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SZAMOSKÖZY TÖKTÉNETI MŰVE 
S ANNAK EEEDBTI PÉLDÁNYA. 

Közli: Szilágyi Sándor. 

I. 
Szamosközy nagy történeti művéről először Bocskay végren

delete tesz említést s ez az egyetlen correct megbízható adat, mit róla 
tudunk: „Az históriákért, melyeket mind m a g u n k és e l ő t t ü n k 
va ló f e j e d e l m e k idejében s dolgairól irt Szamosközy István uram" 
mondja Bocskay. Benkő \) tudni akarja, hogy Sz. Báthory Zsigmond 
alatt kezdte meg históriája Írását, Bocskay alatt folytatta s még 
Eákóczy Zsigmondot is befoglalta. Aranka 1598—1608 közti időre 
teszi történeteit.2) Nagyajtai Kovács István a Benkő állítását fogadta 
el — s azóta, miután csak az V. és Vl-ik Pentasoknak töredékei 
voltak eddigelé ismeretesek, átalán 1526—1608 közti időre tették 
a Szamosközy történetének idejét. De Benkő tévedt: Bocskay vég-
r^deletének szavaiból „magunk és előttünk való fejedelmek" s 
Eákóczy Zs. adománylevelének szavaiból „atque in dies edafc docu
menta" 3) következtetett az időre. Ez utóbbi szavakból aligha fo
lyik több, mint hogy akkor is t. i. Eákóczy Zs. idejében dolgozik 
művén ; Bocskay pedig épen nem mondta, hogy m i n d e n előtte élt 
fejedelemről irt volna. 

A minthogy nem is irt. 
Szamosközy művéből három egymástól független, különböző 

czimű, azonban még' is összetartozó, habár általa össze nem illesz-

!) Wolphgangi de Bethlen História V. k. Előszó 13-ik I. „et Annales quos 
antea auspieiis Principis Sigismundi orsus fuerat . . . eo perduxit féliciter trç 
initium a Ludoviei II. Hung. Regis interitu ab anno 1526 eapiens . . . . suo 
tandem aevo non tantum aeta St. Bocskay eomplecteretur, verum etiam sucees-
soris ejusdem Sigismundi Rákóczi gesta recenseret." 

2) Nyelvnnyelő Társaság munkálatai 194 1. „1598.. 1608. Stephani Szamos
közy Históriáé Reniai Hungariearum et Transylvanicarum Pentades V." 

s) Wolph. de Bethlen Vl-ik k. Appendix 541. 
M. Könyv-Szemle 1876. 17 
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tett s valószínűleg teljesen soha be nem is fejezett töredék maradt 
ránk u. m. 

a) Bervm V n g a r i c a r u m L i b r i . 
b) E e r v m T r a n s i l u a n a r u m P e m p t a d e s . 
c) H e b d o m a d e s. 
Az első négy könyvből áll : az első és harmadik teljes, a má

sodik egy része elvesztett, a negyedik a lap és szó közepén szakad 
ketté. Az 1566—1586 közti időket foglalja magában. 

A másodikból az V-ik Pentas meg van egészen, a Vl-ik 
Pentas I. könyvének csak az eleje van meg, vége a Pentas többi 
könyveivel együtt elveszett. Az 1598—1599-iki időket foglalja ma
gában, de teljesen ez utóbbi év sincs befejezve. 

A harmadikból meg van a VI. és a VII-ik Hebdomas teljesen 
s a VlII-iknak I—IV. könyve. Az 1603-ik év történetét foglalja 
magában egész Borbély György haláláig. 

Itt tehát első kérdés : ha vájjon mind a három munkát Szamos-
közy irta-e? A két utóbbira nézve semmi kétség sem forog fen. 

A VIII-ik Hebdomas I-ső Liberjében (az eredeti Codex 
278-ik 1.) irja „id quod laté in Analectis Lapidum Daeicorum n o-
s t r i s Patavij editis explieavimus", s ez ugy hiszszük egy maga is 
elég minden kétséget eloszlatni. 

A P e n t a s o k r a nézve még ennyi kétség sem állott fenn, 
ezt minden író Szamosközyének vallotta. A Bethlen Farkas által 
vett idézetek (ugy mint a Hebdomasokból) szóról szóra megegyez
nek Szamosközy szövegével s az V-ik Pentas III-ik könyvében 
maga irja „ad Namen lymphaticum Zamosum meum popu
l ä r e m " 

A „Eervm Vngaricarvm Libri"-re nézve ily határozott vo
natkozás a szerzőt illetőleg nincs a fenmaradt könyvekben. Azonban 
ez nem nehezíti meg a kérdés tisztába hozatalát. Magából a szö
vegből bizonyos, hogy a „Berum Vng. Libri" szerzője a XVI-ik 
század végén s a XVII-ik első éveiben irta művét, mmt következő 
szavai mutatják: 

A 7-ik 1. „Caedes facta, primo die Sept. anno superioris Sae-
culi 58." 

A 15-ik 1. a „Batoriorum Prineipum vetus cognomen" fölem
lítése mutatja, hogy író e házból több fejedelmet ért. 

A 21-ik 1. „Nec secus super ior is saecu l i anno XIV." em
líti az 1514-iki keresztes hadat. 
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30-ik 1. „Batorius verő qui postea in principatum pervenit." 
72-ik 1. az 1566-iki tatárjárás alkalmából: „dum eadem Tar-

tarorum eolluuio, duo de trigesimo post anno, his perditis tempo-
ribus iterum se in Vngariam uastandem infudisset" (tehát 1598-ról 
beszél). 

97-ik 1. „Anno LX1X. superioris saeculi." 
Mind ez a két első könyvből van idézve. 
De már a IV-ik könyv folytán a XVI-ik század utolsó éveit 

úgy idézi, mint azon időt, melyben munkáját irta. 
A 210-ik 1. „Haec gesta anno n o s t r a e t e m p e s t a t i s LXXX. " 
A 233-ik 1. „Anno hujus seculi XGIIO." 
Ann)ri tehát bizonyos, hogy a szerző a XVI-ik század végén s 

a XVII-ik elején irta a „Berum Vng. Libri"-ket, s hogy magát a 
Liber quartust, jelesül az 1576-—1586 közti dolgokat épen 1588-ban 
i r t ^ mutatják a 214-ik 1. levő szavai: „Andreas . . . . quem nunc 
florentem aetate et virtute Transiluanorum populi Prineipem vene-
rantur." 

De kik irtak ezen időben történetet ? Brutus már akkor halott 
volt s az első Liberben mint „clarissimus nostri seeuli Historicus" vau 
említve. Olyan tehát, kinek az 1566—1586-ra vonatkozó munkái 
lappanganak vagy elvesztek, ha esak azon valószinütlenséget nem 
teszszük fel, hogy itt ismeretlen, még pedig erdélyi történetíróval 
van dolgunk, csak kettő van: Decsi és Szamosközy. Az első deca-
sokra osztotta munkáját s ezeket viszont eaputokra — mi a Berum 
Vng. Libri formájával nem találván, minden erre vonatkozó combi-
natio önként elesik, ha nem veszszük is tekintetbe azt, hogy a két 
munka irály tekintetében is végetlenűl különbözik. 

Hogy a kérdéses Codex s a Pentasok stílusának hasonlatossága 
e két történetet egy ember művének mutatják, azt Pray is hirdette. 
Előre bocsátva, hogy a két munkának eredeti példánya (a becsi tit
kos levéltárban) össze van kötve, a Pentasok elején (a 4-ik 1.) átel
lenben a sententiával, mely „Quae mali moles . . . ." szavakkal kez
dődik, Pray következő széljegyzetet irta: „Suspicor ex hoc loco, ob 
styli aequalitatem, hunc primi quoque Manuscripti operis de Bebus 
Hungaricis auctorem esse, ad quod se hoc loco satis aperte revocat." 

Gróf Teleki, Sámuel, Erdély nagytudományu cancellára s a ma
ros-vásárhelyi Teleki-könyvtár alapítója, ezen egész Codexet az ere
detiről lemásoltatta. A Pentasokhoz sajátkezűleg előszót írt s abban 
e tárgyról így nyilatkozik: „Quatuor rerum ungaricarum Libri ano-

17* . 
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nymi, qui in hoc Codice Pentadi Quintae Zamosii praemittuntur, ut 
ex aequalitate styli opinari licet, eundum forte habent Auctorem, 
suntque ni fallor partes Pentadis tertiae et res ab anno 1566 ad A. 
1586 gestas complectuntur." ') 

Praynak és gróf Telekinek igaza van. A styli aequalitas tisztán, 
kétségbevonhatlanúl áll. Bizonyos kedvencz mondatok, phrassiok, gyak
ran fordulnak mind a három miiben elő. Hasonló tények jellemzé
sére használt szavak ugyanazok mindenikben. Az észjárás, felfogás, 
leírás egyforma mindenütt. Mindeniknek ugyanazon kiváló tulajdonai 
"és gyengeségei vannak — s még az is, hogy az évek hosszú során 
át íratott a munka, alig hagy fen valami különbséget. 

De meggyőzőbben, mint maga az eredeti Codex, semmi sem 
bizonyítja azt, hogy egy szerzőtől eredtek. 

II. 
Szamosközy munkáinak eredeti Oodexe két különböző gyűjtemény

ben őriztetik. A „Libri Quatuor" sa „P enta des" Bécsben a es. 
kir. államlevéltárban 2) a Kollariana Collectioban; a „Hebd ornas ok" 
Budapesten az egyetemi könyvtárban3) vannak elhelyezve. Mind ket
tőnek Pray volt a tulajdonosa a múlt század derekán s a két elsőt 
ő adta Kollárnak, kinek gyűjteményével halála után a titkos levéltár 
birtokába került, az utóbbi — a Hebdomások t. i. •— nála maradván, 
halála után az egyetemi könyvtár tulajdonába ment át. 

