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I . É S I I . K Ö T E T É H E Z . 

Az I. kötethez, i 

i . 

Nagyszombat, 1679 (kiegészítés Szabó K. RMK. I. 1241-hez). 

Az KERESZTYÉN | Igaz | VITÉZEKNEK, | Rires Nagy | VEZERJE, | GENE-

RALLYA, | A\ A\ | PRAEDIKATIO | Mellyel \ Dûcsôsseges Prothomartyr | Sz. 

ISTVÁN | Napján \ Nagy-Szombati S%mt Miklós | Pufpok Templomában 

praedikállot, | SZILI ANDRÁS, | Scopiai Pufpok, Földvári Apátur, Csáfzár, | és 

Koronás Király Urïïk ô Fölsége Tanátsa. [ Nyomtattatott Nagy-Szom

batban az Academiai bôtûkkel. | M.DC.LXXIX. Eítendoben. || 

Rövid címét SÁNDOR István után (M. Könyvesház 54.1.) közli SZABÓ K. 
RMK. I. 1241. sz. a. — SZTRIPSZKY, valamint az újabb szakirodalom nem 
ismeri. — A 8-r. 7 számozatlan és 23 számozott lapra terjedő nyomtatvány 
A 2—4. lapjain a szerző latin nyelvű ajánlása gróf Eszterházy Pálhoz, az 1—23. 
lapokon a klasszikusokból és a Szentírásból, valamint az egyházatyákból vett idé
zetekben bővelkedő karácsonymásodnapi Szentbeszéd olvasható. A most 
előkerült szép példány LOVÁNYI Gyula (Bpest) birtokában van. 

TÓTH LÁSZLÓ. 

2. 

Kolozsvár, 1686 (kiegészítés Szabó K. RMK. I. 1352-hez). 
SZABÓ K. a fenti szám alatt írja le HEGYESI István : Kegyességnek Nagy 

Titka c. munkáját, amelynek több példányát ismeri. Leírása szerint a mű 
8-r. 8 sztlan levél -J- 855 lap -\- nyomdahibák 3 lap terjedelmű. E mű
nek most egy olyan példánya került elő, amely eltér a Szabó K. által leirot-
taktól. Tartalmában, nyomdai kivitelében azonos, azonban a sajtóhibák itt nem 
is egészen egy lapra terjednek. A két példány sajtóhibáinak összevetéséből 
kiderül, hogy a most előkerült példányban a Szabó K. által leírt példány 
hibái legnagyobbrészt ki vannak javítva, helyükbe azonban néhány más 
nyomdahiba került. Nyilvánvaló, hogy itt egy átnézett új levonattal van dol-

1 Az utolsó számozott adalék [524.] folyóiratunk 1917. évfolyamának 
98. lapján szerepel. 
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gunk, amit a mostani példány gondos tipográfiai kivitele is (pl. a hibás nyomású 
őrszavak kijavítása a 13. sztlan és a 165. lapon) bizonyítani látszik. A szépen 
megmaradt példány, amelynek egykorú bekötési tábláján kívül S*N*A*i686. 
felirat, belül pedig «Ex libris Stephani Nobilis Almasi 1686» feljegyzés olvas
ható, jelenleg LOVÁNYI Gyula (Bpest) birtokában van. TÓTH LÁSZLÓ. 

A II. kötethez.1 

1. 

[285] Lőcse, 1667. 

@in neme | drftnbung | einer a l lgemeinen I 3írit^meíifd)en [ 
^rctctif. I Julii Caesaris | oon ^ a b u a : | 2öelcí)e an a l len Dr* | ten/ 
im ßauffen / oerfauffen / unb »erljanbeln aller* | [:Iem] $auffman§ 2Öarjren / | 
[:fo m:]ol in groffen alá ïleinen / in | [:aH:]erf)anb ©orte 9Jlûn| / aud) \ [:b:]ie 

fleine Winnie j in groffe | [:un]b bie groffe in fleine gu | nermanbeln / bienft* | 

Ijcr) ift. | $ e | t mieberumb auffê | nem mit fleifc ßorri* | girt unb 

gebef* | fert. | ©ebrucft gur Seutfcfjau /1 bet) Samuel Bremern /11667. 

