l e n d á r i o m 8-r. C iv (a többi hij.) 
= 8 levél. A következő hónapok vannak meg : Kis Asszony haua, 
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Zent Michaly haua, Mint Zent haua, Zent András haua és Ka-
rachon haua első fele. 

1599: előtt. 
C a n t i o n e s f u n e b r a l e s . Kis 8-rét. 
(Megvannak B, — B8, C, — C6, D, — D8, E, — E8, Fl - F8 , 

I, — 1 8 7 vagyis 9—48, 65—72 szamozon levelek.) 
A 42a lapon végződnek a temetési énekek. 
A 43b lapon kezdődik ének »De extremo indicio.« 
A 65—72. leveleken »De regno Coelorum« czímű ének áll, 

melynek utolsó versszaka így szól: 

Az ezer oet száz es az hatvan het eztendő hogy volna, 
A Bornemisza Péter ezt ir 'a Zólyomnak varába, 
Megkoronázua az szép városba lakhássat keuannia. 

L. Melléklet 4. szám. 
8. 

Nagy-Szombat, 1599. 
P é c s i L u k á c s . Calendariom. Es Ez Mostani M.D.XCIX. 

Esztendőben történendő dolgokrul : Anac fölötte az idönec na
ponkent köuetkezendő allapattyarul iratot itilet. Az Craccai 
Bemard Doctor irasabul Magyarra fordita, Peechi Lvkach. Az 
holdban fogyatkozás leszen, az oroszlány ielben Bőit elö honac 
10. napian 3or : reggel, midőn éppen meg tellyesedic, eleit lat-
hatyuc. kôzepit es veget nem, az nap föl kelésért nekunc nem 
ártalmas, hanem az nap nyugaton lakozocnac : tart az egész fo
gyatkozás, es megtérés 3or. 38 minut. Nyomtattatot Nagy Szom
batba. 8-r. A—D = 4 iv = 32 levél. Vége hiányzik. 

9. 
Bártfa. XVI. század. 

K u l c s á r G y ö r g y . Postilla, az az : Evangéliumoknak, 
mellyeket esztendő által à Kereztiének gyulekőzetibe szoktak 
oluasni es hirdetnif Predicatio szerint való magyarázattia, az 
Réghi és Mostani szent Írásbeli Doctoroknak írásokból: irat
tatot Az Kolczar György, Also Lynduai Predicator által. 

A bártfai 1579. és 1597-iki kiadással lapszámra nézve 
igen, de betűről betűre nem talál, és így kétségtelenül ismeret
len kiadás töredéke. (Nx N2 N:J N4 Ii, Ii3 Ii3 levelek.) 
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10. 
Debreczen (?) XVI. sz. 

XVI-dik századi prot. Énekes könyv töredéke. B., B i 7 B5, 
Bö levél = 21— 28 szzott lap. 

Nem egyezik a debreczeni 1579., 1590. és 1592-dik kiadá
sokkal. Ezeknél régibb d e b r e c z e n i nyomtatásnak látszik. — 
L. Melléklet 5. szám. 

11. 
XVI. század. (H. n.) 

B o g á t i F a z e k a s M i k l ó s . Ez Világi Nagi Sokzor Za
varról való Ének. Az Toldi Miklós éneke notayara. 8-r. D iv. 
(Azonban D2, D3, D6 leveleknek csak töredékei vannak meg.) 

Ezen 8-adrétü kiadás is, miként a kolozsvári 1591-iki 4-ed-
rétű kiadás (L. Szabó Károly, Régi Magyar Könyvtár, 242. sz.) 
nem önállóan, hanem Apollonius királyfi históriája után nyom
tatva jelent meg. 

12. 
Nagy-Szombat. 1603. 

P é c s i L u k á c s . Calendariom Es Ez Mostani M. D. CHI. 
Estendeben Történendő Dolgokról : Annakfolőtte, az idonec na
ponkent következendő allapattyarul iratot itilet. Az Craccai 
Joannicivs Gabriel Doctor irasabol Magyarra fordeta, Peechi 
Lvkach. Ket fogyatkozás leszen az hold fényébe, egyic pinkosd 
honac (24) napian, masic sz : Andraz honac 18. napian, (ereiec) 
az mas esztendőre neznec, akor emlékezet leszen felölöc, ha 
Isten eltet. Nyomtattatot Nagy Szombatba. M. D. G. III. 8-r. az 
A iv egyik fele (4 levél), A iv 3 levele és egy harmadik iv 2 
levele = 9 levél. 

13. 
Keresztúr. 1609. 

C a l e n d a r i o m , Az az. Az Ezer Hatzaz Kilenczedik Ez-
tendö napianak számlálása az közenseges practikaual, Aspec-
tusokkal, Planétáknak foliasiual, es az eghi ielekben való belé
pésekkel egyetemben, mely első bisextilis vtán. Az Krakai Ber
nard Doctor Academianak fö Astrologusnak irasabol Magyara 
fordittatot. Nyomtattatot Keresztvrat Farkas Imre által. 8-r. 
A—B = 10 levél (mert az A iv csak 2 levélből áll). 

Magyar Könyv-Szemle. 1878. ^ * 
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A munka vége, Májustól kezdve, hiányzik. 
N é m e t h , Memor. Typogr. 89.1. szerint 1605—1609 évből 

nem látott keresztúri uyomtatványt : ez a kalendáriom pedig már 
1608. végén megjelent. 

14. 
Kassa. 1612. 

K a l e n d á r i u m , Az Időnek es az ünnepeknek változá
sáról való itelet, Christus Wrunk születése után, 1612. Ezten-
döre, mely Bissextilis. Az Krackai Bernhard, M. az Philosophiá-
nak Doctora által az Cassai Meridianusra. Négy Ecclipsis le
szen ez Eztendöben, de mi azokban kettőt latyuk czak, kiről 
oluashatz az Kalendáriumnak végén. Cassan Nyomtatta Fischer 
János. 16-r. A—D (8 levelenként) = 32 sztlan lev. 

Másod czime : Prognosticon Az Időnek es az allapatnak 
változásáról való itelet, Christus Vrunk születése után, 1612. 
Eztendöre, mely Bissextilis. Az Krackai Bernhard, M. Az Phi-
losophiának Doctora által. Mars lêszen ez Eztendonek Wra, 
Jupiter és Venus közbenjaroia. 

Teljes példány. 
15. 

Kassa. 1613. 
K a l e n d á r i u m , Az Időnek es az ünnepeknek változá

sáról való itelet, Christus Wrunk születése után. 1613. Ezten
döre. Az Krackai Bernhard, M. es az Philosophianak Doctora 
által irattatot es az Cassai Meridianusra fordétatot Két Ecclipsis 
leszen ez esztendőben az mellyet mi fogunk látni kiről oluas
hatz az Kalendárium vegeben. Cassan Nyomtatta Fischer János. 
16-r. A—C (8 levelenként) = 24 sztlan levél. 

M á s o d c z i m e : Prognosticon Az Időnek es az allapat
nak változásáról való itelet, Christus Vrunk születése után, 1613. 
Eztendöre. Az Krackai Bernhard, M. es az Philosophianak Dok
tora által. Jupiter ez eztendonek Wra Mars segeitöie es néha az 
kegyes Venvs. 

Közben a B iv, és a munka vége hiányzik. 
16. 

1616 előtt. 
Az E l e c t u a r i u m , azaz, a Terjeknek hasznáról. 8-r. 

1 levél. 
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H á t l a p j á n : Az Vörös Jhrnak hasznáról. 
K i a d t a : »Hoffman Jllyés, Sebes Szemgyógyító«. 
Ez a hirdetmény igy jelent meg egymagára, egy levelén. 

(1616-ik évi kötésnek táblájában találtatott.) — Lásd Melléklet 
5. szám. 
V 17. 

Keresztúr. 1617. 
K a l e n d a r i o m 8-r. 
Ajánlva van: »Az Tekentetes Nemzetes Es Nagyságos Vr-

nak Nadasdi Pálnak, Fogaras Földének örökös, es Vasuarme-
gyenek Fö Jspanianak etc. Mint kegyelmes Vramnak es Pa-
tronusomnak, kiuanok az mindenható Vr Jstentul Z. Lelket, 
egesseget, iduôsseget, es hoszszu eletet, es hiuatalom szerint 
szolgalatomat ayanlom.« 

»Költ Kerezturat, Szent András napian Anno 1616. Nagy
ságodnak alzatos szolgaia Farkas Jmre Könyunyomtato.« 

Elöl és hátul csonka (csak a D iv 4 levele van meg). 

18. 
Csepreg. 1621. 

K a l e n d a r i o m . Czimlapja hiányzik. 8-r. A—C = 24 levél. 
M á s o l c z í m e : Prognosticon Az Egi Csillagoknac For-

gasabúl, Nen inemü Történendő Dólgokrúl, Es Bizonyos idö-
nec állapattyátdl. Szereztettetet Es Hűséges Szorgalmatossággal 
irattatot az Crackai Academiában tanitó M. Curzeloviai Hercius 
Pál Philosophus és Mathemathicus Doctor által. 

A munka vége hiányzik. 

19. 
Debreczen. 1626-

K a l e n d a r i u m , Christus Urunk születése után, az 1626. 
Esztendőre. Az Baraszlai Kalendáriumból Magyarrá fordittatot. 
Debreczen ben. 16-r. A—D (8 levelenként) = 32 levél. 

H o z z á j á r u l : Prognosticon Astrologicum. Az az : Az 
Eghi csillagoknak Forgásából való jövendölés az 1626. Eszten
dőre néminemű történendő dolgokról, es az időknek változási
ról. Németből Magyar nyelvre fordittatott. Debreczenben,, Rheda 
Péter által. 

Teljes példány. 
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20. 
1630 táján. 

L a t i n n y e l v t a n t ö r e d é k e . 8-r. Latin és magyar szö
veggel. — Négy számozatlan levele van meg. Az 1630-ik évi 
gyulafehérvári országgyűlés végzéseinek correctura — lapjaival 
együtt találtatott. 

21. 
Bártfa. 1631. 

K a l e n d á r i u m (Vy és O) Christvs Vrvnk születése 
után 1631. esztendőre. Nagy szorgalmatossággal Írattatott D. 
Herlicius David fö Philosoplius és Mathematicus által. Bartfan. 
Nyomtattatot Klösz Jakab által. A—E = 40 sztlan levél. 

M á s o d c z i m e : Prognosticon Astrologicum az az : Az 
Eglmek és Csillagoknak forgásából való Jtilet, némely történendő 
dolgokról, és udőknek változásiról, ez mostani Esztendőre, mely 
Christus Vrunk születése után 1631. Figyelmetessen és böl
csen irattatot, és az szomszéd Országockal és tartományockal 
egytit az Magyar Országi Meridíanusra alkolmaztatot, D. Her
licius David fő Philosoplius és Mathematicus által. Bartfan Nyo
mtatot Klösz Jakab által. 

Utolsó levelén fametszetben: »Eer-Vagasrol Való Figura.« 
Közepén csonka. 

22. 
Bártfa. 1634. 

K a l e n d a r i o m (Vy és O) Christvs vronk születése után 
1634. észten. Nagy szorgalmatossággal irattatot D. Herlicius Da
vid fö Philosophus és Medicus által. Bartfan, Nyomtattatot Klösz 
Jakab által. 16-r. A—D5 (a többi hij.) = 29 sztlan levél. 

M á s o d c z i m e : Prognosticon Astrologicum, az az : Az 
Eghnek Es Csillagoknak forgásából való jövendölés, Christus 
Vrunk születése után 1634 Esztendőre, az melyben Az Esz
tendőnek négy részeinek állapattya az Napban való fogyat
kozások és egyéb történendő dolgok az időknek változásival 
eggyütt figyelmetessen megirattanak, és az tob szomszéd Orszá
gockal és tartoniányockal eggyut az Magyar és Erdély Országi 
Meridianusra is alkolmaztatot. D. Herlicius David Medicus és 
Mathematicus által. Bartfan, Nyomtattatot Klösz Jakab által. 

Közepén és végén csonka. 



Fraknói Vilmostól. 271 

23. 
Bécs. 1684. 

C a l e n d a r i u m . (Urunk Christus Születése után Az 
M.DC.XXXim. Esztendőre való) Mely az Bissextilis után má
sodik à Deák Cisioval eggyut. Melly Az Crackai Akadémiában 
tanéto M. Bandorkovicz János, Philosophus és Mathematicus 
Doctor és Professor irasábul magyarra fordéttatván. Beczben. 
Nyomtattatot Az Gergely Gelbhaar által. 8-r. Á8 (a többi hij.) 
= 8 levél. 

Csonka példány. 

24. 
1635. előtt. 

A l o m k ö n y v e c z k e . 8-r. (D2 D.5 levél.) — L. Mellék
let 6. szám. 

25. 
1640. előtt. 

R u d i m e n t a L i n g u a e L a t i n á é in u s u m S c h o l a e 
A 1 b e n s i s. 8-r. (Latin és magyar szöveggel.) 

Ezen, második kiadásnak B2, B3, B6, BT levelei vannak 
meg. (A harmadik kiadás Gyulafehérvárt 1640. jelent meg.) 

26. 
1640. előtt. 

R u d i m e n t a L i n g u a e L a t i n á é i n u s u m S c h o l a e 
A 1 b e n s i s. 8-r. (Latin és magyar szöveggel.) 

Ezen első kiadásnak B. levele van meg. 

27. 
Kolozsvár. 1646. 

K a l e n d a r i o m 16.-r. C, — C5. (a többi hij. 
= 4 levél. 

M á s o d c z i m e : Judicium Astrologicum az az : Ez Kö
vetkezendő 1646 esztendőre csillagokból vőtt jövendölés 1. Az 
esztendőnek 4 részeiről. 2. Az Ecclypsisekről. 3. Hadakozá
sokról. 4. Betegségekről. 5. Földi és fán termésekről. 6. Az Bá
nyákról. Az tudakozó olvasóknak kedvekért irattatot Benedictus 
Arkosi által. Colosvarban, Nyomtattatott Abr>^i György által. 
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28. 
Várad. 1646. 

C o m i c o - T r a g o e d i a . Constans Scenis Quatuor. Qua-
rum 1. agit De Virtute et Vitio. 2. agit De divite purpurato et 
Paupero Lazaro. 8. agit De Praefecto tyranno. Varadon Nyom
tattatott Szenczi Ambraham által. 1646. 

Csak a czímlap s az actusok és scénák feliratai vannak 
latinul, a szöveg maga magyar. 

Toldy Ferencz határozottan a XVI. század termékei közé 
sorozza e színművet. Ekkorig 1683-ik évi lőcsei lenyomata volt 
a legrégibb ismert kiadás. 

(Csak a czímlap alsó fele, és 3 levél töredékei vannak meg.) 
Ki kell emelnem, hogy ezen, valamint a következő szám 

alatti töredéket id. S z i n n y e y J ó z s e f úrnak, a budapesti 
egyetemi könyvtár őrének köszönhetjük. 

29. 
Várad. 1646. 

B a l a s s a B á l i n t é s R i m a i J á n o s . A néhai tekintetes 
és Nadságos vitéz Urnak Gyarmati Balasi Bálintnak. Es amaz 
jó emlékezetű Istenben boldogul ki-múlt Rimai Jánosnak igaz 
hazafiának, és a Magyar nyelv két ékességének Istenes Eneki 

(Várad 1645 vagy 1646.) 
Ezen munkának Pozsonyban 1676-ban megjelent kiadása 

czímlapján az áll hogy »a v á r a d i n e g y e d i k e d i t i o sze
r i n t « bocsáttatott ki. 

T o l d y (Magyar nyelv és irod. kézikönyv. I. 155. 1.) a 
váradi negyedik kiadást 1666-ra teszi. 

S z a b ó K á r o l y (Régi Magyar könyvtár 499. 1.) meg
jegyzi, hogy az »lehetetlenség ; miután 1660-ban Várad török 
kézre jutván, Szenczi Kertész Ábrahám ottani nyomdája onnan 
Kolozsvárra költözött, s a XVII. században többé Váradon 
nyomda nem működött!« E szerint Szabó Károly a váradi négy 
kiadás nyomatásának évéit meg nem határozhatta ; minthogy 
egyikből sem volt ismeretes akár egy töredék is. 

S z i l á d i Á r o n meghatározása után, kétségtelen, hogy 
Rimai énekeinek azon töredéke, melyet egy könyvtáblából ki
vettünk, a négy váradi kiadás valamelyikéből való. És mivel 
ezen töredéket egy más váradi 1646-ik évi (Comico-Tragoedia) 
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kiadvány töredékeivel, egy 1650-iki váradi nyomtatvány táblájá
ban találtuk, alig lehet az iránt kétség, bogy 1646. táján látott 
napvilágot. 

(Sajnos csak két levél töredékei vannak meg.) 
30. 

Várad. 1649. 
K a l e n d a r i o m a . (Froehlich David Magyar, és rész sze

rént Német-országi Astronomus) Christus Urunk születése után 
1649 Esztendőre. Magyar országnak, és Erdélynek Egéhez nagy 
szorgalmatossággal alkalmaztatott. Varadon. Nyomtattatok Szenei 
Ábrahám által. 16-r. A1, A,, A5 és A8 (a többi hijánz.) = 
4 levél. 

A j á n l v a : Generoso ac Strenuo Domino Ambrosio Keczer 
de Peklen, Aulae TŐkölianae Familiari, Domino ac Fautori suo 
benevolo gratae memóriáé ergo inseripsit David Froelichivs Astro
nomus Caesareopol. 

31. 
1653. 

K a l e n d á r i o m 16-r. C és E iv (a többi hij.) 
= 16 levél. 

32. 
Lőcse. 1656. 

K ő r ö s p a t a k i J á n o s . Az Havasalföldi Hartzrol Való 
História. 

Ez Havasalföldi Ének, 
Mellyet nem régen szerzének, 
Magyarok emberkédének, 
Ellenséget meg-verének, 
Jstentől segittetének. 

Prov. 21. v. 31. Az lo el-készittetik az ütközetnek nap
jára, de az Uré a' meg-tartás. Author Joannes B. Kőrőspataki, 
Minister Mező-Csávásiensis. Nyomtattatott M. DC. LVI. eszten
dőben. 8-r. A17 A4, A5 és A8 (A3, A„ A6 és A. hij.) = 4 levél. 
L. Melléklet 9. szám. 

33. 
Várad. 1658. 

K a l e n d a r i o m a Rákosi Boldisarnak Erdélyi Astrono-
musnak, Christus Urunk születése után 1658 Esztendőre, Mely 
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második a' Bissextilis után. Erdélyre és Magyar-országnak né
mely részeire nagy szorgalmatossággal alkolmaztatott. Varadon. 
Nyomtattatott Szenei Abraham által. 16-r. A (a többi ív hij.) = 
8 levél. 

A j á n l v a : Generoso Strenuo, variarumque e rerum usu pe-
ritissimo Domino D. Ladislao Cseffei de Tót Or, Comiti alter 
Suppremo Comitatus Szolnok Interioris, ac Tabulae Judiciariae 
Protonotariatus Magistro dignissimo, etc. Domino Ac Patrono 
Suo, Singulari semper observantia colendo, Fastos praesentes in 
gratae observantiae monimentum, dedicat, consecratque, et cuncta 
prospéra vovet, suaque studia humillime commendat Author Bal
thasar Rákosi. 

34. 
1659. 

K a l e n d á r i o m 16-r. B iv (a többi hij.) = 
8 levél. 

M á s o d c z í m e : Astrologiai Visgalas, A' mi Urunk szü
letése után való 1659. Mellyben, az Esztendőnek négy részei
ben eső Hadak vagy Békeségek, Betegségek és Egésségek, Ter
méketlen és Termősegnek állapotibol mit kellyen reménlenunk ; 
Magyar, Erdély, és egyéb külső szomszéd Országokra is nagy 
szorgalmatossággal alkalmaztatott, Neubarth Christoph Theol : 
és Pract : által. 

35. 
Kassa. 1662. 

K a l e n d á r i o m (Uj és O) Christus Vrunk születése után 
való 1662. Esztendőre, Mellyet Magyar Országra Erdélyre és 
szomszéd Tartományokra alkalmaztatott. Neubarth Christoph, 
Boleslâ Silesius által. Cassan. Severinus Marcus által. A8 (a 
többi hij) = 8 levél 

36. 
Kassa. 1668. 

K a l e n d á r i o m (Uj és O) Christus Vrunk születése után 
való melly Bisextilis 1668. Mellyet most — is Magyar és Erdély 
Országra, és egyéb szomszéd helyekre alkalmaztatott Nevbarth 
Christoph Theologus és Astrologus. Cassán, Tûrsch David által. 
16-r. Au A„ A5 és A8 (a többi hij.) = 4 levél. 
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37. 
Kolozsvár. 1676. 

K a l e n d á r i u m , (Uj és O) Christus Vrunk születése 
után való 1676 Bisssextilis Esztendőre. Mellyet most-is Magyar 
és Erdély Országra és egyéb szomszéd Országokra alkalmazta
tott Neubart Christoph. Theologus és Astrologus által. Cum gratia 
et Privileg. Celsiss. Princip. Kolosvaratt. Veres-egyházi Szentyel / 
Mihály által. 16-r. A—E, (a többi híj.) = 36 levél. 

Közepén és végén csonka. A levelek nagy része csonka. 

38. 
Kolozsvár. 1689. 

K a l e n d a r i o m (Uj és O) Christus Urunk születése után 
való 1689. Esztendőre. Melly Magyar Országra, Erdélyre, és 
egyéb Tartományokra alkalmaztatott Neubart János Theologus 
és Astrologus által. Kolosvaratt. Némethi Mihály által. 16-r. A—E 
(8 levelenként) = 40 sztlan levél. 

A közepén csonka. 
39. 

Keresztúr. XVII. század. 
Lutheránus catechismus töredéke. 4-r. AJ5 A^ levél correc-

turája B„ B2, C,, C„ D;!, J>, E „ E,, F . , F4 , G„ ~G,, Hx és Ha . 
Kétségtelenül keresztúri nyomtatvány Farkas Imre nyom

dájából. Betűi tökéletesen találnak a R ó m a i B a b y l o n k ő 
f a l a i betűivel (Jrta Rodenborch, ford. Pálházi Göncz Miklós), 
melyet Keresztúron Farkas Jmre 1619. nyomtatott: de nem 
egyeznek a Farkas J. által Keresztúron 1614. nyomtatott P á z 
m á n P é t e r p i r o n s á g i betűivel, melyet Zvonarics Jmre és, 
Nagy Benedek írt. — L. Melléklet 7. szám. 

40. 
Lőcse. XVII. század. 

É n e k töredéke. Európa elragadtatásáról szól. 4-r. B2, B3 

= 2 levél. 
A nyomás kétségtelenül lőcsei. — Betűi egyeznek K ő r ö s 

p a t a k i J á n o s h a v a s a l f ö l d i h i s t ó r i á j á n a k betűivel, 
mely H. n. (Lőcsén) 1656. volt nyomtatva. — L. Melléklet 
9. szám. 
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41. 
XVII. század. 

L a t i n n y e l v t a n t ö r e d é k e . 8-r. (Latin, magyar, né
met szöveggel.) 

Tíz levélnek töredékei vannak meg. 

42. 
XVII. század. 

L a t i n p r o s o d i a t ö r e d é k e . 8-rét. (Latin, magyar, 
német szöveggel.) 

H1 és H2 levél van meg. 

43. 
XVII. század. 

É n e k töredéke, a mely egy király történetét adja elő, a 
ki leányának házasságát ellenezve, halálát okozta, és oktatásokat 
ad a szülőknek, mikép járjanak el leányaik kiházasításánáí. 

4-r. (A Gl és C., levélnek fele van meg.) 

44 
XVII. század. 

A l o m könyveczke. 8-r. (A4 A5 levél.) 

45. 
XVII. század. 

L a t i n n y e l v t a n t ö r e d é k e . 8-r. (A négy utolsó levél 
van meg. A kath. iskolákban használt imákat tartalmaza latin 
és magyar nyelven. Azután kis latin-magyar szótár következik.) — 

L. Melléklet 11. szám. 
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III. 
M U T A T V Á N Y O K . 

1. 
1559. 

A z V r n a c V a c z o r a i a r o l V a l ó k ö z é n s é g e s k e r e s z 
t y é n i vallás. Mellyet à k e r e s z t y é n i T a n i t ó c m i n d 
e g é s z M a g y a r Országból, s' m i n d E r d e i b ő l à V á s á r 
h e l y i s z e n t S i n a t b a t ö t t é c é s k i a t t á c : A C r i s t u s 
S z e t e g y h á z á n a c é p i t é s s e r e . M.D.LIX. E s z t e n d ő b e 

M i n d S z e n t N a p i a n . * ) 

A Christus Jesusnac Testével Es Vérével Való Igaz Része 
sulésről, az Wrnac Vaczoraíába. 

Miczoda az Wrnac Vaczoraia? 
Az Wrnac Vaczoraia (à mint szét Pál szól) à Christus Jesus 

Testéuel es Véréuel való igaz részesülés, Melly részesülés leszen 
à kennyérnec es à bornac vöuőietöl, hitnec általa, Melly hit az 
Ígéretben à Christus Jesust hozzá kaptsollya, es telljes remén-
ségel es bizodalommal ragaszkoduán ez igérethőz, Az en Véremtû 
éröttotec kiontattic, részessûl à Christus Jesussal, es minden 
iauaiual, mellyeket szent halaiával, es vére kiontássáual szerzet, 
Tudni illic az ôrôc bódogsággal. 

Miképpen leszen ez à részesülés. 
Leszen igaz hitnec általa. Mert miképpe az ígéretet hittel 

vészuc, Azzonképpen az ígéretnec álattyát es gyumölczét, melly 
à Christus Jesusnac érôttûnc meg töretét Teste, es bûnûnc boczá-
nattyaért ki otatot vére, hittel kel vennûnc, Es ez mi módon 
legyen, rövid beszéddel így magyarázzuc meg. 

Az Isten akaruán betellyessíteni minden ö igéretit, mellye
ket eleitől fogua az emberi nemzetnec töt vala, adá eröttunc az 
ö fiát. Es az emberi testet eröttunc feluőuén halált szeuede à mi 
vdvősségunkért. Mind megtestessulésse, mind halála mi eröttunc 

*) Ezen nevezetes nyomtatványt egész terjedelmében közöljük. 
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lön, es ennec minden haszna miénc Ion, ugy annyéra, hogy az 
ő Testénec feluétele Ion oka, hogy à mi testünc mindenestől 
fogú a el ne veszne, Halála es feltámadássá Ion oka, hogy őröké 
élnénc. Testessulésse azért, halála es feltámadássá nekunc öröc 
életímc. 

De hogy ennec è iótételnec emleközeti à mi elménkből es 
lelkünkből ki ne esnéiéc, szerzé à végvaczorát à Christus, mellybe 
külső iegyec által emlekosztet az ő iotéteményiröl, Es etzersmind, 
hitnec általa, è iókat közli az ő hiueiuel, nem kûlembê" mint 
közlőtte à végvaczorán az Apastolockal. 

Annac okáért, Mikor ászt mondgya à Christus Jesus à 
véguaczorán à kennyérol, Ez az én Testem : nem egyebet ert 
rayta, hanem ászt, à mit szent János Euangeliomában mond, 
En vagyoc az életnec kennyere. Mert ot nem egyebet ert a 
Christus Jesus, hanem, hogy az ő Teste minekünc kennyerunc 
és étkunc, mellyel él es tápláltatic à mi lelkûnc, Es à lélec által 
à test. Mert à test él à Leiektől. 

