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MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 
A'Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyó

iratot indít meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai könyv
tárak közlönye óhajt lenni. 

Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tar
tozó értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket. Is
mertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, neve
zetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá összeállí-
tandja a magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a ha
zánkat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos jegy
zékét. 

Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűj
tők felszólásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazoknak 
szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalko
zásuk ezen térre vezet. 

A „Könyv-Szemle" megjelenik évenkint 20 ívnyi terjedelem
ben, két-havi füzetekben, díszes kiállításban. 

Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt 
2 frt 40 kr. 

Az előfizetési pénzek Knoll Károly úrhoz a M. Tnd. Aka
démia könyvkiadó hivatalába, vagy a legközelebbi könyvkeres
kedésbe, egyéb küldemények és irodalmi közlemények a M. Nem
zeti Múzeum könyvtárába küldendők. 



. A "MAGYAR KÖNYVÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ. 

K ö z l i : Abafi Lajos. 

„ P l a n u m egy t ö k é l l e t e s M a g y a r B i b l i o g r á f i a és 
S z ó k ö n y v i r á n t . P e s t e n , T r a t t n e r J á n o s T a m á s betűi
v e l 1814." Ez a czime egy igénytelen 8-rétű, 14 számozatlan le
vélre (28 oldalra) terjedő iratkának. Sehol és senki által nem láttam 
ez iratot felemlítve, pedig felette érdekes látni, hogy már 11 évvel 
Sándor István „Magyar könyvesháza" megjelenése (1803) után — e 
nagyszorgalmú mű hézagosságát és gyarlóságát átlátva, de meg sem 
említve — mint érezte egy lelkes kör égető szükségét egy magyar 
könyvészetnek, és mily úton-módon gondolta s tervezte azt lehetőleg 
teljesen és tökéletesen előállíthatni. 

Az „Előbeszéd"-ben (Kolozsvár, 1814. jun. 17.) elmondja Döb-
rentei Gábor, hogy neki adták át Kovachieh Márton György és fia 
Kovachieh József Miklós — mindkettő jeles történész — e tervezetet, 
melyet „Doetor Gyarmathy Sámuel Gramatikusunk" magyarra fordí
tott. „Ezen plánum, Mélt. Kormányszéki Tanácsos Kenderessi Mihály, 
Mélt. Báró Wesselényi Miklós úrfi, Eő-Tisztelendő Plébános Szabó 
János, Mélt. Kormányszéki Titoknok Kanyó László, Tisztel. P. Koros 
István, és T. P. Búzna, s Prof. Bergai, Tiszt. Prof. Szilágyi Ferencz, 
Prof. Méhes Sámuel, Prof. Hegedűs Sámuel, Tiszt. Prof. Molnos 
Dávid és Tiszt. Szász Mózses Urak jelenlétében'felolvastatott, hely
ben hagyatott." Wesselényi ajánlkozván a nyomatási költség fedezé
sére, megbízta a gyülekezet Döbrenteit e tervezet kiadásával, mire ő 
annál készségesebben vállalkozott, „mivel •—• úgymond — a Gyűlés
nek néhány Tagjai, kik a munkára magokat ajánlották, az ittlóvő 
Akadémia s Eeformátum és Umtármm Kollegyiom Bibliotékájiban, 
mint a N.-Enyedi E. Kollegyioméban találtató magyar könyveknek 
Katalógusát már el is készítették, s azt Doetor Gyarmathy Sámuel 
Urnak, ki ezen munka Eendbeszedőjének választatott, általadták." 

M. Kónyy-Szemle 1876. 10 
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A „Plánum" bevezetésében el van mondva, hogy csak az iro
dalom és nyelv művelése teheti valamely nemzet nevét valóban 
fényessé; erre nézve szükséges a régi magyar irodalmat átkutatni s 
a nép közt még lappangó szókat összegyűjteni és ezekből tökéletes 
szótárt készíteni, mely alapja lehetne a nyelv további fejlesztésének. 
Ezt azonban egyes ember nem viheti végbe. E ezéíra társaság ala
kulása ajánltatik, melynek mindenki tagja, ki közreműködik. 

„Lássuk már mi légyen fő és első tárgya ezen társaságnak, 
melyre törekednünk kelljen. Csak két munkát kivánnánk mi attól. 

I. Magyar Bibliographiát, azaz olyan lajstromot, melyben a 
Typographiáuak feltalálásától fogva kinyomtatott minden magyar 
könyvnek Titulusát (czímjét) egész a 18-ik századig betűrend szerint 
rakva találtatnék. 

II. Egy legtökéletesebb magyar szótárt (Dictionariumot). 
Az első munka lenne az a kútfő, melyből a szótárt lehetne 

csinálni. Abból kapnánk a Literaria Históriára tökéletes bevezetést, 
megesmérvén az írókat és könyveiket, melyeknek tudása nélkül nyel
vünk mívelésére elég ezélt nem érhetünk. A másodiknak pedig, úgy 
mint a tökéletes szótárnak hasznát nincs olyan hazafi, a ki által 
ne látná. 

Mi módon lehet tökéletes magyar Bibliothecára (könyvtárra) 
szert tenni ? 

1-ször. Vágynak sok magyar irott vagy nyomtatott könyvek a 
közönséges Bibliothekák között. 

2-szor. Az iskolák tanítói, papok, közönséges hivatalbéli sze
mélyek és magános tekintetes nemesek mind a két nemen bírnak 
külömbféie magyar könyveket s kéziratokat, és ezeknél is jó kútfőre 
lehet találni, melyből sok könyvekről tudósítást vehetünk. Annak 
pedig módja e következendő leghelyesebb volna. 

3-szor. Kiki írja a maga keze alatt levő könyveknek tökéletes 
lajstromát és küldje el a fő-társaságnak rendbeszedés végett. 

•4-szer. Ezen lajstrom írásában következendőket kell vigyázni : 
a) Ha nem kell sokat írni, minden könyvet egy negyed levélre, ha 
többet kell, kettőre, de azt is negyed formába hajtva, írják, b) írják 
le a könyvnek egész czímjét, az első szótól az utolsóiglan. c) Jegyezzék 
meg milyen a könyv formája, melybe nyomtattatott, váljon egészbe, 
félbe vagy negyedbe, 8-ad, 12-ed, 16-od vagy 32-ed részben, s a t. 
d) Hány lapokból vagy levelekből ? vagy hány darabokból áll az egész 
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könyv? s a t. e) Ha ezímjéből ki nem tetszenék, ki, hol adta ki és 
nyomtatta ? f) és váljon valamely könyvvizsgáló helybenhagyásával 
vagy a nélkül jött világ eleibe, g) Milyen elosztása van benne a 
tárgyaknak ? h) Ha valami tudósítás van arról az íróról vagy az ő 
könyvéről s miféle nyelven íratott, mindezeket is fel kell jegyezni. 
i) Ha névtelen volt az író, de mégis tudják, fel kell jegyezni, k) 
Végtére hozzá kell tenni , hogy és hol bírja ezt az így lerajzolt 
könyvet, és az is, a ki így megírta, tegye nevét alája. 

5-ször. Nagyon rövidülne ezen munka, ha elébb a közönséges 
könyvtárakba való könyveket, melyek a eollegiumban vagy klastrom
ban találtatnak, betűrend szerint leírnák, belé jegyezvén az írót, a 
munkát és a kiadásnak helyét, s ezeket a magános személyekkel kö
zölvén, azok esak az olyan magoknál levő könyveket írnák le, melyek 
azon könyvtárba leírva nem volnának, most így nem kónyteleníttet-
nónek ugyanazon könyveket annyiszor leírni és a magános személyek 
könnyebben jutnának a dologhoz, jobb szívvel rávennék magokat. 

6-szor. Minden könyv, a melyet leírtak, légyen egy különös 
4-ed levélre, s ha az nem elég, kettőre leírva, hogy az egyenlőséget 
meg lehessen tartani s a leveleket általeserélgetni, elébb vagy hát
rább teddegélni,- betűrendbe szedni és mikor azoknak száma sok volna, 
azokat zavarodás nélkül vizsgálni, hogy váljon ez a könyv már másutt 
ninesen-e előszámlálva egy 4-ed levélbe, a feljebbi 4-ik szám alatt ki
tétetett útmutatás szerint leírni ; de ha már egyszer mégis leírva volna, 
ezt ugyanazon levélnek végén tűntetni fel, hogy az ő nyomtatványa 
(exemplárja) amattól, melyet már másutt előszámláltak, külömbözik, 
hanem a könyv bittokosának nevét és azét is , a ki azt leírta , írni 
alá. Ugyanezt kell érteni arról is , ha valakinek valamely História-
írótól valamely Litteraria ismerete (tudományos tudósítása) volna 
magáról vagy könyvéről, melyek az előtte álló leírásba nem találtat
nának vagy feljegyezve hibásan volnának, ezt pedig vagy a recensio 
tulajdon levelére jegyezné fel, ha üresség volna, vagy külön levélre. 
Azonban a kinek tetszenék, a magánál levő könyvet újra leírhatná, 
ha mások azt reeenseálták is , hogy az ott való hiányosságot kipó
tolná, de mindenkor a reeensornak a maga nevét alá kell írni. 

7-szer. Ezen sorba nem kellene belé tenni egy recensiót sem, 
hanem ha a mely épen a kezében lévő exemplárból dolgoztatnék ki, nem 
pedig valami más könyvekből vétetnék, mely valamely munkát eléhoz 
(citál), hogy így az olvasók bizonyosak lehetnének azon könyvnek 

10* 
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kinyomtatott voltáról Ha azért valaki az ilyen módon eléhozott 
és említett könyveket fel akarja jegyezni, azt csak a könyvnyomtatói 
jegyzésekbe (Mer notifias Bibliographieas) jegyezze fel, hogy így ha 
történnék, hogy az így említett könyveket megtalálták, melyeknek 
pedig exemplárja a dolgozó Tagok közzúl egyiknél se volna, az e 
féle könyvek lajstromát csak renclkivűl és toldalék módjára kellene 
oda ragasztani. 

8. Itt azt kiki magától általlátja, hogy minden, a ki a Társa
ságba beállani méltóztatik, nem csak a maga könyveit, hanem még 
a maga szomszédságába lévőket is méltóztassék leírni, ha kezéhez 
kaphatja Az ilyen Becensor ez által a Társaságtól annál na
gyobbra becsűltetik. " 

Ezután következik hosszadalmas leírása azon módoknak, hogy 
mikópen kellene a könyvtárak könyvészeti kiaknázásánál eljárni ; 
ugyanis egy könyvtár-jegyzéket el kellene készíteni s azt a második 
könyvtárral kiegészítés végett közölni ; az így bővített jegyzéket a 
harmadik s így tovább az ország minden köz- és magán-könyvtáraival 
közölve, végre készen kerülne vissza a Kolozsvárt lakó rendezőség 
kezéhez, .hogy a kéziratot, újból átvizsgálva, sajtó alá készítse. 

„Mi haszna lenne — folytatja a Plánum — hát már a Philo-
logico Litteraria Társaság egy ilyen széles munkájának? Erre a 
kérdésre jó szívvel és könnyen megtelelünk : ebbe találnék a Magyar 
Literaria História nagy részét, mely tökólletesen kidolgoztathatnék, 
és a melylyel dicsekedhetnénk úgy mint minden pallérozott Nemzetek 
méltán dicsekednek, mikor a Literaria vagy nemzeti Históriának vala
mely részét megvilágosították , mely sok más ' esméreteknek szép 
világosságot ád, s egyszersmind megmentenők magunkat azon tunya 
nevezettől, melyet az idegenek szemünkre hányhatnának, ha tovább 
is a Hazai esméretségek kútfejét kikeresni érzéketlenül restellenék, 
de még más oldalról is igen nagy dicséretre lenne méltó ez a munka; 
mert ez által utat nyitnánk egy oly eszközre, mely nélkül a Magyar-
Szótár írásában ellennüuk lehetetlen. Hogy ezt világosan megmutas
suk, menjünk által a Pbilologieo Litteraria Magyar Társaság mun
kájának második szakaszára, mely a M a g y a r , D e á k , N é m e t 
v a g y m é g más n y e l v e k b ő l .is ö s z v e r a k o 11 s m e g v i l á 
g o s í t o t t S z ó t á r . " 

Erre nézve szintén a munka felosztását ajánlja a Plánum. A 
szótár czéljából legelőször is a nyomatott könyveket kellene forgatni ; 
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a bibliát böngésszék a papok, mások mást és írjanak mindent külön-
külön czédulákra s küldjék a központi rendezőnek. De miután az írók 
nem alkalmaztak minden létező magyar szót, a nép közé kell menni 
s az egyes tájakon divatozó szókat kutatni általában, különösen pedig 
a kertészetre vonatkozókat kertésztől és ugyan úgy az illetőket az 
illető kézművesektől, molnároktól, hajósoktól, földművesektől, keres
kedőktől s a t. A jó szókat restituálni vagy általánosítani, az ujonan 
jaragott rósz szókat pedig, mikre megfelelőbb tősgyökeres szónk van, 
ki kell lökni s a t. 

Plánumukat a két Kovaeliieh — kik akkoriban bejárták Erdélyt 
történelmi források kutatása s gyűjtése ezóljából — következőleg 
fejezik be. 

„Ha mi, kiknek egyikünk már öreg, másikunk felserdült álla
potba lépett (az apa született 1744-ben, a fiú 1798-ban), família és 
atyafiságok nélkül lévén , kiknek kedveért kellene valamit cseleked
nünk, több igyekezeteiak között, melyeket Hazánkért felvállaltunk, 
hosszasan tartó Diplomatieo-literaria Expeditiot tulajdon költségünkön 
kezdvén, életünk veszélyeztetésével terhes utakat folytatván, sok 
munkát, alkalmatlanságot, hideget, meleget, éhséget, szomjúságot 
szenvedtünk, hogy hazánkhoz való hív szeretetünket és tiszteletünket 
megbizonyítsuk ; azt nem képzelhetjük, mint lehetnének mások oly 
érzéketlenek, hogy annak csak béres szolgáji kívánnának lenni, mintha 
az önként is nem elég adakozó, nem elég nemes, felséges és dicsé
retre méltó volna. Beméljük tehát sokak, oly nemes gondolkozásra 
emelkednek, hogy minden tulajdon hasznok várása nélkül is, Hazá-
joknak s a Magyar népnek díszesítésére valami munkát fordítani nem 
restelendnek , mely által nem szegényűlnek, hanem inkább dicsőb
bekké, és a Nemzet pallérozódásának örök emlékezetre méltó eszkö
zeivé lesznek." 

Végűi értesíttetnek a magyarországi közreműködő hazafiak, hogy 
gyűjteményeiket Pestre, Helmeczi Mihály philosophiai Doctorhoz 
küldjék. 

íme e „Plánum", mely papiroson igen szépen ki volt czirkal-
mozva, de egyáltalában kivihetetlen volt ily alakban ; a mint hát csak
ugyan annak is maradt, a mi kezdetben volt : pium desiderium. 



PÁZMÁNY PETEK 
NÉGY I S M E B E T L E N MEKKÁJA. 

K ö z l i : F r a k n 6 i V i l m o s . 

III. 

1613-ban, vagy a következő év elején, a felső-magyarországi 
nyomdák egyikében, — a hely, kiadó és fordító megnevezése nélkül 
— napvilágot látott „ L e l k i O r v o s s á g " ezím alatt egy német
országi helvét hitvallású író munkájának magyar fordítása. Ez elé a 
fordító „Beszéd" ezím alatt egy félívnyi terjedelmű előszót helyezett, 
melyben Pázmánynak Kalauzát megtámadta. 

Ezen munkának is elvesztek összes példányai. Egyet sem isme
rünk. Pázmány A1 v i n c z i t tartotta a munka fordítójának , az 
előszó szerzőjének. Es a harczra mindig készen állva, csakhamar egy 
kis munkát bocsátott közre ily ezím alatt : 

„Az O a l v i n i s t a P r é d i k á t o r o k í g y e n es er ke ole.se. ji 
t e k e l l e t e s s é g n e k , T e v k e o r e . M e l l y e t a z E e l f e o l d e o n 
n y o m t a t o t L e l k i O r v o s s á g n a k e l e o l j á r ó b e s z e d ó b e o l 
s z e r z e t L e t h e n y e i I s t v á n . 

N y o m t a t t a k B e c s b e n , A n n o M. DO. XIV." 
Kis nyolezadrétű számozatlan 48 lap. Egyetlen ismert ép és 

teljes (marmaros-szigeti) példányának czímlapjára Pázmány saját ke
zével írta: ,,E. P. P e r e n e z f f i " , a kinek t. i. a példányt aján
dékul adta. 

Mert kétségtelen, hogy szerzője Pázmány ; bár különös és 
megmagyarázhatatlan, hogy L e t h e n y i I s t v á n álnév alá rejtő
zött. Ugyanis létezett egy ily nevű protestáns író, ki 1633-ban 
Osepregen, hol prédikátor volt, „Az Oalvinistác Magyar Harmoniaia-
nac . . . meg-hamisétása" czímű polemikus munkát adott ki. De lehet, 
hogy Pázmánynak 1614-ben ama Lethenyeiről semmi tudomása 
nem volt. 

Pázmány bevezetésül „eleol iaro level"-et intéz Alvinczi Péter
hez. Mert habár a „Lelki Orvosság" névtelenül jelent meg, „a kik — 
úgymond — ebet szeorin s embert beszódin meg szoktak ismerni, 
azt csergetik, hogy a te Humanitásod vinnyeiébeol keolt az iratoeska. 
Nem tagadom, hogy az menyire toellem lehetet mentegesselek tégedet 
szereteo Alvinczi Uram, es azt feleltem erre az vádolásra, hogy egy-

http://ole.se
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szer néked az kása meg égette szádat, és magaddalis meg ismertettek, 
hogy másra termettél te, nem a- tudós emberekkel való disputatióra. 
Azért, az k i r á l y k e n é s h e z * ) (tudódé ?) es az Eeiedelmek 
Testamentomossagahoz nagy ob kedved vagyon, hogy sem az hitnek 
igazgatásához es az beoles Írásokhoz." 

Mindazáltal e válaszát két okból intézi hozzá. Először, hogy 
biztos tudomást nyerjen tőle arról, vájjon csakugyan ő szerzője a 
Lelki Orvosság előszavának. Es „Másodszor hogy temagad légy itíleo 
biro benne, mely szemtelenül eziganykodnak az Calvinista Prédikáto
rok, mikor az régi keresztyenek tudomanyarul beszelnek. Es incsed 
eoket, hogy ha Istenteul nem felnek, es tellyesseggel el vetemedtek 
a csalárdságra, ám bár csak az emberekteul való szégyenletekben 
meg ráncsak néha az fekeleot ('?), es csúnyábban berentuallyanak." 

A munkácskát négy részre osztja. Az elsőben kifejti ,,mi adót 
.okot ez iratocskara." Ugyanis az Alvinczi-féle előszó ismételte azt a 
gyakran felhozott vádat, hogy a katholikusok bálványozok és a szen
teket imádják ; megemlíti azt is, hogy az ő „Isteni igazságra vezérlő 
Kalauzát" A. mindig „Pokolra vezérlő Kalauz"-nak ezímezi. 

A második résznek czíme : „Ozimeres hazugsági az Calvinista 
Beszelleonek." Pelhozá ugyanis az Alvinczi-féle előszónak következő 
helyeit: „Az keonyu kohlo Jesuitak tagadgyák, hogy eok a meg
holt szenteket segítségéül hínák . . . Tagadgyák, hogy az Szent Mariát 
imadgyak." Pázmány csak röviden szól e kérdésről, és olvasóit az 
Alvinezihez intézett „Öt levélre," valamint a Kalauzra utalja. Azon 
ellenvetésre pedig , hogy „sohult nem olvasunk illyen formán való 
segítségéül hívást, Halgas meg engemet Ur Isten az Ábrahámért", 
az ó-testamentomi szent könyvekből vett öt idézettel felel meg. 

A harmadik rész czíme: „Bavasz álnoksága az B e s z e d szerzeo-
nek." Ez a szűz Mária tiszteletére vonatkozó kérdéseket tárgyalja. 

Végre a negyedik rész hivatva van kimutatni : „Meli bolondul 
bizonittya az Beszed szerzeo Calvinista. hogy az Szenteket nem. kel 
segítségéül hínunk. " 

„Minek eleotte — úgy mond — az te bizonysagid rontásához 
kezdgyek, elseobennis azt kívánom teolled, mivelhogy arra tanítasz, 
hogy semmit ne hidgyek valamit az szent irasban meg nem mutat-

*) Ezen czélzást nem lehet másként magyarázni, mint úgy, hogy Alvinczi, 
miként később Bethlen Gábort, már Boeskay Istvánt is rá akarta beszélni, hogy 
magát koronáztassa meg. . 
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hatsz , mutasd meg , hol vagyon írva ez az ti tudománytok : Nem 
szabad az szenteket kérni, hogy érettünk imádkozzanak. Ha e z t 
az s z e n t Í r á s b a n fel t a l á l o d ma m o n d o k e l l e n e az Pa-
p i s t a s a g n a k . Ha fel nem találod, ne bánd hogy szódat fogadom 
és el nem hiszem az mit az irasban nem olvasok." 

Azután felel három érvére, melyekkel a szentek segítségül hívása 
ellen harezolt. 

A nyelv és előadás világosan hirdette , hogy Lethenyei neve 
alatt Pázmány lappang ; •— ez iránt senkinek sem lehetett két
sége. Legkevésbbé Alvinczinek, a ki még ugyanazon évben egy 
„Tükör" czímű munkában válaszolt, melyből azonban egyetlen pél
dányt sem ismerünk. Erre szintén 1614-ben Pázmánytól megjelent 
az „Igazságnak Győzedelme" czímű munkája, melyben a fennebb 
ismertett munkát magáénak elismeri. *) 

IV. 

Pázmány ugyanakkor, midőn a magyarországi kálvinisták egyik 
vezérével, Alvinczi Péterrel megmérkőzött, a magyarországi l u t h e 
r á n u s Í r ó k k a l is háborúban állott. 

1614-ben Z v o n a r i c h I m r e esepregi prédikátor Haffenreffer 
Mátyás tübingai protestáns hittudósnak munkáját magyar fordításban, 
ily czím alatt bocsátotta közre : „A szent Írásbeli hitünk ágainak bizonyos 
móddal és renddel három könyvre való osztása." Éhez Zvonarich egy 
Nádasdy Pálhoz intézett ajánlólevelet ós Nagy Benedek kőszegi tanító 
előszót írt, melyben a „ K a l a u z " ellen heves támadást intéz.**) Erre 
Pázmány, ismét álnév alatt, ily czímű ezáfoló-iratot adott ki : 

„ C s e p r e g i M e s t e r s é g , Az az H a f f e n r e f f e rn ek ma
g y a r r á f o r d í t ó t k o e n y v e e le i ben fueg g e s z te t t le ve-
l e k n e k , e z e g é r e s c z i g á n y s á g i ós o rcz a-sz égy e n í t o e 
h a z u g s á g i . M e l l y e t az I g a z s á g n a k o t a l m á r a i r t 
S t y l M i k l ó s . 