Ennek a számoló könyvecskének a XVII—XVIII. századból eddig tizenkét 
magyar és két német kiadása volt ismeretes. A most előkerült példány, amely 
a legrégibb a német előszóval ellátott kiadások közül, 8-r. A—05=14 í v = i i 2 
sztlan levél. Az utolsó levél hiányzik, a címlap pedig a kötés által némileg 
rongált. A Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtárának tulaj
donában van. TÓTH LÁSZLÓ. 

2. 

[286.] Nagyszombat. [H. é. ny. n.] [1707. körül.] 

Bossani Wolf. PHILOSOPHICUM | A. B. C. j Sive | Sacculus Diítindio-
num in Phi- | lof. ufitatiffimarum in ufum DD. | Neo-Baccalaureorum 
Tymavienfium fuc-1 cin&é explicatarum oblatus Honoribus Eorundem. | 
Dum Juh | R. P. PAULO SOMALOVICS | è Soc. Jefu, AA. LL. Phil. & 

SS. | Theol. DocL nec non Inclytae Facult. | Phil. Decano Spectabili. | 

Per | R. P. WOLFF. BOSSANI | Ex eadem So. JESU, AA. LL. & | Phi l 

Doclorem, ejusdèmque Profeíforem | Ordinarium in Alma Archi-Epifc. 

Univ. | Tyrnav. recens crearentur, Ordine, | quo seqvuntur. | (NB. Itt 

következnek a nevek : három a cimlapon s a többiek a 2. és 3. lapon. 

1 Az utolsó számozott adalék [284.] sz. a. az 1918. évf. 85. lapján 
szerepel. 



254 MAGYAR KÖNYVESHÁZ 

[Tyrnaviae, Typis academicis, 1707 tájt.] 12-r. Elől 2 sztlan lev. 48 1. 
Végül ez áll : Reliqvum amice Leítor dabimus brevi. 

Budapest, Egyetemi Könyvtár. 
[NB. E mű nem más, mint BOSSANI Sacculus etc. c. müvének első 

48 lapja, az elől álló két sztlan levél s itt a 48. lapon jelzett megjegyzés nélkül. 
Ebből az következtethető, hogy ez korábbi, mint az 1707-iki kiadás. A nyomás 
is egyébként azonos. Azok a nevek, melyek a Szabó K. RMK. II. 2289. és 
2338., valamint a most leírt változatban mint baccalaureusok előfordulnak, 
mint Franc. Barbacsi, Andr. Rocsak, Petrus Zigo, ennek hosszú névsorában is 
olvashatók. Ez is mutatja, hogy ez a változat az 1707. vagy inkább az 1708-ik 
évből való. SOMMERVOGEL : Bibliothèque de la Comp, de Jésus nem ismeri. 
I. 1854. has.] FERENCZI ZOLTÁN. 

3-

[287.] Nagy-Szombat, 1708. 

Bossani Wolff. SACCULUS | DISTINCTIONUM. | Continens ordine 

alphabeti-1 co digeftos terminos, quibus inter | difputandü ex univerfa 

Philofophia | uti Solennus | Quem Sub Gloriofis Aufpicijs. | Adm. Reverendi 

Domini Domini \ GEORGII | BANOCZI. | Ecclefiae Bogdanoczenfis Plebani 

Ze-1 lantiffimi &c. Domini Patroni fui gratio- | fiffimi. | Publice propofuit. \ 

Occafione difputationis ex univerfa Philofophia factae | Nol. ac Eruditus 

Dominus | D. PETRUS ZIGO. | Ungarns Longovillenfis ex Comit. | Pofon. 

AA. LL. & Phil. Baccal. nec non | pro fuprema ejufdem laurea candi-

datus. | Praefide | R. P. Wolff. BOSSANI. | è Soc. Jefu, AA. LL. & Phil. 

Dod. ejusdemq ; | Prof. Ord. nec non Facult. Phil. p. t. Seniore. 

Tyrnaviae, Typis Academicis. 1708. 12-r. Elől 2 sztlan levél. (Petrus Zigo 
ajánlása) 168 1., 2 sztl. lev. (Thèses ex universa philosophia.) 

Budapest, Egyetemi Könyvtár. 
[NB. A két első levelén kívül ugyanaz, melyet SZABÓ K. leír RMK. 

II. 2289. és 2338. sz. a. SOMMERVOGEL: Biliothèque de la Comp, de Jésus 
nem ismeri. I. 1854. has.] 

FERENCZI ZOLTÁN. 