Semmi nem egyéb annac okáért à Christus Jesusnan Tes
tét ennunc, es Vérét innunc, hanem szuwnek tellyes reménségéuel 
es bizodalmáual hinntinc, hogy az ö Teste mi éröttimc ontatott 
ki, bunûnknec boczánatyára, Es hogy czac az ö Testénec es 
Vérénec áldozattya miat tartatunc meg az öröc életre. Eképpen 
hitnec általa részessûlûnc à Christus Jesus Testéuel es Véréuel. 

A Christus Testénec étele miért mondatic lelki ételnec : 
Touábba, Észt à részesülést môdgyuc, hogy lelki es nem 

testi módon leszen, Mert à hit, à melly észt vészi, à lélecké, 
nem a testé. Ennec vtánna, A iók is, mellyeket è vaczorába 
vészunc, mennyei es lelki ióc, nem testiec. Touábba, Ennec à 
Christus Jesussal valor észessûléssûnknec czatornáia a szent Lélec, 
ki által minden iauait is reánc Ötli, es velûnc közli à Christus 
Jesus, mint szét János modgja, Ebből ismeriûc meg, hogy ő mi 
bennunc lakozic, es mi ő benne, hogy az Ö Lelkéből adót mi 
nekunc. 

Hány fele étel légyen az Wrnac vaczoraiában. 
J t asztis meg kel ertenunc, hogy az Wrnac vaczoraiában 

ket fele eledel vagon, Lelki es testi. A Lelki auagy mennyei, 
Christus Jesusnac szent Teste, es szent Vére. A testi, à kennyér 
es à bor. Es miképpen kçt fele az eledel : azzonképpen az étel 
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is ket fele, Testi es lelki. A test vészi à testi eledelt, a kennye-
ret es à bort, Melly étel mondattic szentség szerént való ételnek 
is. A lélec vészi az ígéretben à Christus Jesusnac szent Testét, 
szent Vérét, hit által. 

Miképpen legyen ielen a Christus à vaczorában. 

Tauábba, Asztis eszünkbe vegyüc, miképpen legyen à mi 
Wrunc Christus Jesus à Vaczorába ielen. 

Az szentegyháztól soha à Christus Jesus el nem táuozic, 
Jsteni természete es hatalamssága szerént, Miképpè o maga 
mondgya : En veletec vagyok mind világ végezetic. En, én 
vissellec tuteket még vénségtekben is. Efféle igéreti szerént à 
szentegyházban mindenha ielen vagyon à mi Wrunc Christus 
Jesus. De è ielen vóltánac felotte à vaczorában az ô Teste véreis 
ielen vagyon à hitnec, az Ígéretben. Mert à hitnec olly ereie 
vagyon, hogy à táuol való álatokat is ielen való képpen vészi 
az Jgében. Mert à hitnec mind à táuol való, s' mind à közel 
való helly egy. 

Eképpen iria szent Pál à Gallaciabelieknec, hogy szömec 
elöt feszitöttet meg à Christus Jesus : Maga nem Galaciában, ha
nem Jerusalemben, régen annak előtte, feszitöttet vala à Chris
tus Jesus. ' 

Ábrahámról is ászt mondgya à Christus Jesus, hogy Abra
ham látta az ö napiát, vdőiet, mellybe à Christus Jesus 
à testbe è világban élt. Maga à Christus Jesusnac szűlettéssénec 
előtte soc száz esztendouel hólt vala meg Abraham. 

Ezenképpen è mai nap à hiuöknekis ielen vagyo à mi 
Wrunc Christus Jesusnac szent Teste, es szent Vére, az ígé
retbe, hit által, miképpen à Galaciabelieknec à Christus Jesusnac 
feszítéssé ielë volt, Es Abraham Patriarchánac à Christus Jesus-
nak napia. De észt értsed hitbe es lélekbe leni, ne testi képpen. 
Mert test szerént à Christus Jesus ûl Atyánac iobián, honat 
az ő igéretibe mindé iauait közli mi velunc, éltet, táplál es 
oltalmaz. 

Es ezzenképpen mondgyuc ielen lenni à Christus Jesust az 
ő hiueinec à iótéteményirölis, mellyec az ô Testéből, az ô igé
reti szerént, mi reánc származnac. 
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Mondgya magát à szentegyháznac feiénec. Mert miképpen 
à tagoknac à fötöl vagyon indúlattyoc es életec : azzonképpen 
mi à Christus Jesus testénec érdeméből vöt élettel élünk. 

Mondgya magát szöllyötönec, Mert miképpen à szôllô vesz-
szö à szölötötöl él, es onnat vészen szirt es erőt: azzonképpen 
mi is à Christus Jesus Testénec érdeme miat élünk. 

Mondgya touabba è szetegyháznac vőlegényénec magát. 
Mert miképpë à vőlegény taplállya es oltalmazza az ő hites 
társát : azzonképpen à Christus őrzi es taplállya az ő szentegyházát 

De ezzeknec è iotéteményeknec mind feie à Christus Je-
susnac megtestess öléssé, miért hogy à mi testünket vötte fel, es 
testünket közlőtíic ö vele, vgy annyéra, hogy (à mint szent Pál 
szól) húsunc az Ő hussából legye, Czontunc az ö czontyáiból. 
Annac okáért lehettetlen, hogy minket elhadgyon, es ne oltal
mazzon hatalmáual, miképpè" ember az ö tagiaitól, czontyaitól, 
es testétől el nem táuoszhatic. 

Annac okáért è soc iótéteményekért es iauakértis, mellyec 
miréánc à Christus Jesusnac Testéből áradnac, mondgyuc, hogy 
à Christus Jesus è Vaczczorába ielen vagyon, es közli mi ve-
lünc minden iauait, az ö igéretibe. 

De mondgyuc, hogy è ielen létei nem testi ielenlétel, ha
nem Lelki. Mert czac à hit fogia es érti észt meg, Nem à test. 

Hogy ;i hitetlenéé ne vészic Christusnac szent Testét szent Vérét. 

Olly ielenlétet azért à Christus Jesus Testénec es Vérénec 
nem vallyuc, melly hitnec kouûle legyen. Mert à hitnec kouûle 
senkiuel magát à Christus Jesus nem közli. Annac okáért tagad-
gyuc, hogy à hittetlenec Christus Jesus Testét vegyéc. 

Mert valakiben à Christus Jesusnac lelke nints, Az Chris
tus Jesusnac Testét nem veheti. A hittettlenekbè nincze à Christus 
Jesusnac lelke : Mert ászt mondgya szent Pál, hogy Christusnac 
Beliallal semmi közi nints : Azért à hittettlenec nem vehetic az 
ö Testét. 

Touabba, à Christus Jesusis ászt mondgya, hogy h ki az 
ö Testét eszi, es Vérét iszsza, el nem vesz, A hittettlenec el 
vesznec : Azért az ö Testét nem észic, Vérét nem iszszác. 

Annac vtánna szent Pál is szóluán à Vaczorabeli méltattlan 
ételről es italról, nem észt mondgya, A ki à Christus Jesusnac 
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Testét méltattlan eszi : hanem ; A ki a kennyérből méltattlan 
észic, es à pohárból méltattlan iszic, vétkôzic à Christusnac Teste 
es Vére ellen. Mi legyen ez, azon szent Pál meg magyarázza: 
Kárhozzatot vészen, vgy mond, magánac. Tudgyuc kedig ászt, 
hogy à Christus Jesusnac Teste nem kárhozat, hanem élet. 

Azzért à hittetlenec à Christus Jesus Testét nem vészic, 
állattya szerént, es lélec szerént : hanem czac à Christus Jesus 
Testénec es Vérénec ieleit, à bort es à kennyeret. 

Végezetre, Haszszontalan dolgot à Christus Jesus soholt 
nem paranczolt, melly minekûnc veszedelmünkre volna. A Chris
tus Jesus Testénec vétele, hitnelkûl, haszszontalan: Azért ászt 
nem paranczollya. Hanem paranczollyä. nem is akaria : Tahát 
eröuel tőle el nem vehettyűc, ackar mint adgyuc szóual à hit-
tettleneknec. 

Az Wr vaczoráiát mi végre kell gyakorlanunc. 
Vtólszor, Esztis mondgyuc es vallyuk, hogy az Wrnac 

Testének es Vérrének vételére à szent Vaczorába int és kénsze
rit minket, 

Elöszer, A mi Wrunc Christus Jesusnak paranczolatya, ki 
ászt mo dgya : Vegyétec, egyétec, Igyatoc ebből minnyáian. Es, 
Tegyétec észt az én emleközetemre etc. 

Annak vtánna à hasznoc, mellyeket az Wrnak Vaczoraiába 
vészünc : 

Elöszer annac okáért, à Christus Jesus vaczoraiánac hoz-
zánc való vétele erôssiti à mi kittünket, à Christus Jesusnac 
igéretiben. 

Mert miképpen à külső iegyec meg nem czallyác szaiunk-
nac es szômûnknec erzékenségét : azzonképpë à Christus Jesus
nac igéretiben igazán adatattic à hiuôknec à Christus Jesusnac 
szent Teste, es szent Vére, à hit által, kikből mi reánc à meg 
vyulás es eleuenedés szál, Mint szent Agosto szól : A ki, vgy 
mond, akar élni, vagyon honnét éllyen : Jarúllyon ide, hidgyen, 
egyesullyőn Christussal, hogy meg éledgyen. Annak vtánna, Jnt 
è szent Vaczora hála adásra is, hogy à mi Wrunc Christus Je
susnac velímc való iótéteményiről es iauairól, mellyeket halaláual 
es feltamadássáual szerzet, hálát adgyunc, Mellről szól à Christus 
Jesus, monduán: Észt tegyétec az én emleközetemre. Szent Pál 
is : valamenyészer észtec è kenyérből, az Wrnac halálát hirdessétec. 
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Harmadszor, Jnt az attyafiui szeretetre is. Mert miképpen 
à kennyér, mellyel à test él, soc búza szómból vagyon, es à 
bor soc szöllö szömből : azzonképpen nekunc, kic egy fönec 
tagiai vagyunc, egyesseké kel lënûnc, Mellyről szól szent Pál, 
monduà : Egy à kennyér, sockan egy test vagyunc. 

Negyedszer : Kûlômbséget teszen mi kosztûnc, es à hittett
len pogánoc közét, kic à szentegyháznac ne tagiai. Etszersmind 
vigasztalis à szentegyháznac meg maradássáról mind világ vége-
zetic, szent Pálnac mondássá szerént, ki ászt mondgya : Vala-
mennyészer à kennyérből észtec, es c pohárból isztoc, az Wrnac 
halálát hirdessétec, Méglen el iö. 

Észt à hiw es Jstenfélô Kereszttyénec látuán es megertuén, 
è szent es vduősséges tanitást meg ne vtállyác, hanem lelkuc 
vigasztalására erről gyakorta elmélkôdgyenec. Es buzgó szuböl 
lélekből kériéc velíinc egyetèbe à Christus Jesus neuében, à szét 
Lelket, ki minket minden igasságra meg taniczo, es tegyen min
ket à Jesus Christusban egyessecké, hogy ö neki nli kosztûnc 
valami kedues dolgai lehessenec : Amen. 

Colosvarot Nyomtattot, Heltai Gáspár Mûhellyébe 1559. 

2 

A z 1578-ik é v i P r o g n o s t i c o n b ó l . 

7. Hetedször miért hogy az nyóltzadic kilentzedic, és tize-
dic házban fö Jspán à Saturnus ki è Cometánac dispositiora 
ketségnelkul fö Papi feiedelemnec halalát iedzi, és nagy feie-
delemnec veszedelmét, ollynac ki beteges és vén korában volna, 
Kit én Moszka Czaszár felöl itilhetec mert immár venségnec 
ideyébe vagyon, még à Cométa is Moszka ország felé nyutotta 
vala à farkát, Annac vtánna soc veszedelmes változássokat, mind 
Politiába és Religióba ielent, és oly nyauallyát à mineinûket 
soc udötöl fogua nem hallottunc, hollót az Hóid Ecclipsissának 
(mely azon 1577. esztendőben lön) mergéuel è Cometa részesült, 
Ezen Saturnus à Véneknec is szántó embereknec szerenczetlen 
állapotot ielent è Cometából. 

8. Nyóltzodszor ielenti hogy à Mars ki à Mertéc iegyböl, 
veres iegyel néz è Cometára, soc vér ontó hadakat, kegyetlen
ségeket, pártolássokat támaszt, kiualtkeppen kedig kegyetlen 
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feiedelemnec más országra mozdulassát ielent, ki nagy felelembe 
eyti à kösséget, mert az mely tartományra igyekezic, abba ege-
tésseket, rablássokat, koborlássokat, dulasokat, Varasokba falukba 
is és mezőkbe ielent, ki miat birodalmukban is változássok 
lesznec, Oya magát Lithuánia és Vilna hogy meg ne ôklollye 
à Bac mert à Bac iegy alat vadnac. 

9.. Kilentzedic iegyezésse à Nyárnac természeti szerént ne
héz betegségeket ielent. kic származnac főképpen à rothat ver-
bol és részegségből, kikből ver hasal való betegségéé, ver follyás-
soc, vdötlen gyermec vesztéséé és bolondulasoc kőuetkeznec. 
Jelenti annac felette egy Királyné aszszony halalat, és Aszszony-
állatoknac soc fele nyauallyakat, gyomor fayássokat, Calculust, 
hasfayást, és Frantzúc, ezeket mind iedzi. 

10. Tizedic à Mars Planéta à Venussal à szeles iegybe è 
Cometából Nyárba nagy melegségeket, gyakor menydörgésse-
ket, villamássokat, veszedelmes menyutésseket, nagy vészeket 
mind földen s' vizén iőuendul. 

11. Tizenegyedic iegyezésse, miuel hogy Jupiter Venussal 
és Saturnussal a Mertéc iegy alat è Cométa constitutioba resze-
sec à Draconac farkáual eggyűt, ielent ebből soc álnoc szín
nel való barátságokat, ióteteményért való háladatlanságokat, fő 
Papoknac Apátwroknac soc szerenczétlenségeket, Nemeseknec, 
Wraknac, Tőruény tudóknac ioszagokba való kárvallássokat, 
Gutta vtésseket, Kőszuény miat faidalmokat, föfáyássokat. 

13. Tizenkettedic iegyezésse, à kilentzedic házat az Astro-
nomusoc neuezic vtoniaróknac és Religio kazánac à mely házba 
sokáig égőt è Cométa, mellybe az Hóidban való Ecclipsis is 
esőt vala azon 1577. esztendőben, és vgy be keuertéc niergec-
kel ászt à Kilentzedic házat hogy abból nyiluán itilhetünc vton 
iaróknac soc veszedelmeket, leuelhordozóknac vton, és kőve-
tőknec fogságokat, gyakorta való gyűléseket fő nepec kö
zött, Egyházi embereknec marháioknac el vetetelét és hitben 
való válogatássokat. A Keresztyénekre kedig az Euangeliumnac 
valassaért iőuendul nagy háborúságot és ver ontást, főképpen 
also Német országban, mely Frantzíaból és Hispániából indulta-
tic mivel hogy e Cométa és Nap nyugot felé Frantzia és Hi
spánia vagyon kez . . . . 1 iöni del felé also Német országra. 

Magyar Könyv-Szemle. 1878. Ü5 
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3. 

A z E f f e c t u s A m o r i s - b ó l . 1588, 

Sok szép Históriát immáron irtak, 
Szerelemrűl Mágiára forditottak, 
Bôlcz Poetak irasabol kiadtak, 
De meg errûl tudom hogi nem szóltak. 

Regi meg löt dolgot en elö hozok, 
Görög országban löt dolgot beszellek, 
Egi mas szeretokrul éneket mondok, 
Kiuel (?) büs sziuoeket en vigasztalok. 

. . . . nares Mitylandeus Historicus, 

. . . . irasi közt iria egi köniueben, 

. . . . Athenaeus be hoz irasaban, 

. . . ezek vaczoraiaual kit irt abban. 

Kérem az halgatokat meg halgassak, 
Szerelemnek nagi ereiét czüdalliak ; 
Kihez hasonlót nem sokat hallottak, 
. . . immáron rendel en elö hozok. 

Ket attiafi nagi Asiaban vala, 
Hystaspes, Zariadres neuek vala, 
Mind az kettő szép ifíiu legeni vala, 
Zariadres kisseb másiknál vala. 

Kikrűl az idegen országbeliek, 
. . . c m módra ászt soknak beszellettek, 
Hogi fiai ezek Adonidesnek 
Venus Isten aszszontul születetek. 

Hystaspes Mediának also reszet. 
Biria vgi mint feidelem országát 
Zariadres Caspium tenger felet 
Mind az Tanais vizig biria földet. 
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Az Tanais vizén túl az kik laknak, 
. . . tónusoknak kiket ot hinak. 
. . . on Meszemben kik lakoznak, 
Homartes vala neue kiralioknak. 

Ennek szép leania Odatis vala 
. . . szinten ell ado korában vala. 

Jol eszedbe ket, 
Ne itellied para . . . ezeket, 
Nagi vraknak tarczad vtannam őket. 

Ezek közzul leg inkab az kit szerecz, 
Es sziliedben masnal inkab te keduelsz, 
Annak adlak feleségül tégedet. 
Nem adlak mas országban en tégedet. 

Ennek bizonisagara ezt az pohart, 
Tar hazamból ki hozót arani kupát, 
Tôlcz meg borral niuiczad annak kitszerecz, 
Es kinek felesege lenni akarsz. 

Annak felesege te hiuatatol, 
Es en töllem meg aiandekoztatol, 
Minden ioual kazdagsaggal láttától, 
Világi giôniorûsegben tartatok 

Vrad ki leszen mond téged társának, 
Te vizontag mongiad ötét vradnak, 
Mint az galamb esedezik társának, 
Nem kûlômben te is az te vradnak. 

Isten meg algia ti hazassagtokat, 
Minden ioual zereti hazatokat, 
Szép fiakkal laniokkal titeket 
Meg ald, es szeret ha felitik otet. 

25* 
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Azért lássad iari ell abban mit mondok, 
Tölcz meg az pohart is borral te annak, 
Ezek közül kit szerecz aggiad annak, 
Mert annak felesegoet téged adlak. 

Mikoron rendel azokat szemlelne, 
Es nagi gonoz keduel őket el nézne. 

Egimas egessegeert az nagi italt, 
Jó szerenczezekert az erős italt 
Bor buzaert, bekesegert az duskat. 

Azon közben az Nap az Ô dolgában, 
Járton el iar neki hagiot tisztiben, 
Az io estue el iöue nagi uárásban, 
Vendég kezde oszlani az varasban. 

Zariadres Odatissal niugouek, 
Hűtőket volta keppen megtökellek, 
Egi másnak adót kezeket be tölték 
Fogadásokat ekképpen meg allak. 

Hogi szeretnek egimast ezzel ielentek, 
Egyik az másik őleben el aluek. 
Venus Isten aszszonnak aldozanak, 
Kertbéli szép rosakat szaggatanak, 

Odatis kerteben ket feier alma, 
Kerté felet esmet ket piros alma, 
Drágalátos vala Venus illattia, 
Ezeket őrzötte mégis tartotta. 

Mostan Zariadresnek aianlotta, 
Sőt ő magaual is szabaddá hattá, 
Mert velle el iőtet ezért nem szánta, 
Szép voltáért Zariadrest kiuanta. 
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Zariadres am az kert feier almát, 
Fogdosni keszde neki mint saiattiat, 
Czokolni, es harapni az pirossat 
Iliién iokkal tölte el az eczakat. 

Ezt az szerelmet egész Asiaban 
Minden paraszt tuggia ot az országban 
Ki bizoni melto is elő hozásban, 
Attiaknak aniaknak példa adásban. 

Vgian ezen históriát szent helien, 
Ki szoktak irni. Kirali Palotaian, 
Sot meg kőz embernek is haza falán, 
Észt mindennek emlékezetre aduan. 

Touab immár en elő nem mehetek, 
Ez históriában többet nem irok 
Mert rolla irast touab nem találok 
Egi nehani verset tanosagul mondok. 

Ebből immár minden Ember tanolhat 
Meg löt dolgot példáiul elö vehet, 
Attiak aniak, Férnek ő leaniokat, 
Kit szeretnek, annak aggiak azokat. 

Vagion nekünk erről szantalan példánk 
Hogi valakik egi mást igi meg szereteek, 
Az vtannis egimashoz azok estek. 
Jóllehet Attiok anniok nem végeztek. 

Mit czelekedek Cymon Cypleussal 
El ragada leaniat iffigeniat, 
Erő szakkal el voue szeretőt 
Egi meniegsző nep ellen szép matkaiat. 

Mint iára Diomedes Attia miatt, 
Nem hagia elvenni varga leaniat, 
Vizbe vgrek végre û az leaniert, 
Mindketten meg halának igi egi masert. 
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Istennek is, töruenie ellen vagion, 
Egi mas szeretőket hogi el valaszszon, 
Ember, kiket Isten égiben szerzet, 
Aso, kapa, kit egimastul választhat. 

Tôb példákat nem szükség erre hozni, 
Kinek nem tok az agia mert jol érti, 
Minden napi palelabol által lattia, 
Keduetlen haszassag mit hozzon tuggia. 

Az vtannis mert ük soha bekeuel 
Eggiût nem lakhatnak czendesz elmeuel, 
Egi mást nem szeretik nagi szeretettel, 
Cziak iai veszek vagion nekik hazoknal. 

Átkozzak magokat, es szüleieket, 
Hogi terhez nem adtak azoknak őket, 
Kiknek szerettek szép termetöket, 
Es kiknek akartak adni hűtőket. 

De hogi immár ezekben veget vessek, 
Töb tanúságot en erre nem hozok, 
Hanem czak negi verset ez végre mondok, 
Sommaia ez iol rea halgassatok, 

Nem tudom Egh alat mi lehet nagiob, 
Szerelemnél es mi lehet eröseb, 
Dolgok közül ez mindennel nehezeb, 
Ezen kűűl egiet mondnak ki nagiob. 

Ez mi légien nem mondom en senkinek, 
Mert példa beszed lehet ez mindennek, 
Azok tuggiak czak az kik megpróbáltak, 
Ezek kûûl azok is kik el hittek. 

Oltalmazszon Isten ettől tégedet, 
Ki meg nem kostoltad Venus iatekat, 
Nem érzeted Cupido mérges nilat, 
Addig őrizzed magad mig meg nem latt. 
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Mert ha egizer téged iatekban eithet, 
Es nilaual Cupido meliben lőhet, 
Ketseg leszen ez vtan te eleted, 
Az előbbi vadra viszsza térted. 

Ez históriát ki szerze versekben, 
Deákból fordita Magiar énekben, 
Egi Iffiu Scolai Mesterségében, 
Ezeket enekle egi io kedueben. 

Az ezer Ót százban es niolczuan hétben, 
Niarba az he szent Iakabnak hauaban, 
Erdelinek hires neues is földében, 
Czegeben az holdos Tónak fekteben. 

FINIS. 

4. 

A XVI. s z á z a d b e l i C a n t i o n e s P u n e b r a l e s - b ő l . 

M A S N O T A I A : A D G I 

vduesseges, etc. 

CHBIstusnak hű keresztiem, Illik ezt nektek megtudni. Az 
hunért, hogy meg kel halni. Halai által dichőulni. 

Ádámnak ö vétke miat, Halai szála minniaiűnkra, Meltok 
valank kárhozatra, Orok pokolnak kenniara. 

De kik az Christusban hiszünk, Halaltul sem mit ne feliünk, 
Sot il remensegben légiünk, Halairól életben megiűnk. 

Nem szûksegh hat bánkódnátok, Halotokkon igy sirnotok, 
Pogan módra iaygatnotok, Mint ha hűt nekul volnátok. 

Mert az kik hűtben ki múlnak, Azok Christusban niugosz-
nak, Vtolso napon fel támadnak, Christussal eggiut vigadnak. 

Kik meg ez világon eltek, Ez legyen dolgotok nektek, Az 
bűnnek veget vessetek, Es az Christusban higgietek. 

Az bűnnek ellent alliatok, Es szüntelen vigiaszatok, Gi-
korta imatkozzatok, Kesertetben ne iussatok. 

El hadgiatok minden gonozt, Iregseget ragalmaszast, Giu-
löseget haragh tartást, Es nagy Sok baluani imadast. 
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Reszegsegtül tobzodastul, Világi szorgalmatossagtul, Életnek 
ö nagy gondgiatul, Oya magát minden attul. 

Ioszansagot köuessetek, Mertekletessen ellyetek, Iamborsa-
got visellietek, Es irgalmassok légietek. 

Ha ti ezekben maradtok, Igaz híitben, el kymultok, Bi-
szonnial el nem karhoztok, De örök eletöt niertek. 

Variuk mi iduoszilunket, Hidgiunk meghszabaclit minket, 
El valtoztattia testünket; Ditsösigre viszen minket. 

Ditsiret Attia Istennek, Christusnak iduössegunknek, Egie-
temben szent Leieknek, Szent Haromsagh egy Istennek. 

De extremo iudicio. 

Kérlek es intlek mostan tégedet, Az nagy Jstennek szent 
szemeliere te teremtetet ember, Hog víselli gondot Jduösseged-
rol örök eletedről, Mert el iö az nap mely nap ez világ tűz miat 
mind meg egh. 

Meli nagy felelem akkoron leszen, Mikor az Christus az 
Ítéletre el iőuőndö leszen, Hogy mindeneket meg hannion vé
szen igazan itelien, El iö bizonnial az Jsten Eia szép fenies 
főlhöben. 

Először kedigh az szent Angialok, Az nag szép szauu 
hangas trombitát égben meg fualiak, Kiknek szauara minden 
halottak hamar fel támadnak : Mert el iö etc. 

Nem kelli akkoron senki az an szép ruhaia sem 
gaszdagsaga, Mert föld meg rodhasztia, Gzak bodog leszen az 
ki most meg ter Christus Vrunk mondgia : El iö bizonnial etc. 

Ezt niluan hidgied hogy ez igy leszen, Mihelt az iget te 
meg ertended es Jstent halgatod szent, Dauid által szent János 
által Jsten szouat hallod, Mert el io az etc. 

Elő hozatnak szám tartó köniuek, kikből az Jsten min
dent meg itel mindenek lattara, Az titok dolgok meg ielentet-
nek bizoni nyiuan . . . . El iö bizonnial etc. 

Ot mit felelliek en bűnes ember, Kihez foliamiam es ese
dezem az en bűneimért, Hol meg az iois retteg es lappang Chris
tus Vrunk elöt. Mert el iő az nap etc. 

O te felséges hatalmas nagy VR, Ki mindeneknek tsak t& 
vag Vra kiraliok kiralia, Kérünk most téged hogy iduozitsed 
szegin bűnösöket : El iö bizonnial etc. 
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Emlékezzél meg' kegielmes Jsten, Hogy en érettem emberre 
lettel, Szörniu kent szenuedtel, Nagy faratsagot keserűséget en 
ertem fel vőttel : Mert el iö, etc. 

Kérlek en téged ne vessél tuled, Az véghetetlen őrökké 
való nagy keserű kenra, Kérlek ne legyen heiaba ertem az te 
szent halálod : El ío bizonnial etc. 

