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amely 1609 körül keletkezhetett. Ezt a példányt, amelynek egyik lap
járói a hasonmás készült, a debreceni kollégium, mint „csonka dup-
lum"-ot, véletlenül értékesítette, de megvan rá a remény, hogy e pél
dány előkerül. — BOGÁTI FAZEKAS MiKLÓsnak Az nagi Szkender bek
nek ... ieles vitézi dolgairól" című nyomtatványnak (RMKT. I. 290 
sz.) megvolt egy példánya a bécsi Theresianum könyvtárában, de 
nyomtalanul eltűnt. SZABÓ KÁROLY, amikor a példányt felvette, deb
receni nyomtatványként határozta meg s megjelenési idejéül 1597-et 
állapította meg. VÉRTES, a címfelvétel helyesírása alapján a nyomtat
ványt 1596 előttre datálja. 

Amit VÉRTES a sacralis és nem sacralis (Wr—vr) helyesírásról 
mond, az kiinduló pontja a magyar helyesírástörténet egy a régi 
magyar nyomtatványok meghatározása szempontjából szintén fontos 
fejezetének: egyes főnevek nagy kezdőbetűs írása történetének {Isten, 
Krisztus szavakon kívül Pápa, Prépost, Apát, Püspök, Pap stb.). A fő
nevek nagy kezdőbetűs írása különböző nyomtatványokban igen vál
tozatos. Például Debreceni [!] Ember Pál Garizim és Ébál-ibun 
(Kolozsvár. M. Tótfalusi Kis Miklós, 1702): Uraknak URok, a'mi 
URunknál Istenünknél, Isten szerelmes Fiában, Pogányoknak, Sidó, az 
Isteni örök Elválasztásról és Megvetésről való tudományt, Anyaszent
egyház, az írás, Évangyéliomi, A' Reformatio, Reformátor Luther 
Márton, Az Augustai Confessiónak írója, Melanchton, Urunk Tanít
ványi, a' Király, a' nagy Gazda, Isten Házának, Keresztyénségnek, 
Apostol, Magyar, Német stb. — A sacralis helyesírás mellett volt 
tekintélyi, tekintélytisztelő helyesírás is: méltóságok, hatalmasságok, 
hatóságok rangjának, népek nevének nagy kezdőbetűs írása. S végül a 
XVIII . század végén egyes nyomtatványokban a főneveknek — német 
mintára — majdnem általános nagy kezdőbetűs írása. 

A magyar könyvtörténet örömmel fogadná, ha a nyelvészek a 
helyesírástörténet e fejezetét tisztáznák. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Az athéni Akadémia „Görög Könyvészete" és a magyar
országi nyomdák újgörög könyvei. Δημήτριος Προκόπιος, Γεώργιος 
Ζαβίρας, Παπαδόπουλος Βρετός, Κωνσταντίνος Σάθας és mások bkv 
gráfiai és könyvészeti előmunkálatai egyfelől kiindulópontul szolgáltak az újgörög 
irodalomtörténetíráshoz, másfelől alapot és indítást adtak újgörög bibliográfiai 
kutatásokhoz is. Ez utóbbiak nagybecsű terméke Legrand monumentális mun/ 
kaja : a „Bibliographie hellénique ou description raisonnêe des ouvrages publiés en grec 
par des grecs... ", amely, — későbbi köteteiben kissé megváltozott címmel — az 
újabbkori görög írók és tudósok görög és más nyelvű nyomtatványait sorolja 
fel. Legrand bibliográfiája 11 vaskos kötetben jelent meg 1885 és 1928 közt 
Parisban. A két utolsó kötetet Pernot, a Sorbonne tanára adta ki. Csaknem 
3400 nyomtatványt tartalmaz a XV. század közepétől a XVIII. század végéig. 
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Legrand munkájának méltó folytatása az athéni Akadémia kiadásában 
megjelenő „ 'Ελληνική Βιβλιογραφία ι8οο—1863 . . . ( γ π ο Δ . Σ . Γκίνη 
καί B. Γ. Μέ£α . . . Τόμος π ρ ώ τ ο ς . ι8οο—1839. Έ ν ' Α θ ή ν α ι ς ΐ939" , 
mely — mint alapos és rendszeres kutatásokra támaszkodó könyvészeti össze/ 
állítás — nélkülözhetetlen segédeszköze lesz mindazoknak, akik a X I X . szá' 
zadi görög szellemi élettel kívánnak foglalkozni. A 3 kötetre tervezett munka 
több mint 9000, a most megjelent I. kötet 3250 nyomtatványt tartalmaz. Ez 
utóbbiak közt 19 olyan magyarországi újgörög nyomdatermék szerepel, 
melyeket máshonnan nem ismertünk. Tekintettel arra, hogy ezeket az új és érté/ 
kes adalékokat a közel jövőben megjelenő könyvészeti munkánkban közölni fog/ 
juk, itt csak a számokra hivatkozunk : 331, 654, 1367, 1395, 1691, 1692, 
1694, 1695, 1696, 1698, 1778, 1780, 1782, 1851, 1882, 2316, 2568, 2722, 
2867. — Ezzel az eddigismert magyarországi újgörög nyomtatványok száma 
elérte a 91/et. 