N y o m t a t t á k B é c s b e n 1614 É s z t en d e o b e n . " 
Kis nyolczadrétű számozott 76 lap. (Egyetlen ismert, teljes és 

ép példánya a marmarosszigeti collégiumban.) 
Minthogy a Haffenreffer-féle munka Nádasdy Pálnak volt ajánlva, 

Pázmány szintén neki ajánlotta a magáét. Erre — úgy mond — két 

*) L. Pázmány Péter és kora ez/mű munkámat. I. 137 és kk. 11. 
**) L. u. o. I. 147. 1. 
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ok indítja. „Egyik az Nagyságod Uri személyének beocseulletes mél
tósága, melly az Magyar nemzetség keozeot nevezetes Uri-gyeokérbeol 
származván, sok szép ioságoknak gyeumeoleseozeo veszszeiével napon
ként nevekedik, és országunknak deucseosséges magasztalására való 
szolgálatokat ifiusaganak sengeieben mutat." A másik ok „az igaz
ságnak felfordíthatatían ereossegehez való bizodalmom." „Mint az 
Palma fából csinált gerendák az terh alat, le nem haiolnak, seot fel
emelkednek ; és az arany, meg nem emésztetik, seot meg tisztíttatik 
az egeo teuzben" : úgy a kath. egyház tanainak igazságát is a tá
madások még inkább kiderítik. „Nem kel éhez meszeunneu keresgetet 
ielenseg; esak az Nagyságod beocseulletes nevének aiánlot Hafen-
reffer keonyve eleiben feuggesztet levelekbeolis nylván lehet. Mely 
leveleknek, sok boytoriánnal egybe csoportozott eusteokét, reovideden 
meg feuseuleom, és az Tekintetes Magyar Nemzetseggel szemlátomást 
megismertetem, hogy az vj prédikátorok cselefendi habahuriaia csak 
ravaszság, csavargás, hamisság, szemfiny vészes ; melyben sem igaz
ság, sem okosság, sem szemérmetesség nem találtatik. Ennek pedig 
itíletit Nagyságodra magára hagyom." 

Az e l ső r é s z b e n (11—22. 11.) azt igyekszik kimutatni, 
hogy „az esepregi tanítás szerént, távuly esett az Apostoli igazságtúl 
az Luther hit," azaz aZvonaries-féle ajánlólevélből kovácsol fegyvereket 
a protestáns felfogás ostromlására. Zvonarics azt mondja, hogy minden 
időben voltak, kik az igaz s apostoli tudományt oltalmazzák és ma
gyarázták. Pázmány ezzel szemben így okoskodik : Nem voltak min
den időben a kik az ágostai hitvallásnak a halottakért való imádságra, 
a böjtre, a római pápára vonatkozó tanait oltalmazták; tehát ezek 
nem képeznek igaz és apostoli tudományt. 

Zvonarics azt mondja, hogy az egyháznak minden időkben vol
tak rövid írásai, melyek az egész mennyei tudományt röviden, rendben 
és világosan előadták. Pázmány ezzel szemben felállítja e tételt: az 
egyháznak soha sem voltak oly rövid írásai, melyekben az ágostai 
hitvallás világosan benfoglaltatnék ; az tehát nem tekinthető mennyei 
tudománynak. 

Zvonarics azt állítja, hogy hamis vélekedésben van az , a ki 
valamit azonkívül hiszen, a mi a bibliában foglaltatik. Pázmány erre 
így szól : Zvonarics és bitsorsosai hisznek oly dolgot, mely a szent 
írásban nem foglaltatik, tehát hamis vélekedésben vannak; és idézi 
a Zvonarics-féle ajánlólevélből azt a helyet, a hol mondja, hogy az 

• / 
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apostolok eloszlásuk előtt az ő tudományukat összefoglalták és azt 
apostoli symbolumnak nevezték ; a miről a szent írásban nincs 
említés. 

A m á s o d i k r é s z b e n (23—50. 11.) a „Kalauz" ellen emelt 
vádakkal foglalkozik. 

,,Nem mertek — úgy mond — magok az Luther Prédikátorok 
az Kalauzban harapni : hanem egy csácsogó nyalka mesterkét taszí
tottak eloe , és az által turkálnak három vagy négy ezikkelykét az 
Kalauzban, az az egi nagy erdőében két veszoe szálat akarnak le
vágni , hogy az erdoe ligetes légyen. Ez pedig az nyelves Haris, 
foeloetteb elment az emberség melloel és torkig meruelt a szemtelen-
ségben. Azért gyermekded-korában , eroes zabolát rántok száiában, 
talám ez után nem lészen olyan hoeresoekoes. De nem szidalommal 
mint oe, hanem vakmerőé balgatagságának igaz feddésével, ha lehet 
eszére hozom nyavalyást ; és meg ismertetem vélle , hogy kueleomb 
az gyermekek kákumbákomiban széleskedni, és az túdos emberek 
írásán akadozni. Hogy pedig szégyen-vallását kuennyebben szenved-
gye, neveruel sem emlékezem, csak Szoczenak hivom." 

Előbb azonban a superintendensnek és seniórjának tiltakozását 
veszi bonczkés alá, a melyet azok a Kalauznak a protestáns lelkének 
erkölcstelenségéről szóló fejezete ellen állítottak ki, és úgy látszik a 
Haffenreffer-féle fordítás élén kiadtak. Ezen tiltakozásban kiemelik, 
hogy a Kalauz ,,magátul talált rútságokat ír az prédikátorokra" ; 
hogy az „sok Jesuitáknak egyenleo munkáiaból készíttetetet" ; hogy 
„oltalmazza az bordélyokat". Az első vád ellenében hivatkozik 
Bornemissza és Bőjthe superintendensek saját vallomásaira ; a har
madik ellen pedig egyszerűen utal a Kalauzra. 

Ezután áttér az előszóra, mely Luthert a Kalauz azon vádjai 
ellen védelmezi, mintha bujaságra, tanítana, a lélek halhatatlanságát 
tagadná s a t. Ezen állításait Pázmány fenntartja és támogatja. 

A h a r m a d i k r é s z b e n (50—60. 11) azon vád ellen védel
mezi a Kalauzt, „hogy nem igazán bizonyít az írásokkal, vagy ellop 
benne, vagy az hová igazít ot nemtalálod, vagy más idegen értelemre 
csigázza." 

A n e g y e d i k r é s z b e n (61—76. .11.) végre azon vádat uta
sítja vissza, hogy a Kalauz „veszedelmes dolgot tanít" azaz „meg-
tagadgya az mindenható Ember Christust." Kifejti a katholikus felfogást 
Krisztusnak isteni ós emberi természetéről. 
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Végűi írja : „Valék oly szándékban, hogy az Hat fél-réf ember 
írását is roevideden meg rostalliam, de tudgya Isten, szánom a nedoet 
ily el vetet koenyvre vesztegetni ; holot kiváltképpen a mi ollyas 
tévelygés ebben találtatik , azt elégségesen meggereblyélte és esoe-
pueieboel ki rázogatta az Kalauz." 

A MAGTAB NEMZETI MÚZEUM • 
SZÉCHENYI ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÁNAK RENDEZÉSÉRŐL. 

K ö z l i : Barna Ferdinánd. 

Á magyar nemzeti múzeumi könyvtár magvát képezett gr. 
Széchenyi Ferenez-féle könyvtár rendezésére a Denis-félè rendezési 
szabályzat volt elfogadva, s végre is hajtva, — a mint erről az ez 
iránt érdeklődők az akkori könyvtár nyomatásban megjelent Katalog-
jából (Catalogua Bibliothecae hungaricae Széchenyianae mindenki 
meggyőződhetik. 

Denis rendezési szabályzata is mint valamennyi múlt század
beli könyvtárrendezések egy magasb elvből indul ki ; — ez az elv 
Denisnél mint egyébbként igen becses müvéből : „Einleitung in die 
Bücherkunde" láthatni Salamon példabeszédei 9-ik fej. 1. verséből 
van merítve: A bölcseség házat épített magának s hét oszlopot vá
gott ki. Ehhez képest ő is hét fő szakosztályt állított fel, melyek 
aztán a tudományok minden lehető elágazásait felkarolják. Az alosz
tályok (szakok) között mindig van egy olyan, mely a következő fő
osztály egyik szakával olyan a milyen összeköttetésben áll, úgy hogy 
a VII. főosztály az alárendelt szakokkal együttvéve egy szakadatlan 
futó, egymás közt összefüggésben álló össztani lánczozatot képez. E 
két főosztályok ezek: I. Hittudomány. II. Jogtudomány. 111. Bölcse
let. IV. Orvosi tudomány. V. Mennyiségtan. VI. Történettudomány. 
VII. Nyelvészet. És pedig kezdi a Hittudománynyal, mely az egyház-
zsüiatok_által összeköttetésben van a Jogtannal : — ettől a Természet
jog átmenetet szolgáltat a Bölcselethez, — mely ismét a Természet
rajz' által az orvosi tudománynyal lép összeköttetésbe. Ennek az 
Anatómiában talált oly közbenső tagot, mely azt a Mennyiségtannal ; 
ismét ez a Chronologiában a magáét, mely ezt a Történelemhez csa
tolja, honnan a Regény vezet az u. n. Nyelvészethez, ,mely végr_e__a 
Hitregészet közvetítésével a Hittudományhoz csatlakozik. Mondanom 

' 
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sem kell, hogy itt sok az önkény mind a kiindulás-, mind az egész 
rendszer megállapításában — de ne feledjük, hogy alig van tudo
mány, mely annyira eonventionalis szabályokon nyugodnék mint 
épen a könyvtári tudomány, és ha vau is elég oly dolog, melyekre 
ma már a könyvtári tudomány mai kifejlettsége mellett minden ta
pasztalt könyvtárnok teljesen egyet ért, — van elég olyan is, a 
melyre nézve a nézetek egymástól nagyon is eltérnek. 

Mint fentebb említem az alapító Gr. Széchenyi Ferencz könyv
tára a jelenlegi könyvtárnak csak is első magvát képezi vala, — 
azóta azonban e készlet annyira felszaporodott, hogy (nem szólván 
itt a kéziratokról, melyeknek legnagyobb és legbecsesb részét tisztán 
a gr. Széchenyi Ferencz ajándékára és a Jankovich-féle pénzen vett 
gyűjtemény képezi) a Széchenyi-féle könyvek egyrészt annak csak 
jelentéktelenül csekély részét képezik, más részt még ezeknek is igen 
uagy része időjártával többszörös példányokká alakult át. 

Eendezve csak is az alapító Széchenyi Ferencz adományozta 
könyvek voltak, a többi ujabb szaporulatok, a milyenek voltak a) a 
Jankovich-féle könyvkészlet, igen becses és nagy értékű ritkaságokat 
tartalmazó íj az Istvánffy-féle könyvtár, c) a Horváth * István-féle, 
d) a Müller Jakab Ferdinánd-féle, e) a Bóry Karolina-féle, fj a 
Kolcsey-féle, fi Ujhelyi-féle, g) Fridvalszky Imre-féle sat, könyv
tárak, g) a kötelezett példányok roppant tömege, valamint egyesek, 
szintén jelentékeny számot tevő könyveik. Jellemző e korra, hogy 
kivéve a Horvát I.-féle könyvtárt mind e részletes könyvtárak egyi
kével sem jöttek át az intézet birtokába nem csak rendezetteaalogu-
sok, de még csak a legegyszerűbb könyvjegyzékek sem. 

Az így felhalmozódott roppant készlet rendezése sem kezdetett 
meg egy félszázad alatt egész 1859-ik évig,*) a midőn a volt cs. k. 
helyhatóság az itteni személyzetet szervezte s az "azelőtti egyetlen 
őr és egy szolgához még egy segédőrt, majd utóbb még egy tisz
tet, — s még utóbb egy másik segédőrt is adott. Ugyancsak 
1359-ben hagyatott meg a könyvtárrendezós haladéktalan megkezdé
sének elodázhatatlansága, s fogadtatott el e ezélból a müncheni kir. 

*) E nem törődés annyira ment, hogy a beérkezett köteles példányok a 
legtöbb esetben föl se bontattak, hanem a borítékra rendesen ráíratott péld : 
„Praesent. 1810 die 14 Április" s azzal egyszerűen egymásra halmoztattak, e hal
mot én bontottam szét. 
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udvari könyvtár rendezési szabályzata. De azzal a lényeges eltérés
sel, hogy míg a müncheni rendezési szabályzat tisztán szakosztály
szerű felállítást rendel, — addig az itt mellőztetett, s a helyhez 
kötött, mint itt hijják vala' — szépészeti felállítás alkalmaztatott, — 
ez abból állott, hogy a felállításnál főleg a tetszetességre fordíttatott 
a figyelem, s a könyvek előbb állíttattak fel, s esak azután vétettek 
íel rólok a czímlapok azon rendben, a mint a nagyság szerint belő
lük kikerült sorban egymás után következtek, igaz, hogy a szakjok 
a ezímlap egyik sarkán gondosan feljegyeztetett, a mi által a maj
dan készítendő szak-catalogok készítése tartatott szem előtt, de e 
felállításnak igen nagy hátrányai voltak, és pedig a) helyhez kötött 
lévén a munka szakadatlanul nem folyhatott, s miután bútorozva csak 
egy terem volt (a 26000 frfc, melyet a hölgyek adtak össze 1860-ban 
az úgynevezett Széchenyi-teremre, és a nagy terem padolotára és 4 
támoszlopnak stukkóval való beborítására fordíttatott) mihelyt e te
rem polezai 2 sőt 3 sorosan is megteltek (miáltal a szépészeti fel
állítás legott illusoriussá vált.) a további munkálkodás legott meg-
szüntetődött. b) A czímlapokról helyi catalogot vettünk fel, — mely 
több időfecsérlésbe került, mint a mennyibe a szakrepertoriumok 
kerülnek vala, ha a könyvtár szigorúan a müncheni szakrendezési 
szabályzat szerint hajtatik végre, c) Az iránt minden tapasztalással 
bíró könyvtárnok tisztában van, hogy a tízezrekre menő számok a 
könyvtár kezelését szerfelett nehezítik, d) Maga a majdan készítendő 
szak-catalogok készítése is igen meg lett volna nehezítve, sőt miután 
ma már a rendezés végre van hajtva, saját tapasztalatomból állítha
tom, hogy beláthatlan időkre elhaladt volna ; a mi mikor bekövetke
zett volna, csak akkor fog vala kitűnni, hogy a sok munkával készült 
helyi catalognak pedig teljességgel semmi haszna. 

Ezek után áttérhetek magára a megejtett rendezés szellemének 
rövid vázolására. 

Az osztályozási terv feloszlik XII főosztályra, mindenik főosz- . 
tály több avagy kevesebb összesen 181 alosztályra, vagyis szakra, 
melyeket azonban mi az itteni kisebb könyvkészletre való tekintettel I 
összesen 117 szakra szállítottunk le. Ezeknek egybeállítása itt követ
kezik. 

I. Encyelopaedía. 3. Catalogi. . . . . Cat. 
1. História litteraria. . H. lit. 4. Ephenendos litter. . . Eph. lit. 
2. Notitia librorum. . N. libr. 5. Encyclopaedia. . . Enc. 



130 A magy. nemz. nruzeumi Széchenyi orsz. könyvtár rendezéséről. , 

6. Academiea . . . Acad. 
7. Scripta periodica . Per. 
8. Opera unius aucto-

ris collecta. . . Opp. 
9. Varia Var. 

II. Philologia. 
1. Linguae generatim. L. gen. 
2. Polygloglotta . . Polygl. 
3. Linguae hung. et 

affines . . . . L.hung. 
4. Linguae turc, tatár. L. turc. 
5. Linguae tur. reliquae L. tur. 
6. Linguae graeca. . L. gr. 
7. Lingua latina . . L. lat. 
8. Linguae latinae filiae. L. lat. f. 
9. Linguae germanicae. L. germ. 

10. Lingua Slaviea et 
letticae . . . . L. Slav. 

11. Linguae aricae . . L. ar. 
12. Linguae semiticae . L. sem. 
13. Linguae reliquae . L. rel. 
14. Auct. graeci profani. A. gr. 
15. Auct. lanni profani. A. lat. 
16. Auct. orient, et Iiebr. A. or." 
17. G r a p h i e a . . . . Graph. 

III. História. 
1. Geographia univ. et. 

miscell . . . . Geo. 
2. Itineraria. . . . It. 
3. Ohronologia. . . Ohrig. 
4. Heraldica et Genea

lógia Her. 
5. Antiquitates et Ar-

chaeol Ant. 
6. Numismatica. . . Num. 
7. História universalis. H. un. 

8. Ephemerides poli-
tieae Eph.pol. 

9. História antiqua. . H. ant. 
10. Hiatoria intercalaris. H. int. 
11. História europaea 

recens . . . . Eur. 
12. História germaniae. Germ. 
13. História Austriae . Austr. 
14. Hungarica a) histo-

rica Hung.h. 
b) eccles. Hung. e. 
£)litteraria.Hung. 1. 
d) juridiea. Hung. j . 

15. História Galliae . Gall. 
16 História Brittaniae. Britt. 
17. História Bussiae . Buss. 
18. H. rel'iqu, gent. 

Europaear . . . H. rel. 
19. História extra euro

paea H. EE. 
20. Bes. judiacae . . Jud. 
21. Biographiae • . . Biogr. 
22. História miscell. . ' H. mise. 
23. História Turciae . Turc. 

IV. Mathematiea. 
1. Mathematiea uni

versalis . . . . Math. u. 
2. Mathem. particularis. Math. p. 
3. Mathem. applieata. Math. a. 
4. Architectura civilis 

et hydraulica. . Arch. 

V. Physisa. 
1. Physica gen er. spec. 

et miscell . . . Phys. 
2. Chemia et Alchymia. Ohem. 
3. História naturalis 

generarim . . . H. Nat. 
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4. Zoológia . . . Zool. 
5. Physologia . . Phys. 
6. Lithologia ., . Lith. 
7. Oeconomia . . Oec. 
8. Technológia . . Teehn. 
9. Metallurgia . . Metall. 
0. Merçatura . . . Mere. 

VI. Anthropologia, 

1. Anthropologia et 
história generis hu-
mani Anthr. 

2. Paedagogia . . . Paed. 
3. Artes lusoriae et 

gymnasticae . . Gymn. ' 

VII. Philosophia. 

1. Philosophia uni
versalis . . . . Phil. 

2. Philos, specul. et 
élément. . . . Ph. sp. 

3. Philos, praetica. . Ph. pr. 

VIII. Aaesthetica. 

1. Litterae elegantiores 
generatim . . . L.eleg.g. 

2. Poetae et Oratores 
latini. . . . . P . O . lat. 

3. Poetae et Oratores 
italiei. ; . . . P . 0. it. 

4. Poetae et Oratores 
hisp P. O.hisp. 

5. Poetae et Oratores 
gallici . . . . P. 0. gall. 

6. Poetae et Oratores 
anglici . . . . P.O.angl. 

7. Poetae et Oratores 
germanici . . .P.O.germ. 

8. Poetae et Oratores 
hungariei . . .P.O.hung. 

9. Poetae et Oratores 
reliqui . . . . P .O . rel. 

10. Epistolographia. . Epist. 
11. Litterae elegantio

res mise, . . . L.eleg. m. 
12. Artes elegentiores. Art. 
13. Musiea . . . . Mus. 

IX. Politica. 

1. Politica generalis . Pol. g. 
2. Disciplinacameralis. Cam. 
3. Politia civilis . . Pol. e. 
4. Ees militares . . Mil. 

X. Medicina. 

1. Medicina generalis. Med g. 
2. Anatómia et Physi-

ologia Anat. 
3. Pathologia et The-

rapia Path. 
4. Chirurgia. . . . Chir. 
5. Matéria medic. et 

Pharmac. . . . Mat. med. 
6. Medicina forensis . Med. for. 
7. Ars veterinaria . . A. vet. 
8. Ars obstetricia . . A. obst. 

XL Jurisprudentia. 

1. Jurisprudentia, sive 
juris isagoge, juris 
opera collecta . . Jur. is. 

2. Jus publ. Buro-
paeum . . . . J. publ. E. 

3. Jus romanum . . J. rom. 
4. Jus privatum . . J. priv. 
5. Jurisprudentia 

praetica . . . . J. pr. 
6. Jus criminale . . Crim. 
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XII. Theologia. 

1. Theologia imiver
salis Th. u. 

2. Biblia. . • . • . . Bibi. 
3. Bibliea história . . B. hist. 
4. Patres graeei et la

tira Patr. 
5. Exegetica . ."". Exeg. 
6. Dogmatiea . . . Dogm. 
7. P o l e m i c a . . . . Polem. 
8. Morális et Ascetiea . Mór. 

9. Liturgia . . . . Lit. 
10. Pastoralis et Ho

milet. . . . . Pást. 
11. Oataehetiea . . . Catach. 
12. Oratioiies funèbres. Or. fun. 
13. História ecclesia-

stiea H. eccl. 
14. Vitae sanctorum. . V. S. S. 
15. Concilia . . . . Cone. 
16. Jus canonicum . . J. can. 
17. Opiniones singula-

res Op. S. 

E táblázatot a dolgozó személyzet kivált kezdetben mindig maga 
előtt tartá. Az eljárás annál biztosb megismeretése tekintetéből nem 
látom feleslegesnek az egyes műveletek gyakorlati hasznú ismertetését 
annyival inkább részletesen adni, hogy azok a kik a múzeumi könyv
tár-rendezést akár szántszáudókos roszakarat, akár be nem tudható 
érthetetlenség folytán nyert értesülés következtében — a jó ég tudja, 
minő nehézkes rendszernek tartják, ez ismertetésből meggyőződhes
senek, hogy ez a legegyszerűbb valami, a mire nem egy józan eszű 
ember magától is rá jöhet. 

A könyvtárrendezésnél a következő műveleteket kell megkü
lönböztetni : 

I. A czímlapozást. 
IL A könyvek szakonkénti felállítását. 
III. A szakrepertoriumok készítését. 
IV. A ezímlapok összesítését. 
I. Ezek közül az első vagyis a czímlapozás abból áll, hogy 

minden egyes műről külön czímlapot: egyet vagy a szükséghez ké
pest többet is veszünk fel, — ha többet veszünk fel, ezek közül az 
első teljesebb, főczímlap, a többiek pedig mellék- vagy utaló-lap ne
vet viselnek. 

Az újabb időbeli könyvkiadásoknál csak a két eset fordul elő : 
vagy meg van a könyvben a szerző neve említve, vagy nincs, to
vábbá vagy csupán egyetlen szerzője van a műnek, vagy többen 
vannak, s ez esetben vagy meg van nevezve az, a ki a szerkesztő 
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kiadó, vagy nincs, hanem csak magok a szerzők nevei egymással 
coordinalva. 