Chak fohászkodom en édes Vram, Mint Jstenemhöz kegies 
Attiamhoz édes meg váltómhoz ; Hogy légy kegielmes szegini 
iuhod hoz, Mert terűit bűnöshöz, Mert el jö etc. 

Nam meg bocziatal Magdalénának, Vndok fertelmes gonoz 
bűnösnek te hozzad terönek. 

Es meg bochatal bűnös toluaynak halála ideien : El iö 
bizonnial etc. 

Allas engemet az iok közibe, Es vallasz el ki gonoszok 
kűzűl felséges VR Jsten, Hogy las engemet iob kezed felöl en 
édes Jstenem : Mert el iö az nap etc. 

Siralmas leszen nyluan meg hidgied, Szamlalhatatlan sok 
embereknek Ítéletnek napia, De nagy vigasság es Ôrem leszen 
akkor az hiueknek ; El iö bizonnial etc. 

Ennek okaert intlek tégedet, Jsten kepére ekessitetet ö 
emberi allât, Sies es viselli igen nagy gondot, itilet napiaról : 
Mert el iő az nap, etc 

Ne ved ez . . sagra es süketségre, Az nagy Jstennek fene-
geteset aldot szent igeyet, Melliet neked most sok iambor ember 
bizonsagul hirdet ; El iö bizonnial az Jsten Fia szép fenies 
fölihőben. 

5. 

A XVI. s z á z a d b e l i é n e k e s k ö n y v b ő l . 

PSALMVS. 34. G. Z. 

Nagy bánatban Dauid notara. I. Sam. 21. Mikoron Dauid 
Saul elöt futna, Achis királyhoz be szaladot volna, Kiral szolgai 
meg ísmertec volna, megh mondac kiralynac hogy Dauid volna. 

Ackor Dauid meg ijede sziueben, el valtosztata orczaiat 
felteben. Jsten hatalma nem iuta eszeben, giarlosagat mutata 
ij etében. 

» 
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Gyermec módra bolondoskodic vala, kezeuel û az falra 
kapdos vala, niala szakalan mind ala fut vala, hog bolondsággal 
magát el titkollia. 

Oly igen észt latuan Kirali haraguec, hogy az bolödot 
eleiben viuek, király hagya hogy előle el űznek, mert û bolond 
nélkül nem szűkölködnec. 

Czudakeppen Jsten meg szabadita, noha egy keuesse ma-
ganac hagya ereiében meg próbálni akara, illyen haladásra 
utet indita. 

Jrgalmas Jsten öröcke diczirlec, soha eszemből teget ki 
nem vetlec, koniorgessel haladással tisztellec, oltalmazó Jste-
nemnec ismerlec. 

Giakorta soc gondom volt eletembe szüntelen forgottam 
nagy soc igyekben, de oly igén biztam segítségedben, soha te 
benned nem estem kétségben. 

Az en hitemet ackoron próbáltad, az fogságot mikor reám 
boczattad, az fogatkozast bennem meg mutattad, hogy köniör-
gesre lelkemet indiczad. 

Soha kétségben nem estem magamban, noha feluerettegtem 
en magamban, el hittem hogy velem vagy fogságomban, kit 
most latoc meg szabadulásomban. 

Parantsolsz ottan az te Angialidnac, hiueid komiul hogy 
tábort iarianac, ellensegtûl hogy meg oltalmazzanac, szabadu
lásra vtat mutassanac. 

Az oroszlanoc hamareb eheznec, soc kegyetlen feiedelmec 
vesznec, az mig az hiuec meg szűkolködnenec, vag czac mig 
igenis meg eheznenec. 

Remensege kinec Jstenben leszen, semmi rettegése annac 
nem leszen, czac egy czontia heaualis nem leszê Jstennec rea 
oly nagy gondgia leszen. 

Vayha intésemet meg fogadnatoc, fiaijm ha engemet hal-
gatnatoc. fületeket en hozzam haitanatoc, az iduösseg vtat meg 
talalnatoc. 

Valaki kiuan Jstentül io napot, egesseget auagy hoszu 
eletôt, hitirôl tegyen illien bizonyságot, mindenkor gyulollíe az 
gonossagot. 
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Ne gondollion sziueben álnokságot, ne beszellyen nyelueuel 
hazugságot, ne hordozza sziueben az haragot szeresse mindenkor 
az békességet. 

Ne czelekegyec û kegyetlenséget, meg ne niomorítsa az 
szegenseget az tôrueniben ne vegyen aiandekot, hogy el ne for
dítsa az igassagot. 

Szándéka mindenkoroa iora legyen, aza Jstennec tiztesse-
gere ellien, Jstenehez háládatlan ne légien, hogy nagy hamar 
veszedelme ne légien. 

Az igazakat az Jsten meg aldgia, köniőrgeseket igê meg 
halgattia, viszont az kegietlenoket vtalliá, mindé hireket neuöket 
el rontia. 

Az Vristen szegeniec mellet vagion, kiknec meg ke seredet 
sziuec vagyon, sereg Angialiual melletec vagyö meg czac az 
czontokra is gondgya vagyon. 

Az hitetlent haragiaban meg öli, minden ereiét hatalmat 
el veszti, az neuet is mind örőcke el veszti, az bún ellen ha-
ragiat igy ielenti. 

Szent Dauíd írta észt az soltar könyben, harmincz negye-
dic szép dicziretiben, vigasztalasaert szörzec észt versekben, 
ezer öt száz hatuan négy esztendőben. 

6. 

A z 1616-ik év e l ő t t i o r v o s i h i r d e t m é n y . 

Az Electuariumnak, az az, a Terjeknek hasznáról. Először 
Ez Térjek jo minden fele méreg ellen, es ha szinten azt ember 
sokáig nála hordozta volna is, mely méreg szokott öszve gyűlni 
az sűrű kőddőkből es az sűrű Eghből, avagy mellyet ember 
vagy ételben vagy italban valamely gonosz akarója által talált 
volna be venni, es hogy mikor immár embernek az teste annira 
reszket mint ha hideg lelne, vegyen ez Terjeknek egy Bab 
szemnit, es igya meg azt meleg borban avagy vezetaen, es 
magát erössen be takarván jol izzadgek utanna, hasonlóképen 
mindenfele hideg lelesben is az szerint élhetni vele, es Jsten 
után hasznai. Továbbá Pestisnek idején minek előtte ember ha-
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zabol ki menne, vegyen egy borsó szemnit az szájában, es igy 
az napon Jsten után, nem kel Pestistől felni. Annak felette hu
rut ellen, es az ki nehezen vészen lélegzetet, vegyen naponkent 
egy egy borsó szemnit az szájában, mely sok fele betegségek 
ellen is jo, mert az meg hidegült termeszetet meg melegiti, az 
vért is megtisztíttya. Végre, a mely barom marha, avagy ételben 
avagy italban valami mérget talált volna el nyelni, annak egy 
Bab szemnit adgyanak, tiszta vizben az torkába töltvén, es 
hasznai. 

Az Vörös Jhrnak hasznáról. 
Először, Az Vörös Jhr jo hurut es nehéz fuladas ellen, 

avagy ha valaki meg sérült volna, es alut vér volna benne, ve
gyen ez Jhrban egy mogyoronit, es meleg borban avag sörben 
mind estve mind reggel, yegye hozzája, Továbbá, először föred-
ven, es az testet azzal kenvén, az tagokat meg erössiti, es az 
nyilalast meg enyhiti : az emberi testen való fakadekokat es se-
betis jo keni vele, avagy Flastrum modgyara reja kötvén, hasz
nai ; az kin pedig regln sebb volna, mossa meg azt az Önön 
maga vizeletevei, es az után tiszta ruhából csinált szözt rakjon 
a sebbe, fellyul pedig az Jhrbol Flastromot csinálván, melegen 
kösse rejaja, es hasznai. Végre, mindenfele Ruh es varr ellen 
is jo, az koszos fejet elsőben jo lúgban meg mosván, es ez Jhr-
ral kenvén, meg gyógyul. 

Ez Jhret es Térj eket, találni en nálam Hoffman Jlly esnél, 
Seb es Szemgyógyító. 

7. 

A XVII, s z á z a d b e l i A l o m k ö n y v e c z k é - b ő l . 

Változni mas szinbe, tiztesegeben az meg változik. 
Vacka lenni, betegség auagi bantas. 
Vágni látni magát, nagi io szerencze. 
Variut látni, niereseg. 
Variut fogni, iöuendö versenges. 
Verőt látni, hatalom czeleködes. 
Vermet látni auagi bele esni, nem io. 
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Vermet nagiot látni, röuiv időn minden iot iegiez. 
Verettetni vassal, bantas. 
Verettetni, niereseg. 
Vendeknek gazdálkodni, gyûlôseg. 
Veres ruhába öltözni, harag 
Veder auag viznek való edeni, vigaztalas. 
Veret látni hogy foli, veszel. 
Veret az földre hullatni, io. 
Vert poekni, gonoz. 
Vert innya, io. 
Vert győiteni, io. 
Venne lenni, gonoz. 
Vetni, nagy nyereség. 
Vetemeni ki sárga, de nincz feye iokedu. 
Vborkat le szedni ki az ültetés utá mindiart termet, es enni 

benne, io niereseg. 
Vizi madarat látni, veszedelem. 
Viz zauaros, gonoz. 
Vizet innia, hideg io, meleg gonoz. 
Vizet látni hog fel for, ellésegeuel beszel. 
Viz ha tetzik hogi egh, öröm. 
Vizben förodni, dolgozás. 
Vizben hankodni, szomorúság. 
Virágot szépet mastol el venni, tisztesség. 
Viz szelin iarni szeretőknek io, házas ember gyanakodik az ô 

felesegere. 
Vigaztaltatniöes nincz szüksége reia, gonoz. 
Vizben ki tizta förodni, egesség. 
Vizet tiztat innya, sok embereknek kedueben leszen. 
Vizet ki zúgassál foli által lábolni az Ő ellensegit meggyőzi. 
Vitéz embert látni, nagi tiztesseg. 
Vitézt látni bayt vini auagi hartzolni nagi munka. 
Vitézt auagi vitézlő rendben való Vrakat meg szolletani, orom 

es tisztesség. 
Világot látni, titok szerelem. 
Világod ha vagyon ki mesze fenlik, io. 
Világot auagy tüzet gyuitani, es meg gyúl hamar, szándékában 

bátran el mehet. 
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Világgal valamit gyuitani, nem io. 
Viaz gjertiat látni, io szerencze es bodogsag 
Viaz ö magában, betegséget iegyez. 
Villamast látni, nagi niereseg. 
Viaskodast látni tömlőtzben, veszel. 
Viaskodni almában, iôuendô békesség. 
Viaskodast látni, harag, 
üstöket látni, io hir. 
ustökőd ha szép vagyon, io mind férfiúnak s mind assszoni em

bernek. 

üveg pohár, czalardsagot iegiez. 
üdő es harang iegyez artalmot ezt is hog az ember iol vigiazon 

ômagara. 
ülőt látni, io. 
Vralkodni, veztesseg. 
Vzni gonoz. 
Vzhatni az vizet által, azt az mit kiuan meg nyeri valami 

nehezen. 

Vzni es hatal el merülni, büntetés. 
Vton tevelgeni, haszontalan munka. 
Vton ki szorgos iarni, szomorúság. 
Vtat el vezteni, karvalas. 
Vadazni, vadlast iegiez. 
Vert látni, vagi testedből ki folni, kart. 
Véredet ki erezteni, az alfelednek faydalmát iegyzi. 
Verteg ülni, kart iegiez. 
Vaznat látni vagi zöni el hitetest. 
Vydamsagodat lat : szomorúságodat iegzi. 
Vitorlát látni, gonoszt iegiez. 
Vasat verni, erőtlenséget. 
Vasal ha vernek, pusztulást. 
Vyzben tiztaban mosdani, vidámságot. 
Vyzben zauarosban mosdani vagi bele esni, vadlast. 
Vygiazni almodba, meg vnast. 
Vizet hideget innia, hozzu eletet. 
Vaknak látni magadat, erőtlenség vagy bűnben való esést 

iegiez. 
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Vermet látni vagi bele esni, perpatuart. 
Vizben tiztaban esni tiztesseget iegiez. 
Valamit másnak kezeben adni, niereseget iegiez. 
Virágot szedni, vidansagot iegez. 

8. 

A XVII. s z á z a d b e l i k a t e k i z m u s b ó l . 

ELSŐ ARTICULUS 
A Z S Z E N T I R A S R U L . 

1. Micsoda az szent írás? 
ISTENNEC szent igéje, mely az szent LELEKNEC vezér

lése által iratot az Prophetaktúl és az Apostaloktúl, ki minket 
az ISTENNEC állattya és akarattya felöl tanét. Es közönséges
sen az BIBLIÁBAN való könyvec mind szent Irásnac hivat-
tatnac : ez nevezettel néminemű méltóság szerint azokat az 
könyveket hijoc, a kic Canonicussok, (az az, a keresztyéni hit-
nec és kegyessen élő erkőlcseknec meg-csalatkozhatatlan regulá-
joc :) Honnan az szent irás-is Regula-szerint valonac mondatic. 
Chemn. in Exam. Conc. Trid. 

%. Egyenlő méltóságoc vagyone az Bibliában-valo Köny-
veknec ? 

Nem : Mert nemellyec OANONIOVS könyvec (nemellyec 
APOCRYPHVSOC (elo-rytettec) : az CANONICVSOKNAC bizo
nyos és fö méltóságoc vagyon : az APOCRYPHVSOKAT penig 
noha az Anya-szent-Egyház az kösségnec éppűletire olvassa : 
mind az által az Anya-szent-Egyház-béli tudományoknac megerő
sítő méltóságára nem hozatnac : az mint szent HYER< )M1MVS 
szól. Chemn. 

3. Miért mondatnac Canonicus könyveknec V 
Mert szintén ollyanoc : mint egy igaz mértéc és regula, mely 

szerint minden hiveknec avagy hitetlenek nec egyéb irások-telöl 
szabadon Ítéletet tehetnyi : ö néki penig egyéb irásoktúl semmik 
éppen nem szabad itéltetnyi, Chrisost. Horn. 13 . . . . 2. ad 
Corint. Ez nevezetet penig' ö maga az IRAS meg-mutattya. 
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Psal. 19. v. 5. Rom. 10. v. 18. Gál. 6. v. 16. Phil. 8. v. 16. 
Chemnit. 

4. Honnan vagyon ez Könyvnec az ö méltósága? 
Hogy ez könyvec azoc legyenec, kikben, az mennyei igasság 

vagyon, elsőben ö-magátúl az ISTENTUL- ez könyveknec 
szerzöjétul vagyon, 2. Thimot. 3. v. 46. 2 : Pet. 1. v. 21. 

Másodszor penig önnön-maga az ISTEN ez Irásoknac mél
tóságokról az Anya-szent-Egyhaz által bizonságot akart tétetnyi 
de nem minden Anya-szent-Egyház által ; hanem csac az által, 
mely abban az időben volt, mikor ez CANONTCUS Köny
veknec IROI testben éltenec : mind-az-által ily . . . al, hogy az, 
az Anya-Szent-Egyház nem itélő birónac tisztit viselte, hanem 
csac bizonság helyet volt. Chemnit. 

5. Mely könyvec mondatnac Apocryphusoknac ? 
Azoc, kiknec el röytöt kezdete nem világoskodot azoknál, 

kiknec bizonság-tételével az igaz irásoknac méltósága mi hozzánc 
jutót. August, üb. 15. de Civit. DEL cap. 23. Chemnit, 

6. Az Szent írás osztatike töb részre-is ? 
Osztatic : Mert az idoenec változása-szerint, és az Anya-

szent-Egyháznac kulömb fele állapottyára nézve, az Bibliában 
való könyvec O és Uy Testamentumra osztatnac. Az szerint az 
mitt magokban béfoglalnac, mondatnac Tervénybélieknec, Pro-
phetác irásinac, és Evangeliumbélieknec, etc. 

7. Az szent irás világos és nyilván való eV 
Igenis az, kiváltképpen mindazokban a melyekben, mellyec 

az hitről és az mi ISTEN elöt való igazulásunkról, és Öröc 
idvösségunkrol szolnac. Psal. 119. 105. Vram az én lábaimnac 
szövétneke az te igéd, és az ösvenyeimnec világa. 2. Pet. 
I. 19. Vagyon erős bizonságunc az Prophétákcnac beszedec, 
melyre figyelmezvén jól cselekesztec, mint á homályos helyen 
világoskodó szövétnekre melyet követtec, mint setetségben az 
lámpást. 
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9. 

A z 1656-iki é n e k b ő l ( H a v a s a l f ö l d i h a r c z r ó l . ) 

Nota : Várom Uram isten fejemre etc. 

Embernek elméje gondollya meg utat, 
Isten igazgattya annak ő járását. 
Fejedelmeknek — is sziveknek szándékát, 
Vezérli hogy tegyek néki akaratiját. 

Valakinek utat az Isten kedveili, 
Annak ô járását boldogul vezérli, 
Még ellenségét is barátijává teszi, 
Mindeniket szépen egyben békélteti. 

Ellenben pediglen ô azt cselekeszi, 
Valakinek utat bánnya s' nem kedveili, 
Annak ö járását nem szerencsésiti, 
Jóakaróját is ellenséggé teszi. 

Hadaknak vezére, táborok mestere, 
Ki jo móddal állatsz mindeneket helyre, 
Szépen rendeled-el őket ütközetre 
Adsz erőt népednek a' győzelemre. 

Hadat hirdettenek, táborban készülnek, 
Dob szóval erednek, zászlókat emelnek, 
Mely alá vitézek szépen seregeinek, 
Majd hirével lészen Havasalföldének. 

Máthe Vajda meg-holt, országunknak nagy kár 
A' mi szerencsénkre élne ne bánnok bár, 
Mert a meddig éle volt ollyan mint vég vár 
Nem jőhettet reánk könnyen Török Tatár. 

Magyar Könyv-Szemle. 1878 26 
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Havas álfodeben sem lett volna romlás, 
Nem hallatott volna annyi sirás rivás, 
Sem pedig másoktol sok el-huzás vonás, 
Az miolta meg-holt nem támatt ollyan más. 

Holta után hamar pártütés támada, 

Senki azért magát ezzel el ne hidgye, 
Háta megé penig Istenét se vesse, 
Hanem a' ki tudgya előtte visellye, 
Mert nem tudgya senki mit hoz nap fel-jöte. 

Istenünknek neve áldassek érette, 
Hogy Fejedelmünket kedvelte szerette, 
Mert a menyi földön el-terjedet hire, 
Mind annyi nemzetség ismerkedik vele. 

Valamíg a' nap s hold az égen fenn lesznek, 
Sûrû szép csillagok oda fel fénlenek, 
Mind addig békeség adassék földünknek, 
Ne árhasson senki szegény nemzetünknek. 

Ezer hatszáz felet irván ötven ötben, 
Nagy háborúság lön Havasalföldében, 
Kérjük a' szent Istent mi könyőrgésunkben 
Ne essék illyen sors soha mi földünkben. 

írtam munkálkodtam sokat gondolkodtam, 
Havasalföldében noha benn nem voltam, 
De kik oda voltak tollúk tudakoztam, 
Mező-Csávás azhol versekben formáltam. 

Ez éneket irák egy fö Ur kedvéjért, 
A Fejedelemnek egyik Ur hivéjért, 
Régi jo Urának emlekezetiért, 
Ha mi vétek benne ne vessed meg azért. 

V e g e . 
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10. 

A XVTL s z á z a d b e l i é n e k b ő l ( E u r ó p a e l r a g a d t a t á 
s á r ó l ) 

Bika hátán egy szép leány fi vala 
- Greta fele Bika leánnyal vsz vala 

Sok joszagv virágh az Retűn vala 
Közte penigh nagy sok plántalt fa vala 
Ezeknek oly szép sűrűsége vala 
Egyik agha az mást be födi vala. 

Ez mellett fak alat szép arnyek teczik 
Napnak fényesseghe köztők tündöklik 
Sok fa sûrô leuelekkel szőldellik 
Kin Kepiro mestersége meg teczik. 

Szép kőfallal az Retőt kerítette 
Az fak állyat fűuekel be ültette 
Rosat, Mirthust Jvoliat helyeztette, 
Sok négy szegű táblákban ezt szerzetté. 

Szinten az közepin szép viz fut vala 
Ki magatol az főidből fakad uala 
Annak penigh im illyen haszna uala, 
Füvek fak véle Ötőztetnek uala, 

Táblán az kerteszis megh láczik uala, 
Annak kezében egy kis kappa vala, 
Kivel kertész az főidet ása uala 
Folyó visznek folyását nyitya uala. 

Az Tenger felöl az Rétnek végében 
írattattak szép leányok egy seregben 
Kik láttatnak néha lenni örömben 
Néha penigh keserves felelömben. 

26* 
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Eö feieket koszorúkkal megh raktak 
Hajókat is az szelnek boczatottak 
Eövig mezitelen testöket haltak 
Kiáltván az tenger fele fordultak. 

Szinten terdigh az tengerben be leptek 
Bika után ok minnyajan érettek 
Tenger melységétől ok meg ij ettek, 
Bellyeb menésben ok veget vetettek. 

Nagy sok szép szint az viznek jegyzet uala 
Keket, szöldet, vöröst, sárgát irt uala 
Koszté köszíklakatis jegyzet uala 
Viz azokra folyván taytekszik uala. 

11. 

A XVII. s z á z a d b e l i l a t i n n y e l v t a n b ó l . 

TANULÁS ELŐTT VALÓ KÖNYÖRGÉS. 
Mivel hogy ô világosságnak Attya, a te világositásod és 

Isteni hatalmad nélkül semmi jó nincs az emberekben: világo-
sits meg kérlek az én elmémet, az te igaz bölcsességednek su-
gárival és fényességével. Aid meg az én tanulásimat, és mun
káimat. Erösitsd és élesitsd az én elmémet, elmélkdésimet, és 
itíletimet. Engedgy jó értelmet a Deáki tudományokban, és azok
kal igazán való élést. Ontőzd-meg az én elmémet a te ismereted
nek harmattyával. Adgyad hogy az Isteni féleleiemre tanitó igaz 
tudományokat igazán gyakorollyam, a te nevednek dicsosségére 
és egyebeknek éppuletekre, Amen. Mi Atyánk etc. 

Tanulás után való Könyörgés. 
Hálákat adok tenéked kegyelmes Isten, hogy az én elmém

nek homállyos ködéit el-oszlatád. Kérlek tégedet alázatosan, 
hogy a te kiváltképpen való irgalmasságodert, az én tanulásimat 
ugy igazgassad, hogy mindenkor szemeim elÖt forgassam ama 
mondást : Az Isten — 
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SZABÓ KÁROLY „RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁRA." 
— Fraknói Vilmostól. — 

(Régi Magyar Könyvtár. Az 1531—1711. megjelent magyar nyomtatványok 
könyvészeti kézikönyve. Irta Szabó Károly. Kiadja a M. T. Akadémia. 

Budapest 1879. Nagy 8-r. XtV és 751 1. Ára 4 frt.) 

Mióta a »Magyar Könyvszemle« fenáll, úgy szólván min
den füzetében szólottunk Szabó Károly bibliographiai munkájáról. 

Már az első fűzetben jelentettük, hogy elkészült és sajtó 
alá bocsáttatott. »Évek bosszú során át — így szóltunk — nagy 
fáradsággal és ritka lelkiismeretességgel készült munka ez, mely 
irodalomtörténetünknek lényeges szolgálatokat fog tenni.«1) 

Hogy a munka a várakozásnak teljesen megfelelt; bogy 
továbbá mennyire fontos helyet foglal el irodalmunkban, mily 
mozgalmat és tevékenységet fog az irodalmi körökben előidézni, 
fentebbi czikkünkben jeleztük. 

Említettük azt is, hogy az újabb nyomozások a Szabó Ká
roly által ismertetett magyar munkák számát bizonyára jelenté
kenyen fogják gyarapítani ; de ez is Szabó Károly érdeme leend, 
mert a kutatóknak az ő munkája fog ösztönül és irányadóul szolgálni. 

A munka belső szerkezetéről legjobb tájékozést az e l ő s z ó 
nyújt, melyet alább közlünk. 

E helyen e munka alapján néhány statisztikai kimutatást 
szándékozom adni, a melyek hazai irodalom- és műveltségtörté
netünkre érdekes világot vetnek. 

I. 
Az 1531—1711 közötti időszakban megjelent 17892) magyar 

munka, a felvett időszak egyes évtizedei között így oszlik meg. 
1531—40 megjelent 14 munka. 
1541—50 » 10 
1551_60 » 18 
1561—70 » 41 

\) 1876-iki folyam. 54 1. 
2) 1793-ot sorol föl, de az előszó szerint 4 munka, melyet tévedés

ből kétszer sorolt föl, törlendő. 
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1571—80 megjelent 95 munka 
1581—90 » 58 
1591—1600 » 81 
1601—1610 » 55 
1611—20 » 82 
1621—30 » 88 
1631—40 » 115 
1641—50 » 132 
1651—60 » 130 
1661—70 » 139 
1671—80 » 143 
1681—90 » 149 
1691—1700 » 172 
1701—1711 » 178 

II. 

Az 1790 munka az e g y e s t u d o m á n y s z a k o k között 
a következőképen oszlik meg : 
H i t t u d o m á n y 798 er. 251 ford. = 1049 munka 
S z é p i r o d a l o m , k ö l t é s z e t 297 » 68 » --= 365 » 
N a p t á r a k 153 » 
T a n k ö n y v e k , s z ó t á r a i k 47 » 56 » = 103 » 
T ö r t é n e l e m 30 » 13 » = 52 » 
T e r m é s z e t u d o m á n y o k 20 » 12 » = 32 » 
J o g t u d o m á n y 1 » 15») » = 16 » 
L a t i n r e m e k í r ó k 10 » 
G ö r ö g » 2 » 
B ö l c s e l e t 3 » 4 » = 7 •» 

1343 er 446 ford = 1780 munka 
Ezen munkák közül : 

2 kiadásért 114 munka 
3 » 38 » 
4 » 19 
5 » 11 
6 » 5 » 
7 » 3 » 
8 » 3 » 
9 » 4 » 
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13 kiadásért 
14 » 
15 » 
31 » 

1 munka (Siderius kis kátéja) 
1 » (Balassa és Rimai) 
2 » (Gönczi énekes könyve és a reform, káté) 
1 » (Molnár Albert Zsoltár-fordítása.) 

III. 
A nyomdákat véve tekintetbe, az 1789 munkából 

a hazában nyomatott 1567, 
a külföldön » 222. 

És pedig: 
I. Hazai nyomdákban : 

Kolozsvár 327. 
Debreczen 262. 
Lőcse 238. 
Nagyszombat 144. 
Bártfa 74. 
Kassa 72. 
Várad 65. 
Sárospatak 60. 
Pozsony 46. 
Gyulafehérvár 43. 

Szeben 
Csepreg 
Keresztúr 
Németújvár 
Sempte 
Pápa 
Monyorókerék 
Sicz 
Csík 
Sárvár 

Alsó-Lindva, Detrekő, Galgócz, Vizsoly, Zsolna 3 
Magyaróvár, Somorja, Keresd Brassó 2—2. 
Tej falu, Komárom, Loretom, Szeged, Abrudbánya, 

játh 1—1. 
Hely nélkül 89. 