Pray előtt az együtt levő példányt a nagyszombati jezsuita eol-
legium4) bírta. Kitől, honnan és hogy került oda? azt ma megha-

') Hogy ezek a harmadik Pentasnak volnának részei, akoz alapos kétség 
fér. Szamosközy 1566-tal kezdette munkáját, de egy exeursióval előrebocsátja az 
1558-iki Bebek-féle összeesküvés történetét, minthogy az általa elbeszélendő ese
mények abból eredtek. Feltéve, hogy ezen könyv a III-ik Pentas volna : olyan 
nagy dolgot, mint ezen összeesküvés, nem hagyott volna említetlenűl a Il-ik 
Pentasban, s akkor nem fogta volna itt ismét per longum et latum elbeszélni. 
Ezen négy könyvben sehol sincs hivatkozás előzményekre, míg a Pentasokban 
s Hebdomasokban bőven akadunk ilyen hiv atkozásokra. 

r) Böhm „Die Handschriften des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs" 
93 ik 1. következő czim alatt van beigtatva: 255 12 (Hang. n. s. Nebenr.) Mis-
cellanea Hist. Pap XVII. XVIII. 582. §. Pol." s röviden jellemezve van mind a 
négy töredék. 

3) A Pray-féle gyűjtemény XV-ik kötete. Összekötve a „Syllogismaea Tran-
sylvanae Bcclesiae" czimű művel. 

*) Adscriptus Collegio Tyrnaviensi S. Jesv. Anno 1767." van az egyetemi 
könyvtár példányának első lapjára irva. 
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tározni nem lehet ; csak egy bizonyos : ez azon eredeti példány, me
lyet különböző időben, de valószínűleg azon rendben mint azok 
készültek, maga Szamosközy másoltatott, javított s jegyzetekkel 
kisért, melyek a gyulafehérvári káptalanban helyeztettek el, melyet 
az erdélyi fejedelmek, Bocskay, Bethlen Gábor olvastak, s mint a 
példányra irt megjegyzések mutatják, Bethlen Farkas nagy műve 
készítésénél használt. 

A bécsi Codex három részből áll: 
a) A Eervm Vng. Libri négy könyve 1—209 11. 
b) Ugyanezen munkának egy más kézzel, de ugyanazon időben 

irt töredéke 210—285 11. 
c) A Pentasok 286—582 lapig. 
Az a) és c) alatti rész ugyanazon kéz irása, még pedig a 

XVI-ik század legutolsó s a XVII-ik század első éveiből, 1598—1602 
közti időből. Oldalszél és aljegyzetekkel bőven el vannak látva, me
lyeket különböző időben különböző egyének tettek s melyek részben 
mind a két Oodexen eleitől végig vonulnak. A b) alatti rész a 
„Eervm Vng. L." két első könyvének töredéke, mely azonban szó
ról szóra megegyezik az a) alatti művel s ennél is ugyanazon kéz 
jegyzeteivel találkozunk, mint amazoknál. 

Mindezen Codex-toredékek eredetileg külön voltak kötve, külön 
köteteket képeztek, .— mint az abból is látszik, hogy mindenütt azon 
libereknek hiányoznak végei, melyek a kötet végét tették — azon
ban a bécsi codex a Kollár által, a budapesti a Pray által eszközölt 
beköttetések alkalmával nagyon körülnyirattak, s e miatt az eredet 
lapszámozásnak csak néhol láthatók nyomai — a mostam lapszámo
zás a legutolsó tulajdonosoktól származván. Valószínűleg az Erdélyt 
sújtott dúlások valamelyike csonkítá meg oly szörnyen azokat, mely
nek következtében az eredetileg külön álló köteteknek töredékei, 
mint egy vihar által szétrombolt hajónak partra vetett deszkái 
összekerültek. 

De a három munka közül véglegesen sajtó alá rendezve egyik 
sem volt. Eredetileg kivétel nélkül minden liber előtt hely volt 
hagyva az „argumentum" számára : s a XVII-ik század második fe
lében, Apafi cancellariájának egyik Írnoka, kinek irása igen ismerős 
előttem T), a Pentasok négy első könyvéhez irt argumentumot. Ugyan
ezen kéz irta mind a „Libri Quatuor" mind a „Pentasok" szélére a 

') De nevét biztosan meghatározni nem tudom. 
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szöveg-tárgy kivonatának legnagyobb részét, s bizonynyal egyik 
leghatározottabb bizonysága annak, hogy a Libri Quatuor s a Penta-
sok összetartoztak : az, hogy mindkettőt azon időben, midőn készült, 
ugyan azon kéz másolta le s mindkettőt félszázad múlva ugyan
azon módon látta el széljegyzetekkel az azokat használó íródeák. 
A körülmények ily összetalálkozása s összhangzása nem lehet tör
ténetes. 

Azonban ez nem mind. Hogy a három különböző czimű ós 
osztályozásu munka összetartozása világosabban kitűnjék, szükség 
lesz mind a háromnak széljegyzeteiről szólni. 

A „Libri Quatuor" a fenemlített széljegyzeteken kivül is min
denféle más széljegyzetekkel bőven el van látva : sőt igazításokkal 
is. Ez utóbbiak legnagyobb része magától Szamosközytől származott, 
néhány pótlás külön darab papírra irva s a munkába van illesztve. 
Ezen kivűl másnemű jegyzeteket is irt a szöveg aljára. 

Szamosközy kezével a más két munkában : a Pentasokban és 
Hebdomásokban nem találkozunk, kivéve egy pár külön lapra irt be
toldást a Pentasokhoz. 

Hanem annál gyakrabban találkozunk mind a három munká
ban s magában a b) alatt említett töredékben is Bethlen Farkas 
kezével. Mindenféle jegyei és megjegyzései mutatják, hogy e kéz
iratok minő részeit igtatta be saját művébe, vagy hogyan alakította 
át, a mit át akart venni. A szöveg egyes részeinek aláhúzása, kéz-, 
csillag-jegyek, „omitte" „inserendirm" „inserta est" „N. B." sat. 
vagy hosszabb a beigtatás helyét pontosan megjelölő mondatok sű
rűn váltakoznak. S csakugyan a Codexek illető helyeinek összeha
sonlítása Bethlen munkájával meggyőzi az olvasót, hogy a mi a 
széljegyzetben meg van rendelve, az meg is történt.1) Csakhogy 

') Ez összehasonlítást igen sok helyivel gondosan megtettem: elégnek tar
tok egyetlen példát idézni a két műből az 156G-ban Szolirnánnak adott ajándé
kok felsorolásából : 

Szamosközy I. h. 24 l. Bethlen F. II. k. 112-ik 1. 
Vasa erant partim ex solido auro, Quarto : vasa erant partim ex so-

partim argento aneaesa, multoruin pondo, Mo aura partim argento aneaesa, mul-
quae geminae opereulis in se eoëunti- torum pondo que geniina opereulis in-
bus eohaerebant, sed ad usuin, cum | ter se eoeuntibus eohaerebant se ad 
libebat diduei poterant sat. j usum eum libebat diduci poterant. 

Ez egy aláhúzott hely, mely N. B.-vei van ellátva s megjegyzendő, hogy 
ezen Bethlen által 4-ik sorba tett ajándék Szamosközynél az első. De ez a hely 
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megjegyzendő, hogy a Libri Quatuorból aránylag jóval kevesebbet 
vett át Bethlen, mind a másik kettőből. 

Egy körülményt azonban nem hallgathatok el : a Libri Qua-
tuorban Bethlen által megjegyzett helyek szószerint be vannak 
ugyan iktatva Bethlen munkájába — de ezen helyek közül egyetlen 
egynél sem nevezi meg Bethlen Szamosközyt névleg, mig ugyanott 
Brutust, Istvánffyt, Simigianust akárhányszor idézi névszerint.1) De 
ne feledjük, hogy Szamosközy munkájának eme részeit nem mint 
szemtanú irta, s Bethlen i 11 még nem tartotta akkora tekintélynek, 
hogy nevével támogassa állítását, mint ott , hol ő már mint szem
tanú írt2) : s csakugyan Bethlenben névszerint megemlítve, ezen 
időtől kezdve fordul elő. 

Van még Bethlenen kivűl egy másik XVII-ik századi szél
jegyző is, ki azonban Bethlen után olvasta e művet s leginkább a 
munka által felébresztett hangulatának adott kifejezést. 

Kétségtelenül azonban a legkiválóbb s magasabb állású szél-
jegyzők maguk a fejedelmek voltak: a Libri Quatuor 124. 1. alul 
e szavak állanak: „eddig" olvastuk 24. jul. 1684." Ez a kéz, ha 
nem csalódom, Apafy Mihály fejedelemé. A Hebdomasok 4-ik lap
ján a „non est verum" szavakat maga Bethlen Gábor irta a munka 
oldalára: ez irást már határozottan jól ismerem. E példány tehát 
Bethlentől valószínűleg Apafyig fejedelmi példány volt, a káptalan
ban őriztetett, mint ilyent használta a cancellár Bethlen Farkas is 
— nyilvános bizonyságául annak, hogy a Szamosközy munkája 
az egész. 

nem Brutustól van véve s nem Bánfiból (Erd. Tört. Tára I. k. 43-ik 1.) mert 
Brutus mint Bethlen idézéséből tudjuk (II. k. 110. I.) az „arany pogácsa vagy 
tányérban" levő earbunoulust magát beesülte „quinquaginta millibus aureorum"-ra, 
Szamosközy már a tota aureorum summát s Bánffy a smaragdot beesülte 60C0 
aranyra. 