A könyv felvételénél legelső teendő az, hogy utánna kell nézni 
gondosan a könyv czímében, előszavában, fölajánlásban, szabadíték-
ban (privilégium) sőt egyebütt is, a hol csak az ember gyaníthatja 
hogy előjöhet, nincsen-é kitéve valahol, ha ez kitudódott akár így 
akár más úton ; *) a rendszó szükségképen ez lesz ; mindazonáltal ha 
a mű szerzője nem a műből magából, hanem akár segédkönyvekből, 
akár valamely más úton tudódott ki ; — a főczímlapon kivúl szük
séges egy melléklapot (utalást, Bückweis) is venni fel, melyen a 
könyv a szerző neve nélkül vétetik fel, s alatta pár ujjnyi hézag ha
gyásával oda íratik V. 0. (vesd össze) s ezután oda írjuk a szerző ne
vét, a melyre utalás történt. Összetett szók mindig együtt hagyatnak, 
akár legyen fő- és melléknévi, akár birtokeseti viszony az összetétel 
részei között. 

Latin classikus Íróknál mindig az vétetik rendszónak, melyen 
az illetőt nevezni szokták, ez leginkább a középső, p. o. Quintus 
H o r a t i u s Placcus, de néha van eltérés is p. o. Marcus Tullius 
C i ce ro . , 

Franezia tulajdonneveknél a Le La, Du De la névmutatókat a 
szótól elhagyni nem lehet, de ha csak De áll a név előtt, azt mindig 
el kell hagyni, p. o. Lemaitre, Lacrételle, Duvoisin, De la Morre, — 
Alembert (d'). Éppen így a holland neveknél a Van-t egyszerűen el
hagyjuk, de ha Van-derrel kezdődik a név, együtt hagyjuk, p. o. 
Van der linden, Mons (Van.) 

Uralkodók mint szerzők megszokott keresztneveiken vétetnek 
fel, p. o. Frédéric IL Eoi de Prusse, Oeuvres compl. XXV voll. etc. 

Ha a műnek több szerzője van (társ szerzők socii) ez esetben 
ha a művet mint szerkesztő egy másik és pedig akár a társak egyike, 
akár más nemtárs adta ki : a főczímlapon a rendszó ennek a neve 
lesz, azután leíratik a könyv czíme egész terjedelmében, de ezenkí
vül útalólapokat kell fölvenni és pedig annyit, a hány társszerző van 
a művön megemlítve. Ha ily kiadó nincs ; akkor a főlapot az első 

*) Segédkönyvekből, a milyenek : a külföldi müvekre nézve : Jöeher, Hein-
sius, Brunet sat, hazaiakra : Bód Péter : Magyar Athenása, Sándor István könyves
háza, ToldyFer., Ferenczy Jakab, Imre Sánd. irodalomtörténeti müveik, — Cata
logua Bibliotheeae regnicolaris Széehenyienae, Dr. Teleky-féle könyvtár eatalogusa, 
Ozvittiger, Wallaszky, Horányi latin irod. történelmi műveik, sat. 

M. Könyv-Szemle. 187«. H 

/ • 
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helyen megnevezett szerző nevére veszszük fel, a többiek pedig mind 
külön-külön utaló lapot kapnak. 

Gyűjtő-müveknél igen gyakori dolog, hogy a műnek egy álta
lános ezíme van, külön kiadó pedig sem a társ szerzők között, sem 
azonkívül nincs megnevezve, ilyenkor a fő lapra az általános czím-
ből választandó rendszó jön, p. o. Ház i -könyvtá r lesz a rend
szó: Házi-könyvtár , de a külön szerzők neveiről mindenikről 
külön-külön melléklapot kell felvenni s róla a főlapra visszautalni. 

Ha a műnek két ezíme van : egy általános ós egy különleges 
(specialis) akkor a főczímlapot az általánosra kell fölvenni, s a kü
lönlegesről reá vissza utalni. 

Ha a szerző neve teljességgel nem tudható ki, akkor a rend
szót a könyv ezíméből választjuk és pedig a legelső főnevet. 

A rendszó megválasztására nézve ennyit tudni egyelőre elégnek 
látszik. Előforduló kétségek esetében a fent nevezett segédkönyvek 
közül a Catalogus Bibliothecae regnic. Széch. ós Telekianae, a Hein-
sius avagy Brunei* műve biztos felvilágosítást szolgáltat. 

(Vége következik.) 

A „FAEKAS LAJOS "-féle GYŰJTEMÉNY OODEXEI 
A MAGTAB NEMZETI MüZEUM KÖNYVTÁBÁBAN. 

Közl i : Csontosi János. 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának újabb gyarapodásai 
között, kiváló helyet foglal el a „Farkas Lajos"-féle könyv- ós kézirat
gyűjtemény, mely a nmélt. vallás- és közoktatási m. kir. ministerium 
áldozatkészsége folytán, 1873. deezember 10-én a könyvtár tulajdonába 
ment át. A gyűjtemény mint Losonczi Farkas Lajosnak egész életén 
át nagy szorgalommal ós szakismerettel gyűjtött hagyatéka, bár 
mennyiségére nézve nem tartozott a jelentékenyebbek közé (csak 1386 
kötet nyomtatvány és 223 kéziratból, összesen tehát 1609 kötet, ille
tőleg darabból áilott), mindazáltal minőségére nézve oly becses, hogy 
azt méltán a Jankowich gyűjteménye mellé helyezhetjük. 

XVI—XVIII-ik századbeli magyar irodalmi unicumok és ritka
ságok , továbbá • romai s görög classieusok fényes kiadásai, végre 
hungarikák, középkori latin írók művei s könyvészeti szakmunkák kó-
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pezik a nyomtatványok gazdagságát ; és ha az egész gyűjtemény 
belértékének emelése szempontjából különösen hangsúlyozzuk azon 
körülményt, hogy a kéziratok között 14 XII—XVI-ik századi latin, 
görög , olasz , német és cseh codexet találunk s hogy a múzeumi 
könyvtár a Jankó wich -gyűjtemény megvásárlása óta ennyi codexxel 
egyszerre nem gyarapodott, eléggé indokolva lesz a jelen közlemény, 
mely a könyvgyűjteményhez tartozó e codexek részletes ismertetését 
tűzte ki ezélul. 

A symbolikus írástól kezdve a legkifejlettebb betű-írásig, az 
írás mint a tudományos ismereteknek a könyvnyomda feltalálásáig 
kizárólagos terjesztője, fontos tényezőként szerepel az emberiség köz-
mi velődési történetében. A hajdan- és középkorból a századok hosszú 
során át, az írás közvetítésével reánk származott tudományos kincsek, 
mind megannyi elbeszélői az írás viszontagságos történetének s bei-
értékükön kivül palaeographiai, műtörténelmi, néha nemzeti emlékek is 
fűződnek hozzájok. És miután köztudomás szerint az őseredeti (auto-
graph) kéziratokat legnagyobbrészt megsemmisítette az idő enyészete 
s a hajdankor írott emlékeiből még másolatban is — ha szabad így 
szólnunk — alig egynehány töredék maradt fenn Európa összes 
könyvtáraiban, a tudomány közszükségévó vált eredeti kézirat gya
nánt fogadni minden oly codexet (régi írott könyvet), melynek iratási 
ideje a középkorig nyúlik fel s mely a közszellem szükségeihez ké
pest különböző időben s különböző helyeken többszörösítve, tárgyánál, 
ritkaságánál s történeténél fogva , igen tanulságos adatot szolgáltat 
kora közmívelődési történetéhez. Innét magyarázható azon kiváló 
érdekeltség , melylyel a tudományos világ a régi kor írott emlékei 
iránt viseltetik, innét az eljárás, mely számukra a könyvtárakban első
rendű helyet vindikál. 

Ezen szempontból végig menni a századok folyamán s az írás 
különböző phazisait, a mint az codexek és oklevelekben változva ala
kult, korszakok szerint tanulmányozni, a reánkTIrott emlékeket minden 
sajátságaikkal együtt kritikai szemmel vizsgálni, a valódiakat a hami-
sítottaktól megkülönböztetni, a többszörösítés alkalmával becsúszott 
tévedéseket s variánsokat megjelölni, végre az írásnak mint rendsze
resen cultivait műágnak összefüggését a könyvfestészettel kimutatni 
s ezáltal a történet, irodalomtörténet és philologia számára a tért 
előkészíteni, mindez a bibliographiával karöltve járó kritikai ősírástan 

11* 
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(palaeographia) feladata. Es ha hozzáteszszük, hogy a tudomány 
általános szempontja' mellett van egy másik is, melyet a múzeumi 
könyvtár speciális nemzeti hivatása szab elénk, úgy néhány vonásban 
megjelöltük az irányt, mely a codexek sajátságainak vizsgálatában vezérel. 

Ezeknek előrebocsátása után , az általunk föntjelzett codexek 
részletezésére térve át , először a latin s azután a többi nyelvűket 
fogjuk ismertetni. 

LATIN CODEXEK. 
I. 

T r a c t a t u s de S uh s t a n ti is. 

Ozímnélküli csonka hártyacodex, a XII-ik század végéről vagy 
a XIII-ik század elejéről, 8-adrét 64 levél, ismeretlen szerzőtől, óv 
nélkül. 

A durva hártyára stylussal húzott vonalakon, egyenes kis be
tűkkel (minusculae erectae), itt-ott szegletesekkel , egyenetlenül írott 
codexet, zöld, vörös és kék színnel tarkított nagy kezdők , valamint 
a szöveg közt előforduló mértani s csillagászati tollrajzok ékesítik. 
Tartalma természettudományi s polemikus párbeszédek alakjában, 6 
fejezeten (distinctio) keresztül bölcseimi és természettudományi kérdése
ket fejteget. 

I-ső levél túlsó lapján kezdődik az ismeretlen szerző előszava : 
„Q.ueris venerande dux romanorum et cornes Andegavensium *) 
cur magistris nostrí temporis minus creditur quam antiquius crede-
retur" sat., melyben a normandiai herczeget vitatkozásra felszólítja. 
II-ik levél túlsó lapján kérdés és felelet alakjában kezdetét veszi a 
vitatkozás, melyben a herczeg „dux", szerző pedig PHS. névvel 
vannak jelölve s a herczeg ezen szavakkal indítja meg a vitát: „Quo-
niam officium interrogandi mihi est injunctum quero etc.", ezután 6 
distinction keresztül tart a párbeszéd s az 58-ik levél innenső lapján 

*M**Cn -_ végződik ezen szavakkal-: „et vim discernendi et intelligendi retinens 
nec discernit neo intelligit" — ; 58-ik levél túlsó lapjától kezdve egész 
64-ik levél túlsó lapjáig vegyes tárgyú fejtegetések, foglaltatnak , a 
64-ik levél túlsó oldalán, XIV-ik századbeli ujgóth-írással végződik 
a codex következőkép : „et si forte nécessitas sit subdiaconus fiat non 
autem supra". 

Fűzés. [Cod. MSS. Lat. 26.] 
*) Anjou. 
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II. 

Magúi A u r e 1 i i Cassiodori L ib r i var ia rum. 
Hártyaeodex a XIII-ik századból, 4-edrét, 155 levél, év nélkül. 
Jól készített, itt-ott hézagos hártyára ujgóth betűkkel hibásan 

írott, 16 quaternioból álló codex, tollal rajzolt vörös és kék Iniciáli
sokkal. 

Az első levél innenső lapján kezdődik az előbeszéd vörös fel
irattal : „Ineipit prefacio toeius operis", az előbeszéd után 2-ik levél 
innenső lapján rubrumban olvasható a szöveg kezdete : „Ineipit liber 
variarum, Gapitulura I. Anastasio Imperátori Theodoricus rex. Oportet 
nos clementissime Imperator paeem querere" etc. ; 155-ik levél túlsó 
lapján végződik a codex: „Explicit liber variarum Deo gracia." E két 
utolsó szó a corrector által Íratott, kinek igazításaival a szövegben és a leve
lek lapszélein gyakran találkozunk. 

A „Libri variarum" Magnus Aurelius Oassiodorusnak (* 468 
y 575), ki mint a góthok történetírója ismeretes, legkitűnőbb 
és legkeresettebb műve. Tartalma államtudományi s nagyobbára 
gyűjteménye azon államokmányoknak, melyeket' ő mint Theodo-
rik góth király cancellárja, ennek nevében fogalmazott. Ezek 
ma is a latin stylistíkának remekei. Midőn a góthok csillaga Olasz
országbon hanyatlani kezdett, 70 éves korában zárdába vonult s itt 
a tudományos ismereteknek a szerzetesek közötti terjesztése, az ókori 
remekíróknak ezek általi hibátlan többszörösítóse körül, elévülhetlen 
érdemeket szerzett magának. Két ily ezimű munkája: „De ortho
graphia -liber" — „De arte grammatiea ad Donati mentem." — 
melyeket'a hanyatlásnak indult codexírás emelésére írt, helyesírási 
és nyelvtani tekintetben a eodexírásnál az egész középkorban mérv
adók voltak. — Meghalt 106 éves korában, a tndományok szolgála
tában eltöltött 37 évi dicséretes ievékenység után. 

Újabbkori fekete bőrkötés. ' [Cod. MSS. Lat. 36.] 
III. 

H o m i l i a e jux ta o rd inem jDomi n icorum et fest or um 
super E v a n g e l i i s et Epis to l i s . 

Hártyaeodex a XIII-ik századból, 4-edrét 60 levél, ismeretlen 
szerzőtől, év nélkül. 

Jól készített hártyára, két hasábon, kis szegletes , na
gyobbára már ujgóth betűkkel írott, a fejezetek elején majd vörös. 
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majd kékszínű kezdőkkel ékesített codex, erkölcstani tartalommal. 
1-ső levél innenső lapján, az első hasáb homlokzatán rubrumban ol
vasható : „Dominica prima de adventu ad Romanos", a szöveg kez
dődik következő szavakkal : „Nox praeeessit clies autem apropinquait" 
etc., 60-ik levél innenső lapján, mely csak egy hasábot tartalmaz, 
végződik a codex : „quod facere dignetur Jehsus christus benedictus 
qui vivit et régnât deus per omnia secula seculorum Amen." — À 
levél túlsó lapja, valamint az innenső második hasábja üres, a lap
széleken egykorú jegyzetek láthatók. 

Fűzés. ' • [Cod. MSS. Lat. 46.] 

IV. 

S a n c t i B e r n h a r d i A b b a t i s E p i s t o l a e . 

Hártyacodex a XIV-ik századból, 4-edrét 146 levél, év nélkül. 
Sárgás, roszúl készített hártyára újgóth jelleggel egyenetlenül írt, 
igen sok vörösszínű kezdőkkel ékesített codex, asketikus tartalommai. 

1-ső levél innenső lapján rubrumban kezdődik a prológus : „In-
cipit prológus in Epistolam primam sancti Bernhardi." etc., alább 
pedig pár sorral kezdetét veszi a szöveg : „Incipit liber epistolarum 
sancti Bernhardi ad Budbertum etc. — Bernardus abbas clarevallensis 
Buberto adolescenti" etc., — végződik a codex 146. levél túlsó lapján: 
„qui docet manus nostras ad prelium et digitos ad bellum sit bene
dictus Deus in secula seculorum Amen." — Ezután egykorú írással 
e distichon olvasható : 

„Quorum principia constat viciosa fuisse 
Aut vix aut nunquam convaluisse valent. 

f Hec Brunellus auctor j . " 
A szövegben igazítások, a lapszóleken jegyzetek láthatók. 
Bernard clairvauxi zirci apát (* 1091 j1153) a középkor mys-

tikus íróinak legkitűnőbb képviselője, kit némely életírói „oraeulum 
saeculi sui" czímmel tiszteltek meg, kétségkívül egyike volt kora 
legérdekesebb alakjainak. Barátságáért királyok és pápák versenyeztek 
s ő, az egyszerű barát, esze, tudománya, szónoki tehetségé és ret-
tenthetlen bátorsága erejénél fogva, vezéri állást foglalt el köztük. 
Eredeti ember volt, ki a korszellem által vezérnek kijelölve, a maga 
által kitűzött mystikus irányban haladt s a királylyal és pápával szem
ben is foglalt állást. 
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Nagy ellenlábasa Abelárdnak és Bresciai Arnoldnak, kiknek 
rationalistikus irányú tanait hevesen megtámadta s befolyása által ki
eszközölte, hogy ezek az egyház által is kárhoztassanak. Halálakor 
160 zárda benne gyászolta alapítóját. 

üjabbkori fekete bőrkötés. [God. MSS. Lat. 71.] 

V. 

J o h a n n i s S c h o l a s t i c i A b b a t i s m o n t i s S y n a i o p e r a . 

Hártyacodex XV-ik századból, kis 2-odrét 289 levél, előbbi 
birtokosa szerint Mátyás király könyvtárából való. 

Finom fehér, itt-ott ügyesen foltozott hártyára, olasz kézzel szépen, 
de hibásan írt codex, melynek kiváló díszét aranyozott nagy Initialisok s a 
czímlap három széleit elfoglaló arabeszkes ékítmények képezik. Az első 
könyvtábla belső borítékán egykorú cursiv írással a codex tartalma olvas
ható : „In hoc volumine conplectuntur : Vita Johannes Scholastici 
Abbatis montis Synai. _ i~~ 

Liber Johannis Scholastici de spirituális gradibns scale. Ejusdem 
liber unus ad pastorem. 

Comendatio praeeedentis operis a Johanne Abbate Kaitensi." 
1-ső levél innenső lapján az alsó lapszéli ékítmények közt zöld 

koszorútól körülvett kék mezőben, fekete holló kifeszített szárnyakkal 
látható, csőrében arany gyűrűvel. Ugyané lapon kezdődik a codex 
előszava ezen szavakkal : „Hortatus et domine" etc., végződik a 2-ik 
levél túlsó lapján : „Explicit praefatio" ; itt Johannes Seholastieus 
életrajza következik: „Ineipit vita Saneti Johannis Scholastici a Da
niele monaco sub compedio scripta" ; — mely tart egész a 6-ik levél 
túlsó lapjáig, hol olvasható : „Explicit vita" ; 7-ik levél egészen és a 
8-ik innenső lapja az invitatoriumot és Joannes Seholastieus feleletét 
foglalja magában: „Ineipit epistola Johannis Abbatis Eaitensis ad 
Johannem Scholasticum.ad deseribendam spirituálém scalarn "és : „ Joannis 
responsum"; ugyanazon levél túlsó lapján kezdetét veszi az érdemleges szö
veg : „Ineipit spirituális gradatio, et primum de perfecta abrenunciacione 
seeuli, gradus primus. Cum summe incomprehentibilis atque incircum-
seripte bonitatis Deus noster et rex" etc., végződik 174. levél innenső 
lapján : „Explicit gradus XXX et ultimus spiritutis scale a Johanne 
Scholastieo édite mirabiliter et féliciter."; ! 74-ik levél túlsó lapján 
szerzőnek ily ezimű munkája következik: „Ejusdem ad pastorem liber 



A Farkas Lajos-féle gyűjtemény eodexei. 140 

incipit in quo agitur qualis esse debeat rationalium omnium pastor. 
Inferiori quidem libro etc." — Végződik a 185-ik levél túlsó lapján : 
„et perfectione beata est. Explicit liber ad pastorem féliciter" ; ugyan
ott kezdetét veszi a zárszó ezen szavakkal: „Commentatio precedentis 
operis a Johanne abbate Kaifensis eenobii scripta, in quo totum fere 
opus brevissime et mystice exponitur laudaturque scriptor eximie", 
mely a 189-ik levél innenső lapjáig tart, hol a codex következőkép 
végződik: „Caritas autem Deus est Amen 1470." — Alább pedig ' 
violaszínű cursiv betűkkel olvasható : „Finivi legendo et signando die 
26 Septembris 1470. (Jo.) — E jegyzet a correctortól származik, 
kinek igazításait a szöveg közt és a lapszéleken gyakran látjuk. A 
codex iratási ideje tehát 1470, tartalma asketikus s szellemi szerzője 
egy János nevű szerzetes-barát (* 523 | 60(5.), kit Seholastikusnak, 
másképen Climakusnak is neveztek. 

Kérdés merül most fel, váljon a codex csakugyan a Corvinák 
közül való-e ? Mire nézve megjegyezzük a következőket : 

A kérdéses codex 1-ső levelének alsó lapszélében előforduló 
holló, kifeszített szárnyain kivűl vörös színű lábai és esőre által, de 
azáltal is, hogy az egész mezőt egymaga foglalja el, különbözik a 
Oorvin-codexekben előfordulni szokott többi hollóktól, melyek rendesen 
a 4 pólya és cseh oroszlán vagy egyéb jelvényből összetett kettős 
czímer közepén, kis pajzsban (parmulában) álló h elyz etb en jön
nek elő fekete csőrrel, fekete lábbal. S a hol kivételesen a czímlap 
díszes iconismusában, a ezímeren kivül még külön is előfordulnak, 
ott mindenütt fekete csőrrel, fekete lábbal álló helyzetben láthatók. 

Ha tehát itten a holló a többiektől eltérőleg fordul elő, úgy ez 
az első ok arra, hogy a codex corvina-valódiságában kételkedjünk. S 
habár készséggel beismerjük, hogy írásbeli jellegére, díszítésére nézve 
a másodrendű Corvin-codexekkel egyenlő, s barna bőrű selyemkapcsok 
nyomait viselő kötése, a hátsó rész kivételével a XV-ik századból 
származik, mégis tekintetbe véve, hogy a czímernek szánt kék mező 
festése semmi politurával nem bir, sőt maga a szín is sokkal világo
sabb, mint a minőt a többi corvinákban észlelünk, de egyébb oknál 
fogva is, a hollót Mátyás király idejéből s a codexet az ő könyv
tárából valónak nem tartjuk. [Cod. MSS. Lat. 198.] 

(Vége következik.) 
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AZ ELVESZETT RÉGI MAGYAR NYOMTATVÁNYOKRÓL. 

K ö z l i : Emich Gusztáv. 
A „Magyar Könyvszemle" II-dik füzetében, Szabó Károly 

úrnak a XV. és XVI. századbeli magyar nyomtatványokról, melyek
nek jelenleg egy példánya sem ismeretes, szóló közlése kapcsolatá
ban, fölhívás intéztetik az olvasókhoz, hogy a mennyiben ezen köny
vekből némelyiket ismernének, azt a Könyvszemle szerkesztőségével 
közöljék. Bár nem vagyok azon szerencsés helyzetben, hogy az érintett 
nyomtatványok valamelyikét magam láttam volna, mégis némi szol
gálatot vélek tenni, ha a birtokomban levő Sándor István Könyvesháza 
példányából, mely mint Jankovich Miklós és később Nagy István 
szenvedélyes könyvészeinknek „Manuale"-ja, számos sajátkezű pótlé
kot és megjegyzést tartalmaz, az ide vonatkozókat közlöm. 

A XII. számú nyomtatvány, Melius Péter. Az igaz keresztyén-
sógnek rövid Fundamentoma. Nyomtattatott Debreczenben. 1569. 4-r. 
Nagy István könyvtárában saját jegyzéke szerint megvolt. 

A XIII. számú nyomtatvány, Temesvári István. História az 
Bátori Istvánnak Alibég ellen való Kenyérmezei Győzedelmérol. 
Debreczen 1569. Nagy Istvánnak szintén megvolt. 