Összesen 1567. 
II. Külföldi nyomdák : 

34. 
17. 
14. 
10. 

9. 
8. 

11. 
7. 
6. 
6. 

- 3 , 

Kom-

Bécs 111. Nürnberg 6. 
Krakkó 22. Oppenheim 6. 
Utrecht 14. Frankfurt 5. 
Amsterdam 12. Prága 4. 
Hanau 7. Grácz 4. 
Leyden 6. 
Bázel, Franekera 3—3, 
Heidelberg, Herb om, Kassel 2—2, 
Antwerpen, Pottendorf, Rh( mopolis, Strassburg, Velencze, 

Ulm, Zürich 1— 1. 
Összesen 206. 
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IV. 
A Szabó Károly által u n i c u m o k gyanánt ismertetett 

munkák közül bír : 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Magyar Tud. Akadémia 
Erdélyi Múzeum 
Budapesti egyetem 
Sárospataki ref. collegium 
Debreczeni » . » 
Budapesti » » 
Kolozsvári » » 
Lugossy József Debreczenben 18 
Marosvásárhelyi Teleki könyvtár 12 

•» ref. collegium 
Theresianum Bécsben 
British-Múzeum Londonban 
Gyulafehérvári Batthyányi 

könyvtár 
Kolozsvári kath. lyceum 
Lőcsei evang. gymnasium 
Máramaros-szigeti ref. gymna

sium 5 » 
Székely-keresztúri unit. gymn. 5 » 
Keszthelyi Festetich-könyvtár, pápai ref. collegium, kés

márki evang. lyceum, soproni evang. lyceum, csornai prépostság, 
Sclauch L. szatmári püspök, Koncz J. tanár Marosvásárhelytt 4—4. 

Bécsi udvari könyvtár, pozsonyi kath. gymnasium, pozsonyi 
ev. lyceum, nagy-enyedi minoriták, miskolczi ref. gymnasium, 
kassai jogakadémia, gömöri ev. esperesség (Csetneken), b. Med
nyánszky (Nehrén) 3—3. 

Kolozsvári unit. collegium, szombathelyi papnövelde, pozsonyi 
prépostság, segesvári evang. gymnasium, körmöczi Ferencz-r. 
zárda, szombathelyi Ferencz-r. zárda, b. Radvánszki (Radvány)2—2. 

Schvatzi Ferencz-r. zárda (Tirolban) ]) brassai evang. gymn., 
kassai püspökség, zágrábi érsekség, rimaszombati ev. gymn., 

68 munkát. 
66 » 
61 » 
43 » 
26 » 
23 t> 

21 > 
18 » 
18 » 
12 » 
11 » 
8 » 
8') » 

7 » 
7 » 
6 » 

^ ,\. _» ') Itt őriztetik a negyedik ismert magyar nyomtatvány, Murmelias 
jiatin-német-magyar szótára. Krakkó 1533. 
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szebeni természettud. társulat, háromszéki múzeum, pápai Fe-
rencz-r. zárda, nagykőrösi ref. collégium, pannonhalmi főapátság, 
szászvárosi ev. gymn., nyitrai piaristák zárdája, halasi ref. 
gymn., pozsonyi Ferencz-r. zárda, Betléri Nádasdy-könyvtár, 
Rakovszky István Pozsonyban, gróf Toldalagi Victor, Szilágyi 
István (Máramaros-Sziget), Szilágyi Sándor (Budapest), gróf 
Apponyi Sándor 1—1 példány. 

V. 

S z a b ó K á r o l y m u n k á j á n a k e l ő s z a v a . 

A magyar irodalom történetének megirásában Czvittinger 
Dávid 1711-ben megjelent úttörő kisérlete után, a múlt század
ban több tekintélyes tudósunk, mint Bod Péter, Benkő József, 
Horányi Elek, Veszprémi István, Haner György Jeremiás, Sei-
vert János, Molnár János, Wallaszky Pál dicséretes buzgósággal 
s irodalmunk akkori állásához képest nevezetes sikerrel fáradozott. 

Az ő munkáikban találtató könyvészeti adatokat, valamint 
a Cornides Dániel, gr. Teleki Sámuel és gr. Széchenyi Ferencz 
könyvtárainak egészben vagy részben megjelent s némely más 
könyvtárak kéziratban lévő czímtárait használva szerkesztette s 
adta ki Győrött 1808-ban Sándor István »Magyar könyvesház« 
czímü munkáját, melyben a magyar nyelvű nyomtatványokat 
1533-tól bezárólag 1800-ig időszaki rendben röviden elősorolja. 
Ez volt első s ez maradt máig egyetlen egy magyar könyvészeti 
kézikönyvünk, mely az ujabb időben annyira megritkult s oly 
keresetté vált, hogy többszörös áron is nehezen lehetett meg
szerezni. 

Ha méltó elismeréssel tartozunk is Sándor Istvánnak, ki 
akkori irodalmi viszonyaink közt annyi nehézséggel küzdve 
megalkotta a magyar könyvészet ez alapmunkáját, mégis, a nél
kül, hogy a valódi érdemet kisebbitnők, ki kell mondanunk, 
hogy e munkában sok a hiány, sok a pontatlanság, föltűnő téve
dések is találhatók s ennélfogva az a tudomány mai álláspontjá
nak és követeléseinek nem felel meg. [ Vannak ugyanis abban 
fölhozva oly munkák, melyek nyomtatásban soha sem jelentek 
meg, néhány latin könyv magyar nyomtatványnak van kiad ,a, 
több kivált XVI. századi munkánál az Íratás éve hibásan nyom-
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tatási évnek van fölvéve, azon egy munka két különböző czím 
alatt van leirva, a nyomtatási években gyakran találkozunk egy 
századnyi, több vagy kevesebb évtizednyi, s még inkább évszám-
beli vétséggel, még a szerzők neveiben is fordul elő néhány téve
dés, a nyomtatási hely néhol mellőzve, néhol hamisan van adva, 
a hely és év nélkül megjelent könyvek meghatározása meg sincs 
kisértve stb. 

Mind e hiányok s tévedések menthetők ugyan azzal, hogy 
Sándor Istvánnak akkor még, midőn hazai könyvtáraink legna
gyobb részében a búvárkodás oly nehéz és csaknem lehetetlen 
volt, kivált a ritka régibb nyomtatványokból igen kevés forog
hatott kezében, és így ő régibb Íróink s különösen a kéziratban 
használt hibás és pontatlan czímtárak botlásait, ha a példányo
kat nem láthatta, ki nem kerülhette : de minél inkább gyarapo
dott irodalomtörténeti ismeretünk, minél több új meg új adat 
került napfényre, minél több tévedést lehetett kimutatni és helyre 
igazítni, annál föltünőbbekké válván az előbb észre sem vett 
hiányok és botlások, annál élénkebbé kellett lenni az óhajtásnak, 
bár valahára mutathatnánk föl a tudomány mai színvonalán álló, 
nemzeti irodalmunk móltóságának megfelelő magyar könyvészeti 
kézikönyvet. 

A legújabb korban, midőn Toldy Ferencz magyar iroda
lomtörténeti nagy becsű munkái és tanulmányai, s mások, mint 
Lugossy József, gr. Kemény József, Révész Imre, Fraknói Vil
mos. Eötvös Lajos többnyire folyóiratokban szétszórt könyvészeti 
közleményei mind több ismeretlen adattal s számos kétes kérdés 
eldöntésével gazdagították e szakbeli irodalmunkat, midőn könyv
táraink rendezésére s azok kincseinek használhatókká tételére 
országszerte oly örvendetes mozgalom indult meg, elérkezettnek 
mondhatjuk az időt, hogy avatott szakembereink nemzeti irodal
munk egyes ágainak tudományos vizsgálatát, régi nagy íróiak 
munkáinak, szellemi irányának és hatásának birálati tanulmá
nyozását tegyék föladatukká és így nemzeti művelődésünk múlt
ját teljes valóságában s igazi világításban állítsák a nagy kö
zönség elébe. E czél elérhetésének pedig egyik fő feltétele, egyik 
legfontosabb segédeszköze a lelkiismeretes pontossággal szerkesz
tett, lehetőleg teljes és hibátlan magyar könyvészeti kézikönyv, . 
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melynek szüksége úgy. a tudományos irodalom művelőire mint 
a könyvtárak kezelőire nézve ma már igazán égető. 

Régen éreztem magam is egy ily megbizbató kézikönyv 
hiányát, midőn az 1859 végén alakúit erdélyi múzeum-egyesület 
könyvtárnokának megválasztatván, a gr. Kemény József nagy
becsű hagyatékából és az erdélyi hazafiak tömeges adományai
ból alakúit s csakhamar 20.000 kötetre szaporodott s ma már 
mintegy 40.000 kötetből álló erdélyi múzeumi könyvtár czímtá-
rozásával és rendezésével foglalkoztam. Az ezen munka közben 
szerzett tapasztalatok ébresztették föl bennem a gondolatot, hogy 
magyar könyvészeti irodalmunk hiányait pótolni, tévedéseit ki-
javítni igyekezzem, s e végre minden általam megkapható ma
gyar könyvről teljes betűhiv czímmást vegyek, kimerítő köny
vészeti leirást szerkeszszek, és azt a szükséges tudományos jegy
zetekkel kisérjem. 

Azonban mindjárt a munka kezdetén be kellett látnom, 
hogy ily modorban szerkesztett magyar könyvészeti kézikönyv 
megírása, a legújabb korig lehozva, egyes ember erejét fölülmúló 
vállalat Azért csak irodalmunk régibb korszakára szorítkoztam, 
csak a bezárólag 1711. évig megjelent magyar könyvekre ter
jesztettem ki kutatásaimat, nehogy, a köz példabeszéd szerint, 
sokat akarva markolni keveset szorítsak. Elégnek tartottam, ha 
a magam elébe tűzött föladatot szerencsésen végrehajthatom: kü
lönben is megvoltam győződve, hogy ifjabb irói nemzedékünk 
tehetséges tagjai közül akadni fognak, kik a megkezdett munka 
folytatására erőt és kedvet éreznek magokban, a kik kitartó 
szorgalmának sikerülni fog megkezdett munkámat befejezni, s 
egy teljes magyar könyvészeti kézikönyvvel az európai tudo
mányos világ figyelmét nemzeti szellemünk legigazabb kifejezője 
a magyar irodalom iránt felkölteni s annak részére a megillető 
elismerést kivívni. 

Már 1860-ban megkezdett czímmás-gyüjteményem szaporítása 
s illetőleg az erdélyi múzeumi könyvtár számos régi magyar 
csonka példányának meghatározhatása végett legelső gondomnak 
tartottam a kolozsvári róm. catholicus, református és unitárius 
főiskolák, valamint néhai gr. Mikó Imre, néhai b. Radák Ist-
vánné s néhai Mike Sándor régi magyar könyvek ritka példa-
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nyaiban gazdag sőt egyetlen példányokkal is dicsekedhető könyv
tárait átvizsgálni s czélomra fölhasználni. 

A mint ezzel készen voltam, kiterjesztettem kutatásaimat 
az erdélyi közkönyvtárakra, a maros-vásárhelyi Teleki-, gyula
fejérvári Batthyány- s a szebeni Bruckenthal-könyvtárra ; utóbb 
Erdélyt, a régi magyar könyveknek annyi dúlás után is gazdag 
kincstárát, minden irányban beutazva, átkutattam kevés kivé
tellel a különböző felekezeti főiskolák és gymnasiumok, a ko
lostorok és egyes főúri családok könyvtárait. E munka közben 
míg czímmásaimat újabb meg újabb fölfedezésekkel reményem 
fölött szaporodni láttam, egyszersmind a legnagyobb örömmel 
tapasztaltam, hogy a hazafiak mily előzékenységgel támogatnak 
fáradozásomban s mily szíves készséggel járulnak legbecsesebb 
és legritkább darabjaik fölajánlásával az erdélyi múzeumi könyv
tár gyarapításához. 

Czímmásaimat, melyek közt nem egy általam fölfedezett 
egyetlen példány leirása !fordúlt elő, siettem időnként közölni 
Toldy Ferencz-czel, kinek hatása ébresztette s ápolta lelkemben 
a nemzeti irodalom iránti lelkesedést és könyvbuvárlati szenve
délyt, óhajtva, hogy adataimat általa fölhasználva s a tudomány 
elővitelére munkáiban minél elébb közforgalomba hozva láthas
sam, közöltem Lugossy Józseffel, a széles ismeretü könyvészszel 
s szenvedélyes gyűjtővel, ki ritkaságokban gazdag könyvtár bir
tokosa, közöltem a legszívesebben az irodalom minden emberé
vel, ki törekvésemről s gyűjteményemről értesülve levén egy 
vagy más régi magyar könyvet vagy valamely egyes iró összes 
munkáit illetőleg adatokért s fölvilágositásért hozzám fordult. 

Toldy, Lugossy s több tekintélyes tudósunk, munkám érté
két akkor bizonyosan túlbecsülve, már korán kezdettek búzdítni 
s ösztönözni, hogy jegyzeteimet sajtó alá rendezzem és közzé 
tegyem : én azonban, minél inkább nőtt kezem alatt az anyag
halmaz, annál inkább éreztem, mennyire távol vagyok még a 
végczéltól, s évek során át folytattam kutatásaimat, hivatalos 
teendőimtől szabad szünidőmet, az erdélyi ref. tanárok évenkénti 
vidéki értekezleteit, a magyar történelmi társulat kirándulásait, 
olykor az orvosok és természettudósok közgyűléseit is alkalmul 
használva, hogy egy-egy vidék könyvtárait czélom szempontjából 
átvizsgálhassam. A legközelebbi években pedig, a fővárosban oly-
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kor hetekig időzve, teljesen bevégeztem hazánk leggazdagabb 
három könyvtárának, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar 
Tudom. Akadémia és a magyar kir. egyetem könyvtárainak, 
éveken át folytatgatott átbúvárlását. S csak 17 évi fáradozás 
után, midőn már Kolozsvártól Szebenig, Brassóig ,Máramaros-Szi-
getig, Késmárkig, Pozsonyig, Szombathelyig, Szegedig hazánk 
néhány száz könyvtárában nem a czímtárakat, hanem magokat 
a könyveket gondosan átforgattam — mi nélkül több eddig is
meretlen példány tovább is homályban lappangva maradt volna, 
— határoztam el magamat, hogy az illetékes körökből annyiszor 
megújított sürgetésnek eleget tegyek, s munkámat a Magyar 
Tudom. Akadémiának fölajánljam. 

Az Akadémia a munka kiadását elfogadván annak sajtó 
alá adásáról röAnd időn intézkedett : azonban a terjedelmes könyv 
nyomtatása, részint a szükséges új betűk öntetése, részint a több
szöri gondos javítás miatt, melyet Kolozsvárit magam végeztem, 
részint közbejött nyomdai munkatorlódás következtében csak 
lassan haladhatott s két évnél több időbe került. Ezzel azonban 
a munka csak nyert ; a mennyiben annak legbecsesebb adatai 
épen azon igen ritka vagy egyetlen példányok leírásaiban for
dulnak elő, melyeknek ismeretéhez csak a legutóbbi két év alatt 
jutottam s melyeket különben vagy föl sem vehettem, vagy csak 
csonka példányokat látva, kellően le nem írhattam volna, így 
pedig még a magok helyére vagy a toldalékba beigtathattam. 

Nagyon jól tudom, hogy majdnem 20 évi lelkiismeretes 
fáradozás után sem adhattam hiánytalan munkát, mire egyes 
ember ereje és ideje, kivált ha hivatalos teendőkkel is el van 
halmozva, nem elégséges ; érzem, mily sajnos rám nézve, hogy 
hazánk több tekintélyes könyvtárában, — hogy csak az eszter
gomi, kalocsai s zágrábi könyvtárakat említsem, — búvárkodni 
érkezésem nem lehetett, és így az említett s néhány más könyv
tár legritkább darabjairól csak ügybarátaim szívességéből nyer
hettem tudomást. De így is megnyugtat az az öntudat, hogy ha 
mindent nem tettem s nem tehettem, annyit minden esetre tettem, 
s e czélért annyi időt, fáradságot s költséget áldoztam, mennyit 
hazánkban előttem senki sem ; így is adtam oly munkát, mely a 
jégi magyar irodalom bármely ágával foglalkozó szaktudósnak, 
magyar irodalom tanárainak, a könyvtárak kezelőinek, a könyv-
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kedvelőknek és gyűjtőknek hasznos szolgálatokat tehet, melynek 
adataira a jövő kor is biztosan épithet. 

Munkám szerkesztésében nem is anuyira a teljességre, — 
mely ilynemű dolgozatnál a szó szoros értelmében lehetetlenség, 
— mint a megbízhatóságra fektettem a fősúlyt. Épen ezért je-
jöltem ki az egyes könyvek általam látott példányainak leihelyeit 
is, hogy leírásom valódiságát ezzel is igazoljam s hogy az egyes 
könyveket tanulmányozni vágyó szakember tudhassa, hova for
duljon érettök; a mi nélkül az irodalom és tudomány emberei, 
a gyakorlati életre nézve, a legpontosabb könyvészeti leírásnak 
is vajmi kevés hasznát vehetnék. A leihelyek följegyzését azért 
sem tartottam mellőzendőnek, mert csak ezáltal véltem biztosan 
tájékozhatni az olvasót, mely könyveket tartson egyetlen egy, 
igen ritka , kevésbbé ritka vagy gyakran előforduló példá
nyoknak. 

A czímmásókat egész terjedelmükben betűhíven adtam, a 
nyomtatás helyét, évét, a könyv alakját, a levelek vagy lapok 
számát pontosan följegyeztem, a névtelenül vagy álnév alatt kia
dott könyvek szerzőit, a mennyire lehetett, kinyomoztam, a hely 
és név nélkül megjelent munkák nyomtatási helyét összehason
lítás útján, nyomtatási évét a rendelkezésemre álló adatok és 
érvek által meghatározni törekedtem, leírásaimhoz, a hol szük
ségesnek láttam, jegyzeteket csatoltam;- 'melyekben a művek tar
talmának és belbecsének bírálatába nem bocsátkozva a könyvé
szeti bírálat korlátai közt tartottam magamat s régibb tekinté
lyesebb iróink e téren elkövetett főbb tévedéseit kimutattam, 
végre a munkához kimerítő névmutatót mellékeltem, melyben 
minden egyes könyv rövid czíme a szerző, fordított munkáknál 
mind a szerző, mind a fordító neve alatt, a névtelen munkák a 
czím vezérszava alatt, a nyomtatási helylyel és évvel együtt föl 
vannak véve, s ki van jelölve a folyó szám, mely alatt a leírás 
olvasható. 

Az ügy érdekében bizodalommal kérem föl irodalmunk 
minden barátját, különösen a könyvtárak birtokosait és tisztvise
lőit, legyenek szívesek engem a munkámban netalán előforduló 
más hiányokra és tévedésekre is figyelmeztetni, az általam nem 
látott vagy csonka példányok után kellően le nem írhatott régi 
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magyar könyvek példányainak, hol létéről akár magán úton, 
akár a »Magyar Könyv-Szemle« mint szakközlöny lapjain ér
tesíteni, és így kézikönyvem teljesebbé, hibátlanabbá tételére 
segédkezet nyújtani. En ugyanis munkásságomat e téren befeje
zettnek nem tekintem, sőt folytonosan igyekezni fogok az eddig 
elért eredményeket gyarapítani. S hogy fáradságom ezután sem 
lesz sikertelen, igazolni fogja a munkám kinyomtatása után, a 
legközelebbi szünidő alatt, a mik házi kolostor, a szászvárosi ref. 
gymnasium, az eperjesi ev. lyceum és az alsó-sebesi kolostor 
könyvtáraiban tett fölfedezéseimről közlendő tudósításom, melyet, 
valamint ezutáni kutatásaim eredményeit, a »Magyar Könyv-
Szemlé«-ben fogok közzé tenni. 

Bízvást merem reményleni, hogy épen munkám megjelenése 
következtében fog hazai könyvtáraink gondos átkutatása nagyobb 
mérveket ölteni, s ha e reményem teljesültével az én munkám 
túl leend szárnyalva s annak újabb, teljesebb kiadása válandik 
szükségessé, azon én fogok legőszintébben örvendeni : mert meg 
vagyok győződve, hogy egy-egy XVI. és XVII. századi magyar 
munka, melylyel őseink az Európát akkor foglalkoztató szellemi 
küzdelemben tevékeny részt vettek, a magyar név becsületét a 
mívelt világ előtt nem kevésbbé emeli, mint az általok ugyan
akkor a szabadság és nemzetiség érdekében vívott egy-egy üt
közet véres dicsősége. 

RÉGI MAGYAR KÖNYVÉSZET] ADALÉKOK 

Közli Szabó Károly. 

» R é g i m a g y a r k ö n y v t á r « czím alatt legközelebb meg
jelent könyvészeti kézikönyvem nyomtatása már augusztus elején 
annyira haladt, hogy nem csak a szöveg teljesen, hanem a név
mutató nagy része is ki volt nyomtatva. Ennek következtében 
legújabb felfedezéseimet, melyeket a legközelebbi szünidő alatt, 
Julius és augusztusban, Maros-széki és Hunyad-vármegyei útamban, 
s a történelmi társulat Kassán tartott közgyűlése alkalmával 
Eperjesen és vidékén tettem, munkámba többé föl nem vehettem. 
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Ezeket a »Magyar Könyvszemle« lapjain kívánom a közönséggel 
megismertetni, a hol időnként közleni fogom ezután is folyta
tandó kutatásaim eredményeit. Közlöm pedig nem csak azon 
régi magyar könyvek leírásását, melyek eddig ismeretlenek vol
tak, hanem azokét is, a melyekből eddig csak czímlaptalan, 
csonka példányokat láttam, s a melyek czímmásait e szerint 
kézikönyvemben nem adhattam. 

(45.)1) 1. H e l t a i G á s p á r . Vigasztaló könyvetske, keresz
tyéni intessél es tanitassal, miképen kellye az embernec készülni 

y\ keresztyéni es boldog è Világból való kimúlásához : Kulemb 
/ kulemb keresztyéni Tanitóknac Írásokból öszue gyűytöttet, 

es egybe szerzetettoôt. H e l t aj G á s p á r t ó l , à Colosuári Plé
bánostól. Colosvarba. 1553. 8 r. (A-R. = 16 3 , ív = 131 sztlan 
1er. (h a t e 1 j e s). 

C o l o p h o n : Colosvarba nyomtatot. Heltai Gáspár Műhe
lyébe. 1553. 

E könyvnek, mint munkámban 32. sz. alatt leírtam, 4 
példányát láttam, melyek egyikében sines meg a czímlap. — 
Elül ép példánya, mely után a teljes czímmást adhatom, s mely
ből csak az utolsó 4 levél (Q,,,—R3) hiányzik, megvan az a l s ó 
s e b e s i f r a n c , z á r d a k ö n y v t á r á b a n . 

(46.) 2. Az Kereztieni givlekezetben való Isteni diczéretek egy
ben szedegettetet vyonnan nyomtattatot, émendáltatot, és sok 

y szép dicziretteckel meg öregbitettet. Psalmo 80. 95. Dicziriuk 
az Wr Istent Enek-szóual és mondgyunk olly diczéretet, kibe 
hiuek segétségűl ö-felségét az mi haboruságinkban, etc. Hely 
és év n. (Bártfa. 1593.) 4-r. 

Hogy ezen hely és év nélkül megjelent lutheránus énekes 
könyv Bártfán volt nyomtatva, nyomdai kiállítása után kétség
telen, s hogy Bártfán 1593-ban jelent meg, bizonyos a Szilvás-
Ujfalvi Imre által Debreczenben 1602-ben kiadott Énekes könyv 
élőbeszédéből, ki tudósítását általa látott ép példányról adta, 
melyben a colophon (Bártfa. 1593.) nem hiányzott. — Eddig 

') Azon XVI. és XVII. századbeli magyar nyomtatványok ezímei 
mellé, melyeket szerencsénk lesz a »Könyv-Szemlé«-ben e l ő s z ö r ismer
tetni, zárjel között, folyó számokat fogunk helyezni. 44-et első csikkünk
ben ismertettünk. Szerk. 
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csak egyetlen elül, közben és végűi is igen csonka példány volt 
ismeretes a s.-pataki réf. coll. könyvtárában, melynek leírását 
adtam 267. sz. a. Elül ép példánya, melyről a czímmást adom, 
s melyben megvan a czímlap (1 sztlan levél), a szövegből 1—16, 
Mf_88, 5 5 - 8 8 , 93—164, 167—168, 173—414 lap, itt azon
ban megszakad, megvan az a 1 s ó-s e b e s i f r a n c , z á r d a 
k ö n y v t á r á b a n . — A magyar egyházi énekköltészet történel
mére nézve igen kívánatosnak tartanám ezen énekeskönyv ösz-
szehasonlító megismertetését, mert abban futólagos áttekintés 
után is több oly felföldi énekszerző nevére akadtam, kinek éne
kei más ismert énekeskönyveinkben nem találhatók. 

(47.) 3. P é c s i L u k á c s . (Az Keresztyen Vitezkedesnec 
Tüköré . . . . ) 8-r. 

Ezen eddig ismeretlen munkának egyetlen csonka példánya, 
melyben megvan E j — Y7 = 33—175 számozott levél, hiányzik 
pedig elül A—D = 4 ív == 32 levél és végül az utolsó 176 ik 
levél,- megvan a m i k h á z a i f r a n c , z á r d a k ö n y v t á r á 
b a n . — A czímet a lapok fölött álló homlokírat szerint adtam. 
Nyomdai kiállítása után ítélve bizonyosan nagy-szombati nyom
tatvány, a hol jelent meg Pécsi Lukácsnak minden más mun
kája is. A nyomtatás évét bízvást merem 1594-re határozni. 
Olvashatjuk ugyanis az 59. levél előlapján: »mint most 1594. 
Esztergám alat, és Győr korul való számtalan fö helek szen-
vettenec«, a 96. lev. hátlapján : »Isten bizon'ságom, hog' el vntam 
vala chak magamis nézni, és hallani sok konyuezo sírásokat 
1594-be«, a 97. levél hátlapján: »Peldalehet amaz Schimitaknac 
cselekedetéé, kic midőn az hostatban lakozoknac szanto mezeit 
pustetottac volna, és az szolokét töuokbul ki asuan, az g'ue-
mölchet meg tipodnac (mint történt dolga Posoni szôlômnec 
1594, az Moruai vitezec, mint valami kökén fát le vaguan, 
g'ûmôlchet meg ettec, az faiat az táborban meg égettek, mely 
volt az Posoni akasztófánál : hog' nem akattac vr Isten arra 
az fara chac fel oraig)« stb. A könyv végig olvasása után, annak 
szellemét,, irányát, prózája sajátságait tekintve nincs legkíssebb 
kétségem, hogy annak széles olvasottságú, jogtudományi ismere
tekkel is bíró catholicus világi szerzője más nem lehet, mint 
Pécsi Lukács, az esztergomi káptalan jószágainak akkori jog
igazgatója, »A keresztyén szüzeknek tisztesség koszorúja«, »A 

Magyar Konyv-Szcmle. 1878. 27 
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testi hét irgalmasság« írója, Sz Ágoston elmélkedéseinek for
dítója. 