») Pl. I. k. 17, 37, 233, 224, 513, (Brutus refert) 626, Brutust, 37, 233j 
544, 557, 559. II. 24, 73. stb. Istvánffyt I. k. 37-ik 1. Bredericsot. 324, Simigianust' 
565 Bonfiniust sok helyen emliti. Ellenben az „ut ajunt" „Historioorum verba" 
„Annales Transilvaniei" „História Transilvaniae" stb. átalánosságok gyakran jő-
nek elő. 

•) Azután egy általános frasissal a Vl-ik k. 464 s 465. lapján kipótlá e 
mulasztást : „ex qua — t. i. Szamosközyből, — quid quid ad praeaentem hane 
nostram históriám neeessarium videbatur summa fidelitate depromsimus. 
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III. 
Ha tehát mind a három a Szamosközy munkája, honnan van 

az, hogy a Libri Quatuor nincs Pentasokra osztva? hog-y a Penta-
soknak is volt Vl-ik könyve s a Hebdemasoknak is ? Hogy függhet 
ily felosztással ez a munka össze? 

Ezt csak egy módon lehet megfejteni : Szamosközy különböző 
időben különböző terv szerint irt s nem fejezte be művét. Igaz, 
hogy Boeskay végrendeletében „Isten itélő széke elé idézte" a te-
stamentomos urakat, ha nem nyomatják ki e munkát — de ez nem 
feltételezi szükségkép, hogy a munka a végrendelet készítésekor 
már teljesen sajtókészen be lett volna fejezve. Sőt a ki nem nyoma
fás épen arra mutat, hogy a szerző nem készült el teljesen. Mert 
fel lehet-e tenni oly emberekről, mint Örvendy Pál a kincstartó, 
Alvinczi Péter az udvari lelkész ós Pécsy Simon a korlátnok, kik 
életében oly bensőleg ós igazán ragaszkodtak urukhoz, hogy halála 
után ennek oly nyomatékosan kifejezett végakaratát ne teljesítsék, s 
a nyomtatásra rendelt 2000 forintot, mely épen nem az ő hagya
tékukból telt ki, a roppant nagyságú örökség javára visszatartották 
volna ? Ama föltevés bizonyosságot nyer, ha megolvassuk Eákóczy 
Zsigmond Szamosközy javára 1607. oct, 7-ón adott (kiadta Benkő : 
Bethlen Farkas Hist. Vl-ik k. 54l-ik 1.) adomány-levelének erre 
vonatkozó pontját : „in scribendis patriis hisíoriis, mondja az egyik, 
ingenü sui . . . . . . . indies edat documenta" s egy másik, mely 
a Győri Füzetekben jelent meg, utal a tett és teendő szolgálatokra e 
téren ; tehát mig az első világosan kifejezi, hogy még akkor is 
dolgozik művén, a másik, az adománylevelek szokott hivatalos stílu
sának a jövendőben teendő szolgálatokra vonatkozó fonnularéját tör
téneti művek Írására alkalmazza. 

De igazolja a Libri Quatuor meglevő példánya is, hogy Sza
mosközy azt újra dolgozni, bŐvítni akarta. E példányon a lapok al
jára, a nélkül, hogy megjelölné, hogy melyik pontot illeti az, jegy
zeteket tett. Ezek egy része egyszerű chronologicus adatokat foglal 
magában s azok e következők : 

Cod. 44 lap Aljegyzet : Kereesenij iiterae ad Christof. Batori ex eareere Nan-
doralbensi 210. 

— 53 1. éhez Aljegyzet : literae Sueudij ad Andreám Bay in delta pag. 44. 
— 84 1. Aljegyzet : (Szolnoki) bég teftererwl 207 Epsilon. 
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Cod. 97 1. Aljegyzet ; de aurea oruce Epsilon 12. et intestamento Joannis Eegis. 
— 99 1. — Funus Joannis 2-di. Beta 71. 
— 100 1. — Maximiliani Caesaris iiterae ad Batorium 1571 Beta 252. 

Ugyanott : Jur (amentuin) Stephani Batorij, Beta 264. 
— 108 1. Âljegyzet : . . . et Borberek . . . Bekesij Beta 152. b. 
— 110 1. — Criminatio Bekes de Steph. Bátori. 

Ugyanott . . . . prineipatu (?) admissus Steph. a Maxiniiliaiio Beta 173. 
— 112 1. Aljegyzet : Iiterae ad Bekes 1563, Beta 173. 
— 146 1. — Beta 157. 
— 147 1. — az portara való ado Epsilon 67. 
— 148 1. — 1575. portarai Nagy Máté, Beta 203. 
— 164 1. — Videnduui Epsilon 73 et 176. 
— 170 1. — Beta 550, Francisco Danidé. 

Ugyanott : 1579. Péter vaidarul Beta 202 et Epsilon 73 et 176. 
— 174 1. Aljeggzet : ad 1581 vide noua de Persis ex Constantinopoli in Ab-

syrtho (?) pag. 647. 
— 175 1. (nem aljegyzetben, hanem oldalt) Beta 24 de sepultura. 

Ugyanott: (valamivel odább Bátori Griseldis férjhezmeneteléhez nem al-
jegyzetben, hanem oldalt) Beta 233, b. 

— 175. Aljegyzet : Legatio Stephani Eegis ad. Rodolphum 1583. Béla 182. 
Ugyanott : Forró János az portara Epsilon 75-et . . . 

— 184 1. Aljegyzet : Sibrik Georgij Váradi Capitannak Giulai Pál intő lewele 
Beta 145. 

— Ugyanott : Aljegyzet : Beta . . et 24 et in Alpha index. 

Az aljegyzetek másik része beigtatandó adatokat jelöl meg s ezek : 
Cod. 107 1. alól : Ao 1572. Vngari haidunes irruperunt in oppidum Simánd, vbi 

a Turca caesi sunt, centum viui capti, 75 interí'ecti. 
— 118 1. alól : Oastellum Kalló erigitur ab Vngaris 1573. 

Ugyanott : . . . Giulay Bek anno 1573, mense Junio. 
— 170 1. alól : Olades Sasuarbégh ad Nádudvar 1580, 19. Juli. 
— 174 1. — 1580 opidi Hatvan suburbia expilantur a Germanis et Vugari s 

ipso die pasehae Ao. 1580. 
— 176 1. alól : Joannes Ruber mortuus 1584, 12. Martij. Dionisius Chaki eo-

dem anno et mense. 
Ugyanott : Griseldis filia Christophoris Bátori elocatur polono Cancolla-
rio 1583. 
184. 1. alól: Pol (onus) hist (oricus) Crommer pag. 790. de sioeitate 

et aestu. 

Mig tehát ez utóbbiak tán beigtatás vagy tán további kutatás 
kedveért lettek odâ jegyezve, az előbbiek megjelölik a forrásokat is, 
honnan kell a beigtatandó adatokat merítni. De mi ez a Beta, mely 
15-ször, mi az Epsilon mely 6-szor fordul elő ? mig a Deltának az 
Absyrtusnak paginája van, azoknak nincs"? Mi az az Alpha, index, 
melyre hasonlag hivatkozik? 
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Aligha tévedek, ha azt hiszem, hogy ez a fehérvári káptalani 
régi s egyszersmind állami levéltár szervezetének egyetlen fenmaradt 
töredéke. A mi a Bétában és Epsilonhan van idézve, az mind okle
vél, még pedig a Beta tulnyomólag belügyi és Maximiliánnal foly
tatott tárgyalásokat, az Epsilon pedig kizárólag a portai dolgokat 
tárgyalja. 

Megerősíti e nézetet, hogy a Beta számánál két helyen betű 
is van idézve (152 b. és 233 b.) mi alighanem azon betűt jelöli, 
melylyel az egy tárgyra tartozó okmányok a tárgyalás folyama alatt 
jelöltettek meg — s hogy az index-re is történik hivatkozás, mely 
csak levéltári indexet jelenthet. A paginas hivatkozás nem zárja ki 
ezen combinatiót, még akkor sem, ha az a levéltáron kivűl első do
logra vonatkozik, mit nehéz eldönteni. De fájdalom, nehezít minden 
további eombinálást azon körülmény, hogy a könyvkötő sokat le
metszett ezen aljegyzetek közül, a megmaradtak egy része is e 
miatt csonka. 

Egy következtetés azonban biztosan áll belőle: Szamosközy a 

fehérvári káptalanhoz eonservatorrá neveztetvén ki, a Libri Quatuort 
újra akarta dolgozni, még pedig azon oklevelek alapján, melyek 
neki mint eonservatornak hivatalos állásánál fogva rendelkezésére 
állottak. Valószínűleg akkor egyenlítette volna ki a három munka 
felosztási eltéréseit i> : melyek abból származtak, hogy tervét, a 
mint a dolgozásban előhaladt, az anyagkészlethez mérten változtatta 
akkép, hogy mig munkáját eleinte esak liberekre akarta osztani, 
utóbb a hol egy évnek anyagja nagyon is felhalmozódott, a libere-
ket már pentasokra s majd hebdomasokra osztotta — későbbre, az 
első libereknek pentasokra osztását.1) 

') A Pentasok elején irja : „Quae mali moles . . . ad caetera quae retu-
Umus summatim subjungemus." De miért irta volna ezt, ha itt a 4-ik Pentas 
folytatásáról s nem írj munkáról volna szó '? Ily forma hivatkozás van a Hebdo-
mas elején is : „Igitnr Moses, quem post res perditas ad Tureas transfugisse me-
moravimus . . . " S hogy csakugyan volt ezen időközből Szamosközynek munkája, 
azt Bethlen ide vágó idézeteiből tudjuk, valamint az is kétségtelen, hogy a Libri 
Quatuor s a Pentasok közt levő hézag meg volt irva, mert Bethlen Farkas az 
1597-ik évnél (IV. k. 37-ik l.j névszerint megemlíti: „Stephanus verő Szamos-
közyus hane rationem ejus rei assignat" stb. Az a mű, melynek neve történeti 
emlékeinkben fenmaradt: Stephani Szamosközy „Rerum Ungaricarum Pentades 
VII." valóságban sohasem létezett, esak terv lehetett, mert az első könyvek so
hasem voltak Pentasokra osztva, mert ka felteszszük is, hogy az 1600-ik év a 
Vl-ik Pentas II—V liberjét, az 1601-ik év a VII-ik Pentast foglalta magában, 
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Mindezen okok tanulsága, úgy hiszem, a „Eerum Vngarica-
rum Libri IV." szerzőségének kérdését teljesen eldöntötte, ha ugyan 
Szamosközynek saját kezű javításai e Codexben, magokban is nem 
volnának teljesen elegendők eldönteni e kérdést. 