A z athéni Akadémia könyvészeti összeállítását a mi gyűjteményünkből 
az alábbiakkal egészítjük k i : 

1. Tó Μέγα 'Αλφαβητάριον και σύντομος Χριστιανική Διδασκαλία. Νυν ιο 
τρίτον τύποις εκδοθέντα, άναλώμασι των χρησιμωτάτων έμπορων κυρίων 
Γεωργίου και Διαμαντή πελεγκάδων, των έκ Καστοριάς, αω5. Έν πέστη ι8οο. 
Τύποις φραγκίσκου πάτίκου. 8°, 99 1· Μ ( = Széchényi könyvtár). 

2. Γεωργίου Ζαβίρα (?), 'Ιερά ιστορία της παλαιάς και νέας Διαθήκης, 
έν Βούδα 1801. (L. Ναούμ Τίετήρη katalógusát a pesti görög egyházközség 
könyvtárában.) 

3. Catavasier grecesc §i romänesc, Sibiiu 1803. 8°, 3 + 232. Cf. Biblio
gráfia Românésca (Bianu—Hodo§) Bucureçti 1910, IT. 445. Görög szöveg : 
3—43. 1. 

4. Νέον 'Αλφαβητάριov, ήτοι Σύντομος και ακριβής μέθοδος να μανθάνωσι 
τα παιδία ευκόλως και όρδώς να άναγινώσκωκωσι. Νυν πρώτον τυπωθεν και 
εκδοθέν προς χρήσιν των κοινών Σχολείων του γένους δαπάνη τής τιμιωτάτης 
Άδελφότητος των έν Ζέμονι 'Ρωμαίων, Έν Βούδα, τύποις τού κατ5 Ουγκαρίαν 
Βασιλικού ΤΤανδιδακτηρίου 1804. 8°. ι6. Μ, Ε ( = Egyetemi kt ). 

5. Καθρέπτης του ανδρογύνου, ήτοι Πλουτάρχου Χαιρωνέως Λόγος περί 
των καθηκόντων τού ανδρογύνου. Μετενεχθείς έκ τής Ελληνικής είς τήν 
καθ'ήμας κοινοτέραν δχάλεκτον ομού δέ και εις τήν Σλαβωνικήν ύπό Γεωργίου 
Ζαχαριάδου καί εκδοθείς φιλοτιμώ δαπάνη τού εντιμότατου κυρίου Μάρκου 
'Ιωάννου έκ Ζέμονος. Έν Βούδα, τύποις τού κατ' Ουγκαρίαν Βασιλικού 
ΤΤανδιδακτηρίου ι8ο8. (U. a. szerbül is.) 8°, 101. M. 

6. Catavasier grecesc §i românesc, Sibiiu 1812. Cf. Bibliogr. Román. 
III . Î6. 

7. Σύνοψις 'Ιερά διηρημένη είς Β'μέρη. "Ων το μέν Α' περιέχει τινάς 
'Ακολουθίας έκαστου Χριστιανού, το μινολόγιον. ΤΤασχάλιον καί άλλα προς 
τούτοις ωφέλιμα. Το τέ Β' περιέχον Έβδομαδευχάριον, καί ετέρας εύχας ως έν 
τω πίνακι φαίνεται. Μέρος Α', αως' ΕΝΕΤΙΜΕΙΝ, ι8 ι6 . Έ ν ΓΤέστη τής 
Ουγγαρίας. Έ ν τη Τυπογραφία Τ. 'Ιωάννου Τράττνερ. ΐ2°, 256. M. Cf. Pet-
rik Π. 72Ι> félreértésen alapuló „Meros, A." címszó alatt. 
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8. Catavasier grecesc ci românesc, Sibiiu 1817. (Cyrillbetűs görög szöveg.) 
8°, 270 + 1. Cf. Bibliográfia Rom. III. 183. 