(48.) 4. V á s á r h e l y i G e r g e l y . Catechismvs C a n i s i v s 
P é t e r t ő l irattatot Kereztyéni tudománynac röuid summáya, 
Magyar Kalendáriummal : és az egy igaz Hutnec bizonyos 
ismeretiuel. Az Anya sz. Egyházba való Caeremoniaknac rôuid 
értelméről való tanúság. Az uduezulendő Leleknec tüköré. He-
tedszakí Imadsagoc és lelki elmélkedéséé. Accedamus cum 
verő corde in plenitudine fidei aspersi corda à conscientia mala. 
Teneamus fidei notrae confessionem índeclinabilem, Hebr: 10. 
Cum Priuil. Ser : Princ : Transs : Claudiopoli Anno Domini 
M.D.XCIX. 12-r, A - Z , a - u (8 és 4 levelenként) = 21 ív és 
8 levél = 260 sztlan levél. 

Canisius Péter catechismusának Vásárhelyi Gergely jésuíta 
által eszközölt fordítását ezen első kiadásban, mely előbb isme
retlen volt, az általam látott két czímlaptalan csonka példány 
után ismertettem 312. sz. alatt, a nyomtatás helyét és idejét Ko
lozsvár. 1599-re határozva, mit az általam fölfedezett teljes pél
dány a m i k h á z a i f r a n c , z á r d a k ö n y v t á r á b a n tökéle
tesen igazol. 

(49.) 5. V á s á r h e l y i G e r g e l y . (Keresztyéni tudomány
nac rövid summaia.) Bécs. 1615. 12-r. 716 lap. — E l ü l : czíml., 
ajánlás, calendarium, változó ünnepek táblája 1615—1631-re, pá
pák, császárok, magyar királyok névsora 40 sztlan levél. 

Ajánlja Deregnyői Daróczi Ferencznek, Bereg vármege fő
ispánjának »Beczbe 1615. 18. January Vásárhely Gergely.« 

Canisius catechismusának ezen 3-dik magyar kiadását 
(1. Kolozsvár. 1599. — 2. Bécs. 1604.), melyet S á n d o r I s t 
v á n is említ M a g y a r k ö n y v e s h á z . 246 1., pusztán az ő 
hitelére munkámba nem mertem fölvenni, minthogy példányát 
addig nem láttam. Csak munkám kinyomtatása után találtam 
annak egy példányát, melyből csak a czímlap hijányzik, a mik-
h á z a i f r a n c , z á r d a k ö n y v t á r á b a n . Másik, ennél cson
kább czímlaptalan példánya megvan a M. N e m z . M ú z e u m 
b a n . = A czímet a szöveg első lapján álló fölirat után adtam. 

(50.) 6. Á g o s t o n P é t c r . Lelki Patika Melyet Beteg ember 
foglalatosságára s ájétatosságára és Ez életből a' halál-által bol
dog ki-menetelére készített a' Jesus Társaságában lévő P. A g o-
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s t o n P é t e r . Nyomtattat: Lochen Brewer Sámuel Anno 1669. 
12-r. A—Q = 16 iv = 192 sztlan levél. — E l ü l : czíml., aján
lás, kalendárium 19 sztlan lev. 

Ajánlja a szerző Szolczán Mártonnak, schiawniki apátúr
nak, a szepesi káptalanbeli Cantor Pap Urnak. 

Ágoston Péter jésuitának ezen első magyar munkája, mely 
eddig ismeretlen maradt, megvan az a l s ó - s e b e s i f r a n c , 
z á r d a k ö n y y t á r á b a n . — Megjegyzem, bogy munkámban 
elmulasztottam fölvenni Ágoston Péter legutolsó magyar munká
ját is (Mennyei követek. N. Szombat. 1685.), melyet nem láttam, 
s csak F e r e n c z i J a k a b n á l M a g y a r i r ó k 1. 1. találtam 
említve. 

(51.) 7. P á z m á n y P é t e r . Imádságos Könyv. Mellyet irt, 
P á z m á n y P é t e r , A' boldog emlékezetű Cardinal es Eszter-
gami Érsek. Nyomtattatot Hetedszer. Nagy-Szombatban Az Aca-
demiai Bötűkkel. M. DG. LXXX1X. Esz. 8-r. 571 lap. — 
E l ü l : czíml., ajánlás, naptár 14 sztlan lev., v é g ü l : mut. tábla 
9 sztlan lap. 

Ajánlja »A' Nagyszombati köny-nyomtató« ezen kiadást 
,,A' Méltóságos Rákóczi Juliana Fejedelem Kis Aszszonyhoz,« 
ki e könyvet »most ujobban ki-nyomtatta. « 

A czímlapon ezen eddig ismeretlen kiadás 7-dik nyomta
tásnak van nevezve, azonban hibásan ; mert, mint munkámban 
kimutatom, Pázmány imádságos könyvének 1689 előtt már 8 kia
dása jelent meg. — Egyetlen teljesen ép példánya a p e s t i k e . 
g y e s r e n d i h á z k t á r á b a n . 

(52.) 8. N á n á s i G á b o r . (Praedikatio a részegség ellen.) 4-r. 
Nánási V. Gábornak, ki mint Sáros Patakról Gyula-Fejér

várra bujdosott tanuló adta ki Kolozsvárit 1675-ben »Lelki tuda
kozás« czímű munkáját, ezen eddig ismeretlen praedikatióját, 
csonkán (Bl—C4), elül 1 ív, végűi néhány levél híjával, a s z á s z 
v á r o s i ref. g y m n . k ö n y v t á r á b a n találtam, egy colliga-
tumban (Theol. 418. sz. alatt). — E colligatum tartalommutató
jában, melyet 1787-ben Bitai Mihály készített, a szerző így van 
megnevezve: 6. A részegség ellen. »Nánási Gáboré.« 

(53.) 9. M a n u a l e M a r i a nu m. Az-az A' Boldogságos 
Aszszonyunk Szûz Maria Makula nélkül való Fogantatásának, és 
Szenteknek tiszteletire rendeltetett Kis Kézi-Könyvecske. Melly 

'>7* 
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Egy Nemes, és Nemzetes, minden dicséretre méltó Aitatos Ma-
tronának kevánságára ; több aitatos Lelkeknek Lelkeknek hasz
nára nyomtattatot ujóbban. Nagy Szombatban, az Academiai 
Bőtökkel, Hôrmann János által, 1700. Esztendőben. 12-r. 142 lap. 
— Elül czíml. és naptár 12 sztlan levél. 

Megvan az e p e r j e s i ev. l y c e u m k ö n y v t á r á b a n . 
Régibb kiadását nem ismerem. 

(54.) 10. L i l i o m K e r t e c s k e , az-az: Szép Istenes Virá
gokkal, öszve szedett kulom-külőmb-féle Imádságokkal, Litaniák-
kal, és a' Szentséges Pápáktúl engedtetett tellyes Bútsúkkal bé-

'« vettetett. Aitatos Könyvetske Melly mostan szép Imádságokkal, 
s' Kalendàriomal-is meg-bôvittetett. Nyomtattatot, Endter Mar
ton, által: 1701 Esztendöban. 8-r. 426 lap. — E l ü l : czíml, 
ajánlás, kalendáriom 12, v é g ű i : lajstrom 3 sztlan levél. 

Ajánlja a »Nagy-Szombati Könyvnyomtató« Jakusics Ka
talinnak, Szúnyog Gáspár nejének. — Azt hiszem, hogy ezen 
ajánlás egy előbbi nagy-szombati eddig ismeretlen kiadásból van 
utánnyomtatva Endter Márton által, kit 1701-ben nagy-szombati 
nyomdásznak azért nem tarthatok, mert az 1701-ben megjelent 
nagy-szombati nyomtatványokon Hôrmann János van mint nyom
dász megnevezve. S minthogy Endter Mártont később 1723-ban 
lőcsei nyomdásznak találjuk, azt hiszem, hogy ő valamint ezen 
imádságos könyvet, ugy Engedi Györgynek általa hely nélkül 
1700-ban kiadott Tancréd históriáját is, mint Brewer Sámuel öz
vegye nyomdájának igazgatója Lőcsén nyomtatta. 

Megvan az e p e r j e s i ev. l y c . k ö n y v t á r á b a n . — Ál
talam ismert régibb pozsonyi 1675-diki kiadását leirtam 1186. 
szám alatt. 

(55.) 11. Á c s M i h á l y . Arany Lancz, Avagy Olly buzgó 
/ Fohászkodások, és rövid alázatos Imádkozások ; kikkek a' győz

hetetlen Istent meggyőző. Igaz Hit 0 Felségét magához ^ap-
csolhattya; és az ö el ménetelit jelentő szándékjában, maga szive 
házában a' keresztyén ember e' nagy Urat meg-maraszthattya. 
Mellyeket az imádkozó Lelkek könnyebséggekért a' hivek eleibe 
bocsátott. Á c s M i h á l y . August. Confession lévő Lelki Tanító. 
Lötsén, Nyomtatt : 1707. Esztend. 12-r. 156 lap. — E l ü l : cziml., 
előljáró beszéd, lajstrom 6 sztlan levél. 
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Régibb kiadásait: Lőcse. 1696. és Lőcse. 1701. leirtam 
1489 és 1681. sz. alatt. — Ezen harmadik kiadást, melynek 
addig egy példányát sem láttam, S á n d o r I s t v á n hitelére 
M a g y a r k ö n y v e s h á z 72. 1. tévedve vettem föl 1706-ra az 
1714. szám alatt. 

M e g v a n a p e s t i k e g y e s r e n d i h á z k ö n y v t á r á b a n . 

A PÁRMAI CORVIN-CODEX. 
Közli : Csontosi János. 

Már Ireneo Affo l), Taddeo Ugolettiról (Mátyás király egy
kori könyvtárnokáról) 178i.ben tartott emlékbeszédében mondja : 
hogy a pármai királyi könyvtárban »Diomedis Carafae De 
Institutione Vivendi« czímű latin kézírat őriztetik, mely arról 
nevezetes, hogy fényes czímlapján az aragoniai és Corvin-féle 
czímerrel van diszítve, s Beatrix királyné számára írt oktatáso
kat foglal magában. Említi továbbá, hogy e kézírat valószínűleg 
azon egyetlen példány, mely magának a királynénak volt tulaj
dona, s hivatkozik Paciaudira a tudós pármai könyvtárnokra, 
ki e nevezetes kézírat ritka voltát egy latin dissertatióban 
illustrálta. 

Affo után Tiraboschi2) mint kiadatlant sorolja fel e kézira
tot-, Nicolo Moreili pedig, a nápolyi királyokról 1849-ben közrebo
csátott monographiájában,3) azonosnak tartja azt azon példány
nyal, melyet a szerző Beatrixnak ajánlott fel. 

Dr. Vogel E. G., ki az európai könyvtárakban levő Corvin-
1 codexek jegyzékét összeállította,4) e kéziratot nem ismerte. Rövid 

bibliographiai leírását Odorici, a pármai könyvtár történetéről írt 
munkájában, a hatvanas évek elején tette közzé.5) 

1) Memorie di Taddeo Ugoleto parmigiano biblioteeario di Matia 
Corvino Re di Ungheria. Parma 1781, 4" 52—53, 1. 

') Storia delle le t teratura í tal iana. Firenze 1807 Tom VI. p . I. 4311. 
3) Niccolo Morelli: Vite de Re di Napoli. Napoli 1849 4-r I. 254 1. 
J) Serapeum. Zeitschrift für Bibliotheken Wissenschaft, etc. Leipzig 

1849. 8-r. Nr. 18, 
s) Atti a Memorie dell R R Deputazioni di Storia Pa t r i a per le pro-

vincie Modenesi e parmensi. Modena 1860. 4-r. 440 1. 
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Régibb hazai tudósaink közül Horváth István — miként 
jegyzetei tanúsítják — e kéziratot ismerte ; s újabban Pulszky 
Ferencz hívta fel reá dr. Rómer Flóris Ferencz érdemes régé
szünk figyelmét, ki azt olaszországi tudományos kőrútjában ta
nulmányozva az »Archeológiai Értesítő« 1870-i folyamában közölt 
róla bibliographiai ismertetést. 

A kérdés azonban még kimerítve nincsen. 
Az újabb bibliographiai nyomozások új szempontokat és 

adatokat hoznak napfényre, melyeket a hézagok kiegészítése 
czéljából. minden Corvin-codexnél figyelembe kell vennünk. 

A kézírat technikai kiállításán kívül, most már vizsgáljuk 
annak provenientiáját, vándorlási történetét és irodalmát is, és 
igyekezünk egyik-másik körülmény felderítése által a Corvina 
bibliographiájához legjobb tehetségünk szerint közremunkálni. 

Ezen szempontok vezéreltek, midőn a múlt nyáron olaszor
szági nyomozásaimban a pármai Corvin-codexet újból vettem 
vizsgálat alá, s ismertetését itt azon szándékkal közlöm, hogy 
a róla közrebocsátott adatokat egyben-másban kiegészítsem. 

E nevezetes codex, melynek : » D i o m e d i s C a r a f a e D e 
I n s t i t u t i o n e V i v e n d i « a czíme, a XV. századból szárma
zik, kis 8-adrétű, részint viola, részint sötétzöld színű hártyán, 
arany kerekded minusculákkal van írva, s 41 levélből áll. 

Magassága 17, szélessége 12 centiméter. Kiállítása pazar 
fényről tanúskodik ; egészben véve két fényes czímlapot, egy 
nagyobb miniatűrt, egy miniatűr initalét és 47 aranyba foglalt 
kisebb színes kezdőt mutat fel. 

A levelek eredetileg nem voltak számozva, s jelen számo
zásukat, melyet mi is, bár nem egészen correkt, elfogadunk, 
Odorici 1866-ban eszközölte. Az írás tompa vonalozáson foly, s 
laponkint átlag 16 sort tesz ki. Jegyzetek, vagy javítások nin
csenek benne. 

A quaterniók, A, B, C, D, E, arany majusculákkal vannak je
lölve, s akképen oszlanak meg, hogy az első quaternióra 5, a máso
dikra 6, a harmadik, negyedik, ötödikre 8, a hatodikra 4 levél 
esik. Az 1-ső és 41-ik levelet, melyek inkább a boríték táblák
hoz, mint a szöveghez tartoznak, a quaterniók közé nem számí
tottam. 
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A hártya színét tekintve, a negyedik quaternió levelei sötét
zöld, a többiek violaszínűek. 

A codex, egy üres hártya levél után, a 2-ik levélen Colan-
tonius Lentulus fordítónak Diomedes Carafa szerzőhez intézett 
dedicatiójával kezdődik, melyben a fordító nagy dicséretek közt 
köszönetet mond Carafának, hogy a »De Institutione Vivendi« 
olasz nyelven írt munkájának latinra való fordítását reá bízta. 

A dedicatió »COLANTONIVS Len | tulus Diomedi Ca-
rafae | Comiti Magdaloni Viro j clarissimo se commendat« etc. 
szókkal kezdődik, s a 3-ik levél első lapjáig terjed. Az arany 
szövegtől eltérőleg, ezüst betűkkel van írva, bekezdéseit 7 arany 
initiale ékesíti. 

A 3-ik levél második oldalán van az első czímlap, fényes 
arany lombozatokkal díszítve. 

A festés arany vázát ábrázol, melyből szekfű lombozatok 
futnak felfelé, s kétfelől szívalakú koszorút képezve, fönt egy 
szekfűben egyesülnek. A koszorú belseje fényes arany inscriptió-
ban a könyv következő czímét mutatja : 

DIOME 
DIS. CARAFAE. 

COMITIS MAGDALO 
NI. DE. INSTITVTIONE. 

VIVENDI. AD. BEATRICE 
ARAGÓNIÁM. PAN 

NONIAE. REGI 
NAM. PRAE 

FATIO. IN 
CIPIT.FE 

LICI 
TE 
R. 

A második és voltaképeni czímlap, az elsővel szemben a 
4-ik levél első oldalán kezdődik, s a codexnek méltó fődísze. 
Fényes arany díszkeretből áll, mely a lap mind a négy szélét 
egészen kitölti s felső, alsó, jobb és bal részében, arany lombo
zatok közt symbolicus miniatűr képeket és jelvényeket mutat fel. 
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Dr . Rómer Flóris Ferencz érdemes régészünk e díszkeretet 
következőkép írja le. ') 

»A 4-ik levél (czímlap) kerete arany lombozatú ; felül hölgy-
menyét , a t i s z t a s á g je lképe fut jobbra , mondatszalagban ez áll : 
D E C O R V M ; jobb oldalon keskeny kere tben egy hátúiról tekin
tett nyitott könyv : baloldalon felül ke rek keretben a balra néző 
igazság, áll, jobbjában karddal , baljában mérleggel, a középső 
kere tben pedig egy nőalak, mely valami harmonika félét nyom 
össze, ezek közt felül a rany korona alatt a rany vár , vagy szikla
forma van, melynek osztályai közt fehér, háromszögű fog-félék 
á tszanak. Ezen symbolumot nem vagyok képes magyarázni . A 
zenélő nő és egy másik korona alatt a rany trónon vagy oltáron 
égő tüz látszik. A keret alsó részében 
a ezímertől j o b b r a k e r e k kere tben oszlopot vivő nőt az á l h á 
t a t o s s á g o t , balra a jobbjában kígyót, baljában tűkör t tartó 
nőt, az o k o s s á g o t látjuk.« 

Részünkről megjegyezzük, hogy e codex czímlap-díszítése 
a Corvin-codexek ismert díszítéseitől egészen el tér ; s a díszkere
ten levő je lvények itten részint az aragoniai és nápolyi királyok
nak, részint egyes e rényeknek symbolumait képviselik. 

A hölgy-menyétet például többnyire ott találjuk az ara
goniai k i rá lyok érmein, majd »Décorum« majd »Malo móri quam 
foedari« jeligével.'2) A t isztaságnak je lképe . 

Az arany könyv symboluma előfordul I I . Ferdinánd 3 ) és 
II . F r igyes nápolyi k i rá lyok érmein »Recédant vetera« felirattal, 
s a Sibil la-könyvekre emlékeztet . 

Az oltáron lángoló tűzet I I . Alfons nápolyi k i rá ly érmei tün
tetik fel,4) s jelentőségét a sokat m o n d ó : »In dextera tua salus 
mea« jelige magyarázza meg. 

Végre azon je lvény, melyet dr. Rómer Flóris »arany vár vagy 
szikla-formának tart, s melynek osztályai közt fehér háromszögű 
fog-félék látszanak,« csakugyan szikla, de jelentősége nem ebben 

>) Arch. Ért. II. köt, Pest, 1S70, 285—285 1. 
-) Archaeologiai Értesitö IT. köt. 1870, 83—84. 1. 
') Moreili Niccolo : Vite de' re dí Napoli, — Napoli 1849 4-r. 185 és 

191 1. — Symbola varia diuersorum principum. Pragae 1603, fol I. köt. 60 1. 
•*) Moreili Nie. 206, és Symbola varia etc. 117. 1. 
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hanem azon »fehér háromszögű fog-félékben« van, melyek nem 
egyebek, mint a gyémántnak jelvényei , s itten ennek természe
tes tündöklését a sziklában ábrázolják. 

A sziklából ragyogó gyémánt I. Ferd inánd aragoniai k i rá ly 
symboluma, k i ezt »Naturae non artis opus« jeligével közmondá
sossá vált igazságosságának feltűntetésére használta.1) Kortársai 
u. i. elnevezték őt igazságosnak, ő azonban ezen erényt nem 
annyira nevelésének, mint természetének rótta fel érdemül. Ezér t 
választotta jelvényéül a gyémántot, mely a sziklából előtörő ra
gyogását nem a művészetnek, hanem a természetnek köszöni. 

A díszkeret alsó részében ké t angyal tartja Mátyás k i 
rály és Beatr ix egyesített czímerét, melynek alapján a codexet a 
Corvinának vindicáljuk. 

A paizs négy mezőre oszlik, s öt ágú arany lemez ko
rona fedi. 

Az e l s ő mező két almezőből áll, s négy ezüst és három 
vörös pólyát (négy helyett) , ós k é k alapon kettős arany keresz
tet muta t fel; a m á s o d i k mezőben vannak az aragoniai , ná
polyi és jeruzsálemi k i rá lyok j e l v é n y e i ; a h a r m a d i k b a n , 
mely ismét két almezőre oszlik, kék alapon f e k e t e h o l l ó a r a n y 
g y ű r ű v e l és vörös alapon kettős farkú ezüst oroszlán, a n e g y e 
d i k b e n a nápolyi, jeruzsálemi és aragoniai k i rá lyok jelvényei 
jönnek elő. 

A czímer alatt még egy ke rek paizsocska van, mely négy 
ezüst és három vörös pólyából áll, s alatta a rany majusculákkal 
» F I D E L I T A S « olvasható. 

E z a Carafa család czímere'2) de az eddigi búvárok figyelmét 
úgy látszik kikerül te . 

A czímlap fénypontja azon kép, melyet a fönt említett 
diszkeret foglal be, s Beatr ix királynét a könyv szerzőjével együt t 
ábrázolja. Boltivezett teremben trónon ül a királyné, fején a rany 
sugárkorona; jobbját egy térdelő lovag felé nyújtja, hogy kezeiből 
egy vörös bársony kötésű, arany kapcsokkal díszített könyvet ve
gyen át, míg baljával a trón kar jára támaszkodik s lábait két , 

*) Moreili : 206 1. — Symbola varia etc. 65 1 
2) Inihof. Jac. Wilh. História Italiae et Hisponiae Genealogica etc. 

Norinbergae 170L fol 301 lap. 
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violaszinű arany rojtos, vánkos-zsámolyon nyugtatja. A trón alatt 
arany majusculákkal olvasható: »BEATRIX REGINA.« 

A térdelő lovag ujjatlan zubbonyban van öltözve s a háta 
mögött rézsútosan írt arany inscriptio : 

DIOMEDES 
PERPETUO 

FIDELIS. 
kilétét ismerteti meg. 

A kép alatt kezdetét veszi Diomedes Carafa előszava, mely
ben művének indokát adja. A C initiale igen fényes, s arany 
négyszögben a babérkoszorus szerzőt álló helyzetben tünteti fel, 
a mint jobbját zárt könyven nyugtatja, balját pedig magyará
zatra emeli. Az előszó : CVM SEMPER iis | parendum mihi statu 
erim quibus ratio et | cura parendum esse praescribunt etc. sza
vakkal indul meg, s a 6-ik levél első lapjáig terjed. 

Ugyanitt kezdődik a szöveg, mely a következő fejezetek
ből áll : 

De colendo Deo. 
De Gratiis prius (?) habendis. 
Quae erga germanum Ducem Calabriae servatura sit. 
Quae in Reliquos Germanos. 
Quid erga omnes proceres et aulicos observandum. 
Qualis erga conditionem munerum futura sit. 
DE TEMPLORUM VISITATIONE. 
Quid in digressu a patre servatura sit. 
Quid erga comitivam legatorum Pannóniáé Neopoli observandum 
Quid erga sibi in itenere obviantes servandum. 
Quid erga Consiliarios suos servandum. 
Quid in itinere sit observandum. 
De custode pedissequarum instituendo. 
Quid in űrbe Roma sit observandum. 
De oratione habenda apud PONTIFICEM MAXIMUM 
Quid impetrandum a Pontifice. 
Quid in ceteris urbibus observandum. 
De ratione itinerandi et pernoctandi. 
De donis datis communicandis. 
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De Cura totius Comitivae. 
De Secretario. 
Quod erga exteros omnes comis sit. 
Quid erga sibi occurrentes. 
Quid erga Regem forte sibi obviantem. 
Quod in scribendo ad Socrum sit officiosa. 
Quid erga maritum et socrum sit observandum. 
Quod uxor in omnibus viro suo piacere studeat. 
Quod in itinere a proceribus mores viri intelligct. 
Quid in primo congressu viri observandum sit. 
De summa erga maritum veneratione-
De cubiculis pedissequarum. 
Quid erga delegatos a marito viros et mulieres. 
Quod eos quos mari tus amat diligat. 
Quod voluntatem suam per SOCRVM virum (?) doceat. 
Quod in defectione ignorantiae se marito excuset. 
Quod viro gratias agat de ancillis italicis sibi concessis. 
Quod ea quae de se apud patrem praestitit apud et maritum 

praestet. 
De pecuniis a marito constitutis bene locandis. 
DE SALARIO FAMILIARIBVS PROSPICIVNDO. 
De lingua pannonica edocenda. 
Quid a marito exploret de legatis nuptiis intervenientibus. 
De muneribus dono datis. 
De conjugio gratissimo ostendendo. 
Quid erga personam mariti observandum. 
De auditis admittendis et reticendis. 
Quod patrem et germanos aliosque sibi deditos litteris frequentet. 
Quod ad Pontifieem Maximum crebras det litteras. 

A szöveg a 6-ik levél első lapján, »Omnibus externis hu-
manisque rebus reverentia et cultus in Deum optimum maximum 
est anteponenda« etc. szavakkal kezdődik, s a 38-ik levél 2-ik 
lapján a TE^ iO^ szóval végződik. 

Az utolsó sor alatt ezüst betűkkel a leíró oda írta nevét : 
»Joannes Marcus Cynicus exscripsit.« 

A codex vörös bőrkötése ujabbkori, s préselt arany díszí
tések közt a pármai herczegek jelvényeit mutatja. A könyvtáb
lák belsejét és az első és utolsó makulatur levelet kék fakó 



32G A pánnai Corvin-codex. 

selyem levél borítja s valószínűleg még az eredeti kötésből szárma
zik. Az első tábla belsejére Beatrixnak, fametszetben kis alak
ban készült mellképe van ragasztva a következő körirattal : 

DIVA-BEATRIX-HVNGARIAE-REGIXA. 

A codex provenientiajáról a pármai könyvtárban bővebb 
felvilágosítást nem nyerhettem, de valószínű, hogy a Farnese 
könyvtárból származik, mely a Bourbonok tulajdonában 1735-ig 
Pannában őriztetett. Ekkor vitette át a könyvtárt III. Bourbon 
Károly Nápolyba. 

A codex könyvtári signaturája : GG. III 170. 1654. 
Ennyit a könyv bibliographiájáról. 
Szerzőjéről és tartalmáról a következőket jegyezzük meg. 
A codex, Carafa Diomèd magdaloni herczegnek, Beatrix 

számára írt oktatásait tartalmazza, s egész kiállítása után ítélve 
kétségkívül ugyanazon példány, mely magának a királynénak volt 
tulajdona. A szerző a Carafák hírneves nemzetségéből származik, 
s a XV. századi bölcsész-erkölcstani írók közt kiváló helyet fog
lal el. Családjából Carafa Olivier Beatrix királynét koronázta. 
Carafa Orsini I. Ferdinándot temette, szerzőnk pedig I. Alfons 
és I. Ferdinand aragoniai királyok alatt a belső titkos tanácsosi 
méltóságot viselte s mindkettőnek kedves udvari embere volt. 

Midőn I. Ferdinánd aragoniai király leánya Eleonóra a fer-
rarai herczeghez ment nőül, olasz nyelven oktatásokat írt szá
mára, melyekben a jó fejedelem kötelességeit ecsetelte. Munkája 
Battista Guarino és Pietro Gravina latin fordításában, »De re-
gentis et boni principis officiis« czím alatt ekkoráig több kia
dásban jelent meg. 