IV. 
V 

„Bethlenben — mondja Benkő — egész Szamosközy ól, s mi
sem veszett el belőle."1) Talán, ha a puszta történeti tényekre szo
rítkozunk, igaza lehet Benkőnek : Bethlen íveket vett át belőle, még 
pedig változtatás nélkül. 

Es még is — nem él Bethlenben Szamosközy. 
Bocskay historiograpbja olasz miveltségű, világot látott, sokat 

utazott, képzett ember volt — s az ő főérdeke épen abban áll, a 
mit Bethlen nem vett át. Olaszországi útja és tanulása roppant ha
tással volt rá, s ezt ő feltalálta otthon is a Báthoryak udvarában, 
hol olasz izlés és miveltség uralkodott. Innen van az, hogy munkája 
azon részében, melynek megírása az ő idejökre esik, catholicus sym-
pathiájából nem csinál titkot. De ki olaszországi tartózkodásának ez 
egyetlen hatását találná fel benne, az nagyon tévedne, mert ez in
kább az udvarnál uralkodó szellem befolyása. 

Az, egész irályában, felfogásában, leírásaiban nyilvánul. 0 a 
humanista történetírókhoz tartozik: a Thuanusok, Joviusok iskolájá
hoz — s még is bármennyire követendő mintáknak tekinti is őket, 
de nem mindig követi. Igaz, ő is ad olyan dictiokat hősei szájába, 
melyek nem egyebek üres szóhalmazoknál, s ad olyan csata-rajzo
kat is, melyeket phantasiája teremtett — de ad kárpótlásul oly si
került korrajzokat, oly jól eltalált leírásokat, melyek közvetlenségük
kel, igazságukkal hatnak. Ad érdekes párhuzamokat az európai és 
hazai viszonyok közt, melyek adataiknál fogva tanulságosak s any-
nyival becsesebbek, mert más Íróknál nem fordulnak elő. Sőt mive-

miután a Vl-ik Hebdomas 1603-al kezdődik, lehetetlen, hogy ennek előzményei 
az 1602-ik év története, melyre a Vl-ik Eebdamos elején hivatkozik is, egy maga 
1—5 Hebdomasí tett volna ki. Azt pedig, hogy ugyanazon év történeteit Pentas-
ban is, Hebdomasban is feldolgozta volna, lehetetlen feltennünk. Mind ezen ellen
mondást kiegyenlíti azon föltevés, hogy elmaradt az utolsó simitó s a munkát 
végleg sajtó alá rendező kéz. 

') V-ik kötet előszava 17-ik 1. 
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lődés-történeti képeket, helyrajzi vonásokat, statistikai adatokat is 
vegyít munkájába : oly dolgokat, melyeket másoknál hasztalan kere
sünk. S Bethlen épen ezen dolgokat mellőzte — azok nem voltak 
politikai horderejű tények, s nem illettek be az ő tervének keretébe. 

V. 

Ezek után kevés mondandóm van még a fónmaradt (Mesékről. 
A Bécsben levő Kollár-féle Codex egy diszes kötetbe van 

kötve, ellátva Kollár monogrammjával. A Pesten levő Pray-féle Co
dex ennek folytatása, de még amannál is jobban körűi van nyírva. 
Ezek az eredetiek. 

A bécsi Kollár-féle Codexről 1812-ben másolatot vett gróf 
Teleki Sámuel, még pedig néhány jelentéktelen Írásbeli hibát s le
írási eltérést leszámítva, correct és gondos másolatot. A Bervm Vng-
Lib. IV-nek ez egyen kivűl több másolata nincs. 

A Pentasoknak egy a jelen században készült másolata meg
van Kolozsvárit az Erdélyi Muzeumegylet birtokában s ez, ha nem 
is teljesen correct : do a többi közt leginkább használható. Magában 
foglalja az 5-ik Pentast egészen, a 6-ik I. könyvének egy részét. 
Fő becsét teszi, hogy Kemény megjelölte a helyeket, melyek szorul 
szóra megegyeznek a Bethlen által átvett helyekkel. 

A többi Codexek kivétel nélkül mind hasznavehetlen hibás 
másolatok ') a múlt századból. Byenek : 

a) a M. N. Múzeumé, mely az V-ik Pentast, a VI. első könyvet 
s a Hebdomasokat foglalja magában ; 

b) az erdélyi múzeumi, mely ugyanezeket foglalja magában ; 
c) az esztergomi főegyházi könyvtáré; 
d) egy más nemzeti múzeumi példány a Hebdomasok másolata ; 

. e) a marosvásárhelyi Teleki könyvtárbeli, mely az V-ik Pentas 
4-ik és 5-ik könyvét, a Vl-ik Pentas 1-ső könyvének meglevő töre
dékét, továbbá a Hebdomasokat foglalja magában ; 

') Elégnek tartok egyetlen példát idézni, megjegyezvén azonban, hogy 
olyan minden lapon bőven találtatik : ezen helyet pl. (194-ik 1.) Michael . . . 
ad Cladovam Transistrianae ripae areem . . . revertü" igy adja minden múlt 
századi másolat : „Michael tandem ad Cladovum Transilvaniea ripae arcem . . . 
revertit," „inermem" h. „in crimen," „Namen" h. „mimen," „damnatis" h. „dé
posais" sat. a végetlenségig folytathatnók. Ezeknek a másolatoknak egyetlen ér
telmes correct lapja sincs. 
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f) ugyanez az Akadémia könyvtárában; 
g) ugyanez a marosvásárhelyi főisk. könyvtárában. 
Azonban megjegyzendő, hogy mindezek egy és ugyanazon pél

dányról vett másolatok — mert ugyanazon hibák rendesen mindenik
ben előfordulnak. 

A munka fennmaradt részletei közelebb fognak a Magyar 
Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának kiadványai sorában napvi
lágot látni. 

Fogja-e valaha más szerencsésebb búvár ä többi hiányzó ré
szeket feltalálni? óhajtom ugyan, de alig merem remélni. Mert min
den arra mutat, hogy Szamosközy e műveiből más példány nem 
maradt fön. 

JELENTÉS A M. N. MÜZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 
ÁLLAPOTÁBÓL ÉS GYABÁPOLÁSÁBÓL 1874-6-ban. 

M é l t ó s á g o s I g a z g a t ó Úr ! 
A nagyméltóságú m. k. vallás- és közoktatási minister úrnak 

f. június 15-én kelt felhivása folytán van szerencsém a vezetésem 
alatt álló könyvtárnak állapotáról, gyarapodásáról és szakszerű ren
dezéserői, a hiányok- és hézagokról, a látogatók számáról, a sze
mélyzet hivatalos és tudományos tevékenységéről, az 1874-iki év elejé
től 1876. június végéig, jelentésemet a következőkbe foglalni össze. 

1. 

A könyvtár régibb állományának szakszerű rendezése 1874 
Julius végén fejeztetett be; az említett év első hét hónapja alatt a 
theologiai osztály intéztetett el. 

Ekkor kezdetét vette a többes példányoknak kiválasztása eon-
statirozása, rendezése és összeirása. E munkálat 1875. novemberben 
érte végét. Az eredményről alább szólok. 

Az 1875-ik év végén az 1873. augustus óta 16,135 darabra 
felszaporodott újabb accessiók feldolgozására került a sor. Ezeknek 
felvétele, czímlapozása és beosztása még jelenleg is folyamatban van. 

Ugyanakkor az első rendezés alkalmával félretett sok ezerre 
menő apró n y o m t a t v á n y o k n a k összeállítása és rendezése is 
megtörtént, egyelőre chronologiai rendben, míg utóbb, a sürgő-
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sebb feladatok megoldása után, azokat is szakok szerint lehet cso
portosítani. 

Minthogy az első rendezés alkalmával a r é g i magyar 
nyomtatványokra (1531—1711) nem voltak tekintettel, és azok a 
más nyelven kiadott munkákkal vegyest osztattak az illető szakokba ; 
ellenben úgy a magyar irodalom és művelődési történet, mint a 
nyelvészet művelőire fontos, és általán nagy érdekű azokat együtt 
látni : azoknak kiválasztása és szoros chronologiai rendben összeál
lítása a XVI. század végéig megtörtént, és innen túl 1711-ig folya
matban van. Ekként annál szembetűnőbbek lesznek a hézagok, 
melyeknek betöltésére kiváló gond fog fordíttani. 

Hátra van még, az említett munkálatok befejezése mellett : 
Az ősnyomtatványok lajstromozása. 
A hírlapoknak rendezése. 
A mellékköteteknek szétválasztása és beiktatása a repertó

riumokba. 
A repertóriumoknak revisiója és uj leírása. 

2. 

A fentebb említett t ö b b e s pé ldányok , melyek a könyv
tár régibb állományának rendezése alkalmával kikerültek, összesen 
13,450 munkát tesznek 18,414 kötetben. 