9. Αύτη ή σύντομος προσευχή ευρέθη εις τόν 'Άγιον Τάφον. 'Ήτις 
προς ημάς μετεκομίσθη, vöv δέ προτροπή καί δαπάνη τοο Άρχιμανδρίτου 
Ιερομόναχου Κυρίου 'Ιγνατίου Καλλονά, του έ£ 'Άνδρου, τύποις έ£εδόθη εις 
χρήσιν των ΌρθοδόΕων Χριστιανών. Έν ΤΤατάκψ. ι8ι8. Törpe fólió. 7'5 χ 

cm, 19 1. Kecskeméti görög könyvtár. 
10. Catavasier, Buda 1818. (Cyrillbetűs görög szöveg.) 8°, 4 +311. 

Bibliogr. Rom. III. 216. 
11. Νέον ^Αλφαβητάριον ήτοι Σύντομος καί ακριβής μέθοδος νά μαν-

θάνωσι τα παιδία ευκόλως καί ορθώς να άναγινώσκωσι. έν Βούδα, ι8ι8. 
8°, 16. Ε. 

12. Μικρά Κατήχησης ή Σύντομος 'Ορθόδοξος 'Ομολογία εις χρήσιν τών 
'Ανατολικής Έκκ ησίας τέκνων έκ τρίτου εκδοθείσα ύπό Δημητρίου Νικολάου 
Δαρβάρεως. Δαπάνη Αυταδέλφων Δαρβάρεων Ιωάννου και Μάρκου. Έν Βούδα 
έν τη Τυπογραφία του πανδιδακτηρίου. i82j. ι6°, 9ί· Kozányi municipális kt. 

13. Μέθοδος εοκαρπος τόν τοΟ σέβεσθαι Θεόν, ύπεραγίαν τε ΤΤαρθένον 
Μαρίαν, καί τους αγίους, Φιλελλήνων £νεκα έΗ άλλοίων συνειλεγμένη. Metho-
dus fructuosa Deum, B. Virginem, et Sanctos colendi. In gratiam Graecophi-
orum ex variis collecta. Posonii typis haeredum Belnay 1837. (Latinul és 
görögül.) 12°, 71. M. 

Végül egy bécsi nyomtatvány : 
14. Εις τήν άποβίωσιν του προηνούς καί φιλογενοΟς Δημητρίου Ιωάννου 

ΤακιατΕή κατά τήν 21. 7 βρίου (3. 8 βρίου περί ώραν 9V2) 2Vä εσπέρας. 
Έν Βιέννη 1819. Γεώργιος ό Ρουσιάδης τοις Συγγενέσι καί Συμπολίταις αυτού. 
8°, 37- Μ. 

HORVÁTH ENDRE; 

Α nagyszombati szakácskönyv. Ε szakácskönyv címlapján ez 
áll: Szakáts Mesterségnek Konyvetskéje, Mellyben Külomb'kulömb féle 
válogatott tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta és szapora Étkeknek 
meg-készétése, Sütése, és Főzése, mint egy Elés-kamarában, rövideden 
leirattatik, és kinek-kinek hasznára le-ábrázoltatik. Melly most meg-
bovittetvén. I. Több szükséges, és hasznos Étkek nemeinek készítésével. 
II . LIKTARIOMOK 's egyéb holmik tsinálásáról egy jeles Tractával: 
A' Gazdaszszonyoknak nagy könnyebbségekre e' kis formában ki bot-
sáttatott. Nagy-Szombatban, Az Académiának botuivel, 1742. Esztend. 
— A címlap tehát bővített és kis alakban újra kiadott szakácskönyv
ről beszél. Valóban ez a szakácskönyv, mint ez az első pillanatra 
megállapítható, csak lenyomata a MISZTÓTFALUSI KISS MIKLÓS híres 
könyvnyomtató műhelyében 1695-ben készült Szakáts mesterségnek 
könyvetskéjének. Ε művet a RMKT nem említi, de SZABÓ KÁROLY 
a MKSzemle 1882. évfolyamának 92. lapján hírt ad róla, ahol azt 
írja, hogy a kolozsvári unitárius kollégium és a kunszentmiklósi refor
mátus gimnázium könyvtárában van egy-egy példánya. Ε folyóirat 