A XIV. számú nyomtatvány, „Nagy Báezay Mátyás.Historiaaz vitéz 
Hunyadi János erdélyi vajdáról," Jankovich szintén azon hiedelemben 
van, hogy Sándor István csak tévedésből tehette 1570-re 1574 helyett. 

A XXIII. számú Tinódi Sebestyén. János király testamentoma. 
Kolozsvár, 1577. czímii nyomtatványról Nagy István azt jegyzi meg, 
hogy könyvtárában megvan. 

A XXX. számú nyomtatványt illetőleg, Jankovich szintén csak a deb-
reczeni 1582. kiad. említi s miután ő sem ismert kolozsvári kiad. egészen, 
elfogadható Szabó K.úr nézete, hogy itt Toldy a hely idézésében tévedett. 

A XXXIV. számú nyomtatvány Idari Péternek, História Ale-
xandri Magni 1591-ki kiadása Nagy István jegyzete szerint a Eá-
day könyvtárban van meg. *) 

A XXXVI. számú nyomtatvány Szikszai Fabritius Nomen
clature. Debreezeni 1592-ki kiadása Weigel lipcsei könyvárusnak 
f. évi május 22-én tartott I)r. Lotze-féle könyvárverezésben fordult 
elő. A XXXIX. számú nyomtatványra nézve, Tinódi Buda város-
sának veszedelméről Sándor J. Könyvesháza 1 lapján Nagy István 
azon jegyzést teszi „van". 

*) A Ráday könyvtárral a pesti ref. collegium könyvtárába került. F. V. 



A magyar irodalom 1876-ban. 
Harmadik közlemény. 

[Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1876-iki 
évszámmal vannak jelelve. — Hol a nyomatás helye nincs kitéve, Buda
pest értendő. — A nyomdász vagy a nyomdaintézet esak oly nyomtat
ványoknál van megnevezve, a melyeknek kiadója nem ismeretes. — Hogy 
ezen jegyzéket lehetőleg teljesen és pontosan lehessen összeállítani, felké
retnek a szerzők és kiadók, hogy kiadványaiknak egy példányát, az ár 
megjelölése mellett, a Nemzeti Múzeum könyvtárához beküldeni szíveskedjenek.] 

Áhítatos fohászkodások az isteni gondviseléshez. Kellemesi Melczer István által 
eszközölt második kiadás. [Egyetemi nyomda. 16-r. 54 1.] 

Áldor Imre. Columbus Kristóf. [Történelmi könyvtár. '21. füz. Franklin társulat. 
8 r. 118 1. ára 40 kr.] 

Áldor Imre. Hun utódok vagy az avar birodalom története. [Történelmi könyvtár. 
28. füzet. Franklin társulat 8-r. 95 I. ára 40 kr.] 

Áldor Imre. Nagy Károly római császár története. [Történelmi könyvtár. 22. füz. 
Franklin társulat. 8-r. 96 1. ára 40 kr.] 

Áldor Imre. V. Károly császár vagy a trónról a kolostorba [Tört. könyvtár. 27. 
füzet. Franklin társulat. 8-r. 100 1. ára 40 kr.] 

Áldor Imre. XIV. Lajos, vagy Francziaország aranykora. [Történelmi könyvtár. 
28. füz. [Franklin társulat. 8-r. 120 1. ára 40 kr] 

Áldor Imre. Széchenyi István gróf vagy Magyarország újjászületése. [Történelmi 
könyvtár. 25. füz. 119 I. ára 40 kr.] 

Állattenyésztési füzetek. I. füzet. [Magyar gazdasági egyesület. 8-r. 101 1. 
ára 1 frt.] 

A es. kir. hadseregbeli altisztek kézikönyve. í. osztály. 1—2. köt. : Szolgálati 
szabályzat kivonata. A cs. és kir. hadsereg számára. Két rész. 8. kötet: 
Gyakorlati szabályzat kivonata. A cs. és kir. gyalog csapatok részére. (Exer-
zir-Regiement.) I. rész. A hivat, kiadás valamennyi ábrái, és zenemellék
leteivel. 5. köt. : Ratzenhofer Gr. A cs. kir. osztrák-magyar haderő alakítása és 
szervezete. Dr. Zweythurm. Katonai egészségügyeiét. [Teschen, Prochaska. 
16 r. IV. 243 — II. 198-255 és 76. 34 lap. Egy-egy köt. ára 20 kr.] 

— Ugyanaz. II. osztály. 1 köt. : A ruházati és felszerelési szabályzatból a cs. 
kir. gyalogság és vadászcsapatok számára, 24 ábrával. 3. köt. : Az altiszt a 
terepen. Útmutatás a térkép olvasás-, tájékozás-, terepkutatáshoz és terep-
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felvételhez. 4. köt. : Osztrák-magyar katona-könyv. Hazai emlékezetességek a 
es. kir. hadsereg altisztjei s legénysége számára. 16. arezképpel. [Teschen, 
Proehaska. 16-r. 74, VIII, 96 és VI 184 lap. Egy-egy kötet ára 20 kr.] 

Dr. Angus József. Bibliai kézikönyv kalauzul a szent irás tanulmányozásához. 
Magyar fordítás. [Ho'rnyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 735 lap.] 

Arányi Béla és Domokos Jenő. Elemi mértan a középtanodák felsőbb osz
tályai számára. II. rész : Domokos J. Háromszög-mérían. III. rész : Arányi B. 
Tömör-mértan. [Zilahy. 8-r. II, 47 és IV, 75 1. ára 40 és 60 kr.] 

Archaeologiai értesítő. A m. t. akadémia archaeologiai bizottsága közlönye. 
Szerkeszti Dr. Henszlmann Imre és Dr. Ortvay Tivadar. IX. kötet. [Akadémia, 
n. 8-r. 316 1. ára 3 írt] 

Balogh Gyula. Emlékkönyv a Berzsenyi Dániel születésnapjának százados év
fordulóján Vasmegye közönsége által 1876. május 6—7-én megtartott ünnepély
ről. [Szombathely 1876. Bertalanffy könyvnyomdája. 8-r. 78. !.] 

Balogh Tihamér. A sajátlagos roncsoló toroklob (diphteritis) ellen alkalmazott 
gyógykezelő módszerek bírálata. [Laflte és Elsner. 8-r. 73 1. ára 60 kr.] 

Barna Ferdinánd. A mutató névmás hibás használata. [Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből. V. kötet 8. szám. Akadémia. 8-r. 15 I. ára 10 kr.] 

Barth László. A vasárnapi munkaszünet közegészségi szempontból. Dr. Niemayer 
Pál nyomán hazai viszonyainkhoz alkalmazva. 2 fametsz. rajzzal. [„Közegesz-
ségi lapok" szerkesztősége. Lampel bizom. 8-r. 87 ). ára 60 kr.] 

Bátorfi Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. I. kötet. 4—5 füzet. [Nagy-
Kanizsa, Szerző. 8-r. 195—320 1.] 

Békési Gyula. Elemi latin nyelvtan. Középiskolák alsó osztályai számára, 
[Debreczen, ifj Csáthy Károly. 8-r. VIII, 164 és 5 1. ára 1 frt] 

Benedek Lajos. Gyors számoló. Leggyakorlatibb kézikönyv a régi mértékeknek 
és sulyoknak méter-mértekekre és viszont főbeli átszámítására. A kolozsvári 
keresked. és iparkamara által ajánlva. 2. kiadás. Magyar-német. [Kolozsvár, 
Stein bizom. 8-r. 85 1. és 1 tábla, ára 60 kr.] 

Berényi Salamon. Földrajzi tankönyv. Különös tekintettel az ipar és kereskedésre 
a min. tanterv nyomán. III. rész. [Eggenberger 8-r. 94 1. ára 50 kr.kötve 60 kr.] 

Bodnár Zs. és Iványi J. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. és II. osz
tálya számára. 3. javított kiadás, [ligner. 8-r. XII, 297 1. ára 1 frt 20 kr.] 

Boissier Gaston. Cicero és barátai. Tanulmány a Caesar korabeli római tár
sadalom fölött. A m. t. akadémia megbízásából a 3. kiadás után ford. Dr. 
Csiky Kálmán. [Akadémia 8-r. VI, 436 I] 

Bohus Rezső. A szellemi műveltség állapota Magyarországon az Árpádok kor
szakában. [Bartalits Imre nyomdája. 8-r. 40 L] 

Boncz Ferencz. A magyar közigazgatási törvénytudomány kézikönyve. A tör
vényhozás legújabb állása szerint. 3. kötet. [Aihenaeum. N. 8-r. V. 290, II. 
389 és II. 288, XII 1. ára 7 frt] 

Borhás Vincze. Észrevételek és phytographiai megjegyzések Janka Viktor „adatok 
Magyarhon délkeleti flój árához stb." czimű czikkére. [Mathemat. és ter-
szettudom. közlemények. XIII. köt. 2. szám. Akadémia. 8-r. 25 -281. ára 20 kr.] 

A budapesti kereskedelmi és iparkamarának jelentése a földmivelés-, ipar
és kereskedelemügyi magyar kir. miniszterhez a kamarai kerület kerekes-
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delmi és forgalmi viszonyairól az 1874 évben. [Pesti könyvnyomda-rész -
vénytársulat. 8-r. 195 1.] 

Carlyle Tamás. A franezia forradalom. A m. t. akadémia megbízásából ford. 
Baráth Perenez. II. kötet. [Akadémia. 8-r. 468 1.] 

Cliarcot J. 31. Előadások az idegrendszer betegségeiről tartotta Salpétriére kór
házban. Összegyüjté és közié Bourneville. A 2. kiadás után fordította Azary 
Ákos. [A magyar orvosi könyvkiadó-társulat könyvtára 27. köt. 1875. Tár
sulat sajátja. 8-r. XVI, 332 1. 26 fametszet és 10 szinnyomatu tábla.] 

Chateaubriand M. le vieomte de. A kereszténység szelleme. Franeziából for
dította Gubicza István. 2 kötet. [Hunyadi Mátyás intézet. 8-r. XVIII 299 

'és 283 1. ára 2 frt 50 kr.] 
Cherbuliez Viktor. Móré Paulina. Regény levelekben. Fordította Júlia. Két kötet. 

[Kolozsvár, Stein János. 8-r IV. 1-224.,IV 225-444 1. A két kötet ára 2 frt.] 
Clierbuliez Viktor. Saint-Maur kisasszony jegyese. Regény. Franeziából ford. 

Visi Imre. [Athenaeum. 8-r. 275 1. ára 1 frt 40 kr.] 
31. T. Cicero kiszemelt szónoklatai. I. füzet. Fordította Sárváry Béla. [Ókori 

elassikusok. Római remekírók magyar fordításban. Lampel Róbert. 8-r. 
128 1. ára 40 kr.] 

Csanády Gusztáv. A must és bor főbb alkatrészeinek meghatározási módszerei. 
18 ábrával. A m. t. akadémia által Vitéz-jutalommal koszorúzott pályamunka. 
[Akadémia. 8-r. 51 1. ára 40 kr.] 

Csukássi József. Bismark. Élet- és jeliemrajz. [Történelmi könyvtár 20 füzet. 
Franklin társ. 8-r. 111 1. ára 40 kr.] 

Currie J. Az iskolai nevelés elvei és gyakorlata. Tanítók, tanítóképezdék, s fel
sőbb paed. tanfolyamok részére. Angolból átdolg. Bihari Péter. I. kötet. 
[Aigner. 8-r. VIII, 183 1. ára 1 frt 20 kr.] 

Curtius Ernő. A görögök története. A m. t. akadémia megbízásából a 4-ik -
javított kiadás után fordítja Fröhlieh Róbert. II. kötet. [Akadémia. IV. 471 lap.] 

Deák Ferencz emlékezete. Két beszéd és egy költemény, melyek a kolozs
vári tudomány-egyetem által 1876. márezius 19. és a kolozsv. ev.-reform. fő-
tanoda által 1876. márez. 25. tartott emlékünnepélyeken elmondattak. [Ko
lozsvár, Stein János 4-r. 23 lap ára 30 kr.] 

Dely 31átyás. Állatorvosi jó tanácsok. I. könyv: Az állat és élete. [Falusi 
könyvtár 19. füzete. Franklin társulat. 8-r. 127 1. ára 50 kr.] 

Demjén János. A magyar birodalom országainak megyénkénti ezím- és helység
könyve. I. füzet. Abauj-Tornam. [Magyar-német. Grimm Gusztáv. 8-r. 48 1. 
ára fűzve 1 frt. Térképpel 1 frt 50 kr ] 

Dobos János. Bibliai történetek. A helvét vallású ifjúság számára. 8. kiadás. 
[Buesánszky. 8-r. 228 1. ára kötve 42 kr.] 

Domokos Jenő. Lásd: Arányi és Domokos. 
Dorner József. Az ásványtan elemei algymnasiumok s alreáliskolák számára. 3. 

átdolg. kiadás. 21 ábrával. [Lauffer. 8-r. 76 1. ára kötve 50 kr] 
Döntvénytár. Magyar kir. Ouria határozatai. Gyűjtötték: Dárday, Gallu, Zlinszky. 

XIV. folyam. [Franklin társ. 8 r. IV. 47 és 208 1. ára 2 frt.] 
Dumas Sándor. Bragelonne gróf, vagy tíz évvel később. [A „három tester" és 

„húsz év múlva" regények folytatása és vége.] Tört. regény. Ford. Ásványi 
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Perenez. 18 kötet. [Mehner. 16-r. 196, 204, 215, 206, 190, 198, 204, 207, 189. 
201, 206, 216, 198, 192, 189, 182, 185 és 196 lap, ára 10 frt 80 kr.] 

Ebenhöch Ferencz. A Budapesten rendezett iparmű- és történelmi-emlék kiállí
tásra Dr. Zalka János győri püspök által küldött egyházi műtárgyak és régi
ségek. [Győrött, Sauervein Géza nyomdája. 8-i\ 8 1.] 

Ebenspanger János. Földrajz a hazai népiskolák 5-ik osztálya, illetőleg 5. évfo
lyama számára. A m. miniszteri tanterv alapján. [Franklin társ. 8-r. 148 1. 
ára 50 kr.] 

Egyházi rendszer, elfogadva a Dunántúli egyházkerület részérői Pápán 18751 
évben tartott kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 2-ik pontja alatt hozott végzés 
szerint. [Győrött, Ozéh Sándor nyomdája. 8-r. 7í 1.] 

Emlékkönyv a Berzsenyi Dániel születésnapjának százados évfordulóján Vasme
gye közönsége által 1876. májushó 6-án és 7-én megtartott ünnepélyről. Szer
kesztette Balog Gyula. [Szombathely, Bertalanffy könyvnyomdája. 8-r. 
78 lap.] 

Eródi Béla A magyar nemzeti irodalom története Az új tanterv alapján közép
tanodák felsőbb osztályai számára. [Aigner. n, 8-r. VIII, 163 1. ára 1 frt 20 kr.] 

Értekezések a mathematikai tudományok köréből. IV. kötet. 6-ik sz [L. Hu-
nyady Jenő]. 

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. V. kötet. 7—9-ik szám. [L. 
Télfy Iván, Barna Ferdinánd és Imre Sándor.] 

Értekezések a társadalmi tudományok köréből. IV. kötet. 2—3-ik sz. [L. Wen-
zel Gusztáv és Tóth Lőrinez.] 

Értekezések a Természettudományok köréből. VII. köt. 1—3-ik sz. [L. Fleiseher 
Antal, Haberern Jonathan és Sehuller Alajos.] 

Értekezések a történelmi tudományok köréből. V. köt. 6-ik sz. VI. köt. 1—2. 
[L. Wertheimer Ede. Ortray Tivadar és Nagy Iván.] 

Fábián János. Isten igéje szentbeszédekben. I. évf. 1 6. füz. [Esztergom, 
Buzárovits Gusztáv. 8 r. 288 1. 12 füzet előfizetési ára 2 frt ] 

Falusi könyvtár. 1. 18. 19. füzet. [L. Farkas Mihály, Kodolányi Antal és Dely 
Mátyás.] 

Farkas Mihály. Magyar kertészkönyv. A belterjes kertgazdászat foglalatja. Szá
mos metszetekkel. [Franklin társ. 8-r. 408 1. ára 2 frt.] 

Farkas Mihály. Magyar méhészkönyv. 3. kiad. [Falusi könyvtár. I. Franklin 8-r. 
112 1. ára 50 kr. 

Fejes István. Temetési beszédek. I. füz. [S.-A.-Ujhely, Klein Alfréd 8-r. 140 
lap, ára 1 frt.] 

Ferenczy József. A szellemész [spiritista]. Öntapasztalataiból merítve. [Aigner biz. 
8-r. 57 1. ára 50 kr.] 

Féval Pál, Az Ötök. Begény. Franeziából ford. Mártonífy Frigyes. 5. kötet. [Ki
lián. 8-r. 208, 158, 160, 159, és 248 1. 5 frt.] 

Findura Imre. Bimaszombat története. Jeles kútfők nyomán. [Eggenberger. 8-r. 
VIII. 108 1. 1 frt 20 kr.] 

Dr. Fleiseher Antal. Vizsgálatok a kolozsvári m. kir. tudom, egyetem vegytani 
intézetéből. III—V [Értekezések a természettudományok köréből. VII kötet. 
1. sz. Akadémia. 8-r. 28 1. 20 kr.] 
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Földváry Ákos. Attila elődei. Történeti tanulmány a szittya fajokról. [Kassa. Wer
fer Károly. 8-r. 206 1. 1 frt 50 kr.] 

Főpásztori dicsfnzér. melyet Kubinszky Mihály tinnini fölszentelt püspök, föl-
szenteltetésének örömünnepén áldozott Jézus társasága kalocsai érseki főgym-
nasiuma növeldéje és (ársodája 1876. ápril. [Kaloesa. Malaiin és Hoimeyer 
nyomdája. 2-r. 8 1.] 

Főrendi Ház jegyzőkönyve. [Az 1875. éri augusztus 28-ra kihirdetett ország
gyűlés nyomtatványai. 4-r. 1. kötet. 1—80.] 

Főrendi Irományok. Az 1875. évi augusztus 28-ra kihirdetett országgyűlés nyom
tatványai. 4-r. I. köt. X. 410 1. Tartalom, s tárgymutató.] 

Főrendi Napló. [Az 1875. évi augusztus 28-ra kihirdetett országgyűlés nyomtat
ványai. 4-r. I. köt. 1—160] 

Freemann E. A. A világtörténelem. Po!g. iskolák és tanítóképző intézetek számára 
és magánhasználatra. Angolból átdolg. dr. Marcali Henrik. [Aigner. 8-r. II. 
272 1. ára 1 frt 50 kr.] 

Freyn József Az 1871—1873. évben Magyarország keleti részeiben gyűjtött nö
vények jegyzéke. Német kézirat után közli dr. Borbás Vincze. [Mathem, és 
és természettud. közlemények. XIII. köt. 4. szám. Akadémia, n. 8-r. 65—130 
lap, ára 40 kr.] 

Fürdők István. Tereptan és Tereprajztan. Tekintettel a terepnek katonai czéiokra 
való leírására. I. füz. [A „Honvédkönyvtár" 7-ik kötete. Pesti könyvnyomda
részvénytársaság. 8-r. 64 1. Egy füzet ára 40 kr.] 

Gonda Béla. A Torontálmegyei (Tisza-Marosi) ármentesítő társulat eddigi műkö
dése és szervezete. [Athenaeum nyomdája. Szerző 8-r. 16 1. ára 30 kr.] 

Gyértyánffy István. Az ellenzéki szellem az iskolában [Aigner bizom. 8-r 47 1. 
ára 30 kr.] 

Gyurits Antal. Magyarok története. Tanodái és magánhasználatra vezérfonalul az 
első oktatásban. 5. kiadás. [Lauffer. 8-r. IV. 98 1. ára 40 kr.] 

Haberern Jonathan. B. Prónay Gábor emléke. [Értekezések a természettudomá
nyok köréből. VII. köt. 2. sz. Akadémia, 8-r. 20 1. 12 kr.] 

Hajnalpír. Első vallásos oktatás kis gyermekek számára. Magyar nyelvre ford. 
Dr. Kiss Áron. [Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 91 1.] 

Heinrich I. B. Hittudományi dogmatika. Magyarítá Zoványi Mihály. I. kötet. 
[A külf. kath. theologiai irodalom tárháza. I. évf. II. köt. Tettey. 8-r. 1—160 
lap, ára 1 frí.] 

Hieser József. Rajzoló mértan. Eeál- és ipartanodák használatára. Ford. dr. Sza-
bóky Adolf. XV kőtáblával. 3. jav. kiadás. [Lauffer. 4-r 48 1. ára 2 frt.] 

Hofer Károly. Eendszeres franczia nyelvtan a középtanodák felsőbb osztályai 
számára. [Aigner. 8-r. VI. 226 1. ára 1 frt 40 kr.] 

— A franczia nyelv módszeres tankönyve. Dr. Mager nyomán. I. rész. 3. bőv. és 
jav. kiad. [Aigner. 8-r. VI, 102 1. ára 60 kr.] 

Hoffer Endre. Az 1848-ki reakció és ellenforradalom. Eogge Walter után. [Aig
ner. 8-r. IV, 268 1. 1 frt 50 kr.] 

Hoffmann Ferencz. A föld alatt. Németből. [Pfeifer. 16-r. 92 1. ára 50 kr.] 
— A jó tanács megtermi a maga gyümölcsét. Németből. [Pfeifer. 16-r. 90 lap, 

ára 50 kr.] 
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Hoffmann Ferencz. A tengeren tul. Elbeszélés, [Athenaeum. 16-r. 88 lap 
ára 50 kr.] 

— Ki hogy viseli magát, ugy veszi hasznát. [Pfeiffer. 16-r. 184 1. ára 50 kr.] 
— Szivtelenség és jószivüség. [Pfeiffer. 16-r. 152 1. ára 50 kr.] 
— Vidor Ferkó. Elbeszélés. [Athenaeum. 16-r 110 1. ára 50 kr.] 
Hogyan neveljük gyermekeinket? Néhány szívből eredő szó az ifjú anyákhoz. 

[Pfeiffer bizom. 8-r. 157 1. ára 20 kr.] 
Honvédkönyvtár. 7. 11. kötet. [L. Fürdők István és Kárpáthy Kamill.] 
Horváth Farkas. Értekezés az árnyékszékrendszerek felett [Neuer Ignácz nyom

dája. 8-r. 11 1.] 
Horváth Géza. Monographia Lygaeidarum Hungáriáé. Magyarország bodobáes-

féléinek -magánrajza. Magyar és latin szöveggel. [Természeti, társulat. 4-r. 
VI és 102 1. ára kötve 2 frt 50 kr.] 

Hunfalvy János. Földrajz a középiskolák használatára. IV. kötet.. Ausztrália, 
Polynezia, Amerika s a felfedezések vázlata. [Athen. 8-r. 146 lap, ára 80 kr.] 

Hunyady Jenő. A kúpszeleten fekvő hat pont feltételi egyenletének különböző 
alakjairól. [Ertek, a math. tud. kör, IV. kötet. 6. szám. Akadémia, n. 8-r. 
23 1. ára 20 kr.] 