Beatrixnak, a király második leányának Mátyás királyhoz 
való férjhez menetele alkalmából, hasonló feladat várakozott a 
szerzőre, ki ezt oly lelkiismeretességgel oldotta meg, a minőre 
egy királyné felszólítása méltán igényt tart. Oktatásokat írt en
nek számára, s mint az előszóban kifejti Beatrix egyenes felszó
lítására fogott munkájához. Eredetileg olasz nyelven írta-, a mos
tani latin formába Colantonius Lentulus XV. századi humanista 
öntötte. 

Az oktatások Beatrix királyné életmódját vannak hivatva 
szabályozni. Kiterjeszkednek az élet minden nevezetesebb mozza-
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natára, s a magyar specialis viszonyokat is kellő figyelemre 
méltatják. 

Szerző 47 fejezetre osztja be könyvét. Minden fejezet egy 
oktatást foglal magában s az arany szövegtől eltérőleg ezüst 
feliratot visel. 

Az első oktatás az Isten iránti tiszteletről, a második az 
édesatyja iránti báláról, a harmadik negyedik a testvérei iránti 
tiszteletről szól. A további oktatások arra vonatkoznak : miként 
viselje magát a nápolyi országnagyok előtt a búcsúzáskor, mire 
figyeljen mikor az édesatyjától elválik, mily figyelemben része
sítse a magyarországi küldötteket, mily életmódot kövessen az 
úton, mit beszéljen Rómában a pápával és mit kérjen tőle. Taná
csolja Beatrixnak, hogy kiséretének gondját viselje és nyájas legyen 
azok iránt, kikkel az úton találkozik.Ha a király netalán elejébe 
jönne, tettesse magát, hogy nem ismeri, mikor pedig felismerte, 
szálljon le a lóról s csak a jobbját nyújtsa neki. Mátyás király 
édesanyja iránt legyen előzékeny és iparkodjék kedvében járni ; 
azon legyen, hogy a király hajlamát mindenben megnyerje és 
állandóan magához bilincselje ; legyen iránta legnagyobb tiszte -
ettel és gyöngédséggel ; köszönje meg neki, hogy udvartartásá
ban meghagyta az olasz szolgálókat. A férje által számára kijelölt, 
pénzt jól helyezze el, stb. 

Reánk nézve a legfontosabb fejezet, mely a magyar nyelv 
megtanulásáról szól. Ebben szerző lelkére köti Beatrixnak, hogy 
a m a g y a r n y e l v e t és s z o k á s o k a t s a j á t í t s a el, taná
csolja neki, hogy már az úton rendeljen valakit maga mellé a 
magyar kíséretből, ki őtet a magyar nyelv első elemeibe beavassa^ 
ha aztán Magyarországban lesz, a környezetében levő **nagyar 
szolgálóktól könnyen tanúihat tovább. Itt tanácsolja neki, hogy 
azokat, kik az ország minden részéből tiszteletére fognak sietni, 
ne várakoztassa sokáig, hanem bocsássa azonnal maga elé és 
fogadja nyájasan. «Minden várakozás — úgymond szerző — a 
legterhesebb szokott lenni.» A két utolsó oktatásban arra inti, 
hogy édesatyjával, testvéreivel és a pápával élénk levelezést 
folytasson s figyelmezteti, mit írjon Magyarországból a pápának. 

Ez főbb vonásokban a codex tartalma. Reánk nézve kiváló 
érdekű azért, mert eddigelé sem kiadva, sem felhasználva 
nem volt. 
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A M. Nemzeti Múzeumnak sikerült e codexnek hü máso
latát megszerezni, s Dr. Pulszky Károly derék fiatal műtörténé
szünk fogja azt egyik tanulmányában közrebocsátani. 

Végre Diomedes Carafáról még megjegyezzük, hogy az 
»Ammaestramenti militari,« és egyéb verses munkáin kivűl, még 
egy «Trattato de lo optimo cortesano» czimű munkát írt, melyet 
szintén Beatrixnak ajánlott fel, s másolását hasonlóan Joannes 
Marcus Cynicusra bizta. Egy ilyen czimű, hely és évnélküli 
hártya incunabulumot őriz a Trivulzio őrgrófi család milánói könyv
tára a következő dedicatióval : «Alla serenissima Regina Beatrice 
d'Aragonia felicissima Regina de »Hungária, Boemia« etc.1) 

Minthogy ezen hártya incunabulum fényes díszpéldány, 
nem lehetetlen, hogy a többi 4 Corvin-codexxel együtt, melyek a 
Trivulziók könyvtárában jelenleg is őriztetnek, a Corvinából 
került ezek gyűjteményébe. 

Záradékul kedves kötelességemnek ismerem itt lovag 
Perreau Péter pármai könyvtári igazgató úrnak, azon lekötelező 
előzékenységeért, melylyel tanulmányaimat előmozdítani s a kér
déses codex lemásoltatását eszközölni szíveskedett, legmelegebb 
köszönetemet nyilvánítani. 

EGY CSAGATÁJ KÉZIRAT A M. NEMZETI MÚZEUM 
• KÖNYVTÁRÁBAN. 
Ismerteti : Dr. K r c s m á r i k J á n o s . 

Hazánk nyilvános könyvtárai értékes keleti kéziratokban 
nem igen gazdagok Annál meglepőbb azért a kutatóra, ha 
egyszerre oly becses kézirattal találkozik, a milyen az a csaga-
táj kézirat, melyet 1877-ben a török küldöttség vezetője Szulej-
mân sheikh ajándékozott a magyar múzeumnak, s a melyet e he
lyen röviden ismertetni szándékozom. Valóban az öreg sheikh igen 
jól választott, midőn épen e művet ajándékozta nekünk, a meny
nyiben ez nemcsak hogy Magyarországon bízvást mondhatom 
elő nem fordul egy más példányban, hanem külföldön sem 

') Tiraboschi Gír. Storia della Letteratura italiana Firenze 1870. Ví. 
Tom I. p. 431 1. 
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található nagy számmal. E kézirat csagatáj nyelven van í rva, 
a melyen eddigelé nem igen sok í r á sművünk létezik. A 
műnek czíme nincs, hanem a sheikh dedicatiójából valamint 
a műből magából meggyőződünk, hogy az a legnagyobb csa
gatáj tudós és költő, Mîr Alí Sír melléknevén Nevâjî mun
ká i t tar ta lmazza (meghalt 906-ik évben = Kr. u. 1500). Azon
ban bá rmi ly vas tagnak látszik is a kötet, korántsem összes mun
kái ezek a jeles csagatáj irónak, k i a keleti s nyugat i törököknél 
igen n a g y tiszteletnek örvend, a mint azt egy Konstantinápoly
ban kiadot t keleti török szótár, mely az ő művei nyomán ké
szült előszavában is olvassuk, a hol így jel lemeztet ik : «A 
szerelem s szenvedély borházának vidám iszogatója, a költészet 
s ékesszólás palotájában czukrozni szerető, Mîr'Alî-Sîr Nevâjî, 
szentelje be isteni fény sírját. Az ő költészeti s más müveinek 
másolatai el vannak terjedve minden ország szellemes emberei, 
s a szónak nagy mesterei között.» stb. ' ) Mir Ali Sir igen sok 
mindenfélét irt össze, (költeményeket) románczokat , mysticus s 
nyelvészeti munkáka t , melyeknek azonban egyrészét m a g u k a 
keleti törökök sem ismerik, még azok sem, k ik az ő művein 
táplálkoztak, miként a szótárirók. — Ki tűnik ez onnan is, 
hogy az Abuska csagatáj török szógyűjtemény2) szerzője az 
aga szó alatt felsorolja összes müveit , holott azokon kivül még 
több jeles műve ismerete,;;. »Immáron — igy ír többi között 
— én szegény nyomorult ' és értéktelen, midőn e gyűjtemény 
összeírásához fogtam, Nevâjînak csak tizenöt müvet gyűjtöttem 
vala, melyekből a szavakat s kifejezéseket kivontam. Ezenfelül 
meg Choraszân, Szamarkand és Csagatajból való néhány más 
törökül beszélő férfiak dîvânjait és me^/meví-jeit szedtem 
vala össze. E k k o r történek, hogy egy előkelő ember — ál
dott legyen emléke «— ezen törekvéseimet és fáradozásaimat 
látván, nekem Nevâjî-nak minden munkájával kedveskedék 29 
darab könyvvel . Ugy valék akkor , mint a koldus, ki kincset 
talált. Azonnal minden egyéb foglalatosságomat és kötelessége
met abba hagyván, kevés idő alatt a 14 darab könyvet lemáso-

T) Pavet de Courteille, Dictionnaire turc-oriental, Paris 1870 Préface X. 
3) Török kéziratból fordította Vambéry Armin. Elöbesz s jegyz. 

Budenz József. Pest, 1852. 6 1. 



330 Egy csagatáj kézirat a M. N. Mitzeum könyvtárába. 

lám s igy Nevaji minden munkáinak birtokába juték. Ezek 
egyenkiüt és névszerint: Munâdsât-nâme, Csihl hadit/?, Nazm-
űl-Dsevahir, Szerrads-ül-müszli-mm, Neszaíui-űl-mu/?abbet, Liszán-
ut-t air, M a h b û b - ű 1 - Q u 1 û b, Tavârîch-i enbijâ, ZTajret-i ebrâr, 
Ferhâd ve Sîrîn, Medsnfm ve Lejlâ, Szeb'a szejjâre, Szedd-i 
Iszkenderî, (Négy divan t. i.) Crarâib-ttç-çigâr, Nevâdir-us-sebAb, 
Bedâî'-ul vasza/, Fevâîd-ul-kubr, Mîzân-ul-evzân, Munsiât, Mu-
//.âk em e t - ü l - L u g e t e j n , Vaqiijje , Menâqib-i Mîr Szeid 
i/aszan, Menâqib-i Peklevân Mu/?ammed, Szâqî nârne, Fârszî 
divânlar, Fàrszi munsiât.1) » E z e k e n k i v ü l m á s m u n k á j a 
t u d t o m r a n e m vol t ,» igy .szólt az Abuska irója, holott a 
szóban levő kéziratban, hol egyik lapon szintén fel vannak 
sorolva munkái, több van feljegyezve, habár a fentebb aláhuzot-
takat elég csodálatos módon itt nem veszi tudomásul. Kézira
tunkban tehát Mir. Ali Sír munkájinak csak egy része van meg, 
de meg kell vallani becses része. 

A díszesen irt s keleten szokásos czimfestésekkel ellátott 
kézirat, nagy ívrétben finom pamut papiroson van irva s körül
belül 600 levelet tartalmaz ; a költeményeknél — mely a kézirat 
legnagyobb részét képezi — minden lap 4 hasábra van felosztva 
kék és aranyos vonásokkal, a czimek pedig piros betűkkel irvák. 

Az írás maga igen gondos, hibákra nem igen lehet akadni, 
habár toldások, kőzbeszúrások a margón többször fordulnak elő, 
a mi a másoló műveltségére enged következtetni. A kézírat nem 
régi legfeljebb 60—70 éves, a mint az a másolónak jegyzetéből 
kitűnik, ki magát csak egyszer nevezi meg, és pedig a Szedd-i 
Iszkender,vagyis a Nagy-Sándorról irt romantikus költemény végén. 

El-/zamd ve el-minnet témám jâft der rûz dûsembeh kitâb 

pencs gencs-i Emîr Nevâjî stb. stb. 
bedeszt-i cha# Mîrzfi Kâmil Szamarqandî 
bin Qâdî Malik Serif 

1234. (tehát jelen század eleje Kr. u.) 
Egyebütt a másoló nem fordul elő, habár minden darab 

után nem mulasztja oda irni, hogy »Allahnak dicsőség és hála 
a munka befejezéséért« a néha a dátumot is, de nevét nem. 

í) Az itt követett transcriptionalis módszert át. Pozdcr Károly ba
rátom állította össze a Phil. Közlöny számára, melyet én is mint eddig 
legczélszerübbet nálunk — elfogadtam. 
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A munka tartalma néhány lap nyelvészeti s bölcsészeti dol
gozatot kivéve, leginkább költeményekből áll, és pedig a roman
tikus költeményei közül benne van Ferhâd ve Sírin, Medsnfm 
ve Lejla, a fentebb emiitett Szedd-i Iszkenderí, Behrâm sáli, 
továbbá, Négy clivánja t. i. Dîvân ó'araíb-üc-ca^ir ; Díván navá-
dir-üs-sebáb, Díván bedáf ül-vasz/, és Díván faváíd-ül-kebír, az 
úgynevezett száqí-náme, vagyis bordalai, melyek igen sok érde
kes anyagot nyújtanak ; benne van továbbá apróbb költeményei 
közül igen nagy rész, muchammiszát-ok, muszaddiszát-ok, rubá'ják 
s a már kiadott*) történeti munkácska a perzsa királyokról 
Tarích-i Mulfik-i 'adsem. 

Ezek közül némelyek közkézen forognak, mint pl. Ferhâd 
ve Sírin, míg ismét egyik másik mint pl. apróbb költeményei rit
kábban fordulnak elő. Európában különben több helyütt vannak 
Mír-'Ali-Sírnek úgynevezett Külliját-jai (összes munkái) kéziratok
ban igy pl. Konstantinápolyban a Fátih (Hóditó II Mu/^ammed) 
könyvtárában van egy, melyről Vámbéry2) azt hiszi, hogy ez 
ugyanazon tiszteletpéldány, melyet a szerző II. Bajazidnek küldött 
és melyet ez az atyja tiszteletére alapított könyvtárban letéte-
ményezett. De ez nem teljes, amennyiben csak azon műveit tar
talmazza a csagatáj költőnek, melyeket az A b u s k a irója fölem
lít, de melyeken kivül, mint láttuk, még több munkája is volt. 
Ezen kivül van még egy példány Parisban, mely szintén hiányos 
és az East India Library birtokában Londonban, melv minden
esetre tartalmaz olyat, mi ezekben nincs, de lehet, hogy ismét 
ebből hiányzik az, a mi a többiekben meg van; s így kölcsönö
sen kiegészítik egymást. Nagyon érdekes lenne tudni, vájjon 
nem tartalmaz-e a budapesti kézirat olyan részletet, a mi a fel
sorolt példányokban hiányzik. Ez kétségkívül a jelen kézirat érté
két igen emelné, mely már így is magában véve igen becses, 
habár nem unicum, a minek a nálunk azóta többször megforduló 
t ö r ö k v e n d é g e k tartották.3) A kézirat kötése zöld kordován
bőr, a tábla közepén látható keleties arabeszkekkel. 

') Chrestomathie en türk oriental de l'Emir Ali Schir par M. Qua-
tremère. 

2) Nyelvtudományi Közlemények* I. 112 1. 
3) A nyugati törökök, most úgy mint ezelőtt nem igen foglalkoznak 

a keleti törökséggel, melyet az ajándékozó seich is, ótörök-nek nevez s 
többnyire nem is értik az e nyelvben írottakat. 

Magyar Könyv-Szemle, 187S. 2 8 
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Vegyes közlemények. 
J e l e n t é s a M a g y . N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á r á r ó l . 

A M. Nemzeti Múzeum könyvtára az 1878. év második 
felében 2239 kötet vagy füzet nyomtatványnyal 5 kézirattal és 
39 oklevéllel szaporodott, és pedig ajándékul kapott 554, is
kolai Értesítőt 474, köteles példány gyanánt 937 kötet nyom
tatványt, 3 kéziratot és 15 oklevelet; vásárolt 274 kötet nyom
tatványt, 2 kéziratot és 24 oklevelet. 

Az ajándékok között következők kiemelendők : 
1. Gróf Erdődy Sándor uré, ki 103 történelmi rézmet

szetet illetve arczképet ajándékozott. 
2. Beszédes Sándor fényképészé, ki saját készitésű 21 

fényvésetet ajándékozott. 
3. Rohn kőnyomdatulajdonosé, ki saját készitésű 197 kőnyo-

matu arczképet ajándékozott. 
Könyvek, kéziratok, oklevelek vásárlására és kötésre fordít

tatott 1,500 frt 9 kr. 
Az olvasók száma 9,118-ra ment, kik 16,676 nyomtatványt,. 

691 kéziratot és 3,662 oklevelet basználtak. 

A M. N. Múzeum könyvtára ujabban vásárlás útján 15 ki
adatlan árpád- és anjoukori oklevéllel gyarapodott, melyek Hont 
megye történetére vonatkoznak. Ez oklevelek közt kiváló figyel
met érdemel Vancha István esztergomi érseknek egy 1247-ben 
kelt metalisa azért, mert nevezettnek hártya szalagról függő, 
ekkoráig kiadatlan, pecsétjét tartalmazza. E nevezetes pecsétet 
legközelebb ismertetni fogjuk. — Hasonlóképen vásárlás utján 
jutott a könyvtár Kazinczy Ferencz és Gróf Széchenyi István 
több eredeti levelének birtokába, melyeket Tisztelendő Tatay 
.lánoshoz 1814, 1815, 1823, 1828, 1841 és 1844-ik években in
téztek. E levelek közt van Szemerének 1828. sept. 11-én kelt «Baj
viola» czimü szonettje, mely «Ragyogj felém, éj csillag fátyola« 
verssel kezdődik, 14 sorból áll és Kazinczy által van másolva. 

A M. N. Múzeum könyvtárában őrzött régi metszetek gyűj
teményéről, melynek rendezését B u b i c s Z s i g m o n g apát úr 
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volt szíves elvállalni, e folyó irat hasábjain már ismételve tettünk 
emlitést. Most örömmel jelenthetjük, hogy ezen gyűjteménynek, 
a tudomány mai igényei szerint, készült catalogusa fog legköze
lebb nyilvánosságra jutni. Az első rész a magyarországi városok, 
várak, csatahelyek ábráit fogja tartalmazni. «Minthogy — irja 
jelentésében a gyűjtemény tisztelt őre — hazánkban alig van 
hely mely a múlt századok hosszú harczai alatt el nem pusztult 
vagy régi alakjából ki nem vetkőzött : a régi ábrák, távlat- és 
alaprajzok tanulmányozása kétszeres fontossággal bir. Ilyenekkel 
nagy számban rendelkezünk. Előlegesen csak azt említem meg, 
hogy 58 város, vár sat. képét bírjuk, változatos felfogás- és rajzban. 
Például Budát 67, Belgrádot 57, Esztergomot 30, Érsekújvárt 25 
különböző előállításban. Ezekhez a nevezetes illustrait munkák, 
röpiratok, hírlapok mellékletei járulnak. Ezekhez nem egyszerű 
felsorolására fogok szorítkozni. Az ábrák és metszetek történelmi 
hűségét, művészeti értékét is jellemezni kívánjuk, úgy a mint a 
külföldi catologqeraisonné-k szoktak szerkeszteni. Ezzel a hazai 
történelem és régészet művelőinek hasznos szolgálatot vélünk 
tenni.» 

A Múzeumi Könyvtár Tudományos Érintkezései. A könyvtár 
ez esztendőben tudományos érintkezésben volt a bécsi cs. udvari, 
a müncheni kir. állami, a drezdai királyi, a modenai, parmai, 
bolognai és flórenczi királyi könyvtárakkal, melyektől részint 
eredeti kéziratokat kapott tudományos használatra kölcsön, 
részint közvetitésök által több, hazánkat érdeklő kiadatlan kéz
iratot másoltatott le, részint pedig tudományos kérdésben véle
ményadásra kéretett általok fel. Megemlítjük még, hogy a bécsi 
cs. kir. Kriegsarchivnak több hadügyi tartalmú kéziratot küld
tünk tudományos használatra. 

Tudományos kutatások a múzeumi könyvtárban. Könyves
házunk gazdag gyűjteményeit valamint a múlt években ugy az 
idén is, tudósaink közül igen sokan vették igénybe, kik a szá
mokra berendezett teremben dolgoztak. A könyvtár majdnem 
állandó látogatói voltak : Ipolyi Arnold, Pulszky Ferencz, 
Dr. Wenzell Gusztáv, Dr. Hajnik Imre, Szilágyi Sándor, Szilády 
Áron, Jakab Elek, Nagy Imre, Fabriczius,Károly, Pesty Frigyes, 
Deák Farkas, Zsilinszky M., Vetter A. altábornagy, Dr. Heinrich 

9 Í; * 
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Gusztáv, Wolf György, Bodnár Zsigmond, Beöthy Zsolt, Báró 
Radvánszky Béla, Szinnyey József és mások. A fiatalabb tudós 
nemzedékből kik huzamosabb ideig a könyvtárban búvárkodtak 
kiemeljük: Dr. Abel Jenőt, Dr. Ballagi Aladárt, Dr. Marczali 
Henriket, Dr. Szalay Józsefet és Dr. Vincze Gábort. Gyakrab
ban megfordultak a könyvtárban : Jókai Mór, Gyulay Pál, Thaly 
Kálmán, Dr. Bánóczy József, Nagy Gyula, Dr. Thallóczy Lajos, 
Dr. Szinnyey József és többen. Vidéki tudósaink közül itt bú
várkodtak több napig : Dr. Szvorényi József, Dr. Szabó Károly, 
Haan Lajos, Véghelyi Dezső, Dr. Géressy Kálmán Dr. Werthei-
mer Ede és mások. 

A magyar tudományos Akadémia könyvtárának állapota, 
gyarapodása és használata 1878-lban.*) A könyvtár rendezése ez 
évbeii is tovább folyt. Némely szakban sok munka leltározatla-
núl állt csak ; ezen évben tehát ezek rendeztettek ; evvel egy
idejűleg a két év óta begyült újabb szerzemények is lajstromoz
tattak. Ezenkivűl a már megkezdett szakok rendezése is befe
jeztetett. 

Ama, szakok, melyek 1878-ban rendeztettek, a következők : 
Franczia irodalom . . . . 566 munka. 
Külföldi hírlapok . . . . 182 » 
Természettudomány . . . . 76 » 
Természettan 441 » 
Természetrajz 43 » 

A kézirattárban Jakab E. ak. 1. tag jelenleg Toldy és Ka-
zinczy-levelezéseit leltározza. 

A könyvkötés ez évben is nagy összeget igényelt. Összesen 
222 munka köttetett be. 

Az összes gyarapodás 1878 decz. 12-ig következő : 76 tár
sulat beküldött 

360 munkát 250 köt. 223 füz.-ben. 
Magán ajándékok útján érkezett 324 munka 366 » 154 » 
37 nyomdától köteles péld-képen 436 » 289 » 216 » 
Saját kiadásából 55 » 60 » 110 » 
Vétel útján 421 » 594 » 187 

Az összes gyarapodás 2096 munka 1559 köt 900 füz.-ben. 
*) A budapesti m. k. egyetemi könyvtár jelentését a jövő első füzet

ben fogjuk közölni. Szerk. 
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A könyvtár használata : 
A. könyvtár nyitva volt ez évben 209 napon, a mely idő alatt 

a könyvtárban használt 8992 egyén 11,593 művet 
hazai használatra kivett 205 » 1,243 » 

összesen 10,997 egyén 12,836 művet 
használt. 

A könyvtár nyitva van vasár- és ünnepnapokat kivéve 
mindennap délután 3—7-ig. Szünidő jul. 2-tól szept. 15-ig tartott, 
mely idő alatt a könyvtár tisztogatása történt. H. A. 

A könyvtáriakban fölfedezett magyar ősnyomtatványokról 
szóló czikkünk, úgy hisszük, a hazai könyvtárak őreit, az álta
lunk meglepő eredménnyel megindított kutatások folytatására 
fogja késztetni. A mennyiben idejők és kedvők, a nyomtatványok 
kifejtésének munkájára nem volna, azon kérelemmel fordulunk 
hozzájok, hogy a könyveket, melyeknek táblaiban régi magyar 
nyomtatványok nyomaira akadnak, a M. X. Múzeum könyvtárá
hoz beküldeni szíveskedjenek. 

Két műmellékletét hoz a »Könyv-Szemle« jelen füzete: a 
könyvtáblákból kifejtett két magyar ősnyomtatvány — uni cum 
— lapjainak hasonmását. 

A Szabó Károly által egy példányban sem látott régi ma
gyar nyomtatványok tárgyában, a Könyv-Szemle utolsó füzeté
ben közlöttt fölhívásunkra, csak egy közlemény érkezett hoz
zánk : P á k h K á r o l y t ó l , az i g 1 ó i evang. főgymnasium igaz
gatója- és könyvtárnokától, a ki lajstromunkban 134 és 139 
szám alatt felsorolt két munkát a vezetése alatt álló könyvtárban 
föltalálta. Czímeik a következők : 

(56.) P a d v a i J u l i u s C a e s a r . Practica Arithmetica. 
Az-Az : Számvető Tábla ; Mellyben mindenféle Adásról és Vétel
ről akár minemű kereskedésben is bizonyos számoknak summája 
készen és könnyen fel-találtathatik. Padvai Julius Caesar által 
Írattatott. Most pedig ujobban c kisded formában ki-botsáttatott. 
Lötsén. Nyom, : 1701. Esztendőben. 12-r. Az utolsó lap hiányzik. 

(57.) Á t s M i h a 1 y Arany Lántz Avagy Olly buzgó Fo
hászkodások, és rövid alázatos Imádkozások ; mellyekkel à győz-

e 

hetetlen Istent meggyőző Igaz Hit O Felségét magához kaptsol-
hatja ; és az ö elmenetelit jelentő szándékjában maga szive 
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házában à keresztyén ember è nagy Urat megmaraszthatja. 
Mellyeket az imádkozó Lelkek könnyebbségekért a hivek eleibe 
botsátott Ats Mihály, August, konfessión Lévő Lelki Tanitó. 
Lötsén, Nyomtatt : 1706. Észten. 8-r. 128 lap. Ez a mű más 
XVIII. századbeli magyar művel van egybekötve. Az első : D á-
v i d S o l t á r i , Sz. Molnár Alberttől. (Lötse. 1720.); a 2-ik : É n e 
k e s k ö n y v . (Lötse, 1720.) ; a 3-ik pdig : Z e n g e d e z ő men
n y e i k a r . (Lötse, 1706.) 

Ezen utóbbi munka, Szabó Károly előtt ismeretlen. P á k h 
úr szíves volt felhívásunkra, teljes czímót velünk közölni : 

(58.) a m. Zengedö Mennyei Kar Az az : Németből Magyarrá 
fordíttatott szép isteni Ditséreteket és hálá-adó Énekeket, más 
Magyarul szereztetett kegyes Énekekkel együtt magában foglaló 
Konyvetske. Lötsén, Nyomtattatott 1706. Esztend. 12. r. 153 szá
mozott lap. Összesen 111 egyházi éneket tartalmaz, melyek kö
zül 34 németből, 4 pedig latinból van fordítva. 

Pauer János püspök úr, Székesfehérvárról, szíves volt ve
lünk a gazdag könyvtárában található régi magyar nyomtatvá
nyok lajstromát közölni. Mind föltalálhatók S z a b ó K á r o l y 
munkájában, e g y n e k kivételével, a melyet r é g i k ö n y v t á b 
l á b ó l s z e d e t t k i . Ez a következő: 

(59) A z N é h a i T e k i n t e t e s é s N a g y s á g o s V i t é z 
U r n a k G y a r m a t i B a l a s s a B á l i n t n a k I s t e n e s É n e k i . 
M o s t ú j o n n a n s o k k e d v e s É n e k k e l P e c z e l i I m r é 
n e k I s t e n e s É n e k i v e i m e g b ő v í t t e t e t t . 