A különböző kiadások, sőt még a különböző papírra nyoma
tott példányok sem tekintetnek duplicatumoknak. A gyakran hasz
nált és igen ritka munkák két példányban tartattak meg. Ellenben 
azon duplumok, melyek oly jelentéktelenek, hogy sem tudomá
nyos sem pedig pénzbeli értékkel nem birnak, egyelőre félre té
tettek és a lajstromba fel nem vétettek ; hasonlag az ujabbkori ki
sebb nyomtatványok, melyekből később gyűjtemények fognak össze
állíttatni. 

A többes példányoknak a múzeumi könyvtár javára történendő 
értékesítése határoztatván el a nm. m. k. vallás- és közoktatási 
ministeriumáltal, a f. év elején kiadatott a „A m. n. Múzeum könyv
tárában találtató többes példányok jegyzéke, első füzet." 8-rétű 73 
lap. Ez a régi magyar irodalmat és a hungaricakat tartalmazza, 
összesen 1727 számban. 

A jegyzék első sorban a hazai tudományos és tanintézeteknek 
küldetett meg, melyek ép ugy, mint később a nagy közönség, tete-
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mes megrendeléseket tettek. Mig a duplumok egy része kész pénzen 
árusítattott el, más része nagybecsű kézirati szerzeményekért cserébe 
adatott át, egy harmadik része pedig a nmélt. vallás- és közokta
tási minister ur rendeletére a m. tudományos Akadémia és a buda
pesti műegyetem könyvtárának ajándékul adatott át. 

A jövő év elején a jegyzék második füzete fog közrebocsáttatni. 
Az ujabb időben vásárolt könyvtáraknak rendezése és beolvasz

tása alkalmával, a többes példányok ujabb gyarapodást nyernek ; és 
kétségen kivül évek hosszú során át fognak azok az intézetnek 
jövedelmi forrásul szolgálni, másrészről a vidéki intézeteknek, tudo
mányos közönségnek is alkalmat nyújtani, hogy aránylag olcsó áron 
a régibb ritka munkákat megszerezhessék. 

A k é z i r a t g y ü j t e m é n y b e n az 1875-ik év október hó
naptól kezdve szakadatlanul foly a rendezés. 

Első sorban az 1869 óta felgyűlt aceessiók rendezése és laj
stromozása történt meg. 

Azután az egész kéziratgyűjtemény reorganisatiójára tettem 
meg a kezdeményező lépést. 

Az eddigi eljárás, a mely szerint a kéziratok tekintet nélkül 
arra, vájjon codexek, eredeti oklevelek, másolatok, ujabb dolgozatok, 
csak nyelv és f o r m á t u m szerint rendeztettek ; — sem a könyv
tár-tudomány igényeinek, sem a gyakorlati használhatóság követelmé
nyeinek meg nem felel. 

E helyett a következő főosztályokba tervezem a kéziratok tö
megét rendezni. 

1. Codexek a XV. század végéig, a magyarok kivételesen 
1550-ig, nyelv szerint ehronologiai rendben összeállítva. A latin és 
magyar codexek már el vannak intézve. 

2. E r e d e t i o k l e v e l e k é s leve lek , tekintet nélkül a 
nyelvre commassáltatnak ; és a mennyiben egy személyre, helyre
intézményre több darab találtatik, külön kis gyűjteményekben, a 
többiek szoros ehronologiai rendben fognak csoportosíttatni. 

3. Oklevelek és l eve lek máso la ta i ugyanazon módon 
rendezve. 

4. Ujabb k é z i r a t o k a XVI. századtól napjainkig, tárgyak 
és tudományszakok szerint csoportosítva. 
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A csa ládi l evé l t á rak , melyek már ekkoráig felajánltattak, 
vagy később fognak megszereztetni, együtt maradnak ; de az egyes 
darabokról felveendő ezédulák maga idején egy közös nagy ezódula-
catalogusba fognak beosztatni. 

4. 

A könyv tá r ós k é z i r a t g y ű j t e m é n y szaporodásáról az 
itt következő táblázatos kimutatás nyújt tájékozást: 

Év 

M m ° 

f-i 
V á s á r o l t A j á n d é k o z o t t A szaporodás összege 

Év 

M m ° 

f-i Nyomt. Kézir. Oklev. Nyomt. Kézir. Oklev. Nyomt. 
I 

Kézir. Oklev. 

ll| 3415 
2994 
1130 

4737 
961 
742 

110 
314 

10 

4171 
5050 
1496 

262 
2450 
1942 

23 
132 

7 

22 
143 

7332 

8419 
6405 
3814 

133 
446 

17 

4193 
5193 
8828 

Összeg 7539 6440 434 10717 4654 162 7497 18638 596 18214 

5. 

A m i a k ö t e l e s p é l d á n y o k a t i l l e t i , habár az 1848 XVIII. 
tezikk 40. §-sa világosan elrendeli, hogy „ugy a nyomtatványokból, 
mint az ábrázolatokból két példány a helybeli hatóságnak átadandó, 
egyik a hatóságé, másik bekötve a nemzeti múzeumé lesz;" a nyom
dák kötelességöknek csak igen hiányosan felelnek meg, sőt több vi
déki nyomda évek óta semmit sem küldött be. Minthogy a közigaz
gatási utón történt intézkedések eredményre nem vezettek, csak egy 
ujabb törvényhozási ténytől, névszerint pénzbírság megállapításá
tól várhatni eredményt. 

Ezzel kapcsolatban azon óhajtásnak is kifejezést akarok kölcsö
nözni, hogy a cs. és kir. közös m i n i s t e r i um ok az osztrák
magyar birodalmat érdeklő minden kiadványaikból egy példányt a 
Múzeum könyvtárába küldjenek. 

6. 

Az a jándékok között a következőket kell kiemelni: 
1875. márczius 11-én egy magát megnevezn i nem akaró 

fehérmegyei b i r tokosnőtő l 394 nyomtatvány (ezek között 
Thuróczi krónikája, a brünni kiadás 1488-ból) és két kézirat. 
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1875. márczius 22-én Pulszky Ferencz igazgató úrtól 881 or
szággyűlési nyomtatvány. 

1875. april 19-én M á t r a y Gábor nyűg. könyvtár-őrtől 478 
nyomtatvány és 29 kézirat. 

1875. május 21-én Török K á r o l y végrendeleti hagyo
mánya : Petőfi Sándor birtokában volt 15 nyomtatvány, 4 kézirat, 
32 érem. 

1875. június 10-én a pesti gombkötő ifjúságtól 60 czéhiromány 
a XVIII. és XIX. századból. 

1875. október 18-án Gózon Imre néptanítótól 136 db. ok
levél a XVI. és XVII. századból. 

1875. deezember 7-én Zlamál Mária asszonytól Mária Te
réziának hat nagybecsű magánlevele a Grassalkovich herczegi csa
lád tagjaihoz, egy egészen sajátkezű irása. 

1876. február 15-én az o r s z á g o s l e v é l t á r t ó l 118 nyom
tatványt. 

1876. márczius 20-án az o r s z á g o s s z á m v e v ő s z é k t ő l 
293 nyomtatványt és 4 kéziratot. 

1876. márczius 23-án E á t h M ó r t ó l 116 nyomtatványt. 
1876. június 2-án a m. k. Cur iá tói a Hajnóczi-féle könyv

tárt: 615 nyomtatványt és 2 kéziratot. 
1876. június 4-én H o r v á t h Lajos országgyűlési képvise

lőtől a „Közlöny" teljes példányát. 
1876. június 28-án szállíttatott a könyvtárba a Kállay-levéltár, 

melyet a család 1875. október 15-én tartott gyűléséből felajánlott, 
hogy itt örök letéteményképen, elkülönítve, őriztessék. Ez hazánk 
legjelentékenyebb családi levéltáraihoz tartozik, sőt azok között több 
tekintetben az első helyet foglalja el. Kiváló diszét képezi két arany 
függő pecséttel ellátott oklevél, az egyik II. Andrásé, 1224-ből, a 
másik IV. Béláé 1251-ből. Ezek köztudomás szerint a legnagyobb 
ritkaságokhoz tartoznak. A N. Múzeum ekkoráig két ily arany pe
csétet birt az Arpádházi királyok korából, az esztergomi primási 
levéltár csak egyet és a budai kamarai szintén egyet. Továbbá figye
lemre méltó, hogy a Kállay-levéltárban a XIV. századbeli oklevelek 
feltűnő nagy számban találtatnak ; számuk 2420-ra megy. Amint 
ezek a hazai jogtörténethez nevezetes anyagot szolgáltatnak, úgy a 
XV. századból fennmaradt számos magán levelek a politikai és mű
velődés történelemhez fognak érdekes anyagot nyújtani. A levéltár 
a XVII. század végéig 7074 oklevelet és levelet tartalmaz, s a XVIII. 

M. K5uyT-Szemle 1876. 18 
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századból kiválogatott 209 érdekesebb oklevél- és levéllel együtt ösz-
szesen 7283 darabból áll. 

Végre a Múzeum igazgatóságának felterjesztése folytán, a nagy
méltóságú vallás- és közoktatási ministerium által az összes egyházi 
hatóságokhoz intézett felhívás következtében, az egyházi névtárak és 
egyéb egyházi kiadványok gyűjteményének kiegészítésére, a jelen 
év első felében beküldetett 646 kötet. 

7. 
Még jelentékenyebb mennyiségre ós értékre nézve a gyarapo

dás, mely a könyvtárt v á s á r l á s u t j án érte. 
Csak a legkiválóbb szerzeményeket említem fel. 
1874 april 23-án vétetett át Vörös Anta l örököseitől a 

nagymélt. vallás- és közoktatási minister úr által 3000 forinton 
megvásárlóit gyűjtemény, mely 2330 nyomtatványból és 1882 kéz
irat! darabból áll. Az utóbbiak tuln3romó részben Kossuth Lajos le
velezései, melyek hazánk legújabb történetére nézve nagy fontosság
gal bírnak. 