Ifjúsági iratok. Angol remekirók müveiből. Szerk. Vaehott Sándorné. [Franklin 
társulat. 8-r. IV. 215 1. ára 1 frt 40 kr.] 

Igazságügyi rendeletek 1875. II. f. [Franklin társ. 8-r. 49—131 1. ára 50 kr.] 
Ihász Gábor. Magyar nyelvtan az algymnasium I. II. III. osztálya és a reál

tanoda használatára, 18. ujolag átdolg. kiad. [Lampel. 8-r. IV. 288 1. ára 1 frt.] 
Imre Sándor. Nyelvtörténeti tanulságok a nyelvújításra nézve. [Értekezések 

a nyelv- és széptudományok köréből. V. k. 9. sz. Akad. 8-r. 97.1. ára 60 kr.] 
Jády József. Ekesszólástan. Tanodái- és magánhasználatra. [Pápa, a ref. főtanoda 

betűivel. 8-r. 105 1. ára 80 kr.] 
Jánosi Ferencz. Föld- és természetrajz népiskolák számára. 5. megjobb. kiadás. 

[Franklin. 8-r. 208 1. ára 40 kr.] 
Jókai Mór. A debreezeni iunatikus. Elbeszálés. [Athenaeum. 8-r 141 lap.ára 80 kr.] 
Jókai Mór. Az elátkozott család. Eegény, 2. kiadás, 3 füzetben. [Jókai M. mun

kái. Népszerű kiadás 95—97. Franklin társulat. 8-r. 117, 127, 135 1. Egy-
egy füzet ára 40 kr.] 

Jókai Mór. Egész az északi pólusig ! vagy : Mi lett tovább a Tegetthoffal ? 
Eegény egy a hajón hátramaradt matróz feljegyzései után. 2. köt. [Athenaeum. 
8-r. 156 és 174 1. ára 1 frt 80 kr.] 

Jókai Mór. A régi jó táblabírák. Eegény. 3. kiadás. 3. kötet [Franklin társulat. 
8-r. 197, 209 és 217 1. ára a három kötetnek 5 frt.] 

Józsa Géza. Kis színpad. Színmüvek, úri gyermekek számára. [Ifjúsági könyvtár. 
16. füzet. Lampel Robert. 8-r. 40 1. ára 50 kr.] 

Kautz Gyula. Politika és Országászattan. 2. telj. áldolg. kiadás. III. és utolsó 
füzet. [E ezímen is : „A politikai tudomány kézikönyve." Franklin társulat. 
n. 8-r. XVI. 425-597 1.] 

Kantz Gyula. A politikai tudomány kézikönyve. 2. telj. átdolg. kiadás [E ezím 
alatt is : „Politika vagy országászattan." Franklin társulat. N. 8-r. XVI. 
597 1. ára 5 frt 50 kr.] 
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Károly Gy. Hugó. Abaujmegye XVI. századbeli müveltségtörténelmébőJ. [Tettey 
és társa. 8-r. II. 711. ára 1 fit] 

Kárpáthy Kamill. Katonai irály tan. A m. k. honvédség használatára 185 minta 
és példával. A m. kir. honvédelmi miniszter által elfogadott tan- és kézikönyv. 
1, 2, 3. füzet. [A „Honvédkönyvtár" XI. kötete. Pesti könyvnyomda-részvény
társaság. 8-r. 192 1. Egy füzet ára 40 kr.] 

Képviselőházi irományok. [Az 1875. évi augusztus 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. V. kötet. 137—397 lap, tartalom. VI. kötet. 397 1. tart. 
VII. 1-320. VIII. 1-40.] 

Képviselőházi jegyzőkönyv. [Az 1875. évi augusztus 28-ra hirdetett ország
gyűlés nyomtatványai. 4-r. I. kötet. 289-378 1. II. 1—32] 

Képviselőházi napló. [Az 1875. évi augusztus 28-ra hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. V. kötet. 406 lap tartalom, név- és tárgymutató. 
VI. 1—208:] 

Kertheny Károly. A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete. 
1441 — 1876. 12 szakfüzetben. I. füzet : A magyar irodalom a világirodalom
ban. A magyar müvek idegen nyelven, önállóan megjelent fordításainak 
könyvészeti kimutatása. [Német jegyzetekkei, Tettey és társa. 8-r. VIII, 
75 1. ára 80 kr.] 

Dr. Kézmárszky Tivadar. A szülészet tankönyve bábák számára. II. rész. 
Lafite és Elsner. 8-r. 121—246 1. ára az I. részszel együtt 1 frt 50 kr.] 

Kiss Áron és Öreg János. Nevelés és oktatástan. [Rosenberg. 8-r. VI. 112 1. 
ára 1 frt.] 

Kiss József költeményei. [Szerző tulajdona. Franklin társulat bizom. 8-r. 
VIII. 160 1. ára 2 frt] 

Kiss Mór. A végrendeleti alakok kifejlődési története Justinian császár törvény
hozásáig bezárólag. A kolozsvári ni. kir. tudom, egyetem által Kolozsvár 
városa részéről kitűzött dijjal koszorúzott pályamunka. [Kolozsvár. Bp. Tettey és 
társa bizom. 8-r. 159 1. ára 1 frt 20 kr.] 

Kodolányi Antal. A lótenyésztés mint a mezei gazdasági állattenyésztés egyik 
ága. [Falusi könyvtár 18. füzete. Franklin társulat. 8-r. 112 I. ára 50 kr.] 

Kollerffy Mihály. Magyarország igazolt ügyvédeinek és kir. közgyegyzőinek 
kamarák és székhelyek szerinti név- és lakjegyzéke. [A Budapesti Közlöny 
és az ügyvédi kamarák által beküldött hiteles adatok alapján.] [Nágel. 8-r. 
160 1. ára 1 frt.] 

Dr. Koós Gáhor. Vegytan középtanodai s magán használatra. Különösebben 
reál-, gazdasági- és keresk. tanintézetek számára. Legújabb adatok nyomán. 
Szövegbe nyomott számos ábrával. [Debreezen Ifj. Csáthy Károly. 8-r. IV. VII. 
232, 127 1. ára 2 frt. 60 kr.] 

Koróda Pál. A túlvilág komödiája. Drámai költemény. [Tettey és társa bizom. 
12-r. 50 1. ára 1 frt.] 

Koro nka Antal. Kehidai Deák Fereneznek emlékére tartott egyházi gyász
beszéd. Toroezkón apr. 9. 1876. [Kolozsvárit. A hallgatók költségén. 8-r. 
30 L] 

Kovács Lajos. Bibliai történetek a 3. elemi osztály számára. 2. kiad. [Debreezen 
Telegdi K. Lajos. 8-r. 79 1.] 
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Kovács Lajos. Vezérkönyv a bibliai történetek népiskolai tanitásában. Kehr, 
Wangemann és Itzerott nyomain. A tiszántúli ref. egyh. kerület népisk. tan
terve alapján. [Debreezen, Telegdi. IV. 183 1. ára 84 kr.] 

König Ewald Gusztáv. A bűn utján. Regény. Ford. Gyűröm Antal 3—9 
füzet. [Nagy-Kanizsa Fisehel Fülöp. 8-r. 97—432 1. egy füzet ára 
20 kr.] 

Környei-Mayer. Alkotmánytan vagy a polgári jogok és kötelességek. A nép
es polgári iskolák számára. IV. bővít, és módosított kiadás. [Lampel. 8-r. 84 1. 
ára 36 kr.] 

Körösi József. A pestvárosi kolerajárvány 1872 és 1873-ban. Külön lenyomat 
a „Pestváros halandósága 1872 és l>73-ban': ezimű munkából. [Város tulajd. 
Bátli bízom. 8-r. 18 1. ára 50 kr.] 

Krisz Ferencz. Szemléleti mértan a középiskolák alsóbb oszt számára. I. rész. 
Síkalaktan. 164 ábrával és 10 kőnyom, táblával [Franklin társ. N. 8-r. VIII. 
120 1. ára 1 frt 50 kr.] 

Kussinszky Arnold. Égi szövétnek. A katholikus tanuló ifjúság használatára. 
3, kiadás. [Kassa, Werfer Károly. 8-r. 212 1.] 

Kuttner D. Métermérték-árkiszámitási és átváltoztatási minták az uj súly-, folya
dék- és hosszmértékhez. [Wodianer. 16-r. 32 1. ára 12 kr.] 

Kuttner Sándor. A magyar irodalomtörténet rövid vázlata. Polgári és magán
iskolák számára. 2. bővített és javított kiadás. [Magyar-német. Lampel. 8-r. 
35 1. ára 20 kr.] 

Laveleye Emil. A protestántismus és katholicismus a nemzetek szabadságához 
és jólétéhez való viszonyában. Magyarra fordította Debreezenyi M, Sándor. 
Gladstone levele hozzáadásával bővíté s kiadta Balogh Ferencz. [Debreezen 
Telegdi Lajos bizom. 8-r. II. 35 1. ára 30 kr.] 

Lubbock, Sir John. A történelem előtti idők megvilágítva a régi maradványok 
s az ujabbkori vadnépek életmódja és szokásai által. Az eredeti 3. kiadás 
után fordította Öreg János. A fordítást átvizsgálta Pulszky Ferencz. I. kötet. 
3. műlappal és 198 a szöveg közé nyomott fametszetű ábrával. [Természeti, 
társulat. 8-r. XXIV. 350 1] 

Lukács Béla. Ausztria és Magyarország pénzügyei és adórendszere. [Aigner. 
8-r. 308 1. ára 2 frt.] 

Lutter Nándor. Betűszámtan az uj tanterv szerint a középtanodák felsőbb 
osztályainak számára. 4 kiadás. [Franklin társulat, n. 8-r. VII. 407 1. 
ára 3 frt.] 

Macaulay. Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Fordította Csengery 
Antal. 2. átnézett kiadás. II. kötet. [Akadémia. 8-r. 640 1.] 

Macaulay T. B. Milton. Angolból fordította B. P. [Olcsó könyvtár 24. sz. Franklin 
társ. 8-r. 77 1. ára 20 kr.] 

Madzsar János. Nyelvtani példatár. Három füzet. A II., III. és IV. osztály 
számára. [Zilahy. 8-r. 16, 10 és 32 1. ára 12 kr., 12 kr. és 20 kr.] 

Madzsar János. Vezérkönyv a magyar nyelv tanításában. Tanítóképezdék és 
néptanítók számára. I. és II. füzet. Népiskolai II. és III. osztály. III. füzet. 
Népiskolai IV. osztály. [Zilahy. 8-r. 24, 8 és 43 1. ára I., II. füzet 24 kr., 
III. füzet 36 kr.] 

M. Kónyr-Szemle 1876. 12 
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Magyarország érdekei és a vámügy. [Aigner. bízom. 8-r. 40 1. 40 kr.] 
Mathematikai és természettudományi közlemények. Vonatkozólag a hazai vi

szonyokra. Kiadja a ni. t. akadémia mathem. és természettud. állandó bizott
sága. Szerkeszti Szabó József. XI. köt. 1873. XII. köt. 1874. [Akadémia. 8-r. 
XVI. 362 1. 4 tábla, 1 térkép és XVI. 216 1. 2 térkép. Ára 2 írt 10 kr. és 
1 frt 50 kr.] 

Mathematikai és természettudományi közlemények. XIII. köt. 2—54k szám. 
[L. Borbás Vincze, Freyn József, Ormay Sándor és Mocsáry Sándor.] 

Matolay Elek. A tornázás története a tornatan alapfogalmai elméletének s keze
lésének főelvei. [Légrády testv. 8-r. III. és 80 1. 60 kr.] 

Matyasovszky J. A Duna-meder földtani viszonyainak befolyása Budapest és 
környékeinek vizáradására. [Szerző. 8-r. II. 11 1.1 kőny. táblával. ára30kr.] 

Mayer Miksa. Rövid alkotmánytan osztatlan népisk. számára. [Lampel. 8-r. 24 1. 
16 kr.] 

Mezey Ernő. A polgári házasság. [Rosenberg testv. biz. N. 8-r. 24 1. ára 30 kr.] 
Mihálovics Béla. Molnár István. Emlékirat a Kis-Kun-megye ügyében. [Franki, 

társ. nyomdája. 8-r. 13 1.] 
Dr. Misner Ignácz. Behozassék-e nálunk a kényszeregység ? [Külön lenyomat a 

magyar jogászgyűlés évkönyvéből. Zilahy Sámuel. 8-r. 27 1. ára 30 kr.] 
Mitterdorfer Gusztáv. Mosaik. Szabadkőmüvesi jelzések magyarázatai különös 

figyelemmel a Magyarország Nagy Oriense védelme alatt dolgozó tt . ' . -re. 
[A „Hungária" páholy tulajdona. 8-r. 53 1.] 

Mocnik Ferencz. Számítástan. (Arithmetica.) Alsó gymnasiumok és reáltanodák 
számára. Ford. Szász Károly. 9-ik, a hazai viszonyokhoz alkalmazott, magyar 
kiadás. I. rész: az I. és II. osztály számára. [Franklin. 8-r. 183 1. ára60kr.] 

— Számtan középtanodák számára. A 20-ik átdolg. ered. kiad. utón — kül. te
kintettel a méter rendszerre — Dr. Szabóky Adolf által. 9-ik, jogosított ma
gyar kiadás. I. rész. I. és II. osztály számára. [Lampel. 8-r. 208 1. ára90kr.] 

Mocsáry Sándor. Adatok Zemplén- és Ung megyék faunájához Jelentés az 1874. 
év nyarán e megyék területén gyűjtött állatokról. [Mathem. és természeti, köz
lemények. XIII. köt. 5. sz. Akadémia, n. 8-r. 131—185 1. ára 40 kr.] 

Nagy Iván. Az utolsó árpádházi király trónra lépte. Székfoglaló értekezés. [Értek, 
a tört. tud. kör. VI. köt. 2. szám. Akadémia, n. 8-r. 21 1. ára 20 kr.] 

Napfelkölte. 39. ótestamentumi történet jó gyermekek számára. Magyar nyelvre 
ford. Dr. Kiss Áron. [Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 111 1.] 

Nemeskey Andor. Az elmélkedő hitszónok Elmélkedések az év minden vasár- és 
ünnepnapjára. [Hunyadi Mátyás intézet. 8-r. VI, 423 és IV 1.] 

Német Károly. Keresztyén hiterősítő könyvecske. I. rész : A szentségekről. [Sz. 
Fehérvár. Klökner. 8-r. IV. 24 1. ára 20 kr.] 

— Ugyanaz. II. rész : Erkölcstan. [Ugyanott. 8-r. 32 1. ára 20 kr. 
— Vezérfonal keresztyén gyermekek első vallásoktatásában. Elméleti rész, [Ugyanott. 

8-r. 30 1. ára 20 kr.] 
Nemzeti szinház könyvtára. 100.101.102. füz. [L. Sardou Viktor, és Zichy Géza.] 
Neumann Soma. A világtörténet tankönyve. III. köt. Újkor. [Tettey és Társa. 8-r. 

XVI. 216 1. 1 frt.] 
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Ney Ferencz. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorff tanmódszere alapján. Tanodái 
és magánhasználatra. 13. kiad. [Lampel. 8-r. IV. 486 1. ára kötve 1 frt 80 kr.] 

Olcsó könyvtár. 24-ik sz. [L. Macaulay.] 
Ormay Sándor. Az 1868. évi földrengés Jászberényben. [Mathern. és természettud. 

közlemények. XIII. köt. S sz. Akadémia. 8-r. 59—64 1. ára 10 kr] 
Az országos nóiparegylet évkönyve az 1875-ik évről. [Kocsi Sándor nyomdája. 

8-r. 43 1.] 
Ortvay Tivadar. Margnm és Contra-Margum. (Castra Augusto Plavianensia. 

vagy Constantia) helyfekvése. Porrások és közvetlen helybuvárlat alapján, 
[Értek, a tort, tud. köréből. VI. köt. I. sz. Akad. n. 8-r. 70 és IVI. ára 45 kr.] 

Ü-szövetségi Szent-történetek. II. elemi osztály számára. [Debreezen, Városi 
könyvnyomda. 8r. 16 L] 

P. Ovidii Nasonis Carmina seleeta. Szótárral ellátta Veress Ignácz. 3. jav. kiad. 
[Szótárgyűjtemény II. sz. Lampel Robert. 8-r. 180 1. ára 1 frt 30 kr.] 

Olvedy Károly. A gyakorlott vadász. Magában foglalja a fáezán és fogoly te
nyésztést, ugyszinte minden vad ismertetését, a vadászat küiönböző ágait stb. 
Többrendű ábrával. [N.-Kanizsa. 8-r. IV. 239 lap. Budapest. Tettey. ára 
2 frt 50 kr.] 

Őri <x. György. Negyedik Béla király a Margitszigeten vagy a margitszigeti 
apáezák. Történelmi színmű egy felvonásban, hiteles kútforrások után. Pótfü
zet a „Margitsziget történelme" ez. műhöz. [Kassa. Pannónia kiadó-rész
vénytársaság. 8-r. 48 1, ára ábrákkal 50 kr.] 

A herczeg Pálffy serlegre vonatkozó adatok. [Hornyánszky Viktor nyomdája. 
8-r._ 4 1.] 

Pály Ede szentbeszédei. I. köt. [Ungvár. Pollaesek Miksa 8-r. 65 1.] 
A pap a világban. II. [Eger. Érseki iyceumi nyomda. 8r. 285 1. ára 80 kr.] 
Pauler Gyula. Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése. 1664—1671. 

Két kötet. [Akad. 8-r. X. 412, és 459 lap, ára kötve a m. t. akad. „Könyv
kiadó vállalata" pártoló tagjainak 3 frt 50 kr.] 

Pellet Ödön dr. Primicia beszédek [Székesfejérvárott. Vörösmarty nyomda. 8-r. 
108 1. ára 1 frt.] 

Dr. Ploet« Károly. Syllabaire français. Első oktatás a franczia nyelyvben. A 14. 
eredeti kiadás után Második kiadás. [Lampel Robert 8-r. 183 1. ára 40 kr.] 

Ponson du Terrail. Rocambole Londonban. Regény. Franeziából ford. Mártonffy 
Pr. 9 kötet. I. II. A londoni nyomor. III. Tolvajok negyede. IV. A száraz ma
lom. V. VI. A madárkalit. VII—IX. Shoking viszontagságai. [Pfeifer bizom. 
8-r. 150, 149, 175, 200, 160, 159, 157, 160 és 199 1. ára 9 frt.] 

Pressler Miksa Róbert. Erdészeti köbözési táblák a méter-rendszer alapján erdé
szek, mérnökök, építők, fakereskedők használatára. Az árvái uradalom meg
bízásából hazai viszonyainkra alkalmazta és kiadta Rowland Robert. [Tettey 
és társa. 8-r. VIII. 64 1. 1 frt.] 

Ranke János. Az ember-élettan alapvonalai tekintettel az egészségügyre. Orvosok 
és orvostanhallgatók gyakorlati igényeihez alkalmazva magántanulásra. A 3-ik 
átdolg. kiadás után magyarra ford. id. dr. Purjesz Zsigmond. II. köt. [Orvosi 
könyvkiadó-társ. 8-r. XI. 461 1.] 

Reisclü Károly Vilmos. Munkáskérdés és socialisrnus. Tudományos szakmunkák 
12* 
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nyomán átdolgozta a budapesti központi növendékpapság magyar egyház-
irodalmi iskolája. [Munkálatok. 39. folyam. Egyh. irod. iskola. N. 8-r. 
XIX. 352 1. ára 1 frt 80 kr.] 

Ministeri rendeletek a kereskedelmi törvény (1875. 37. t. ez.) életbeléptetése tár
gyában. [Pfeifer. 16-r. 60 1. ára 20 kr.] 

Rendeletek és rendszabályok. Az 1875. XXXVII. kereskedelmi törvényre vonat
kozó. Hivatalos kiadás. [Wodianer. 16-r. 50 1. ára 20 kr.] 

Ribáry Ferencz. A Claudiusok története. I. kötet Tiberins kora. [Athenaeum. N. 
8-r. 184 I. ára 1 frt 50 kr.] 

Riedl Szende. Német gyakorló és olvasókönyv. 4. javított és bővített kiadás. [Lam-
pel Bobért. 8-r. 256 1. ára 1 írt.] 

Riesz Gáspár. Tükördarabok Nogáll kátéjából szemben Deharbe „magyar" kátéjá
val. [„Hunyadi Mátyás" nyomda. 8-r. 48 1.] 

Roder Adolf. Levélszerinti oktatás a német nyelv öntanulására. Toussaint-Lan-
genseheidt tanmódszere alapján. 12. 13. 14. levél [Grimm Gusztáv. 8-r. 177— 
224 1. Egy levél ára 20 kr.] 

Roder Adolf. Magyar és német beszélgetések könyve vasúti, gőzhajózási és táv-
irdai hivatalnokok számára. Ungarisch-deutsches Conversations-Buch stb. 
[Grimm G. N. 8-r. II. 158 1. ára 2 frt 50 kr.] 

Rodiczky Jenő. A méhről való ismereteink s a méhészeti elmélet. [Elméleti és 
gyakorlati méhészet. I. köt. M.-Ovár. 8-r. VIII. 143 1. Bécs, Faesy és Priek, 
Bp. Tettey bizom. Ara 1 frt 30 kr.] 

Roller Mátyás. A métermérték a háztartásban és kereskedésben. 2. bőv. kiadás. 
[Kókai. 16-r. 24 1. ára kötve 25 kr.] 

Röth Samu. Pazekasboda-mórágyi hegyláncz (Baranya megye) eruptív kőzetei. 
Külön lenyomat a m. kir. földtani intézet évkönyve IV. kötetéből. [Kilián bi-
zománya. 8-r. 28 1. ára 10 kr.] 

Ságh József. Rövid vezérfonal az énekoktatás rendszeres előadásához a népiskolák
ban. Kothe után szabadon. [Tettey és társ. 8-r. 611. ára kötve 1 frt.] 

Salamin Leo. Pranczia olvasókönyv reáltanodák és gymnasiumok használatára. II. 
rész. [Lauffer. 8-r. 123-322 és XCIII1. ára 1 frt 60 kr.] 

Sardou Viktor. Az új ezég. Színmű. Ford. Náday Ferencz. [Nemz. színház könyv
tára. 101. füzet. Pfeifer. 8-r. 49 1. 40 kr.] 

Sardon Viktor. Samu báesi. Színmű. 4 felvonásban. Ford. Peleki József. (Nemz. 
színház könyvtára 100. füz. Pfeiffer. 8-r. 110 1. 40 kr.] 

Dr. Schenzl Guido. Útmutató meteoritek megfigyelésére. [A kir. m. Természettudo
mányi társulat. 8 r. 18 1.] 

Schulcz József és Ángyán György. A vajdahunyadi vár restaurálásának története. 
Különös tekintettel az ott történt károk és visszaélésekre. [Pécsett. Ifj. Ma
darász Endre. 16-r. 38 1.] 

Scliuller Alajos. A légnyomás változásainak pontos meghatározásáról. [Ertek, a 
természeti, köréből. VII. köt. 3. sz. Akadémia. 8-r. 13 1. ára 10 kr.] 