K a s s á n . S e v e r i n a ö z v e g y é n é l 1655-ben. 32 r é t . 
Ezen munka annál érdekesebb, mert Balassa verseinek kas

sai kiadását ekkorig nem ismertük. 

Rómer Flóris külföldi útjáról visszaérkezve, az Akadémia 
II. osztályának november 11-iki ülésében nagyérdekü jelentést 
olvasott föl a bécsi, müncheni, párisi és brüsseli könyvtárakban 
tett kutatásainak gazdag eredményeiről. E jelentést egyik köze
lebbi füzetünkben közölni fogjuk. 

Dr. Abel Jenő derék fiatal philologusunk jelenleg a florenczi 
gazdag könyvtárakban folytatja kutatásait, melyek az eddigi 
eredmény után Ítélve a legszebb kilátásokkal kecsegtetnek. Ta
nulmányaiban kiválóan a klaszikai philologiára és a magvarországi 
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renaissancera fektet súlyt. Ez utóbbira nézve sok érdekes adatot 
talált, melyekből kiemeljük a következőket : Milánóban lemásolta 
Thurzó Zsigmondnak Aldus Manutius-hoz 1500-ban intézett azon 
levelét, melyre Aldus Cicero levelei kiadásának előszavával vá
laszol, továbbá Brodarichnak Szakmáry György titkárának auto-
graph levelét Aldúshoz 1502-ből. melyben ezzel a Janus Panno
nius munkáinak kiadása iránt alkudozik, végre Duditli Adrás 
és Sambucusnak a Manutiusokhoz intézett leveleit. Megtalálta 
Janus Pannoniusnak egy 108 soros kiadatlan elégiáját, melyet 
még Ferraraban való tartózkodása alkalmával egy veronai barát 
jához intézett, s ugyanannak Francesco Barbaróhoz irt köl
teményét, mely a Koller által kiadott hasonló költeménytől 
lényegesen eltér. Flórenczben Ugolinus Verinus elégiájának ben
nünket illető részét, s az olasz humanistáknak a magyarországi 
főpapokhoz és főurakhoz czimzett dedicatióit irta le. Kívánjuk, 
hogy fáradozásait továbbra is hasonló siker kisérje. 

Dudik Béda a M. T. Akadémia kültagja, Morvaország ki
tűnő történetirója, közelebb a s z e n t - p é t e r v á r i császári könyv
tárban tett kutatásokat. Ez alkalommal szíves volt a kéziratok 
jegyzékéből a következő munkákra hívni föl figyelmünket : 

1. E m e r i c i H u n g a r i monachi Ordinis sancti Pauli 
eremitae Chronicorum sui temporis fragmentum ab anno 1506 
usque ad annum 1530. (Sig. XVII. fol. chart. Nr. 55 ) 

2. Regni Hungáriáé politica descriptio. (A XVII század 
végéről. Sign. Mss. hist. 4". Nr. 36 chart.) 

3. Forma processus fori spiritualvi in regno Hungáriáé. 
(Saec. XVII. Sign. 4°. chart. Nr. 397.) 

4. Enchyridion iuris Hungarici consuetudinarii de anno 
1720. (Sign. 11. fol. chart. Nr. 26.) 

5. Nóvum opus tripartitum Hungáriáé consuetudinum jurid. 
De anno 1719. (Sign. 11 fol. chart. Nr. 125.) 

6. B e d e k o v i c s J o s e p h u s . História provinciáé Croaticae 
Ord. fratrum Eram. s. Pauli, 1721—23. (S. I. 4°. chart. Nr. 1298.) 

A budapesti m. k. egyetem nyomdájának házi könyvtára 
kiváló érdekkel bir, minthogy az egykori nagyszombati egyetem 
nyomdájának termékeit is őrizi. Örömmel értesülünk tehát arról, 
hogy a nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. k. minisztérium f. 
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évi október 30-án kelt rendeletével a könyvtár jegyzékének el
készítését, B a l o g h y I s t v á n úrra, ama nyomda egyik buzgó 
és szakképzett tisztviselőjére bízta. Baloghy úr, ki a magyar 
könyvészet és a múzeumi könyvtár iránti érdeklődésének ismé
telve adta jeleit, szíves volt a jegyzék egy példányát velünk 
közölni, a melyet alkalmilag fel fogunk használni. 

A Pozsonyi Ág. Hitv. Ev. Főiskola 1877—78 ik évi Érte
sítőjében, H a r m a t h K á r o l y tanár a lyceum könyvtárának 
nevezetesebb ritkaságait 28 lapra terjedő értekezésben ismerteti-
Az ismertetés a könyvtár incunabulumaira, hazánkat érdeklő XVI. 
XVII-ik századi röpiratokra, és régi magyar nyomtatványokra 
terjeszkedik ki s összesen 82 könyvnek leírását adja. Örvendetes 
jelenség, hogy hazánk tanintézetei könyvesházaik kiválóbb rit
kaságait iskolai értesítőkben ismertetik. Részünkről a tanár urat, 
ki feladatát oly dicsérendő szorgalommal oldotta meg, e téren 
melegen üdvözöljük s értekezését a »Könyvszemle« jövő füzeté
ben érdeme szerint fogjuk méltányolni. 



A m. n. MÚZEUM KÖNYVTÁBA következő műveket 
keres megvásárlás végett. 

1. Rozsnyai Dávid : Philosophus Morális. 
2. Cherrier Nicol. Joan: Institutiones Históriáé Ecclesiasticae 

I—III. Pestini 8-r. 
3. Sárvári Pál : Philosophusi Ethika. 2 köt. Nagyvárad, 1802. 
4. Márton József: Három nyelvből készült osk. Lexikon, Bécs 

1816. 2-ik köt. 
5. Tanárky János : Plutarchusnak némely görög és római nagy 

emberek élete. 3-dik kötet. Pest, 1809. 
6. Baranyi László : A geographiai tudománynak első kezdete. 

Halé, 1749. 
7. Ugyanaz: Pest, 1787. 
8. Köteles Sámuel : Közönséges Logika v. az értelem tudo

mánya. Kolozsvár, 1809. 
9. Kolmár József : Keresztény Kathedrai Tanítások, 2 köt. 

Pest, 1830. 
10. Kolmár József: Ujabb keresztény kathedrai Tanítások, 2 kö

tet. Szarvas, 1854. 
11. Diószegi Sámuel : Erkölcsi tanítások, 2 kötet, Pest, 1830. 
12. Eckert József Friedrich : Hévviz und Balaton. Pest, 1864. 
13. „A Bécsi Magyar Kurír." 

1793 évfolyam egészen 
1794. » III. és IY. negyede. 
1795. » egészen 
1796. » egészen 
1797. » egészen. 
1798. » I. II. negyede. 
1809. » IV. negyede. 



14. Egyházy és Vallási Tár. 
I. kötet. 1832. 

II. kötet. 1832. 
Y—XI. kötet (füzet) 

1834—1837. 
15. Molnár Aladár : A gépek jelentősége az emberiségre és a 

mezei gazdaságra nézve. Pápa, 1859. 
16. Andrásy György gróf: Budapestnek árviz ellen megóvásáról 

Pest, 1845. 
17. Andrásy Károly : Az utak készitéséről. Rozsnyó, 1837. 
18. Erdélyi Prédikátori Tár. Kolozsvár, 1833—9. 
19. Rozsnyói Egyházi töredékek. II., V., VI., VII. füzet. 
20. Angyalffy Mátyás. Juhász káté. Pest, 1830. 
21. Angyalffy Mátyás. Mezei Gazdák Barátja. 1826—30. évi. 



A magyar irodalom 1878-ban. 
Ötödik közlemény. 

Összeállítja: Tipray Tivadar. 

Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1878-diki 
évszámmal vannak jelölve. — Hol a nyomtatás helye nines kitéve, Budapest 
értendő. — A nyomdász vagy nyomda-intézet esak oly nyomtatványoknál van 
megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy ezen jegyzéket 
lehetőleg teljesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és 
kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát az ár megjelölése mellett, a 

Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni sziveskedjenek. *) 

Akadémia, A m, t., évkönyvei. XIII. kötet. III. darab. A magyar tudom. Aka
démia ÍS78. évi janius 16-án tartott 38-dik közülésének tárgyai. (Akadémia. 
4-r. 66, 16 1.) 

Alexander Bernát. A philosophia történetének eszméje. Tekintettel a történetre 
általában. (Eggenberger. n. 8-r. 111 1. ára 80 kr.) 

Aradmegye szervezési szabályzata. Hivatalos kiadás, (Arad. Gyulai nyomdája. 
*'8-r. 109 1.) 

Ballagi Károly és Király Pál. A magyar birodalom leirása különös tekintettel 
az 1876. XXXIII. törv. ezikkre. (Külön lenyomat »Egyetemes Földrajz«-uk 
III. kötetéből. Athenaeum. 8-r. 370, 48 1. ara 3 frt.) 

Balogh Kálmán. Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. (Ertek, a természet
tud, köréből. VIII. k. 15. sz. Akadémia. 8-r. 33 1. ára 20 kr.) 

Balogh Lajos. (Vasadi). Hasznos olvasmányok. (Kókai Lajos. 8 -r. 32 1. 
ára 10 kr.) 

Belns Ferencz. Ajtatossági szent füzér a rom. kath. gymn. ifjúság használatára. 
(Kaloesa. Malatip és Holmeyer nyomdája. 8-r. IX, 359 1.) 

Bendtner József. Emlékkönyv a magyarországi nyomdai termékek 1878. évi ki
állításáról. Gedenkbuch etc. (Budapesti könyvnyomdászok egylete. 8 r. 79 1.) 

Biky Károly. Ifjúkorom emlékei. (Nagybánya. Szerző. 8-r. 159 1.) 
Bocsor Lajos. Egyház-történelem a gymnasium IV. oszt. számára. (Kecskemét. 

Dunamelléki reform, egyházkerület. 8-r. 93 1. ára 60 kr.) 

*) Ezen észrevételek értelmében tehát a jelen kimutatásból mindazon köny
vek kimaradtak, melyeknek ezímlapjai az 1879. évszámmal vannak megjelölve. 



LXXVI A magyar irodalom 1878-ban. 

Bodon József. A magyar nemzet története a nép számára. Számos képpel. 2 — *. 
füzet. (Weiszmann testvérek. 4-r. 41—140. 1. Egyes füzet ára 30 kr.) 

Bogisich Mihály. Melyik a valódi egyházi zene ? (Szerző. 8-r. 2, 40 1. ára 30 kr.) 
Boleszny Antal. Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. Tekintettel a dunagőzhajózás 

és a Széchenyi-út történetére. (Temesvár. Szerző. 8-r. 25 1. Sz. egy ered. le
velének másolatával, ára 60 kr.) 

Boncz Ferencz. A kath. főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vonatkozó főbb 
rendeletek. A vallás- és közoktatási magyar kir. minister megbízásából. (Egye
temi nyomda. 8-r. 112 1.) 

Borbás Vincze. Eloristikai közlemények a m. tud. Akadémia által támogatott bo
tanikai kutatásaimból. (Mathematikai és természettudományi közlemények. XV. 
kötet. 9. sz. Akadémia. 8-r. 265—372 I. ára 60 kr.) 

Borbély Kálmán Kornél. Egyházi Beszéd. A Bakonybéli apátsági templomnak 
Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát által végzett fölszentelése alkalmával 
1878. évi szeptember 22. (Révkomárom. Ziegler Károly nyomdája. 8-r. 11 1.) 

Búcsú emlény e nemes város műpártoló közönségének. (Maros-Vásárhely. Imreh 
Sándor nyomdája. 8-r. 8 1.) 

Carlyle Tamás. A franezia forradalom. A m. tud. Akadémia megbízásából ford. 
Baráth Ferencz. 111. köt. (Akadémia. 8-r. 489 1.) 

Codex Diplomaticus Comitum Zichy. A Zichi és Vásonkeöi gróf Ziehy-esalád 
id. ágának Okmánytára. Néhai gróf Zichy Károly áldozatkészségéből 
közli a Magyar Történelmi Társulat. 4. kötet. Szerkesztik Nagy Imre, Nagy 
Iván és Véghely Dezső. (Kocsi Sándor, n. 8-r. 645 1. ára 4 frt.) ' 

Csengery Antal. Az Akadémiák különösen a magyar tud. Akadémia. (Akadémia. 
8-r. 33 1. ára 30 kr.) 

Csepreghy Ferencz színművei. I. k. 2. füzet. A piros bugyelláris. (Rudnyánszky 
nyomdája. 4-r. 60 hasáb, ára 40 kr.) 

Csiky Gergely. Az ellenállhatatlan. Vígjáték 3 felv. A magyar tudom. Akadémia 
1877. Karácsonyi — pályázatán négyszáz arany jutalmat nyert. (Temesvár. 
Tettey Nándor ós társa. 16-r. 156 1. ára 1 frt.) 

Dengi János. A csók könyve. (Tettey Nándor és társa. k. 8-r. 256 1. ára 1 frt 
20 kr., díszkötésben 2 frt 20 kr.) 

Drahotuszky Rezső. Egyenes adók kézikönyve. A fennálló egyenes adók és az 
azok kezelését tárgyazó közigazgatási törvényeknek alkalmazásával. (Rautmann. 
8-r. 283 1. ára 2 frt.) 

Egyház, A magyarországi református, énekes könyve. (Egyetemi nyomda. 
8-r. 20 1.) 

Egyházkerület, A dunáninneni, ágost. hitvall. evang., névtára 1878. (Pozsony. 
Angermayer Károly nyomdája. 8-r. 76 1. ára 40 kr.) 

Értekezések a mathematikai tudományok körébői. Szerk. Szabó József. VI. köt. 
8 -9 . sz. (L. Konkoly Miklós.) 

Értekezések a természettudományok köréből. Szerk. Szabó József. VIII. kötet. 
13—15. sz. (L. Kerpely Antal, Jendrassik Jenő, Balogh Kálmán.) 

Fábián Dániel. Népszerű halotti beszédek. II. köt. (Kókai Lajos. 8-r. 200 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
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Fraknói Vilmos. A magyar országgyűlések története. V. köt. (1565—1576.) 
(Akadémia. 8-r. 144. 1.) 

Fraknói Vilmos. Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban. 1878. májusban. 
(Szerző. 8-r. 35 1.) 

Fuchs János. Kereskedelmi levelező könyv. Gyakorlati útmutatás mindennemű 
üzleti fogalmazványok szerkesztésére. Új olcsó kiadás. (Eggenberger. 8-r. 208 1. 

ára 1 frt.) 
Galgóezy Károly. Az alföldi aszálosság legvalószínűbb okai és hatásának ter

mészetszerű mérséklése. (Mathematikai és természettudományi közlemények. 
XV. köt. 10. sz. Akadémia. 8-r. 373-3911. ára 10 kr.) 

Gesell Sándor. A vörös-vágás dubniki m. kir. opálbányák földtani viszonyai Sá
rosmegyében. 4 táblával. (Mathematikai és természettudományi közlemények. 
XV. kötet. 7. sz. Akadémia. 8-r. 213-222 1. ára 30 kr.) 

tíoll János. Magyar nemzeti lant. 200 magyar népdal, féríinégyesekben. (Kókai 
Lajos. k. 8-r. VIII, 180 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Grósz Lajos. Jelentés a párizsi 1878. évi nemzetközi egészségügyi és orvostör
vényszéki eongressusokról tekintettel saját viszonyainkra. (Tettey Nándor és 
társa. n. 8-r. VIII, 20 1. ára 30 kr.) 

Hajnik Béla. Költemények. (Grünhut és Ottó testvérek nyomdája. 8-r. 85 lap. 
ára 1 frt.) 

Helmár Ágost. A magyar birodalom 888-tól 1848-ig. Történelmi iskolai fali 
abrosz. (Pozsony. Stampfel Károly. 9 levél s magyarázat, ára 3 frt 80 kr., 
vászonra vonva 5 frt.) 

Helmár Ágost. A magyar birodalom 888-tól 1849-ig. Történelmi kézi térkép 
(Pozsony. Stampfel Károly. 4-r. 1 1. ára 30 kr.) 

Herczegh Mihály. Magyar családi és öröklési jog. 2-ik, a munka első kiadása 
óta keletkezett idevonatkozó törvényekkel s a m. k. Curia, illetőleg a hétsze
mélyes tábla és legíőbb Ítélőszék családi és örökjogi döntvényeivel bőv. kiad. 
(Eggenberger. k. 8-r. IV, 320 és 87 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Homonnay József. Protestáns halotti búcsúztatók. (Kókai Lajos. n. 8-r. 77 1 
ára 60 kr.) 

Jelentése, A budapesti kereskedelmi és iparkamarának, a kamarai kerület ke-
resk. és forgalmi viszonyairól az 1877-dik évben. (Pesti könyvnyomda rész
vénytársaság. 8-r. 228 1.) 

Jendrassik Jenő. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. (Ertek 
a természettud. köréből. YLU. köt. 14. sz. Akadémia. 8-r. 80 1. ára 50 kr.) 

Joób Lajos. A vasúti politika alapelve. (Weiszinann testv. nyomdája. 8-r. 95 1.) 
Il-ik Kákái Aranyos. Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet- és jellemrajz. (Athe-

naeum. 8-r. 223 1. ára 2 frt.) 
Kardos Pál. Tündérregék a gyermekparadicsomból 75 fametszvénynyel és négy 

színnyomatú képpel. (Tettey Nándor s társa. 8-r. VI, 255 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Kármán József Művei. (Nemzeti könyvtár, 9. fűzet. Abafl. 8-r. 80 1. ára 30 ki.) 
Katalógus azon találmányokról, melyek az 1877. évi decz. 31. ügyállás szerint 

a magyar korona országainak területén szabadalmi ótaiom alatt állanak. Közli 
a m. kir. szabadalmi levéltár. (Közlemények a földmivelés-, ipar- és keresked. 
m. kir. minisztérium köréből. Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 331 1.) 



LXXVJÜ A magyar irodalom 187á-ban. 

Kecskemét város polgármesterének évi jelentése 1877-ik évről. (Kecskemét. 
Tóth László nyomdája. 8-r. 73 1.) 

Képeskönyv, Legszebb, jó gyermekek számára. Küldi Pali bácsi, (Hornyánszky 
nyomdája. 4-r. 12 1. 18 színes képpel.) 

Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875—78-dik évben tartott országgyűlés kép
viselőháza Jegyzökönyvének Tartalom-mutatója. Szerk. Regele János. Hiteles 
kiadás. — Schlesinger és Wohlauer nyomdája. 4-r. 1—Ili. kötet. 526, 649, 
651 1.) 

Kerpely Antal. Folyékony Cyánsó vas-nagyolvasztóból. (Ertek, a terinészettudo-
mányok köréből. Ylll. kötet. 13. sz. Akadémia. 8-r. 8 1. ára 10 kr.) 

Kiss Kálmán. A bibliai könyvek története és Szimbolika. Függelékül a magyar 
ref. templomi énekeskönyv ismertetésével. Kézikönyv a VI. gimn. osztály 
számára. (Kecskemét. Dunamelléki reform, egyházkerület. 8-r. 215 1. ára 80 kr.) 

Kiss Kálmán. A szamos-dobi ref. egyház története. (Lenyomat a »Szatmári ref. 
egyházmegye története« ezíinű műből. Kecskemét. Tóth László nyomdája 
8-r. 13 1.) 

Kiss Kálmán. A szatmári reform, egyházmegye története. (Kecskemét. Szerző 8-r. 
904 i. ára 5 irt.) 

Klaczko Julián. Két kanczellár. (Bismarck és Gorcsakov.) Franeziából ford. Y. J. 
Athenaeum. k. 8-r. 384 1. ára 1 írt 50 kr.) 

Kohányi Sámuel. Dalkönyv óvó-kópezdék, óvodák, gyermekkertek, népiskolák 
alsóbb osztályai, valamint családi körök használatára. (Rózsa és neje. 8-r. 
104 1. ára 50 kr.) 

Koldus, A pesti néma. Regény. Németből. 1—II. kötet. (A »Budapest« kiadóhiva
tala.) 8-r. 1—336, 337-674 1. ára mind a két kötetnek 1 írt 30 kr.) 

Konkoly Miklós. A napfoltok és a napfelületének kinézése 1877-ben. (Érteke
zések a mathematikai tudományok köréből. VI. kötet. 9. sz. Akadémia, n. 8-r. 
35 1. ára 20 kr.) 

Konkoly Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1877-ik 
évben. III. rész. (Értekezések a mathematikai tudományok köréből. VI. kötet. 
8. sz. Akadémia, n. 8-r. 9 1. ára 10 kr.) 

Korbuly Imre. Magyarország közjoga. Pótfüzet. (Athenaeum. 8-r. 537—575 1.) 
Kótai Lajos. Természetrajz elemi iskolák használatára a tiszántúli ref. egyházke

rület által kiadott tantervhez alkalmazva Krieseh. Pokorny és Schubert után. 
(Szatmár. Roseuberg S. 8-r. 58 1. ára kötve 30 kr.) 

Kovács Albert. Egyházjogtan, különös tekintettel a magyar prot. egyház jogi vi
szonyaira. 1. füzet. (Prot, theol. könyvtár X. kötet. 1. fűzet. »Magyarországi 
Protestáns-egylet«. 8-r. XII, 340 1.) 

Kozák György. Az állandó gőzkazán és gőzgép-üzem kézikönyve. Ford. Fritz 
Pá.'. (M.-Sziget. Hollósy nyomdája. 8-r. 57 1.) 

Könyvtár, Nemzeti. Szerk. Abafi Lajos. 9—10. fűzet. (L. Kármán József, Mikes 
Kelemen.) 

Könyvtár, Protestáns theologiai. X. köt. 1. füzet. (L. Kovács Albert.) 
Közlemények a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 

köréből. (L. Katalógus.) 
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Közlemények, Mathematikai és természettudományi, vonatkozólag a hazai viszo
nyokra. Szerk. Szabó József. XV. kötet. 7—11. sz. (L. Gesell Sándor, Mocsáry 
Sándor, Borbás Vincze, Galgóezy Károly és Nendtvich Károly.) 

Közlemények, Nyelvtudományi. Szerk. Hunfalvy Pál. XIV. kötet. 3. fűzet. (Aka
démia, 8-r. 320-511 1.) 

Landau Gusztáv és Walther Ágost. Az európai fontosabb helyi érdekű rendes 
és keskeny-nyomú vasutak leirása, egy javaslattal a magyarországi helyi érdekű 
vasutak épitésénél és üzleténél követendő elvekre nézve. (A közlek.- és köz
munka m. kir. Minisztérium kiadmányai. 13. fűz. Minisztérium. 8-r. 262 1.) 

Léczíalvi László. Elő halott. Beszély. (Kolozsvár. Stein János. k. 8-r. 152 1. 
ára 60 kr.) 

Libertini József. A keleti kérdés és Magyarország. Nyilt levél egy barátomhoz. 
(Vodiáner nyomdája. 8-r. 9 1.) 

Liebleitner János. Rövid oktatás a kertészet- és földmivelésben a népiskola fel
sőbb osztályai és az ismétlő iskola számára. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 
IV, 39 1. 9 ábrával, ára 36 kr.) 

Losonczy László. Dalok és Szavaim ányok. (Czegléd. Lesska nyomdája. 8-r. 234, 
VI 1. ára 1 frt 30 kr.) 

Lnga László. Olvasmányok a magyar nép számára. (Egri Népkönyvtár. I. Eger. 
Szolcsányi Gyula. 8-r. 112 1. ára 35 kr.) 

Luga László. Róma. Ismeretterjesztő olvasmány az »Örök városról.« (Egri Nép
könyvtár. II. Eger. Szolcsányi Gyula. 88 1. ára 30 kr.) 

Mader Rezső. Az énekoktatás a nép- és polgári iskolában. 3-ik jav. és átdoig. 
kiadás. í. rész. Az alsóbb osztályok számára. II. rész. A felsőbb oszt. számára. 
(Pozsony. Stampfel Károly, k. 8-r. 51 és 51 i. ára 28 és 30 kr.) 

Malot Hector. Család nélkül. Regény. Prancziából. I—II. kötet. (Athenaeum, 8-r. 
316, 379 1.) 

Mamelnkok albuma. 1—3. füzet. (Weiszmann testv. nyomdája. 4-r. 1—96 1. Egy 
füzét ára 25 kr.) 

Manning H. E. Bízzál Istenben. Ford. Molnár János. (Esztergom. Buzárovits 
Gusztáv. 8-r. 83 ). ára 40 kr.) 

Meilhac Henri és Halevy Ludovic. A kis herczeg. Operette. Ford. Rákosi. Zené
jét Ch. Lecoeq. (Rudnyánszky nyomdája. 8-r. 41 1.) 

Mikes Kelemen. Mulatságos napok. 3. füzet, (Nemzeti könyvtár 10. füzet, Abafi. 
8-r. 177—256 1. ára 30 kr.) 

Mindszenty Gedeon. A boldogságos szűz Mária hava. Imakönyv a májusi ájta-
toskodók számára. Görres Guido-Mária dalaivai. 2-ik kiadás, (Eger. Szolcsányi 
Gyula. 16-r. 224 1. ára papirkötésben 60 kr., bőrkötésben 1 frt.) 

Ministerium, A közmunka és közlekedési m. kir., kiadmányai. 13. füzet. (L. Lan
dau Gusztáv és Walther Ágost.) 

Mitrovits Gyula. Egyházi Szónokia ttan tekintettel a magyar egyházi B szédiro-
dalomra. (Sárospatak. Sárosp. vallás- és egyháztudom, szak hallgatói, 8-r. 252 1, 
ára 2 frt.) 

Mocsáry Sándor. Adatok Zólyom és Liptó megyék faunájához. (Mathematikai és 
természettudományi közlemények. XV. köt. 8. sz. Akadémia. 8-r. 223 63 1. 
ára 30 kr.) 
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Molnár Béla. Indítvány a magyar protestáns egyetem felállítása tárgyában. (Ko
márom. Ziegler nyomdája. 2-r. 4 1.) 

3Iützelburg Adolf. A világ ura. Gróf Monte-Christo folytatása. Ford, Mártonffy 
Frigyes. I. kötet. (Mehner. 8-r. 571 1.) 

Nagy Imre. (L. Codex Diplomaticus.) 
Nagy Iván. (L. Codex Diplomatieus.) 
Nendtvich Károly. A stubnai hévvizek. (Mathematikai és természettudományi köz

lemények. XV. kötet. 11. sz. Akadémia, 8-r. 393—487 1. ára 10 kr.) 
Népkönyvtár, Egri. I. II. (L. Luga László.) 
Neumann Ármin. A keresk, törvény magyarázata. I. kötet 2-ik fele. (Zilahy. 8-r. 

189-666 1. ára 3 frt 20 kr.) 
Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára 1878. XXI. évf. (Kolozs

vár. Stein János. 8-r. 153 1.) 
Névtár a Zirez-, Pilis-, Pásztói egyesült apátságokba keblezett Cisterci sz. rend 

személyzete- s történeteivel az 1878. évre. (Eger. Ersek-lyeeunii nyomda. 
8-r. 69 1.) 

Nisard I). A franczia irodalom története. Az ötödik kiadás után fordította Szász 
Károly. 1. kötet. (Akadémia. 8-r. XV, 3, 463 1.) 