• Hasonló fontosságú Erdély XVII. századbeli történetére nézve 
a Tunyogi-féle gyűjtemény, mely a nagymélt. vallás- és közok
tatási minister úr által 2000 forinton megvásároltatván, 1875. april 
23ián jutott a könyvtár birtokába. Ez 2315 oklevél- és kéziratból — 
köztük Bethlen Gábornak nagyszámú sajátkezüleg irt politikai leve
lei — és 2084 politikai és közigazgatási nyomtatványból áll. 

A vásárolt nyomtatványok közül ki kell emelnem Sylvester 
(Erdősi) Jánosnak, Ujszigeten 1539-ben kinyomatott „Grammatica 
Ungaro-Latina" czimű magyar nyelvtanát, mely 1874. október 27-én 
özvegy F á y J á n o s n é t ó l 200 darab aranyon vásároltatott, és csak 
ezen egyetlen példányban létezik. 

Az 1875-ik évi vásárlások között figyelemre méltó a legrégibb 
magyar nyomtatvány, a „Puerilia Colloquia" 1531-iki krakkói kia
dása, mely latin, német, szláv és m a g y a r párbeszédeket tartalmaz. 
Vásároltatott 100 forinton. 

Továbbá ugyanezen évben szereztetett meg 7500 forinton né
hai Nagy I s t v á n hótszemélynöknek nagybecsű kéziratgyűjteménye, 
a List ós E r a n c k e lipcsei antiquarius czégtől, mely azt 1869-ben 
Nagy István örököseitől vásárolta volt meg. ... 

E gyűjtemény 4500 darab XIII-—XVIII. századbeli okmányból 
és levélből, továbbá 92 darab kézirati munkából áll. 
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Az okmányok és levelek között igen nagy számban vannak 
olyanok, melyek hazánk politikai, egyházi és culturai történetének 
felderítésére legnagyobb fontossággal bírnak és megszerzésök a N. 
Múzeum könyvtárára még azon különös körülménynél fogva is mellőz
hetetlen volt, mert nagy részben Jankovich Miklós gyűjteményéből szár
maznak, melynek zöme a könyvtár birtokában van ; Nagy István t. i. 
Jankovich Miklós végrendeletének végrehajtója lévén, a végrendelet 
értelmében, a hátrahagyott irományok közül azokat választotta ki ma
gának, melyeket legérdekesebbeknek tartott. 

Ugyancsak 1875. april óta, a midőn a könyvtár vezetését át
vettem, nagyobb mérvben kezdettem meg a könyvvásárlást, főleg a 
külföldi anticraariusoknál, oly czélból, hogy, a könyvtár feladatainak 
határán belül, a mutatkozó hiányok lehetőleg kipótoltassanak. 

E feladat, melyet alapítója és a törvényhozás szabott meg, az : 
hogy s p e c i a l i s ma gy ar kö ny v tá r legyen, azaz mind azt 
magában foglalja, a mi Magyarországban és Magyarországról Íra
tott és közrebocsáttatott. Kötelességemnek ismerem oda hatni, hogy 
a könyvtár csakis ezen feladatot, de azt lehetőleg teljesen oldja meg. 

8. 

A könyvkötés tekintetében a következő számokat állíthatom 
össze : 

1874-ben 1255 nyomtatvány és 124 kézirat 
1875-ben 1366 „ „ 25 „ 
1876 1-ső felében 444 „ „ — „ köttetett be. 

Az utolsó félévben kivált a régi magyar nyomtatványok be
kötésére fordíttatott figyelem. 

A régibb hírlapok bekötését ekkoráig csak csekély mérvekben 
lehetett eszközölni ; ez a legközelebbi teendőkhöz tartozik, minthogy 
a hírlapok rendezése és használhatóvá tétele a bekötést feltételezi. 

9. 

A könyvtá r h a s z n á l a t á r ó l a következő számok nyújta
nak felvilágosítást : 

1874-ben 11,730 olv. használt 26,836 nyomt. s 450 kézir. 
1875-ben 19,661 „ „ 31,670 „ s 960 „ 
1876 1-ső fel. 9,258 „ „ 20,021 , s 440 „ 

18* 
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Több külföldi tudós dolgozott a könyvtárban. Ilyenek : S a y o u s 
Eduárd tanár Parisból; Arne th Al f red , a bécsi titkos levéltár 
igazgatója, Mária Terézia leveleit ; Dr. Weisz F e r e n c z , a bécsi 
városi levéltár igazgatója, Bécs városára vonatkozó codexeket; Dr. 
E o e k i n g e r Lajos, a müncheni egyetem tanára, a Schwabenspie
gel codexeket; Dr. Steichele A., augsburgi nagyprépost, augsburgi 
codexeket tanulmányozott. 

Hazai iróink közül, kik a múzeumi könyvtárt folytonosan hasz
nálják, megnevezem: Ipolyi Arnold, Horváth Mihály, Szilády Áron, 
Nagy Imre, Pesty Frigyes, Bodnár Zsigmond, Wenzel Gusztáv, 
Szabó Károly urakat. 

A tudomány férfiaira nézve a könyvtár és kéziratgyűjtemény 
használatának megkönnyítése végett, részökre külön dolgozóterem 
kézikönyvtárral rendeztetett be. A nagy olvasóterem igényeinek 
könnyebb kielégítése végett, az elébb fennálló két dolgozóterem 
egyesíttetett, ós a czédula-catalogus az olvasóterem közvetlen szom
szédságában helyeztetett el. 

10. 

Végre megemlítem a tervet, mely Méltóságod jóváhagyását 
már birja, és még a f. év november havában lesz keresztülvihető ; 
értem a könyvtárhoz vezető folyosón a n e v e z e t e s nyomta t 
ványok és kézi ra tok á l l a n d ó k i á l l í t á sának ren dezé-
sét, mely a nagy közönségre nézve érdekgerjesztő és tanulságos is 
legyen. 

Ebben helyet foglalnának : 
A régibb magyarországi és magyarnyelvű nyomtatványok. 
Codexek és magyar nyelvemlékek. 
Térképek és metszetek. 
Oklevelek és pecsétek. 
A kiállításhoz magyarázó lajstrom készülne, a mely a magyar 

irodalom ós nyomdászat történetéhez is érdekes adalékul szolgálna 
ós a kiállítást az ismeretek terjesztésének kétségkívül hasznos közeg
évé tenné. 
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EGY KÖZÉPKORI MAGYAR PLÉBÁNOS KÖNYVTÁRA. 
Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök által egyházmegyéjének 

ez évre kiadott történeti névkönyve, minden irányban uj és gazdag 
anyagot szolgáltat a magyar történelemnek. Követésre méltó példát 
állított fel, mikép kell az e téren dúsan mutatkozó hazai történet
emlékeket értékesíteni és összeállítani. A mily gazdag magyar egy
háztörténeti és mütörténeti adatokban, példányszerűn tárgyalva minden 
templom és plébánia mellett a felőle szóló adatokat, oly érdekes és 
meglepő eredményeket szolgáltat a helytörténetnek is. 

E mellett részünkre is, a magyar könyvészet számára, több 
érdekes adatot hoz napfényre. 

Itt közöljük a körmöczbányai plébánia könyvtára XIV—XV. 
századi latin eodexeinek sorát. 

Megjegyezzük hogy azokat ott csak futólag ismerteti ; szándéka 
levén tüzetesebb átvizsgálás után e codexeket teljes bibliographiai 
apparátussal tárgyalni, adalékul a középkori magyar plébániai könyv
tárak ós könyvkészletek ismeretére. 

Mert ezek között mint Ipolyi a rövid ismertetésben mondja, 
mindaz feltalálható, a mi egy XIV—XV. századi lelkésznek könyv
szükségletét képezhette. 

A szentírási teljes és részletes szövegek eodexeinek több pél
dánya mellett, a szentatyáknak, egyháztanítóknak s egyháziróknak 
egyes nevezetesebb munkái: mint Sz. Ágoston, Jeromos, Athanas, 
Ambrus sat. Aquinói Tamás, Petrus Lombardus, Albertus Magnus, 
Anselm, Orosius, Hugó a S. Victore, Nicolaus de Lira, Gerson, Vil
li elmus Parisiensis, Haselbach sat. ; különösen szentírási szövegma
gyarázatok, evangéliumi szakaszok, tanítások, homiliák, postillák, 
egyházi beszédek; hittani, dogmatikai és erkölcstani munkák, aske-
tai iratok, easuisták, sententiariusok, a summák, glossák, egyházjog-
tani értekezések, zsinati kánonok, passionalék, legendariusok, sőt még 
az úgynevezett phisiologusok, bestiariusok (így neveztettek t. i. az 
állatok természeti vagy mesés tulajdonságait jelvies, mysticus vagy 
allegoricus értelemmel magyarázó s egyaránt az egyházmüvészet 
képleteiben, valamint az egyházi beszédekben használt hasonlati ké
pek leírásai.) Végre pápai bullák, liturgusok- és rubricistáknak az 
isteni tiszteletről, a szertatásokról és szentségek kiszolgáltatásáról 
szóló iratai; ehhez a szent énekek, zsolyosmák magyarázatai, s a 
használt imák szövegei s ezeknek értelmezése. Szóval egy akkori 
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valóságos corpus theologiae, a mint ezt egy plébános vagy egyházi 
férfiú szükségelte. 

Kiváló érdekű ezek között az egyházjogi codex, mely a sz. 
széki kereset s ügymenet szabályai, valamint a házassági jogról szóló 
részletei mellett az 1450-ben Szécsi Dénes érsek alatt tartott eszter
gomi zsinat kánonait tartalmazza, mint ezek már Bornemisza nyitrai 
püspök által 1560 s ujabban Péterffy, Battyány és Dankó által ki
adattak. Utána még a eseh-huszita ügyekre vonatkozó római ós ma
gyar tárgyalásokról szóló okmányok. 