Sretvizer Lajos. A népnevelésügy a bécsi nemzetközi kiállításon 1873-kan. Tekin
tettel hazánk-, különös tekintettel a főváros tanügyi viszonyaira. 2. jutányos 
(ezím-) kiadás. (Kókai. 8-r. VI. 90 1. ára 40 kr.] 
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Stein Lörincz. A nő a nemzetgazdászat terén. Németből : Sz. Brankovies György. 
[Tettey. 8-r. 58 1. ára 60 kr.] 

Szabályrendeletek, ministeri, a kereskedelmi törvény életbeléptetése érdekében. 
[Eggenberger. 16-r. 163-192 lap, ára 20 kr.] 

Szabó József. Ásványtan. Felsőbb tanításra és gyakorlati használatra. (1 kőny. 
tábla és 510 fametszvény.) 3. kiad. újból átdolg. s tetem, bővítve. [Franklin 
társ. 8-r. XVI. 614 1. ára 4 frt 80 kr.] 

Szász Gerő. Oorday Charlotte. Költői beszély. [Aikenaeum. 12-r. 120 lap, ára 
1 frt 30 kr.] 

Szász Gero. Deák Ferencz emlékezete. Az erdélyi ev. ref. egyházk. igazg. tanáesa 
által elrendelt Deák gyászünnepélyeu april 2-án, 1876-ban, a kolozsv. b. far-
kasutezai templomban. [A tiszta jövedelem a Deák emlékszoborra fordíttatik. 
Kolozsvárit. Stein. 8-r. 19 1. ára 30 kr.] 

Szász Károly. Kis biblia. Reform, fin- és leánynépiskolák számára. 6. kiadás. 
[Franklin. 8-r. 80 1. ára kötve 25 kr.] 

Szász Károly. A vers-szavalás elméleti és gyakorlati kézikönyve. Isk. és magán
használatra. 3-ik javított kiadás. [Franklin társ. 8-r. XVI 312 lap, ára 
1 frt 20 kr.] 

Szepesi Imre latin mondattana. II. rész. Mondatkötés. 2. kiad. Átdolgozta Buda-
váry József. [Zilahy Sámuel. 8-r. IV 239 1. 1 frt 20 kr.] 

Szilády János. Egyházi beszédek. II. fűz. [Pfeifer 8-r. 187 1. 2 frt.] 
Ifj. Szinnyey József. Irodalmunk története 1711—1772. [Aigner. 8-r. VIII. 2071. 

1 frt 50 kr.] 
A szolgálati szabályzat 3-ik része kérdések és feleletekben a es. kir. gyalog és 

vadász csapatok részére az 1876. évben megjelent eredeti kiadás után, a le
génységi, altiszti és egyéves-önkéntesek részére fennálló csapat-iskolák szá
mára fordította Újhegyi Béla. (Lampel Bobért. 8-r. 63 1.) 

A szombathelyi püspöki megye papságának névtára. 1876. (Szombathely Ber-
talanffy könyvnyomdája. 8-r. XXIV. 156 1.) 

. Szombathy Ignácz. Történelmi nyelvészet. Irodalmi tisztázás. [Győr. Czéh Sán
dor. 8-r. 20 1. ára 10 kr.) 

Sznrmák V. Közlemények a gyémántról. (Bncsánszky Alajos nyomdája. 8-r. 43 1.) 
Szvorényi József. Kisebb magyar nyelvtana az algymn. s ipartanodái I. és II. 

osztály használatára. I. rész. Szótan. 6. kiadás. (Franklin társ. 8-r. 176 lap, 
ára 60 kr ) 

Tamásli Gyula Költeményei. I. köt. (Szekesfejérvárott. „Vörösmarty" nyom. 
Bp. Tettey bizom. 8-r. 355 1. ára 2 frt ) 

Tankó János. Magyarország története rövid előadásban. A reáliskolák használa
tára. A legújabb tanterv szerint. Két füzet. (Lampel. I. fiiz. Az I. és II. oszt. 
haszn. 8-r. 76 1. ára 60 kr. II. fiiz. a III. oszt. haszn. 77—139 1. ára 40 kr.) 

Tasner Géza. Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete. Em
lékirat. (Pfeifer bizom. N. 8-r. VIII. 135 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Télfy Iván. Aesehylos. (Értek, a nyelv- és széptudományok köréből. V. köt 7. sz. 
Akadémia. 8-r. 14 L 1. 80 kr.) 

Tilinkó. Nemzeti dalok. A magyar nép számára szerkesztette egy népbarát. I. köt. 
(Kolozsvár. Stein János. 16-r. 128 1. ára 30 kr ) 
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A tiszai ágostai hitvallású evangyélmi egyházkerület 1876. évi tiszti névtára. 
Statistikai adatokkal megtoldva. (Rozsnyó, Kovács Miliály nyomdája. 8-r. 51. 
1. (ára 30. kr.) 

Todd Alpheus. A parliamenti kormányrendszer Angliában s annak eredete, ki
fejlődése és gyakorlati alkalmazása. A in. t. Akadémia megbízásából ford. 
Dapsy László. I. kötet. (Akadémia. 8-r. VII. 606. 1.) 

Toldy Ferencz. Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar irodalomtör
ténetére. II. jav. kiadás. I. kötet. (Athenaéum. 8-r. 391 1. ára 1 írt.) 

Dr. Toldy László. Szent László király élete. A legjelesebb honi történetírók fel
használásával. (Történelmi Könyvtár 24 füzet. Franklin társulat. 8-r. 112 1. 
ára 40 kr.) 

Tóth József. Népszerű Egészségtan összefüggésben az embertannal. Vezérkönyvűl 
néptanítók számára. (Székes-Fejérvár. 1876. Klökner Péter. 8-r. 112 1. ára 
60 kr.) 

Tóth Lörincz. A szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság rendszere a polgár 
törvénykezésben, magyar szempontból. (Értekezések a társadalmi tudományok 
köréből. IV. kötet. 3. szám. Akadémia. 8-r. 69 1. 40 kr.) 

Török István. IV. Henrik politikája. (Kolozsvárt, Stein János. 8-r. 88 1.) 
Török Károly munkái. Kiadják barátai. (Szeged, Traub B. bízom. 8-r. 130 li 

ára 1 frt.) 
Történelmi Könyvtár. 20--28. füzet. (L. Áldor Imre, Csukássi József, Toldy 

László és Vértesi Arnold.) 
(Törvények.) 1876-ik évi országgyűlési törvenyezikkek. I. füzet. I—VII. [Ráth. 

8-r. 64 1. ára 50 kr. Ugyanaz, zsebkiadás, 16-r. 128 1. ára 50 kr.] 
— Ugyanaz. II. füzet. VIII-XVI. [Ráth. 8-r. 65-203 1. ára 80 kr. Zsebkiad. 

16-r. 129—400 1. ára 80 kr.] 
— Az 1876-ik évi törvények gyűjteménye. I füzet. I—VII. t. ez. [Lampel. 

8-r. 80 1. ára 80 kr. Ugyanaz, zsebkiadás, 16-r. I—VI. t. ez. 128 lap 
ára 40 kr.] 

— Ugyanaz II. füzet. VIII-XVII. t. ez. [Lampel. 8-r. 81-224 1. ára 70 kr. 
Zsebkiadás, 16-r. VI. (folyt.) — XIV. t. ez. 129-256 1. ára 40 kr ] 

— Az 1876-ik évi törvények gyűjteménye. Hivatalos kiadás. I. fűzet. I —VII. 
[Zilahy. 8-r. 88 1. ára 50 kr. Ugyanaz, zsebkiadás, 16-r. 160 lap, 
ára 60 kr.] 

— Ugyanaz. II. füzet. VIII-XVI. [Zilahy. 8-r. 89—248 1. ára 80 kr. Zsebkiad. 
16-r. 162-432 1. ára 90 kr.] 

— 1876-ik évi XIII. törvényezikk a eseléd és gazda közötti viszony szabályo
zásáról a gazdasági munkásokról és napszámosokról. [Ráth. 8-r. 31 1. ára 
40 kr. Zsebkiadás. 16-r. 56 1. ára 40 kr.J 

— Ugyanaz. Hivatalos kiadás. [Zilahy. 8-r. 32 1. ára 30 kr. Zsebkiadás, 16-r. 
56 1. ára 30 kr.] 

— Törvényezikk a cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazda
sági munkásokról és a napszámosokról. [Kolozsvár, Stein. 8-r. 32 1. ára 20 kr.] 

— 1876-ik évi XV. törvényezikk a közadók kezeléséről. [Eggenberger. k. 8-r. 41 I. 
ára 30 kr.] 

— Ugyanaz. [Ráth. 8-r. 48 1. ára 40 kr.] 
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(Törvények.) Az 1876-ik évi XIV. törvényezikk. A közegészségügy rendezéséről. 
Hivatalos kiadás. [Zilahy. 16-r. 93 1. ára 40 kr.] 

— 1876-ik évi XIV. törvényezikk a közegészségügy rendezéséről. [Ráth. 8-r. 
52 1. ára 40 kr.] 

— Törvényezikk a közegészségügy rendezéséről. [Eggenberger. 8-r. 60 1. ára 50 kr.] 
— 1876-ik évi VI. törvényezikk a közigazgatási bizottságról. 1876. törvényezikk 

az 1870. XLII. és 1872. XXXVI. t. ezikkekben szabályozott fegyelmi eljárás 
módosításáról es kiegészítéséről. [Ráth. 8-r. 32 1. ára 40 kr. Zsebkiadás, 16-r. 
55 1. ára 40 kr.] 

— Uj közigazgatási törvények. I. füzet. 1876. VI. t. ez. a közigazgatási bizott
ságról. Hivatalos kiadás. [Zilahy. 8-r. II. 24 1. ára 20 kr. Zsebkiadás, 16-r. 
44 1. ára 20 kr ] 

— Ugyanaz. II. füzet. 1876. évi VII., XIII., XIV. és XV. törvényezikkok. VII. 
t. ez. Közigazgatási fegyelmi eljárás. XIII. t. ez. Cselédrendtartás. XIV. t. ez. 
Közegészségügyi törvény. XV. tez. A közadók kezeléséről. Hivatalos kiadás. 
[Zilahy. 8-r. II. 25—166 1. ára 80 kr. Zsebkiad. 16-r. 45-288 1. ára 80 kr.] 

— 1876. évi V. törvényezikk a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. tez. 
módosításáról és kiegészítéséről. [Ráth. 8-r. 16 1. ára 20 kr. Zsebkiadás 16-r. 
32 1. ára 20 kr.] 

— 1876. V. tez. a községek rendezéséről szóló 1871. XVIII. tez. módosításáról és 
- kiegészítéséről. — 1876. VI. tez. a közigazgatási bizottságról. — 1876. VII. 

tez. az 1870. XLII. és 1872. XXXVI. tezikkekben szabályozott fegyelmi eljá
rás módosításáról és kiegészítéséről. [Eggenberger. 8-r. 48 1. ára 30 kr.] 

— Községi törvények. I. Az 1871. XVIII. tez. a községek rendezéséről. II. Az 
1876. V. tez. az előbbinek módosításáról. Hivatalos kiadás. [Zilahy. Zsebkia
dás. 16-r. 104 1. ára 50 kr.] 

— Uj törvény a községek rendezéséről. Az 1876. V. tez. a községek rendezéséről 
szóló 1871. XVIII. tez. módosításáról és kiegészítéséről. Hivatalos kiadás. [Zi
lahy. 8-r. 20 1. ára 20 kr. Zsebkiad. 16-r. II. 32 1. ára 20 kr.] 

— 1876. évi XXVII. tez a váltótörvényről. Betűrendes tárgymutatóval. [Eggen
berger. k. 8-r. 40 1. ára 40 kr.] 

— Az 1876 : XVII. tez. A váltótörvényről. Hivatalos kiadás. [Zilahy. 8-r. 32 1. 
ára 30 kr. Zsebkiad. 16-r. 56 1. ára 30 kr.] 

— 1876-iki váltótörvény. [Ráth. 8-r. 32 1. ára 40 kr. Zsebkiadás 16-r. 62 lap. 
ára 40 kr,] 

— 1876. évi XVI. tez. a végrendeletek, öröklési szerződések és halálesetekre szóló 
ajándékozások alaki kellékeiről. [Ráth. 8-r. 12 1. ára 20 kr.] 

— Ugyanaz és : 1874. évi XXIII. tez. a nők teljeskoruságáról. [Eggenberger, k. 
8-r. 14 1. ára 20 kr.] 

Törvényjavaslat. A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről. 
I. Közzéteszi a magy. kir. igazságügyi ministerium. [Eggenberger bizom. 4-r. 
II. 118, 302, 22, 62 és 47 1. ára 3 frt 50 kr.] 

I. Törvényjavaslat a telekkönyvi rendtartás tárgyában. II. Törvényjavaslat az 
újonnan szerkesztett telekkönyvek közzétételéről és kiegészítéséről. III. Utasítás
tervezet a telekkönyvi ügyvitel tárgyában. Közzéteszi a m. kir. igazságügymi-
nisterium. [Zilahy bizom. N. 8-r. IV. 73 1. ára 60 kr.] 
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Uj Regény-Csarnok. Szépirodalmi folyóirat. V. évfolyam. 1—14. füzet. Dumas 
Sándor: Margit királyné. Tört. regény. I—IV. kötet. [Mehner Vilmos. 8-r. 173, 
159, 163 és 173 1. ára 2 frt 10 kr.J 

Uj Regény-Csarnok, mell ékfoly am. 1—8. füzet. Brühl G. : Szulejka, a hárem 
gyöngye, vagy a sztambuli fekete leányrabló. Tört. regény. Ford. Ásványi J. 
[Mehner Vilmos. 8-r. 1—320 1. egy füzet ára 25 kr.] 

Vajda János. Magyar bors. Válogatott magyar és külföldi adomák gyűjteménye. 
[Franklin társ. 8-r. VIII. 208 1. ára 1 frt 40 kr.] 

Vajda János, Ujabb költemények. [Szerző sajátja. 8-r. 114 1. ára 1 frt 30 kr.] 
A Valéria-egylet évkönyve 1871—76. [Kocsi Sándor nyomdája. 8-r. 52.1.] 
Verne Gyula. Graut kapitány gyermekei. Ford. Vértesi Arnold. 2-részben. [Frank

lin társ. 8-r. IV. 240, és IV. 268 1. ára 4 frt.] 
Vértesi Arnold. Julius Caesar története. [Tört. könyvtár. 26. Franklin társ. 8-r-

111 1. ára 40 kr.] 
Visontay János. Általános és összehasonlító földirat. A reáltanodák VII. osztá

lyának az uj tantervezet szerint. [Tettey és társa. 8-r. 271 1. ára 1 frt 20 kr.] 
Visontay János. Amerika és Ausztrália-Polynesia földirata, tekintettel a gyarma

tosítás és felfedezések történetére. A reáltanodák IV. osztálya számára az uj tan
tervezet szerint [Tettey és társa. 8-r. 140 1. ára 70 kr.] 

Visontay János. Ázsia és Afrika földirata a mathematikai földrajz vázlatával. A 
reáltanodák III. osztálya számára az uj tantervezet szerint. [Tettey és társa 
8-r. 153 1. 70 kr.] 

Dr. Vogel Gusztáv. Korytniea. (Laufer Ignácz nyomdája. 8-r. 8 1.) 
Wagner László. A magyar, osztrák, német, angol és uj métermértékek és súlyok 

egyszerű és összetett árváltoztatási táblázatai. (Nagel. 8-r. 160 1. ára 2 frt.) 
Wenzel Gusztáv. Az összehasonlító jogtudomány és a magyar magánjog. (Érte

kezések a társadalmi tudományok köréből. IV. kötet. 2. szám. Akadémia. 8-r. 
39 1. ára 25 kr.) 

Wertheinier Ede. Házasság-tervezés Erzsébet Anglia királynője és Károly osztrák 
főherezeg között. 1559—1561. Kiadatlan kútfők nyomán. (Értekezések a törté
nelmi tudományok köréből. V. köt. 6. szám. Akadémia. 8-r. 72 1. ára 45 kr.) 

Zichy Géza gróf. A szerelem hareza. Dráma 5 felvonásban. (Nemzeti színház 
könyvtára. 102. füzet. Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 49 1. ára 40 kr.) 

Hazai nem-magyar irodalom. 
Argenti Dr. I). Homoeopatische Behandlung der Krankheiten für angehende 

Aerzte und intelligente Niclitärzte, mit einer Lebensbeschreibung Hahnemann's. 
II. verm. Aufl. (Pozsony, Heckenast. N, 8-r. XVI. 512 1 ára 3 frt 40 kr.) 

Bauer L. M. Deutsehe Blementar-Grrammatik, nach dem gegenwärtigen Stand
punkte der Sprachwissenschaft. Ein Hilfsbueh zum deutsehen Sprachunterricht 
in den Haupt- und Mittelschulen. 21. verb. nnd stark verm. Auflage. (Lauffer. 
K. 8-r. 137 1. ára kötve 34 kr.) 



Hazai nem-magyar irodalom« 157 

Bún Samuel. Leitfaden für den Unterrieht in der deutschen Spraohe. I, Kursus. 
2. Aufl. (N. Kanizsa, Fisehel. 8-r. VIII. 128 1. ára 48 kr.) 

Catalog der Bücher- und Karten-Sammlung hei der Handels- und Gewerbekam
mer in Kronstadt. (Kronstadt, 1876. Gott János nyomdája. 8-r. 136 1.) 

Demjén Johann. Allgemeines Adressen- und Orts-Buch yon Ungarn und Neben
ländern, mit besonderer Berücksieht der neuesten wirthschaftl. Handels- und 
Oommunications-Verhältnisse. Heft I. Abauj-Tirnauer Comitat mit Comitats-
karte. (Grimm Gustav. 8-r. 48 1. geh. 1 fi., mit Karte 1 fl. 50 kr. ungarisch 
und deutsch.) 

Duller Eduard. Märchen für die Jugend. 4. Auflage. (Pozsony, Heckenast. 8-r. 
238 1. ára 80 kr.) 

Ebenspanger Johannes. Erdbeschreibung für die 5. Klasse, resp. den 5. Jahr
gang der Volkssehulen Ungarns. Auf Grundlage des hohen minist., Lehrplanes 
bearbeitet. (Franklin. 8-r. 140 1. ára 50 kr.) 

Fuchs Johann. Grundzüge der einfachen Buchführung für Gewerbe- und Wieder-
holungssehulen, so auch zum Selbstunterricht. (Lauffer, k. 8-r. 52 1. ára 20 kr.) 

Führer Ignatz. Geschichte der Ungarn in leiehtfasslicher Darstellung. Für Volks, 
und Bürgerschulen. 5. verb. Aufl. (Aigner. 8-r. 49 1. ára kötve 30 kr.) 

Gebühren-Regulativ der Waagthalbahn. (Pressburg, 1876. Gesellschaft. 8-r. 24 1.) 
V. Gesetzartikel vom Jahre 1876. Abänderung und Ergänzung des von der Re

gelung der Gemeinden handelnden XVIII. Gesetzartikels vom Jahre 1871. 
Amtl. Ausg. (Bpest, 1876. Ziiahy bizom. N. 8-r. 19 1. ára 20 kr.) 

XIII. Gesetzartikel vom Jahre 1876. Regelung des Verhältnisses zwischen Dienst
herrn und Dienstnehmer, von den Wirthsehaftsarbeitern. und Taglöhnern. 
Amtl. Ausg. (Ziiahy bizom. 3SL 8-r. 35 1. ára 30 kr.) 

XXVII. Gesetzartikel vom Jahre 1876. Das Wechsel-Gesetz. Amtl. Ausg. (Ziiahy 
bizom. 8-r. 36 1. ára 30 kr.) 

Grünhut Hermann. Die Religion des kommenden Jahrhunderts. (Aigner bizom. 
8-r. 78 1. ára 60 kr.) 

Auf das ungarische Handelsgesetz (XXXVII. G. A. v. J. 1875.) bezügliche Mi-
nisterial-Verordnnngen. (Pressburg, 1876. Ráth. 8-r. XXXiV. 1.) 

Horváth Michael. Kurzgefasste Geschichte Ungarns. In deutscher Übersetzung. 
2. Aufl. 2 Bde. (Franklin, ezínikiadás. 8-r. 392 és 359 1. ára 3 frt.) 

Horváth-Vaszary. Kurzgefasste Geschichte Ungarns. Zum Gebrauche für untere 
und Mittelschulen. 2. Aufl. (Franklin. 8-r. 247 1. ára 1 frt.) 

Kurze Beschreibung der Entstehung des Nonnenklosters der Gesellschaft der 
heiligen Ursula in Pressburg, und der Schicksalssehläge, welche dasselbe wäh
rend seines zweihundertjährigen Bestandes trafen. Als Andenken an die IL 
Secularfeier des oberwähnten Klosters. (Pressburg, 1876. 8-r. 52 1.) 

Mandello Karl. Rückblicke auf die Entwiekelung der ungar. Volkswirtschaft im 
Jahre 1875. Sep.-Abdr. a. d. „Pester Lloyd." (Lampel bizom. 4-r. IV. 52 1. 
és 1 táblázat, ára 1 frt.) 

ííatonek Josef. Wissenschafts-Religion. Eine pro- und contra-Beleuchtung des 
Materialismus, Darwin, Häekel, Büehner etc. nach wissenschaftlichen Grund
sätzen. (Tettey és társa. 12-r. 150 1. ára 1 frt 20 kr.) 
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Roller Mathias. Das Metermass im Handel und Hausgebrauch. 2. verm. Aufl. 
(Kókai. 16-r. 24 1. ára kötve 25 kr.) 

Rosler Johann Friedrich. Dritter Jahresbericht über den Portbestand und die 
Portentwickelung der Gewerbeschule in Agnetheln im Schuljahre 1875/G. (Her
mannstadt, 1876. Putsch S. könyvnyomdája. 8-r. 15 1.) 

Samarjay Dr. Carl v. Praktische Anleitung zur schnellen und leichten Erler
nung der ungarischen Sprache nach Dr. P. Alm's bekannter Lehrmethode. 
I. Cursus. 88. Aufl. (Lauffer, k. 8-r. 120 1. ára 35 kr., kötve 42 kr.) 

— II. Cursus. 14. Aufl. (Lauffer, k. 8-r. 79 1. ára 28 kr., kötve 35 kr.) 
Schliefen Erwin. Das Judenschloss. Román. 3 Bde. (Pozsony, Heekenast. 8-r. 

304, 320 és 320 1. ára 6 frt,) 
Schwicker J. H. Deutsches Stilbueh. II. Theil. (Aigner. 8-r. IV. 207 1. ára 1 frt.) 
Skwor Johann. Orts-Lexikon der Länder der ungarischen Krone, enthaltend nebst 

der Ortschaft die Nachweisung des politischen Bezirkes, der Jurisdiction (Co-
mitat, Stuhl, District etc.), des Bezirkgerichtes, des Gerichtshofes, des Heeres-
(Maruie)-Ergänzungs-Bezirkes und des Landwehr-Bataillons, zu welchem die
selbe gehört. (Grill K. bizom. N. 8-r. 161 1. ára 3 frt 60 kr.) 