Oláh Károly. Egyházi énektár, mely magában foglalja a magyar reform, egyház 
templomi és temetési énekeinek dallamait egy, ket és három szóllamra alkal
mazva. (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 140 1. ára 1 frt.) 

Pap Gábor. Emlékbeszéd a Komárom körül vívott csatákban elesett 1848—49-diki 
honvédek porrészei fölé emelt emlékszobor körül összesereglett gyülekezet 
előtt Herkálypusztaii 1878. november 1-én. (Komárom. Ziegler Károly nyom
dája. 8-r. 7 1.) 

Pap Gábor. Erdemkoszorú, melyet .Nagy Mihály superintendens életének érdem
virágaiból egybeíűzött s a dunántúli h. h. ev. egyházker. által rendezett em
lékünnepen 1878. évi okt. 20-án a révkomáromi h. h. gyülekezet templomában 
felmutatott. (Komárom. Ziegler Károly nyomdája. 8-r. 25 1. ára 20 kr.) 

Pozder Károly. »A tudomány rózsaviránya.« — Egy párszi vallástan. — (Bő
vített különnyomat az »Egyetemes Philologiai Közlöny« II. évfolyama 5. 6. 
7. füzetéből. Weiszmann testv. nyomdája. 8-r. 71 1.) 

Prúnyi Andor. Szent István a magyar állam alapját a ker. vallás és ker. neve
lés által vetette meg. Hirdette a székesfehérvári főtemplomban 1878. augusztus 
20-án. (Rózsa és neje nyomdája. 8-r. 14 1.) 

Pulszky Károly. Az orsz. képtár kiválóbb müvei. I. (Eggenberger. 4-r. 64 1.) 
Rendtartás, Egyházi, a Dunáninneni ágost. hitv. evang. kerület számára. (Po

zsony. Angermayer nyomdája. 8-r. 160 1.) 
Réthy Lajos. Szavalmányok növendék leányok számára. (Kolozsvár. Stein János 

k. 8-r. IV, 187 1. színnyom. borítékba kötve ára 80 kr.) 
Ribáry-féle földrajzi atlasz. Középtanodai használatra szerkesztve. 10 térképpel. 

4-ik kiadás. (Eggenberger. 4-r. 20 t. 8-ad alakban hajtva, ára 1 frt 60 kr.) 
Ribáry-féle földrajzi kis atlasz. Nép-, ipar- és vasárnapi iskolák használatára. 

10 térképpel. 4-ik kiadás. (Eggenberger. 4-r. 20 t. ketté hajtva, ára 80 kr.) 
Ribáry Ferencz. Egyetemes földirat. II. rész. Ázsia, Afrika, Amerika, Austrália. 

4-ik jav. kiad. (Eggenberger. 8-r. 156 1. ára 80 kr.) 
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Riuninne. A trieszti es. kir. szab., Adriatiea di Sieurtà (Adriai Biztosító-társaság) 
keletkezése és fejlődése 1838. Julius 1. — 1878. június 30. (Pesti könyv
nyomda részvénytársaság. 8-r. 40, XV 1.) 

Rózsahegyi Pál. Üdvszózat Samassa József egri érseknek 1878. sept. 30-án 
ünneplendő 50-ik születésnapja tiszteletére. (Egyetemi nyomda. 2-r. 2 1.) 

Schiff Tivadar. I. Ferencz József király és kora. Történelmi regény. 1—2. füzet-
(Bées és Prága. Bensinger. 8-r. 1—96 1. ára egy füzetnek 30 kr.) 

Schwarz Gyula. Államintézményeink és a kor igényei. V. füzet. (Pesti könyv
nyomda-részvénytársaság, n. 8-r. 389—503 1.) 

Schwarzel Sándor. A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre. (Különlenyomat 
»A Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye« XII. kötetéből. Fanda József 
nyomdája. 8-r. 82 1.) 

Sissovics Károly. Mezőgazdasági talajisme. Vezérfonal. (Kassa. Tettey Nándor 
s társa. 8-r. IV, 112 1. ára 80 kr.) 

Somogyi Ede. Magyar Lexikon. 11—14. füzet. (Kautmann. 8-r. 1—256 1. Egy 
füz. ára 30 kr.) 

Szekrényessy Kálmán. Magyarország és a délszláv tartományok. (Aiguer Lajos, 
n. 8-r. 159 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Szeless József. A Statistika tört. fejlődése és jalen állása. (Kecskemét. Tóth 
László nyomdája. 8-r. 123 1.) 

Szerencs János. 1839. évi Országgyűlési Jegyzetek. 111. füzet. (Pesti könyv
nyomda-részvénytársaság. 2-r. V, 131—222, 2 1.) 

Tanterv, utasítás és rendszabályok az erdélyrészi helvéthitü elemi népiskolák 
számára az 1868. XXXVIII. t. ez. alapján. Az 1868—1877. év végéig közre
bocsátott ministeri rendeletek, valamint az erdélyrészi helv. hitv. egyházkerület 
idevonatkozó szabványainak tekintetbe vételével kiadta az erdélyrészi helv. 
hitűek 1878. évben tartott egyházkerületi közgyűlésének 67. sz. határozata 
következtében az állandóigazgató tanács. (Kolozsvár. Stein János. n. 8-r. 93 I. 
ára 50 kr.) 

Tassy Pál. Egy táreza miatt. Bohózat. (Kecskemét. Szerző. 8-r. 39 1.) 
Tatár Péter. Dalbokréta 60 válogatott dalból. (Bartalits Imre. 8-r. 47 1.) 
Titkaihól, A közelmúlt. (A muszka interveneziótól a Dunai konfoederáezióig) 1. 

füzet. (Légrády testvérek nyomdája. 8-r. 103 1. ára 40 kr.) 
Törvényczikk, 1877. évi XXÍL, a kisebb polgári peres ügyekben való eljárásról. 

2-ik kiadás. (Eggenberger. k. 8-r. 43 1. ára 30 kr.) 
rürvényczikkek, 1878. évi országgyűlési. II. füzet. (Pfeifer. 8-r. 217—69o 1.) 
rürr. A keleti kérdés. (Fanda József. 8-r. 31 1.) 
Utasítás a táborban való főzésre. Hivatalos kiadás. (Légrády testvérek nyomdája. 

8-r. 14 1. két táblával.) 
jdvözlet Kutserik Sándor kegyesrendi áldozár, főgyinn. tanárnak félszázados 

jubilaeuma alkalmával 1878. évi június 30-án a kecskeméti m. kir. állami 
főreáltanoda tanárkara részéről. (Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8-r. 15 1.) 

Páradi Antal. Az én világom. Költemények. Kiadja a Petőfi-társaság. (Aigner 
Lajos. k. 8-r. 136 1. ára 1 frt.) 

Vasutak- és távirdáknak, A, a m. kir. honvéd-lovas-ezredek utász szakaszai által 
való szétrombolására vonatkozó utasítás. Hivat, kiadás. (Pesti könyvnyomda
részvénytársaság. 8-r. 62 1.) 
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Vasvári Ferencz. Két rab. (Szerző. 8-r. 31 1.) 
Véghely Dezső. (L. Codex Diplomatieus.) 
Vörös László. Magyar vasúti évkönyv. 1878. í. évfolyam. (Mihók Sándor. 8-r. 

XXXíí, 548 1. ára 4 frt.) 
Weisz Bernát Ferencz. Az iskolai takarékpénztárak Magyarországban. (Pesti 

könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 23 I.) 
Wodianer Béla. Nyilfc szó Szepsi Szent-György város választóihoz. Az 1875—78. 

országgyűlési működésről. (Grünhut és Ottó testv. nyomdája. 8-r. 30 1.) 
Wohlrab Flóris. A tizedes törtek feltalálásának története. (Külön lenyomat a 

Tanáregyl. Közi. 1878-79. 3. füzetéből. Szerző. 8-r. 7 1.) 
Wohlrab Flóris. A tizedes törtek feltalálásának története. (Külön lenyomat a 

»Műegyetemi Lapok« III. köt. 27. füzetéből. Szerző. 8-r. 23 1.) 
Zsasskovszky Ferencz és Endre. Énekkönyv. Magyar és latin egyházi énekek 

ós imák gyűjteménye. A kath. tanuló ifjúság számára. Négyes hangjegyekre 
téve. 8-ik bővített kiadás. (Eger. Szolesányi Gyula. 12-r. VIII, 352 1. ára 
1 frt 20 kr.) 

Zsasskovszky Ferencz és Endre. Kis lantos. Vig, komoly, üdvözlő s egyéb al
kalmi dalok gyűjteménye, az elemi tanodák és nő-növeldék számára. 2, 3 és 
4 gyermekhangra. I. füz. 40 dal tartalommal. 2. változatlan kiadás. (Eger. 
Szolesányi Gyula. 12-r. 48 1. ára 20 kr.) 

Hazai ne m-m agyar irodalom. 
Betraclitangsbnch für Alle. (Liehtneeker Mária. 8-r. 160 1.) 
Emericzy (i. und Kárpáti A. Anleitung zur methodischen Behandlung der Geo-

grafie in der Volksschule. Für Lehrer und Zöglinge der Lehrerbildungs-An
stalten. Aus dem Ungarischen übersetzt von M. Mayer. (A kir, magyar 
vallás- és közokt. minisztérium által jutáim, mű. M. kir. állam. 8-r. 440 1. 
ára 60 kr.) 

Emericzy Géza und Kárpáti Andreas. Ergebnisse des geografisehen Unterrich
tes. Für die V—VI. Klasse der Volksschule, sowie für Wiederholungssehulen. 
Ins Deutsche übersetzt von M. Mayer. (A kir. magyar vallás- és közoktatási 
minisztérium által jutalmazott mű. M. kir. állam. 8-r. 311. ára kötve 8 kr.) 

Fraknói Wilhelm. Thomas Bakocs als Patriareh von Oonstantinopel. (Separat-
Abdruck aus den »Literarischen Berichten aus Ungarn.« II. Bd. 4. Heft. 
Akadémia. 8-r. 8 1.) 

Klaic Franz. Kroatischer Dolmetscher. Ein praktisches Handbuch zur schnellen 
und leichten Erlernung der kroatischen Sprache, wie selbe in Kroatien, Sla-
vonien, Dalmatien, Bosnien und der Herzegovina gesprochen wird. (Zágráb. 
Hartman Lipót. k. 8-r. 112 1. ára fűzve 60 krj 

Libieczek Ad. Der Holzkneehtseppl und seine Genossen. Episoden aus dem Le
ben der Bäuber, genannt die »Strada Füssler.« 1. Heft. (Felsőőr. Schodiseh. 
8-r. 1-32 \.) 
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Libieczek Ad. Die Kraft des Kreuzes oder : Vater und Sohn von Serajevo. (Fel
sőőr. Sehodiseh. 8-r. 32 ]. ára 10 kr.) 

Miitzelburg Adolf. Der Herr der Welt. Fortsetzung des Grafen von Monte-
Christo. I. B. (Mehner. 8-r. 609. 1.) 

Pulszky Franz. Die Krise. (Rautmann. 8-r. 71 1. ára 50 kr.) 
Reissenberger L. Die siebenbürgischen Münzen des Bruekenthal'sehen Museums 

in Hermannstadt. I. (Nagy-Szeben. Szerző. 4-r. 39 1.) 
Szalay Paul Maria. Gedichte. (Münster Károly nyomdája. 8-r. 87 1.) 
Tell Wilhelm. Schauspiel. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 112 1.) 
Walter Anton. Carl und Julie oder : Gefunden und Verloren. Trauerspiel in 

5 Aufzügen. (Pécs. Grimm és Horovicz. 12-r. 84 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Weiss Bernhard Franz. Die Schul-Sparcassen La Ungarn. (Pesti könyvnyomda -

részvénytársaság. 8-r. 16 1.) 
Direetorium officii divini pro anno 1878. ad usum Fratrum Minorum s. Fran-

eisci observantium provinciáé s. Joannis a Capistrano. (Bagó Márton és fia 
nyomdája. 8-r. 106 1.) 

Directorinm liturgieum ad usum F. F. Minorum s. Franeisei Capueinorum 
provinciáé Croatiae pro anno 1878. (Fiume. Karletzky Károly nyomdája. 
8-r. 40 1.) 

Directorinm pro divino officio persolvendo ad usum Fratrum Minorum strictions 
observantiae in provincia s. Orueis eroatieo-carniolica pro anno 1878. (Laibach. 
Klein és Kovács nyomdája. 8-r. 84 1.) 

Directorinm offieii divini in usum Fratrum Minor, reformat. Ord. s. Franeisei 
Seraphiei provinciáé Hungáriáé s. Mariae pro a. 1878. (Pozsony. Angermayer 
nyomdája. 8-r. 108 1.) 

Directorinm divini offieii in usum Fratrum Minorum s. Franeisei strietioris ob
servantiae s. Salvatoris in Hungária pro anno 1878. (»Hunyadi Mátyás« 
nyomda. 8-r. 92 1.) 

Directorinm offieii divini redaetum pro anno 1878. in usum Canonieorum regu-
larium Praemonstratensium de Csorna. (Győr. Sauerveinné nyomdája. 8-r. 58 1.) 

Directorinm redaetum pro anno 1878. In usum Canonieorum regularium Prae
monstratensium regiae Canoniae s. Joannis Baptistáé de Castro Jászó item s. 
Crueis de Lelesz et s. Stephani protomartyris de promontorio Magnovaradinensi. 
(Rozsnyó. Kovács Mihály nyomdája. 8-r. 63 1.) 

Directorinm romano Rosnaviense pro anno 1878. (Rozsnyó. Kovács Mihály nyom
dája. 8-r. 58 1.) 

Ordo Divinorum ad usum Fratrum Minorum s. Franeisei Capueinorum provinciáé 
austriaeo-hungaricae pro anno 1878. (Pozsony. Angermayer Károly. 8-r. 119 1.) 

Ordo divini offieii pro anno 1878. editus in usum Cleri dioeeesis Jaurinensis. 
(Győr. Sauerveinné nyomdája. 8-r. 140 1.) 

Ordo peragendi offieii divini in usum dioeeesis Neosoliensis pro anno 1878 editus 
(Besztereze. Maehold nyomdája. 8-r. 108 1.) 

Schematismus Cleri archidioeeesis Agriensis ad annum 1878. (Eger. Érseki Ly-
eeum nyomdája. 8-r. 206, 26 1.) 

Schematismus Cleri archidioeeesis Colocensis et Baesiensis ad annum 1878. (Ka
locsa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 127, 71 1.) 
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Schematismus provinciáé s. Joannis a Capistrano Ordinis Minorum s. Franeisei 
reguláris observantiae ad annum 1878. (Bagó Márton és fia nyomdája. 8-r. 
52, XX, 8 1.) 

Schematismus Ordinis Minorum s. Franeisei Capueinorum provinciáé austriaco-
hungarícae pro anno 1878. (Bécs. Mayer nyomdája. 8-r. 18, XIV 1.) 

Schematismus provineiae s. Crucis Croatiae-Carnioliae Ordinis Minorum s. Fran
eisei strietioris observantiae anno 1878. (Görz. Szerzetrend. 8-r. 34 1.) 

Schematismus provineiae Hungáriáé reformatae nunc sanctae Mariae nuneupatae 
Ordinis Minorum s. Franeisei ad annum 1878. (Pozsony. Angermayer nyom
dája. 8-r. 61 1.) 

Schematismus provinciáé ss. Salvatoris in Hungária, Ordinis Minorum s. Fran
eisei strietioris observantiae, pro anno 1878. (Hunyadi Mátyás nyomda. 
8-r. 67 1.) 

Schematismus Oleri dioeeesis Jaurinensis pro anno 1878. (Győr. Sauerveinné 
nyomdája. 8-r. 215, 20 1.) 

Schematismus dioeeesis Neosoliensis pro anno 1878. (Beszterczebánya. Maehold 
nyomdája. 8-r. 64 1.) 

Schematismus Cleri arehi-dioecesis Strigeniensis pro anno 1878. (Esztergom. 
Buzárovits Gusztáv nyomdája. 8-r. XXII, 243 1.) 

Rosty Kálmán. Enthusiasmus quum Ludovieus Jaeobini Nuntius apóst. Ludo-
vicum Haynald arehiepiseopum Colocensem adventu suo eohonestaret IV. No-
nas Octobr. 1878. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 2-r. 12 1.) 

Solemnitas aeademiea honoribus Ludoviei Jaeobini nuntii apostoliéi eelebrata in 
Collegio arehiepiseopali Coloeensi S. J. Hl. Idus 8-ris 1878. (Kalocsa. Mala
iin és Holmeyer nyomdája. 2-r. 13 1.) 

Emericzy G. a Kárpáti A. Návodnia kniha ku vyucovaniu Zemepisu v ludovyeh 
skolách pre ucitelov a cakatelov ucitelstva. Prelozil Ján Nemessányi. (A kir. 
magyar vallás- és közokt. ministerium által jutáim, mű. M. kir. állam. 8-r. 
396 1. ára 60 kr.) 

Emericzy G. a Kárpáti A. Sklad zemepisnyeh vysledkov. Pre V—VI triedu 
ludovyeh skôla opak ovaeui skolu. Prelozil Ján. Nemessányi. (A kir. magyar 
vallás- és közokt. ministerium által jutáim, mű. M. kir. állam. 8-r. 28 1, ára 
kötve 8 kr.) 

Sasinek Franko V, Dejiny drievnyeh národov na územi terajsieho uhorska. II. 
vydanie. (Túróez-Szt.-Márton. Részvénynyomda. 8-r. 252, 8 1. ára 1 frt.) 

Apostoli i Evangjelja. U praznieke i nedeljne dane preko eele godine s pre-
vodom srpskim i sa 5 slika; od Episkopa Platona, za skolsky i domacu po-
trebu. (Újvidék. Popovits M. testvérek, n. 8-r. 289 1. ára fűzve 80 kr.) 

Emericzy G. i Kárpáti A. Skup Zemljopisnieh rezultata. Za narodnieh sskola 
V—VI. razred, i za powtorawajutyu sskolu. Preveo A. Popovits. (A kir. magy-
vallás- és közokt. ministerium által jutalmazott mű. M. kir. állam. 8-r. 31 1. 
ára kötve 8 kr.) 

Emericzy G. i Kárpáti A. Uputstvo u Zemljopis za uesitelje i ucsiteljske kan-
didate narodnieh skola. Preveo A. Popovits. (A kir. magy. vallás- és közokt. 
ministerium által jutáim, mű, M. kir. állam. 8-r. 424 1. ára 60 kr.) 
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Naake iz svetog pisma za pisanje i na izust ucenje u osnovnoj skoli. (Újvidék. 
Popovits M. testvérek. 32-r. 70 1. ára 20 kr.) 

Popovic Katarina, Kuvar veliki srpski ilustrovani, sa 194 slike. (Újvidék. Po
povits M. testvérek, n. 8-r. 505 1. ára 2 frt 20 kr.) 

Strajic Gyuro, Ciündar. Saljiva igra u jednoj radnji. Prestampano iz »Jávora« za 
god 1878. (Újvidék. Szerző. 16-r. 83 1. ára fűzve 30 kr.) 

Zivanovic Iván. Izvod iz srpske gramatike, svojim ucenicima sastavio. Drugo 
izdanje. (Újvidék. Popovits M. testvérek.' 8-r. 48 1. ára 30 kr.) 

Gaj Velimir, Balkan divan. Viesti, misli i prouke o zemlji i narodu, na vlastu 
Bosni i Herzegovini. (Zágráb. Szerző. 8-r. 251 1. ára 1 frt 30 kr.) 

Jurasic Iván, Narodni hrvatski odvjetnik ili savjetni prirucnik za sastavljanje 
pogodbah, i. t. d. Svezak VIII -XIII. (Fiume. Karletzki F. 8-r. 225—416 1. 
ára füzetenkint 30 kr.) 

Sbornik ugarsko-hrvatskib s kupnih zakona godina 1878. 13—25 t. ez. (Egye
temi nyomda. 4-r. 25—258 1.) 

Chirila Elia. Fisica pentru seolele poporale. (Balázsfalva. G. kath. papnövelde 
nyomdája. 8-r. 86 1. ára kötve 30 kr.) 

Filipescul Julian. Cbemia anorganieä. Lucratä pe basa teoriilor mai nuoë si 
intogmitä pentru seoalele medie. Cu figuri in text. (Brassó. Zeidner H. 8-r. 
IV, 160 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Petri Vasile. Legendär séu Carte de eetire pentru seolele poporale. Partea I. 
(Nagyszeben. Érseki-nyomda. 8-r. 176 1. ára kötve 45 kr.) 

Rómer François Florian. Resultats généraux du mouvement archéologique en 
Hongrie avant la VIII-e session du congrès international d'Anthropologie et 
d'Archéologie préhistoriques à Budapest 1876. (Tirage de la I, Partie du il. 
vol. du Compte Rendu du même Congrès. Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 187 1. 
1 térkép, 2 tervrajz s 119 ábra.) 

Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Comnena Anna. Alexiadis libri X—XV. vol. II. Recensuit Reifferscheid. (Corpus 

seriptorum históriáé byzantinae. Bonn. Weber. 8-r. XII, 328 1. négy tábla. 
ára 10 frt 80 kr.) 

Handbuch, Statistisches, der österreichisch-ungarischen Monarchie für den Zeit
raum 1867—1876. Az osztrák-magyar birodalom statist. kézikönyve az 1867— 
1876. korszakról. (Bées. Az osztrák es. k. s a m. kir. statist. irodák főnökei. 
8-r. XV. 249 1.) 

Jahrbuch, Militär statistisches, für das J. 1875. H. Theil. (Bées. Cs. kir. Biro-
dalmi-hadügyministerium 4-r. IV, 301 1.) 

Kohn Sámuel. Mardoehai ben Hillel. Sein Leben und seine Schriften. (Separat-
Abdruek von Frankel-Graetz's Monatsehrift, Jahrg. 1877. u. 1878. Boroszló. 
Koebner. 8-r. 159, XXXH 1.) 

29* 



LXXXVI Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 

Krones Franz. Geschichte der Neuzeit Oesterreiehs vom XVIII. Jahrhundert bis 
auf die Gegenwart. 7—8. Lfrg. (Berlin. Grieben. 8-r. 401—528 1. Egy füzet

nek ára 60 kr.) 
Krones Franz. Handbuch der Gesch. Oesterreiehs von der ältesten bis zur 

neuesten Zeit mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Völkerkunde und Cultur-
geschichte bearbeitet. 25-26. Liefrg. (Berlin. Grieben. 8-r. 289—480 1. Egy 
füzet ára 90 kr.) 

Navigazione austro-ungarica all'estoro nel 1877. (Triest. Keresk,- és ipar-kamara. 
4-r. 111 1.) 

Navigazione e commercio in Porti austriaci nel 1877. (Triest. Keresk. és ipar
kamara. 4-r. 152 1.) 

Neumann Leopold et De Plason Adolphe. Becueil des traités et conventions 
conclus par l'Autriche avec les puissances étrangères depuis 1763 jusq'a nos 
jours. Nouvelle suite. Tome. VII—XI. (Bées. Cs. kir. udvari és állami 
nyomda. 8-r. 813, VII, 509 és 349 1. ára a 7 - 8 . kötetnek 10 frt 50 kr., a 
9-iknek 3 frt) 

Riehl. Historisches Taschenbuch. V. Folge, VIII. Jahrgang. (Lipcse. Broekhaus. 
8-r. X, 400 1.) 

Umlauft Fr. Wanderungen durch die österreichisch-ungarische Monarchie. Land 
sehaftliche Charakterbilder in ihrer geographischen und geschichtliehen Be
deutung. 1. und 2. Lief. (Bécs. Graeser Károly. 8-r. 1—64 1. 4fametszvénynyel. 
ára egy füzetnek 30 kr.) 

Winkelmann Eduard. Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunsehweig. 
II. B. 1208-1218. (Lipcse. Duncker és Hutnblot. 8-r. XII, 563 1. ára 
1 frt 20 kr.) 

259 darab magyar nyelvű és 25 darab hazai nem magyar nyelvű iskolai érte-
sítvény az 1877—78 iskolai évről küldetett a múzeumi könyvtárba ; ezeknek 
részletesebb könyvészeti kimutatását a »Könyv-Szemle« 1879. folyam 1. füzete 

fogja hozni. 



LXXXVII 

KIMUTATÁS A „MAGYAR KÖNYV-SZEMLE" 1878. ÉVI 

FOLYAMÁBAN FELSOROLT KÖNYVEKRŐL. 

A) A m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t mű v ek , s z a k o k sze
r i n t : 1. Hittudomány 70. — 2. Bölcsészet és szépészet 16. — 3. Neveléstudo
mány 38. — 4. Nyelvészet 52. — 5. Ókori remekírók kiadásai 4. — 6. Történe
lem, a) Vegyes 52. b) Magyarországi 55. — 7. Földrajz és statistika. a) Vegyes 
16. b) Magyarországi 27. — 8. a) Atlaszok 4. b) Térképek (vegyes) 2. c) Magyar
országi 2. — 9. Jog- és államtudomány, nemzetgazdaságtan, a) Vegyes 21. 
I) Magyarországi 82. c) Országgyűlési Törvények és Törvényezikkek 23. — 
10. Természettudományok 67. — 11. Orvostudomány 28. — 12. Mennyiségtan 32. 
— 13. Gazdaságtan 26. — 14. Hadászat 7. — 15. Ipar-, kereskedelem, forgalom 
31. — 16. Szépirodalom, a) Eredeti 103. b) Fordítások 42. — 17. Irodalomtör
ténet, a) Vegyes 4. — b) Magyarországi 18. — 18. Könyvjegyzékek 2. — 
19. Életrajzok 20. — 20. Iskolakönyvek és értesítők 312. — 21. Ifjúsági ira
tok 17. — 22. Különféle beszédek 19. - 23. Egyleti Dolgok 14. - 24. Naptá
rak 55. - 25. Művészetek 13. — 26. Vegyesek 38. — Összesen 1312. 

B) N é m e t n y e l v e n : Mű 109. Iskolai Ertesítvény 13. Naptár 4. 
Összesen 126. 

C) L a t i n n y e l v e n : Mű 10. Direktorium, Ordo és Schematismus 41. 
Összesen 51. 

D) T ó t n y e l v e n : Mű 25. Naptár 8. Összesen 33. 
E) S z e r b n y e l v e n : Mű 31. Iskolai Ertesítvény 2. Naptár 1. 

Összesen 34. 
F) H o r v á t n y e l v e n : Mű 25. Iskolai Ertesítvény 4. Összesen 29. 
G) B o l g á r n y e l v e n : Naptár 1. 
H) O l á h n y e l v e n : Mű 15. Iskolai Ertesítvény 2. Naptár 2. Összesen 19. 
I) O l a s z n y e l v e n : Mű 1. Iskolai Ertesítvény 2. Összesen 3. 
K) F r a n e z i a n y e l v e n : Mű 21. 
L) H a z á n k a t é r d e k l ő k ü l f ö l d i m u n k a , nyelvek szerint : 

Latin mű 2 Görög mű 1. Német mű 52. Olasz mű 9. Franezia mű 3. Angol 
mű 2. Cseh. mű 1. Szerb mű 3. Oláh mű 1. Összesen 74. 

A) Magyar nyelvű mű 1312 
B) Hazai nem magyar nyelvű mű . . 317 
C) Hazánkat érdeklő külföldi mű . . 74 

Összesen . 1703 