Legérdekesebb e mellett, hogy e XIV—XV. századi könyvek
nek beírásaikból nemcsak egykorú magyar tulajdonosaik neveit meg
tudjuk, hanem egy-kettőben azok hazai leíróival is, másolóikkal sőt neve
zetesen szerzőikkel is megismerkedünk. Mert kétségtelenül ilyeneknek, 
részben birtokosoknak és szerzőknek mutatkoznak bennök, nem csak 
a beirott Ágos ton , a pozsonyi Arcuens is Kristóf, Krum-
p a e h i L ö r i n c z m e s t e r , a p o z s o n y i P e n e k l e r Mihá ly 
b a e a l a u r e u s , az o lmüezi származású Szan i sz ló és bo
r o s z l ó i Miklós neveik (qui te scribebat nomen Nico 1 aus ha
bebat, mondja egy colophon, mig a többi bejegyzés teljes nevét em
líti s egy másik codex: per manus Nicolai de Vra t i s lav ia . 
Az utóbbi kettő körmöezi plébános s altarista volt a XV. század
ban.) De különösen is megjegyzi még egyiknek szövege, hogy Vil-
helmus cancellarius Parisiensis (t. i. egyetemi) hires"munkáját s egy
házi beszédeit Benedek T u r ó c z - s z e n t - m á r t o n i p l é b á n o s 
irta le, s bevégezte 1441-ben. Mellette borítékon 1443—1445—1453 
évekről meteorológiai észleleteit is feljegyezte. Kétségtelen magyar 
hittani irónak és szerzőnek mutatkozik azonban egy másik codex 
irója, ki munkáját — egy tractatus de poenitentia — egyenesen Já
nos t r e n c s ó n i p l é b á n o s számára irta, ki őt erre felkérte, 
mint előszavában mondja. 

Ezek az első tekintetre felismerhető eredmények, melyeket 
Ipolyi idézett művében felemlít. Adjuk a következőkben a çodexek 
általa közzétett sorának leírását : 

I. 
Exp l ic a t io eantici c a n t i c o r u m Salamonis P r o p h e t a -

r u m S a p i e n t i s s i m i. 
XIV. századi kis folio alakú, több kéz által, góth cursiv 

minusculákkal irt papircodex, mely egy kötetben több kéziratot fog-
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lal magában. Az első: Salamon Énekek Énekének magyarázatát tartal
mazza s 1385-ben Íratott; a másik „Horosius mondásait", a zsoltáro
kat, Moyzes, a három ifjú és Szűz Mária énekét (cantiea), valamint 
Sz. Ambrus hymnusát és az Athanasins-féle symbolumot foglalja ma
gában. Ezek után az első kézirattól eltérő Írással a másoló jegyzete 
következik: „Fini tus es t sub a D. 1388 in v ig í l i a aseen-
s ionis" , melyből a codex iratási idejére tájékozást nyerünk; végre 
a harmadik és utolsó kézirat a következő czimet viseli: „Postilla 
Nicolai de Lyra ab a. 1389." — (Lásd: Ipolyi A. a pozsonyi 
kápt. XIV. századi könyvt. Uj magy. muz. VI. 167.) Kötése jó. 

[Mostani Signaturája : Nr. 1.] 

II. 

S c r i p t u r a Sacra Ve te r is Foede r i s . 
XV-ik századbeli egész ívretű papircodex, ujgóth jellegű írás

sal, év nélkül. , 
Tartalmazza az ó szövetségi könyveket a Genezistől kezdve 

egész Paralipomenig. A boríték külső tábláján olvasható következő 
felírásból: „D(ominus) Augus t i nus legav. (igy) ad eeele-
siam beat . M. Virg. de Crem ni ez" megtudjuk, hogy a co-
dexet bizonyos Ágoston a körmöczi egyháznak szentelte. Csinos 
kötés. [Mostani Signaturája: Nr. XVII.] 

III. 

S a c r a S c r i p t u r a V e t e r is F o e d e r i s . 
Papircodex XV-ik századból, egéssz ívrétű, részben csonka év 

nélkül. A góth betűkkel irott s Initialisokkal ékeskedő codex, magá
ban foglalja az ó szövetségi könyveket egész Jób könyvéig bezáró
lag, de az egykorú kötésből már csak két táblatöredók maradt fenn. 

[Mostani Signaturája : Nr. VI.] 

IV. 

S c r i p t u r a S a c r a No v i T e s t a m e n t i . 
XV-ik századi góthirásu, csonka papircodex, év nélkül. Az új 

szövetségi könyveket tartalmazó codex elejéről, egész János evangé
liumának IX-ik fejezetéig a levelek ki vannak tépve, a végén pedig 

/ 
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az Apocalypsis könyvének 20-ik fejezetétől kezdve hiányzik a szö
veg s a helyett egy naptárral teleirt levelet találunk. Egykorú kötés. 

[Mostani Signaturája : Nr. VIL] 

V. 

S c r i p t a SS. P a t r u m i t e m - A l i o r u m E e c l e s i a e 
S c r i p t o r u m . 

XV-ik századbeli 8-ad rétü újgóth betűkkel irait papireodex, 
mely Sz. Ágoston, Cyrillus, Hyeronimus, Anseimus Albertus Mag
nus és Hugo de s. Victore műveinek némely részeit, továbbá V. 
Miklós pápa bulláját a jubileumról, Sz. Dénes levelét Timotheushoz : 
Péter és Pál apostol haláláról, és más czikkeket az Úr testéről és 
egyébb hasonló tárgyakról tartalmazza. Legelső birtokosának nevét 
fenntartja a következő egykorú jegyzet: 

„ I s t e l i b e r e s t C h r i s t o p h o r i a r c u e n s i s de P o s o -
nio ." A boríték tábláján csillagászati jegyzeteket tartalmaz. — Kö
tése ép. 

[Mostani Signaturája: Nr. XXIV.] 

VI. 

H o m i l i a e SS. P a t r u m S u p e r E v a n g e l i i s . 

Papireodex a XV-ik századból, egész ívretü, a végén csonka 
év nélkül. A papirlevelek közt itt-ott hártyalevelek is jönnek elő. 
Homiliákat tartalmaz. Ujgóth minuseulákkal a következő jegyzet áll 
tábláján: „ l i b e r e e c l e s i a e par . b. M. V. in C r e m p n i e i a " . 
Csinos kötés. [Mostani Signaturája: Nr. XV.] 

VII." 

O o m m e n t a r i u s I n N ó v u m T e s t a m e n t u m . 

Papireodex a XV-ik századból, fólió, év nélkül, ismeretlen szerző
től. A különböző kéz által újgóth betűkkel irt s nagy initiálekkal bő
velkedő codex tartalmát, újszövetségi szentirásmagyarázatok és homi-
liák képezik ; a szövegben sorok közötti jegyzetek fordulnak elő, az 
egykorú kötésből azonban csak a táblák töredékei maradtak fönn. 

; ' • [Mostani Signaturája : Nr. VIII.] 
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VIII. 
C o n s i d é r a t i o n e s S u p e r P r a e c i p u a Lóca" No vi 

T e s t a m e n t i. 
XV-ik századbeli 8-ad rétü vegyestartalmu papireodex, csino

san festett initialisokkal, év nélkül. A szöveg elmélkedésekkel kez
dődik: „super praecipua lóca növi testamenti", következik: „Liber 
Seholasticus", végződik alkalmi szentbeszédekkel. A boríték külső 
tábláján egykorú góth minusculákkal következő felirás olvasható : 
„Is te ü b e r est S t a n i s l a i de Olmuc." Csinos kötés. 

[Mostani Signaturája : Nr. XIX.] 

IX. 

N i c o l a i de L y r a P o s t i l l a e S u p e r E p i s t o l a s b. P a u l i 
A p o s t o l i etc. 

XV-ik századi fólió, részben csonka papireodex, ékes kezdő 
betűkkel. Nicolaus de Lyra XIII—XIV-ik században élt ferenezrendi 
szerzetesnek, kora legkitűnőbb tudósának magyarázatai : Pál apostol 
levelei, az apostolok cselekedetei és az apocalypsis könyve fölött, ké
pezik a codex egy részét, mig másik részében 1 4 6 4-i k évi felirattal 
szent beszédeket tartalmaz. Az egykorú boríték tábláiból csak töre
dékeket mutat fel. [Mostani Signaturája: Nr. XX.] 

X. 

C o m m e n t a r i u s In P a s s i o n e m D o m i n i . 
Papireodex a XV-ik századból, mely ismeretlen szerzőtől 8-ad 

rétben, ujgóth jelleggel kiállítva az Úr szenvedésének magyarázatát 
foglalja magában. Kötése ép. 

[Mostani Signaturája: Nr. XXV.] 

XI. 

M a g i s t r i P a u l i d e s . M a r i a E p i s c o p i B u r g . e n s i s 
in P o s t i l l a m M a g i s t r i N i c o l a i de L y r a s u p e r 

L i b r u m J o o b A d d i t i o n e s . 
XV-ik századbeli fólió alakú papireodex, ujgóth Írással és szépen 

festett Initialisokkal. Tartalmazza Magister Paulus de Saücta Maria 
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bourgosi püspök adalékait, Meolaus de Lyra Joob könyve fölötti 
magyarázataihoz s a szövegben olvasható hiteles jegyzet tanúsága 
szerint iratási ideje 1471-ik esztendőre esik. Kötése csinos s a bo
rítéktáblákon a következő góth minusculákkal irt egykorú inscriptió-
kat találjuk: „Hic l i b e r e s t m a g i s t r i L a u r e n t i i d e 
K r u m p a c h" ; továbbá : „ L i b e r e e c l e s i a e b. M a r i a e V. 
in e r empn ic io" . — [Mostani Signaturája : Nr. XXL] 

XII. 