Spannbauer Joh. Nep. Die Kanalisirung der slavonischen Drau-Donau-Ebene. Im 
Auftrage des Herrn Joh. Cap. Adamovieh de Cepin verfasst. Hebst eulturhist. 
Skizze von Joh. Peters. Mit 1 Karte u. 2 graph. Darstellungen. (Esseg, Ver
lag des Auftraggebers. N. 8-r. 147 1. ára 3 frt 80 kr.) 

Statistik des Viehstandes in Siebenbürgen. (Brassó, Frank és Dressnaudt bizom. 
8-r. 23 1. ára 25 kr.) 

Steinhek's „I. Budapester Fremdenführer" für den allgemeinen Verkehr nebst 
Eisenbahn- u. Dampfschiff-Courier. Juni-Ausgabe 1876. (Steiiibek. K. 8-r. 120 1. 
árra 35 kr.) 

Stelzhammer Franz. Liebesgürtel. Hochdeutsche Lieder. 2. a. d. Nachlasse verm. 
Aufl. (Pozsony, Heekenast. 8-r. VIII. 358 1. ára 2 frt 80 kr.) 

Szekula Moriz. Der „Mamser" (Bastard). Erzählung. (Hornyánszky Viktor nyom
dája. 8-r. 34 1. ára 10 kr.) 

Teutsch G. D. Über Honterus und Kronstadt zu seiner Zeit. Vortrag zu Gunsten 
des Pondes des kronstädter Frauenvereins für die evang. Mädchenschule A. B., 
gehalten in Kronstadt am 23. April 1876. (Abdruck aus dem Archiv des Ver
eins für Siebenbürgisohe Landeskunde. Band XIII. der neuen Folge. Heft I. 
8-r. 62 lap.) 

Vacano E. M. Wiener Fresken. 2. Aufl. (Pozsony, Heckenast. 8-r. ára 2 frt 40 kr.) 
Die Verhandlungen des ungarischen Landtags über den Königsboden. Nebst 

einem Anhange. Separatabdruck des „Siebenbürgiseh-Deutschen Tageblattes". 
(Hermannstadt, 1876. Drotleff Joseph et Comp. 8-r. 200 lap.) 

Vorschrift zur Vollziehung d. Ges. Art. XLVII. v. J. 1875. betreffend den allgem. 
Einkommensteuerzuschlag. Deutsche verlässl. Ausg. aus der ung. Orig. Übers, 
von einem kön. ung. Pinanz-Minist.-Beamten. (Lauffer. 8-r. 1 ív. ára 20 kr.) 

Wagner Ladislaus. Einfache und eombinirte Reduktionstabellen der ungarischen, 
österreichischen, deutschen, englischen und metrischen Maasse und Gewichte. 
(Nagel. 8-r. 160 1. ára 2 frt.) 

Wechselgesetz vom Jahre 1876. (Ráth. N. 8-r. 39 1. ára 40 kr.) 
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Weisz Béla. Ungarn's Handelsbilanz und Wirthsehaftspolitik. (Kilián. 8-r. 26 
lap, ára 50 kr.) 

Náboüná Pisen neb Krízowa Cesta. (Skaliei, 1876. Skarnicl József nyomdája. 
8-r. 15 lap.) 

Sbierka krajinskych zákonov z roku 1876. Úradné vydanie. I. sosit. I—VII. 
(Ziiahy bizom. N 8-r. 72 1. ára 50 kr.) 

Scheffel Jozef Viktor. Zalmy z Hör. Básen. Poslovencil Vajansky. (Skaliei, 1876. 
Skarnicl Jozef. 8-r. 66. 1.) 

Bezic. Dar dobroj deci. Treci tecaj. Uredio cika Steva. (Panesova. Jovanovie 
testv. 32-r. 64 1. ára 40 kr.) 

Gjorgjevic Vladati. Skupljene pripovetke. III. (Panesova, Jovanovie testv. 16-r. 
314 1. ára 1 frt.) 

Josic Dinűtrije. Kako se sastavljaju pitanja. (Panesova, Jovanovie testv. 8-r. 91 
lap, ára 50 kr.) 

Kostic Milán. Skole u Crnoj Gori, od najstarijih vremena do danasnjega dóba. 
Nagradjeno sa 30 Dukata od srbskog, ucenog drustva u Beogradu. (Panesova, 
Jovanovie testv. bizom. 8-r. 233 1. ára 80 kr.) 

Petrovio Mita. Pouka o kucarstvu. Za uciteljske i vise devojacke skole, kao i za 
domacu potrebu. Spredgovorom od. (Panesova, Jovanovie testv. 8-r. 104 lap, 
ára 45 kr.) 

Popovic Jovan. Brava i duziiesti gradjana u Ugarsky po Kernjejiu s dodatkem 
srp. narodna orkvena i skolska samouprava. (Panesova, Jovanovie testv. 8-r. 
100 1. ára 36 kr.) 

Radie Dr. 6. Ocenje ili kalamlenje s listom. Napisao. (Panesova, Jovanovie testv. 
8-r. 23 1. ára 10 kr.) 

Slovenski bukvar za srpske nar. skole. (Panesova, Jovanovie testv. 16-r. 63 1. 
ára 14 kr.) 

Vukicevié N. G. Izjasnjenje svete liturgije za srbsku mladez. Drugo popravljeno 
izdanie. (Panesova, Jovanovie testv. 8-r. 132 1. ára 50 kr.) 

Sknrla Stefano Bagusa eenni storiei. (Zagrabio, 1876. 8-r. 148 1.) 
Klang James. Das ungarische Handelsgesetz (XXXVIÏ. G. A. v. J. 1875.) und 

.. das Versicherungswesen. Ein kritischer Versuch. 1. Lfg. Die wechselseitige 
Versicherungs-Gesellschaft. (Bées, Sallmayer & Comp. N. 8-r. IV, VI és 89 
lap, ára 80 kr.) 
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Hírlapirodalmunk 1876-ban.*) 
Közli : id. Szinnyei József. 

N é m e t n y e l v e n . 
Budapesten. 

Allgemeine Frauen-Zeitung. Central-Organ für Frauenrecht, weibliche Fortbil
dung und Hebung der Frauen-Industrie. Szerk. és kiadja Korn P. A., XIII. 
évi. Nyom. Hornyánszky Viktor. Megjelenik havonként kétszer mint a Soeial-
Eeform társlapja. 4-rét egy íven. A lap ára 6 frt. 

Arbeiter-Wochen-Chronik. Social ökonomisches Volksblatt. Organ der Ungarlän-
dischen Arbeiter. Szerk. Ihrlinger A. Tulajdonosok Bayer A. és társai. IV. 
évf. Nyom. a lap saját nyomdájában Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven. 
Ára 2 frt 40 kr. , 

Bauzeitung für Ungarn. Zeitschrift für Bauwesen. Szerk és kiadó-tulajdonos 
Kornhoffer Eduard. V. évf. Nyom. a Franklin-Társulatnál. Megjelenik vasár
nap 4-rét egy íven. Ára 10 frt. 

Budapester Anzeiger. (Budapesti Értesítő.) Inseratenblatt für Alle Stände. Szerk. 
Moholyi Móricz ; kiadják Láng és társa. I. évf. Nyom. Hornyánszky Viktor. 
Megjelenik hetenként hatszor 4-rét egy íven. Ára 8 frt; postán 10 frt. 

Budapester Café- und Gasthaus-Zeitung. Fach-Organ für das gesammte Café-
und Gasthauswesen. Szerk. Oppenheimer M. Tulajdonosok Hiss J. 0. és társai. 
I. évf. Megjelenik vasárnap 4-rét fél íven. Ára 6 frt. 

Budapester Local-Zeitung. Organ für Guts-, Realitäten-, Hausbesitzer u. Haus
besorger. Szerk. és kiadó-tulajdonos Czukelter Ferencz. I. évf. Nyom. az első 
könyvnyomda-részvénytársulatnál. Megjelenik hetenként 4-rét félíven. Ára 
6 frt. 

Budapester Nachrichten. Börsen- und Assekuranz-Blatt. Zeitschrift für sociale, 
Finanz- und Verkehrs-Interessen, Handel und Industrie und für das Versiche
rungswesen. Szerk. és tulajdonos Neumann B. XVII évf. Nyom Neuer I.-nél. 
Megjelenik vasárnap ívrét egy íven. Ára 8 frt. 

Budapester 2 kv. Journal. Szerk. Reuseher Friedrich. Tulajdonos Silberstein 
Sándor. II. évf. Nyom. Deutsch M.-nál. Megjelenik mindennap 4-rét fél íven. 
Ára 6 frt ; egyes szám 2 kr. 

Central-ZiehungsMatt. Sorsolási tudósító. Authentischer Verlosungs-Anzeiger. 
Szork. Aradi Rezső. VI. évf. Nyom. Wilckens Gy.-nél. Megjelenik minden hú
zás után 4-rét fél íven német és magyar szöveggel. Ára 3 frt. 

Controllor (Der). Belletristisch-Nationalökonomisehe Beilage der Wespen. I. évf. 
Megjelenik vasárnap kis ívrét fél íven. 

*) Kéretnek a t. ez. szerkesztők és kiadók a netalán kimaradt lapoknak és 
folyóiratoknak beküldésére a Nemzeti Múzeum könyvtárába. 
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Däumling (Der). Humoristisches Volksblatt. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gold
stein L. II. évf. Nyom. az I. külvárosi nyomdában. Megjelenik hetenként 4-rét 
íven kőnyomatú arezképekkel. Ára 6 frt. 

Fledermaus, (Die). Szerk. és tulajdonos Morländer. II. éyf. Nyom. Neuer I.-nál. 
Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven kőnyomatú arezképekkel. Ára 6 frt. 

Freie Bürger, (Der), in Stadt und Land mit der Beilage „Illustrirtes Unterhal
tungsblatt. " Wochenschrift für Staats- und Volkswirthsehaftslehre, Kultur, so
ciales und Gemeindeleben. Szerk. Rill József. III. évf. Nyom. a „Minerva" 
ezímű nyomdában. Megjelenik vasárnap 4-rét félíven. Ára a társlappal egjütt 
6 frt. 

Fuchtel, (Die), des Dietator der Civilisation. Szerk. és kiadó-tulajdonos Hugo 
Károly. IX. évf. Nyom. a pesti könyvnyomda-részvénytársulatnál. Megjelenik 
szombaton 4-rét félíven. Ára 8 frt. 

Industriezeitung für Ungarn. Organ des ungarischen Landesindustrievereines. 
Szerk. Steinacker Ö. VI. évf Nyom. a pesti könyvnyomda részvénytársulatnál. 
Megjelenik havonként 4-rét két íven. Ára 3 frt. 

Jüdische Pester Zeitung. Szerk. és tulajdonos Reis M. Nyom. Burián M.-nél 
Megjelenik hetenként 4-rét félíven zsidó betűkkel. Ára 10 frt. 

Mäller's Bürgerfreund. Organ für Volkswirthschaft, Finanzen, Assekuranz, 
Verkehr, Fabrikation, Industrie, Gewerbe, Kunst und Literatur. Szerk. 
Müller Károly. XXI. évf. Nyom. Bartalits Imrénél. Megjelenik hetenként 4-rét 
félíven. Ára 8 frt. 

Nationalökonomische Blätter. Zeitschrift für das Versicherungswesen, Finanz-
und Verkehrs-Interessen, Handel und Industrie. Szerk. Friedmann L. IL évf. 
Nyom. a „Hunyadi Mátyás" intézetben. Megjelenik vasárnap 4-rét % íven. 
Ára 8 frt. 

Neues Pester Journal. Szerk. és kiadó Schnitzer I. V. évf. Nyom. a „Hungária" 
nyomdában. Megjelenik hetenként hatszor 4-rét 1 ', 4 íven. Ára 12 frt ; egyes 
szám 4 kr. 

Pester Journal. Fortschrittliches Volksblatt. Szerk. és tulajdonos Dr. Silberstein 
Adolf. III. évf. Nyom. Deutsch M. nyomdájában. Megjelenik mindennap ívrét 
egy íven. Ára 9 frt ; egyes szám 3 kr. 

Pester Lloyd. Szerk. Falk Miksa. Kiadja a pesti Lloyd-társulat. XXIII. évf. 
Nyom. Khór és Wein. Megjelenik hetenként hatszor nagy ívrét egy íven esti 
lappal félíven. Ára helyben 22 frt ; postán küldve 24 frt. 

Pester Medizinisch-Chirurgische Presse. Wochenschrift für die gesammte Heil
kunde. Szerk. Hirsehfeld Lajos és Low Samuel. Kiadja Zilahy S. XII. évf. 
Nyom. Wilkens J. Megjelenik vasárnap 4 rét egy íven. Ára 6 frt. 

Politisches Volksblatt. Kiadó-szerk. Teneer Pál. II. évf. Nyom. a tulajdonos 
kiadó ,,Hungaria"-féle nyomdában. Megjelenik mindennap kis ívrét egy íven. 
Ára 7 frt 20 kr ; egyes szám 2 kr. 

Post-Zeitung. Fachblatt für das gesammte Postwesen. Tulajdonos-szerk. Toborfy 
Lajos. Főmunkatárs Debert György. II. évf. Megjelenik hetenként kis ívrét egy 
íven. Ára 6 frt. 

Schewesz Achim. Szerk. Reich J. VI. évf. Nyom. Bartalits Imrénél. Megjelenik 
4-rét félíven zsidó betűvel nyomtatva. 
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Social-Reform. Organ für Volkserziehung, Nationalökonomie und Verbesserung 
gesellschaftlicher Zustände, kiadó-szerk. Korn P. A. XIII. évf. Nyom. Hor-
nyászky Viktornál. Megjelenik havonként kétszer 4-rét 1", íven. Ára 6 frt. 

Stimme (Die). Organ für Wahrheitsfreunde. Szork. Krieger Károly. IL évf. 
Nyom. Busehmann F.-nél. Megjelenik havonként 4-rét félíven. Ara 1 frt 20 kr-

Stjx. Kiadó-szerk. Singer A. C. ; társ-szerk. Saphir Ed. XV. évf. Nyom. Panda 
és Frohna. Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven Volkswirth melléklappal. 
Ara 6 frt. 

Technisches Fachblatt Organ für Eisenbahn-Bau, Betrieb, Bahnerhaltung und 
allgemeine Bau- und Maschinen-Technik. Hiezu als Beilage der Submissions
und Lizitations-Anzeiger. Kiadó-szerk. Witzenrath J. B. VI. évf. Nyom. Busch
mann F. Megjelenik havonként 4-rét 7, íven. A melléklet azonban hetenként 
egy kőnyomata íven ívrétben. Ara 12 frt. 

Ungarisches Beamten-Journal. Organ zur Vertretung der geistigen und materiel
len Interessen der Beamten und geistigen Arbeiter. Szerk. Grosz Károly. IV. 
évf. Nyom Low Ede és Zsigmondnál. Megjelenik hetenként 4-rét egy íven. 
Ára 4 frt. 

Ungarische Israelit, (Der). Ein unparteiisches Organ für die gesammten Inter
essen des Judenthums. Szerk.-tulajdonos Bak Ig. V. III. évf Nyom. Schwarz 
Zsigmond. Megjelenik pénteken kis 4-rét l 1

2 íven. Ára 6 frt. 
Ungarische Oekonomist, (Der). Wochenschrift für volkswirthschaftliche Inter

essen. Ttilajd.-kiadó Goritsehnigg Albert. Szerk. Teitau Lázár. I. évf. Nyom. 
az egyesületi nyomdában. Megjelenik hetenként 4-rét egy íven. Ára 8 frt. 
(Megjelent a mutatványszám jan. 16-án). 

Ungarischer Actionär. Wochenschrift für Volkswirthschaft, Verkehr und Finan
zen. Szerk. és kiadó-tulajdonos Líchtensteín F. L. IX. évf. Nyom. Légrády 
testvéreknél. Megjelenik vasárnap 4-rét egy íven. Ára 10 frt. 

Ungarischer Lloyd. Szerk. Weiszkirclier Károly; kiadó Waldstein Pál. X. évf. 
Nyom. Hornyánszky Viktornál. Megjelent hetenként hatszor nagy ívrét egy 
íven, esti lappal, vasárnapi melléklappal kis ívrét félíven. Ára 18 frt hely
ben és 20 frt postán küldve. (Keletkezett 1867. decz. 25 én, megszűnt 1876. 
márcz. 13-án). 

Ungarischer Schulbote. Zeitschrift für das gesammte vaterländische Volksschul
wesen. Kiadja és szerk. Rill József. IX. évf. Nyom. „Minerva" nyomdában. 
Megjelenik hetenként N. 8-rét V< íven. Ára 4 frt. 

Ungarisches Centralblatt für amtliche Kundmachungen. Szerk. Goritsehnigg Al
bert. I. évf. Nyom. az első m. egyesületi nyomdában. Megjelenik mindennap 
kis ívrét félíven. Ára 12 frt. 

Ungarisches Centralblatt für Eisenhahnen und Dampfschifffahrt zugleich Or
gan für Post- und Telegraphenwesen. Tulajdonos és kiadó Goritsehnigg Al-
be'rt. Szerk. Tettau Lázár. VII. évfolyam. Megjelenik vasárnap 4-rét félíven. 
Ára 8 frt. 

Ungarische Schulzeitung. Kiadja és szerk. Schwicker J. H. IV. évf. Nyom. a 
Hunyady Mátyás intézet nyomdájában. Megjelenik hetenként N. 8-rét íven. 
Ara 4 frt. 
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Ungarisches Fremden-Blatt. Kiadja és szerk. Chorin Zsigmond. XV. évf. Nyom. 
a pesti részvény-könyvnyomdában. Megjelenik hetenként 4-rét félíven, hason -
czímü egyíves képes melléklappal. Ára 6 frf. 

Volkswirth. „Styx-Beilage." Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven. 
Wespen. Nyom. Neuer í.-nél. I. évf. Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven kő

nyomata arczképekkel. Ára 6 frt. 
Wochenblatt für Land- und Porstwirthe. Beilage zum „Pester Lloyd." 4-rét egy 

íven. Nyom. a pesti részvény-nyomdában. 

V i d é k e n . 
Agramer Wochenblatt. Organ für sociales und Gemeindeleben, Volkswirtschaft, 

Handel und Gewerbe. (Zágráb.) Szerk.-tulajdonos Huhn Gyula. IV. évf. Nyom. 
a tulajdonos nyomdájában. Megjelenik hetenként 4-rét egy íven. Ára 4 frt. 

Agramer Zeitung. (Zágráb.) Szerk. Pfeifer L. 50. évf. Nyom. Albrecht K. Meg
jelenik hetenként hatszor kis ívrét egy íven. Ára helyben 12 frt, póslán 
küldve 16 frt. 

Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. (Nagy-Szeben.) Kiadja 
az egyesület. Új folyam XIV. kötet. Nyom. Gött János és fiánál. Megjelenik 
8-rét füzetekben. A társulat tagjai ingyen kapják. 

Bacskaer Bote. Organ für Politik, Volkswirthschaft und Oultur. (Újvidék.) Szerk. 
és kiadó Fuchs Ignácz. XX. évf. Nyom. Fuchs Ignácz és fiánál. Megjelenik 
kedden, csütörtökön és szombaton kis ívrét egy íven. Ára 10 frt. 

Banater Post. Wochenblatt für Politik, sociale und volkswirthsehaftliche Inter
essen. (Pancsova.) Szerk. és kiadó Wittigschlager C. V. évf. Nyom. a kiadó 
nyomdájában. Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven. Ára 6 frt. 

Bistritzer Wochenschrift mit der Beilage „illustrâtes Unterhaltungsblatt". (Besz-
tercze.) Szerk. és kiadó Schell 0. V. évfolyam. Nyom. Putsch J. E. örökösénél. 
Megjelenik hétfőn 4-rét félíven. Ára helyben 3 frt, postán küldve 3 frt 60 kir 

Drau, (Die). Organ für Politik und Volkswirthschaft. (Eszék.) Szerk. Biedersfeld 
N. B. Kiadják Jellachich Gyula es tardai. IX. évf. Nyom. Frank J. Megjelenik 
hetenként 3-szor kis ívrét egy íven. Ára helyben 10 frt, vidéken 12 frt. 

Eisenburger Nachrichten. Wochenblatt für sämmtliehe Interessen des socialen Le
bens. Organ des Pinkathaler und St. Gottharder landwirtschaftlichen Ver
eines. (Szombathely.) Szerk. Prager József. IV. évf. Nyom. Seiler Heinrich 
kiadónál. Megjelenik csütörtökön ívrét egy íven. Ára 4 frt. 

Erzähler, (Der). Sonntags-Beilage zur „Neuen Arader Zeitung." (Arad.) Megje
lenik vasárnap 4-ret félíven mint a „Neue Arader Zeitung" melléklapja. 

Fünfkirclmer Zeitung für Politik und Kulturinteressen. (Pécs.) Szerk. Gutmann 
J. Tulajdonos Haberényi G. VIL évf. Nyom. Eamazetter Károly. Megjelenik 
vasárnap és csütörtökön kis ívrét egy íven. Ára 8 frt 80 kr. 

Grenzbote. Wochenblatt für Politik, Volkswirthschaft und Cultur-Interessen der 
untern Donau- und Saveländer. (Zimony.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sopron 
I. C. VIII. évf. Nyom. a kiadó nyomdájában. Megjelenik hetenként egyszer 
kis ívrét egy íven. Ara 6 frt. 

Gr.-Becskereker Wochenblatt für den Geschäfts-, Gewerb- und Landmann. 
Organ für ämtliche Verordnungen und alle Arten Anzeigen, für Gewerbe-
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künde. Gartenkunst, Land- und Haiiswirthsehaft. (Nagy-Beeskerek) Szerk. és 
kiadó Pleite Pál Ferencz. XXVI. évi Nyom. a kiadó nyomdájában. Megjele
nik szombaton kis 4 rét 1 "2 íven. Ara 1 frt 12 kr. 

Hermannstädter Zeitnng vereinigt mit dem Siebenbürger Boten. (Nagy-Szeben.) 
Szerk. és tulajdonos Steinhausen Th. XC. évi* Nyom. a kiadó nyomdájában. 
Megjelenik hetenként hatszor ívrét egy íven. Ára 10 frt. 

Igel (Der). Illustrirtes humoristisch-satyrisehes Wochenblatt für Loealsehwächen 
und Gebrechen. (Tersehete.) Szerk. és kiadó Heczl-Rak. II. évf. Nyom. Kirch
ner özvegyénél. Megjelenik vasárnap 4-rét félíven. Ara helyben 1 frt ; postán 
küldve 1 frt 20 kr. 

Illustrirtes Unterhaltungsblatt. (Besztercze.) Megjelenik mint a Bistritzer Wochen
schrift heti melléklapja 4-rét egy íven. 

Kaschauer Zeitung. Eundsehaftsblatt für Kaschau und Eperjes. Localblatt für 
Volks-, Haus- und Landwirtschaft, Industrie und geselliges Leben. (Kassa-
Eperjesi Értesítő.) (Kassa.) Szerk. Úrban Gusztáv. XXXVIII. évf. Nyom. a 
kiadó-tulajdonos Werfer Károly nyomdájában/ Megjelenik kedden, csütörtökön 
és szombaton ívrét egy íven. Ára helyben 5 frt, postán küldve 6 frt. 

Krassóer Zeitung. Organ für Portschritt, sociale Interessen, Haus- nn Volks-
wirthsehaft und Unterhaltung. (Lugos.) XIX. évf. Nyom. Wenezely János 
kiadó nyomdájában. Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven. Ára helyben 
5 frt ; postán küldve 5 frt 60 kr. 

Kronstädter Zeitung. (Brassó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Gött János. Ny. 
Gött J. és fia Heinrich nyomdájában. Megjelenik hétfőn, szerdán, pénteken és 
szombaton. Kis ívrét egy íven. Ara helyben 5 frt 25 kr. Vidéken 6 frt 30 kr. 

Landbote (Der). Zur Belehrung und Unterhaltung für das kath. Volk. (Temes
vár.) Szerk. Grosz József. V. évf. Nyom. a kiadó Diemer C. nyomdájában. 
Megjelenik vasárnap 8-rét egy íven. Ára 2 frt. 

Landwirtschaftliche Blätter für Siebenbürgen. Organ der landw. Bezirksvereine 
Groszsehenk, Mediaseh, Sehäszburg und der Ackeibauschule zu Mediasch. 
(Nagy-Szeben.) Szerk. Salfeld. IV. évf. Nyom. és kiadja idősb Drotleff József. 
Megjelenik havonként 4-rét egy íven. A társulati tagok ingyen kapják. 

Nera (Die). B. Weiszkirchner Zeitung. Organ für Weinbau, Handel, Gewerbe und 
öffentliches Leben. (Fehértemplom.) Szerk. tulajdonos Wunder J. X. évf. Nyom. 
a tulajdonos nyomdájában. Megjelenik vasárnap kis ívrét egy íven. Ára 4 frt. 

Neue Arader Zeitung (Arad.) Szerk. Hatos István. Kiadó-tulajdonosok Hatos 
István és Ungerleider Albert. II. évf. Nyom. a kiadók nyomdájában. Megje
lenik hetenként hatszor 4-rét egy íven heti melléklappal. Ára helyben 14 frt ; 
postán küldve 16 frt. 

Neue Temesváréi' Zeitung. Organ für Politik und Volkswirthsehaft (Temesvár.) 
Szerk. Strasser Albert. IX. évf. Nyom. a kiadó-tulajdonos Steger Ernő nyom
dájában. Megjelenik hetenként hatszor ívrét egy íven. Ára 16 frt. 

Neutra-Trencliiner Zeitung. Organ für Kultur interessen, Land- und Volkswirth
sehaft, Industrie, Handel und Gewerbe. (Nyitra.) Szerk. Weisz J. VIL évf. 
Nyom. a kiadó Neugebauer A. nyomdájában. Megjelenik vasárnap kis ívrét 
egy íven. Ára 5 frt 20 kr. 
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Oberungarischer Lloyd. Wochenblatt für Handel, Gewerbe, Volks-, Haus- und 
Landwirtschaft. (Eperjes.) Szerk. és tulajdonos Rosenberg M. VI. évf. Nyom 
az ipar- és hitelbank nyomdájában. Megjelenik hetenként egyszer ívrét egy 
íven. Ara 3 frt. 

Oedenburger Zeitung. Vormals „Oedenburger Nachrichten" Organ für Politik, 
Handel, Industrie nnd Landwirthsehaft, dann für sociale Interessen überhaupt. 
(Sopron.) Szerk. Marbach Ernő ; IX. évf. Nyom. a kiadó-tulajdonos Romwalter 
C. nyomdájában. Megjelenik szerdán, pénteken és vasárnap kis ívrét egy íven. 
Ára 9 frt. 

Oesterreichisch-ungarische Gastkofzeitung. Organ für das gesammte Gasthof
wesen. (Temesvár.) Szerk. Hirschfeld Károly. Tulajdonos Bauer M. IU. évf. 
Nyom. Steger Ernő nyomdájában. Megjelenik vasárnap 4-rét félíven. Ara 6 frt. 

Pannónia. Zeitschrift für politische, sociale und volkswirtschaftliche Interessen. 
(Kassa.) Szerk. Quaglio Antal. V. évf. Nyom. a „Pannónia" nyomdában. Meg
jelenik hetenként 3-szor. 4-rét egy íven. Ara 5 frt ; postán 6 frt 30 kr. 

Posaune (Die.) Humoristisch-satyrische Wochenschrift. (Temesvár.) Szerk. tulaj
donos Mayerfy I. 0. I. évf. Nyom. Pörk K. G. nyomdájában Megjelenik 
szombaton kis ívrét egy íven. Ara 5 frt. 

Pressburger Zeitung (Städtische). (Pozsony.) Szerk. Koller Károly. CX1I. évf. 
Nyom. Angermayer Károlynál. Megjelenik hetenkiní hatszor kis ívrét egy íven. 
Ára helyben 10 frt ; postán küldve 14 frt. 

Recht (Das). Conservativ-fortschrittliches Organ für Politik und Volkswirtschaft, 
für Wissenschaft, Kunst und Literatur. (Pozsony.) Szerk. Otocska Károly. Kiadó 
Mühlhammer J. E. V. évf. Nyom. Angermayer 0. nyomdájában. Megjelenik 
hetenként hatszor 4-rét félíven. Ara 8 frt. 

Sehässburger Anzeiger. (Segesvár.) Szerk. és tulajdonos-kiadó Jördens Friedrich. 
• V. évf. Nyom. a kiadó nyomdájában. Megjelenik szerdán és szombaton 4-rét 

félíven Ára 4 frt. 
Schulfreund für die österr.-ung. Militärgränze. (Pancsova.) Szerk. és kiadja Graszl 

Péter. VI. évf. Nyom. Jovanovic és Pavlovic-nál. Megjelenik havonként 8-rét 
egy ivén. Ára 2 frt. 

Schul- und Kirchen-Bote für das Sachsenland. (Nagy-Szeben.) Kiadó-szerk. 
Obert Ferencz. XI. évf. Nyom. Closius örököse nyomdájában. Megjelenik ha
vonként 8-rét 1 '/« íven. Ára 2 frt 40 kr. 

Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. (Nagy-Szeben.) Lapvezér Wolf Károly. 
Szerk. Häner Heinrich ; kiadja és nyomatja Drotleff és társa. Megjelenik he
tenként hatszor kis ívrét egy íven. Ára 10 frt. 

Sonntags-Blätter. Belletristische Beilage zur „Neuen Temesvarer Zeitung." (Te
mesvár.) Szerk. Strasser Albert. Nyom. a kiadó-tulajdonos Steger Ernő nyom
dájában. Megjelenik vasárnap 4-rét félíven mint a „Neue Temesvarer Zeitung" 
melléklapja. 

Temesvarer Zeitung. Politisches Tageblatt. (Temesvár.) Szerk. Sternberg Adolf. 
Kiadó-tulajdonos Uhrmann Mária. XXV. évf. Nyom. Magyar testvéreknél. 
Megjelenik hetenként hatszor ívrét egy íven „Illustrirtès Unterhaltungsblatt" 
melléklappal. Ára helyben 12 frt, vidéken 16 frt. 

M. Könyr-Szemle. 1876. 13 
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Ungarische Biene. Organ des südungarischen Bienenziiehter-Vereines. (Temesvár.) 
Szerk. Grosz József. III. évf. Nyom. a Csanád-püspökmegye nyomdájában. 
Megjelenik havonként 8-rét egy íven. Ára 1 frt. 

Werschetzer (iebirgsbote. (Versecz.) Szerk. Million M. XÏ. évf. Nyom. a kiadó
tulajdonos Kirsehner J. B. Özvegye nyomdájában. Megjelenik vasárnap kis 
ívrét 1 V2 íven. Ára helyben 4 frt 30 kr. postán 5 frt. 

Vegyes közlemények. 

A M. Nemzeti Múzeum könyvtára az 1876-ik év első felé
ben 3813 darab nyomtatványnyal és 7566 darab kézirattal gyarapo
dott. A nyomtatványokból ajándékul nyert 1942 kötetet, és pedig a 
m. kir. cúriától a Hajnóczi-féle könyvtárt 615 kötetben, a m. kir. 
állami számvevőszéktől 315 kötetet, az országos levéltártól 118 kö
tetet, egyházi hatóságoktól a schematismusok gyűjteményének kiegé
szítésére 646 kötetet, Eáth Mór könyvkiadótól 117 kötetet, egyéb 
magánosoktól 233 kötetet. A beküldött kötelezettségi példányok 1130 
darabra mennek. Vásároltatott : a szakmunkák pénztárából 383 kötet, 
a gróf Széchenyi Lajos-féle alapítványból 259 kötet. — Beköttetett 
444 munka. —• Az olvasótermet látogatók száma 9258-ra ment, kik 
20,021 nyomtatványt ós 440 kéziratot használtak. 

A Kállay család levéltára. A M. Nemzeti Múzeum könyvtá
rának kéziratgyűjteménye legújabban gazdag gyarapodást nyert a 
Kál lay nemze t s ég által az országos könyvtár részére felaján
lott levéltárban, mely június hó 28-dikán szállíttatott át Nagy-
Kálióról Budapestre, hogy itt örök letéteményképen, elkülönítve 
őriztessék. Ez hazánk legjelentékenyebb családi levéltáraihoz tarto
zik, sőt azok között több tekintetben az első helyet foglalja el. Ki
váló díszét képezi két, a r any függő p e c s é t t e l ellátott oklevél, 
az egyik II. A n d r á s é 1224-ből, a másik IV. Bé láé 1251-ből. 
Ezek köztudomás szerint a legnagyobb ritkaságokhoz tartoznak. A 
Nemzeti Múzeum ekkoráig két ily arany pocsétet birt az Arpádházi 
királyok korából ; az esztergami prímás csak egyet, és a budai ka
marai levéltár szintén egyet. Továbbá figyelemre méltó, hogy a 
Kállay levéltárban a XIV. századbeli oklevelek feltűnő nagy szám
ban találtatnak ; számuk 2420-ra megy. — Amint ezek a ha-
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zai jogtörténethez nevezetes anyagot szolgáltatnak, úgy a XV. század
ból fennmaradt számos magánlevelek, a politikai és múvelődéstörtóne-
lemhez fognak érdekes adatokat nyújtani. A levéltár a XYII. század 
végéig 7074 oklevelet és levelet tartalmaz s a XVIII. századból ki
válogatott 209 érdekesebb oklevél és levéllel együtt, ö s szesen 
7283 darabból áll. Eemélljük, hogy történetbúváraink nem mu-
lasztandják el e kincseket értékesíteni, a Történelmi Bizottság pedig 
lehetővé teendi, a levéltár legrégibb és legbeseesebb részének köz
rebocsátását. Ekként valósíttatni fognak a Kállay család intentiói 
is, melyek nemes és hazafias elhatározásánál tagjainak szemei előtt 
lebegtek. 

0 Felsége családi- és magán könyvtárának catalognsa 
nyomtatásban közrebocsáttatik. Czíme : „Die Sammlungen der ver
einten Familien- und Privat-Bibliothek Sr. M. des Kaisers." Az 
első kötet 1873-ban (folio 663 1.), a második kötetnek első fele 
(907 1.) 1875-ben jelent meg. Az uralkodóház könyvtárának alapját 
I. Ferencz alapította meg, és az 1814-ben 40,000 kötetből állott, 
melyhez egy több mint 100,000 darabból álló arczképgyűjtemény 
járul. A könyvtár azóta folytonosan jelentékeny mórvekben gyara
podott. A fényesen kiállított catalogusnak egy példánya, a Múzeum 
könyvtárának legújabban ő Felsége rendeletéből megküldetett. 

Toldy Ferencz kéziratgyüjteményét, melyet a „Könyv-Szemle" 
első füzete ismertetett, a M. Tud. Akadémia Igazgató Tanácsa, az 
első osztály ajánlata folytán, 3500 forinton megvásárolta. 

A M. Tud. Akadémia könyvtárában az 1876-ik év első felében 
az olvasók 11,615 könyvet használtak. A könyvtár 1094 kötettel 
gyarapodott, melyből 518 ajándék és köteles példány, 576 pedig 
könyvárusi utón vásároltatott. 

A budapesti ni. kir. egyetem könyvtárát megnyitása óta (márcz. 
27.) június 15-ig 4297 egyén látogatta, kik 5057 könyvet használtak. 

Az 1849-ik évi „Közlöny" teljes példánya. Horváth Lajos 
országgyűlési képviselő urnak hazafias adományából, a Nemzeti Mú
zeum könyvtára a „Közlöny" teljes példányát bírja. Az utolsó (165-ik) 
szám 1849 augusztus 11-én Aradon „az álladalmi nyomdában" nyo
matott. Mint felelős szerkesztőnek, Emődi D á n i e l n e k neve áll 
a lap alján. 

Hat magyar könyvészeti közlöny. Kétségkívül örvendetes tény, 
hogy a könyvészetnek hat közlönye van hazánkban. TJ. m.: 1) „A Ma-
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gyár Könyv-Szemle." 2) Zilahy Sámuel „Irodalmi Hirde-
tő"-je. (A. magyar- és külföld irodalom jelesebb új termékeinek havi 
jegyzéke. Előfizetési ára egész évre 1 frt. 3) „Könyvtári Közle
mények. Ezek időhöz nem kötött folytatólagos számokban jelen
nek meg. Megrendelési ár egy 20 íves folyamra 2 frt. Szerkeszti 
Demjén József, (újvilág-útcza 6. sz.) Eddig csak egy szám je
lent meg. 4) I r o d a l m i É r t e s í t ő Buzarovits Gusztáv könyv-, 
zene- és műkereskedéséből Esztergomban. Szerkesztik Maszlaghy 
F e r e n c z és Séda J e n ő . Megjelen havonkint 1 —1 */2 nagy 8-r. 
íven. Előfizetési ára egész évre 1 o. é. frt. (Bírálatokat és ismerte
téseket is közöl.) 5) I r o d a l m i Szemle. (Egerben.) Kiadó és 
szerkesztő Luga László. Megjelenik minden hónap elsején egy 
íven. Előfizetési díja 1 frt 20 kr. (Irodalomtörténeti értekezéseket, 
ismertetéseket és bírálatokat is hoz.) Ezekhez csatlakoztak legújab
ban az „Irodalmi köz lemények . Könyvészeti szaklap könyv
árusok, könyvtárak és a művelt közönség számára. Kiadja P e t r i k 
Géza könyvkereskedése Budapesten." Megjelenik havonkint kétszer, 
egy negyed vagy félívnyi tartalommal. Előfizetési ára évnegyedre 
50 kr. Az első szám június 15-én jelent meg. 

Egy XVII. századbeli magyar utazó. Kakas de Zalánke-
men, ki perzsiai utazásának leírását 1602-ben írta meg, munkája 
közelebb fog megjelenni. Az eredeti kézírat a párisi nemzeti könyv
tárban őriztetik, melynek egyik tudós őre Schaf fer úr bocsátja 
sajtó alá. Minthogy a bevezetésben az írónak életrajzát akarja adni, 
felhívja a hazai történetbúvárokat, hogy akik adatokkal rendelkeznek, 
ezeket vele közölni szívesek legyenek. 



A M. T. Akadémia kiadásában 
megjelent és saját könyvkiadó hivatalában (Budapest, akad. épület), 

valamint minden könyvárusnál kapható : 
fraknói Vilmos tr. A magyar országgyűlések története. 1526 - 155G. Három 

'kötetben. 6 írt 60 kr. 
Pauler Gyula. Wesselényi Ferencz nádor összeesküvése 1664—1671. Két kötet

ben, kötve. Kedvezményi ára az akadémiai könyvkiadó vállalat pártoló tagjai 
számára 3 írt 50 kr. 

Csanády Gusztáv. A must és bor főbb alkatrészeinek meghatározási módszerei. 
18 rajzzal. Koszorúzott pályamunka. 40 kr. 

Belmar Ágost. Bonfiniusnak mint történetirónak jellemzése és műve kútfőinek 
méltatása. 1876. 50 kr. 

Bálint Gábor. Kazáni-tatár nyelvtudományok. 1. füzet: Kazáni-tatár szövegek. 
1876. 1 irt. 

Petzval Ottó. A csillagászat elemei, különös tekintettel a mathematikai földrajzra. 
Számos fametszettel. 1875. 2"írt 80 kr.' 

Télfy Iván. Aesehylos. Is76. . 80 kr. 
Imre Sándor. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. 1876. 60 kr. 
I)r. Weselovszky Károly. Statistikai tanulmányok hazánk közegészségi állapota ' 

felett. 1875.- 70 kr. 
Wenzel Gasztáv. Az országos jog és a particuláris jogok közti viszony hazai jog

rendszerünkben. 1876. 60 kr. 
Arany János. Széchenyi emlékezete. 1860. 4-rét. 16 lap. 40 kr. 
Budcnz József. Magyar-ugor összehasonlító szótár. I. és II. füzet. 1873—1875. 

8-rét. 431 lap. Egy-egy füzet 1 írt 
Emlékkönyv (akadémiai) Kazinczy Ferencz születése évszázados ünnepéről. 1859. 

október 27-en. 1859. 4-rét. 83 lap. 
Fábián István. Finn nyelvtan. 1859. 8-rét. 292 lap. 
Hellen classikusok magyar fordításokban : 
- . 1. kötet. S o p h o c l e s , Oedipusz a király. -

Aulisban. Fordította Guzmics I. 1810. 
2. kötet. H o m e r Odysseája. Ford. Szabó 

(Kilián Gy. sajátja) 
3. kötet. Párhuzamos életrajzok Flutarchból. 

8-rét. XIII. 395 lap.' 
Horatius leveiei. Fordítá Kis János, az eredeti textussal Doering szerint s Wieland 

magyarázó jegyzeteivel Kazinczy F. által. 1833. 8 rét. 549 lap. 1 írt. 
Hunfalvy Pál. Finn olvasókönyv. (Chrestomathia Fenniea) I. kötet. Finn olvas

mányok a finn nyelvet tanulók számára. 1861. 8-r. XVI. 580 1. fűzve 1 irt. 
Imre Sándor. A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás szólások 

bírálata, tekintettel az ujitás helyes módjaira. 1873, 8-r. VIII, és 213 I. 1 írt. 
Kalevala. A finnek nemzeti eposza. Az eredetiből ford. Barna Ferdinánd, m. 

t. akadémiai 1. tag. 1871. Nagy 8-rét. XV és 336 lap. 1 írt. 
Kazinczy Ferencz eredeti munkái. Összeszedte Bajza és Sehedel. Két kötet. 

1836. 8-r. XII 305 és VII 414 1. I. köt (elfogyott). II. köt. Utazások 40 kr. 

50 kr. 
). 50 kr. 

— E u r i p i d e s , Iphigeneia 
8-rét. 240 lap. 20 kr. 
István . 1857. 8-r ét. 336 lap. 

70 kr. 
Ford. Székács J ózsef. 1847. 

1 írt. 



A magyar nyelv rendszere. Közreboesátá a magyar tudományos társaság. 2-ik 
kiadás. 1847. 8-rét. 314 lap. 20 kr. 

Szarvas Gábor. A magyar igeidők. 1872. 8-rét. XVII és 308 lap 1 frt. 
Szász Károly. Széchenyi emlékezete. 1860. 8-rét 15 lap. 10 kr 
Tájszótár (magyar). 1838. 8-rét. 397 lap, kötve í 40 kr. 
Ponori Tnewrewk Emil. A helyes magyarság elvei. 1873. 8-rét. VIII és 112 

lap. 50 kr. 
Toldy Ferencz A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsüg. (Corpus Gramma-

tieorum Linguae Hungarieae Veteruin,) A magyar tudományos Akadémia meg
bízásából. 1866. 8-rét. XVIII és 717 lap. _ 2 frt. 

Toldy Ferencz. Kazinczy Ferencz és kora. (Életrajzi emlék születésének százados 
ünnepére. Diszkiadás 1. és 2. rész (1—3 könyv) egy arezképpel. 18ö9—60. 
4-rét. XXX és 211 lap. 1 frt. 

Aristoteles Nikomaehoshoz ezimzett Ethikája. Fordította Haberern Jonathan. 
1873. 8-rét. XCIX és 304 lap. 1 frt. 

Érdy János. Erdély érmei. Egy képatlaszszal. 1862. 4-rét. 186 lap szöveg és 24 
réztáblával 2 frt. 

Franki Vilmos. A hazai és a külföldi iskolázás a XVI. században. »1873. 8-rét. 
VIII és 424 lap. 1 frt. 

Gegő Elek. A moldvai magyar telepekről, egy földabroszszal. 1838. 8-rét. 166 
lap. 20 kr. 

Hetényi János. A magyar parthenon előcsarnokai. 1853 8-r. 109 lap. 20 kr. 
HitMzományok (A magyar) átalakításáról. Az Akadémia által 1846-ban b. Der-

csény i János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák. I. Keresz turyJózsef : 
A hazánkban létező hitbizományok átalakítási terve. — II B e n c z ú r J á n o s : 
A magyar hitbizományok czélszerü átváltoztatásáról. — III. V a r g a S o m a : 
A hazai hitbizományok átalakításáról. 1847. 8-r. 264 lap. 3 táblával, 20 kr. 

Kiss Károly. Hunyady János utolsó hadjárata Bolgár- és Szerbországon. 1454-ben, 
és Nándorfehérvár fölmentése a török táborítástól, 1456. 2 táblával. 1857. 8-r. 
117 lap. 50 kr. 

Knanz Nándor. Az országos tanács és országgyűlések története 1445—1452-ben. 
1854. 8-rét 175 lap. 50 kr. 

—„— Évmutettó Fejér György magyar okmánytárához. 1862. 8-r. 44 1. ,20 kr. 
Magyar László Deláfrikai utazásai 1849—1857. években. A M. Tud. Akadémia 

megbízásából sajtó alá egyengette és jegyzésekkel ellátta H u n f a l v y János. 
Első köt. 1 földabrosz- és 8 kőiratú táblával. 1859. 8-rét, XVI és 464 lap. 

1 fit. 
—„— Deláfrikai levelei és naplókivonatai. Kiadta H u n f a l v y J á n o s . Egy 

abroszszal. 1857. 8-rét, 92 lap. 50 kr. 
Matlekovits Sándor. A vasúti különbözeti viteldijak. A m. t. Akadémia által 

dicsérettel kitüntetett pályamunka. 1875. 8-rét, 172 lap. 1 frt. 
Mátray Gábor. Történeti, bibliai és gunyoros magyar énekek dallamai a XVL 

századból. 1859. 4-rét, 141 lap. 1 frt. 
Mócsy Mihály. Elmélkedések a physiologia és psychologia körében, különös te

kintettel a polgári és erkölesi nevelésre. 1839. 8-rét, 143 lap. 10 kr. 
Budapest. Weismnann tettvérek könyvnyomdája. 
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