S e r m o n e s S a e r i et Ho md l.i a e, • -.•; i 1 ; 
XV-ik századi góth cursiv betűkkel irt s alkalmi szent beszé

deket tartalmazó fólió alakú papircodex, ékesen festett kezdőbetűkkel. 
A codex 1441-ik esztendőben Íratott s reánk nézve kiváló irodalom
történeti .becscsel bir azért, mert másolója egy Benedek nevű, eddig 
ismeretlen turóczszentmártoni lelkész, ki az akkori tudományos kép
zettség színvonalán állva egyúttal a eodexirás művészetében is jártas 
volt. Ugyanis a colophon végén olvassuk : „Et sic est finis, per 
quod sit laus Domino, explicit dietata super evangelia dominicalía 
sive de tempore, venerabilis magistri Vilhelmi cancellarii Parisiensis 
per manus Benedicti presbyteri de T h u r c z de s t o M a r t i n o 
ultimo die anni, videl. die Beati Silvestri papae a. I). 1441". — A 
borítók tábláján meteorológiai jegyzeteket találunk az 1443 és 1453-ik 
évi földrengésekről, s az 1445-ik évről azt : „hogy ezen esztendő
ben az idő meleg, esős és ködös volt" és egyóbb hasonlókat. — 
Kötése jó. [Mostani Signaturája : Nr. IV.] 

; XIII. 
S e r m o n e s S a c r i P e n te c o s t a l e s . 

Papircodex XV-ik századból, fólió, ékes Initialisokkal. Az ujgóth 
betűkkel irt codex homlokzatán a következő egykorú felírásokat vi
seli: „Michae l i s Pen e c k l e r bac. (bacealaurei ?) de Poso-
nio est l i b e r is t e" alább pedig ujabbkori de szintén ujgóth 
írással: „Is te l i b e r es t e e c l e s i a e B. M. V. in Or&mp-
nicia" , ezekből a: codex birtokosaira nézve nyerünk tájékozást. Ná-
gyobbára pünkösd utáni vasárnapokra szóló szent beszédeket tartal-

:maz, két templomavatási beszéd kivételével, melyek Hasselbach 
Tamástól, az akkortájban igen ünnepelt bécsi tanár és perchtols-
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doríi (vagy petersdorfi) lelkésztől származnak, kinek egyházi be
szédei az idétt minálunk is, átalános használatban voltak. Ezt jegyzi 
meg ugyanis a codex eolophonja: „De Hass el b ach Thomas 
quem A u s t r i a ded i t ad or tum hoc e o n s c r i p s i t o p u s 
r u s t i c i s eloquiis", •— vagyis Hasselbach Tamás, kit Austria 
szült, irta össze e művet paraszt mondásokban, azaz népies nyelven 
mint a pozsonyi káptalan hasonló codexebenl) helyreigazítva olvas
suk. Ott a „collationes magistri Thomae de Hasselbaeh" czimű eo-
dexben ez áll: „hoc opus collationum pro suis festis populo 
mih i c r e d i t o in bertoendorf utinam tarn fructuose, quam labo-
riose pröpria in persona, in ecclesia praefata censui décla
ma re." — Kötése ép. [Mostani Signaturája: Nr. IX.l 

XIV. 

S e rmon es P e n t e c o s t a 1 e s. 
XV-ik századbeli kis fólió alakú, vegyes tartalmú papircodex, 

diszes kezdőbetűkkel. A szöveg pünkösd utáni vasárnapokra szóló 
.szentbeszédekkel kezdődik, melyekre templomavatási és az irgalmas
ság cselekedeteiről szóló beszédek következnek, ezeket ismét a gyó-
násról s hasonló tárgyakkal foglalkozó fejtegetések váltják fel. Az 
egyes fejezetek végén látható évszámokból kitűnik, hogy a codex 
14 47. 14 52, ós 146 7-ben Íratott s másolója, ki részben szer
zője is volt, ezt jegyzi meg: „a ma g ist ro Thoma de Has
s e l b a e h . s c r i p t u s Viennae" . — Kötése ép. 

[Mostani Signaturája : Nr. X.] 

XV. 

Homil ia Super E v a n g e l i a . 
Papircodex a XV-ik századból, fólió, ismeretlen szerzőtől, év nél

kül. Két részből áll; evangéliumi homiliákat és erkölcstani fejtegetése
ket „a restitutioról" foglal magában. — Boríték táblái el vannak törve. 

[Mostani Signaturája: Nr. XIII.] 

') L. Knauz : A pozsonyi káptalan kéziratai, a Magyar Sión 1865-iki év
folyamában. 
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XVI. 

H a y m o n i s Diaconi E c c l e s i a e Komanae Super E p i s t o -
la s P a u l i . 

XV-ik századi papircodex, egész ív rétű, a végén csonka, év 
nélkül. A codex, Haymo IX-ik századbeli tudós benczésnek, később 
halberstadti püspöknek magyarázatait Pál apostol leveleiről tartal
mazza ; terjed egész Pál apostol a zsidókhoz intézett levelének 10-ik 
fejezetéig. Az egykorú kötés külborítékján üveg táblácska alatt a 
szerző neve olvasható : „Haymo s u p e r e p i s t o 1 a s". 

[Mostani Signaturája : Nr, XII.] 

XVII. 

S p é c u l u m H u m a n a e S a l v a t í o n i s etc. 
Vegyestartalmu papircodex a XV-ik századból, ujgóth Írással év 

nélkül. Első helyen „Spéculum humanae salvatienis" ') czimû köl
teményt tartalmaz, mely bár ismeretlen szerzőnek müve, mégis ki
tűnőségénél fogva a XII-ik században általános használatban volt. Kö
vetkeznek ünnepmagyarázatok, s a szentek életéből merített kisebb 
történetek és/ legendák, igy : Sarlós Boldogasszonyról, Sz. Margit, 
Dorottya és Jakabról, az Úr Színeváltozásáról, Sz. Ludmilla, Venczel-
és Borbáláról, Sz. Cyrill és Methód életéről, az Úr Lándzájáról, Sz. 
Zsigmond és Prokópról és a Negyven ezer Vértanúról ; végződik 
„Directoriummal" mely az egyházi esztendő ünnepeit szabályozza. 
(Hasonló codexeket L. Ipolyinál a pozsonyi káptalan könyvtára 
és Knauznál.) A codex a colophon jegyzete szerint Íratott : „p e r 
manus Nico la i de Vra t i z l a via", s a borítók tábláján lévő 
góth egykorú inscriptioból : „Iste l i b e r e s t S t a n i s l a i de 01 o-
mue" — egykori birtokosát tudjuk meg. Kötése ép. 

[Mostani Signaturája : Nr. V.] 

XVIII. 
P h y s i o 1 o g u s s e u H i s t o r i a M y s t i c a A n i m a 1 i u m etc. 

XV-ik századbeli negyedrétű, csonka papircodex, természet
tudományi ós theologiai tartalommal. Elejéről több levél hiányzik s 

') Lásd : Grasse Literärgesehichte IV. 272, 
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a meglevők is szakadozottak és elnyííttek ; a természettudományi 
rész a „Physiologus" czimű czikkel kezdődik, mely az állatok ter
mészetét tárgyalván, a párduczról „De P a n t h e r o" s egyéb ál
latokról értekezik, végződik a eolophon ezen szavaival: „Expl ic i t 
P h y s i o l o g u s " . A theologiai részt, a bűnökről szóló fejtegetés 
„Tractatus de peccatis" nyitja meg, iratási ideje a kitett évszám 
szerint 1423-ik esztendőre esik s a másoló magáról igy szól: „Qui 
te scribebat Nicolaus1) nomen h a b e b a f ; következik más 
fejtegetés ezen czim alatt : „glossa de passione", ezután több levél 
ki van szakítva, a legközelebbi levél szövege pedig ezen szavak
kal veszi kezdetét: „Eeverendi patres et domini cogitanti" etc., ezt 
ismét uj fejtegetés váltja fel : „Tractatus de requisitis ad missae sa-
eriflcum" etc., végre a fejtegetések sorrendjét a „História Odonis" 2j 
czimű várja be, melylyel a codex végződik. Kötése ép. 

[Mostani Signaturája : Nr. III.] 

XIX. 

E x p l i c a t i o Missae S a o r i f i c i i etc. 
Papircodex a XV-ik századból, melynek kiváló diszét kitűnő ki

vitelű Initialisok képezik, egész ívrétű, év nélkül. A codex elősza
vában, az ismeretlen szerző a következőkben adja a munka megírá
sának indokát : „pro felici incremento novelláé plantationis illustrium 
principum ac Dominorum Marchionum Mysnensium, videlicet ; almae 
nostrae universitatis lubicensis". A szöveg a papi hivatal méltó
ságáról (de dignitate officii sacerdotalis) szóló fejtegetés előrebocsá
tása után, az áldozatok átalános fejtegetésével és a mise szertartásai
nak magyarázatával kezdődik, ezt követik a következő tractatusok : 
„Tractatus de sacramentis generatim, de baptismo, de coniugio, de 
simonia de spoliis furum atque rapina, de sortilegiis et delictis car-
nis" és más hasonlók, melyek a codex tartalmát kimerítik. A levelek 
szélei elnyüttek, a kötés borítékául pedig, egy Zsigmond királytól 
a körmöczi pénzverdéhez kibocsátott oklevél töredék s egy másik 
német oklevél szolgál. 

[Mostani Signaturája Nr. III.] 

') Ez úgy látszik azonos azon Miklóssal, ki az előbbi eodexben fordul elő. 
3) Lásd a „Physiologus" és „História Odonis" ozimű eodexeket KnaUznál : 

a pozsonyi káptalan kéziratai. 

/ 
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XX. 

T r a c t a t u s de H o r i s Oanonicis etc. 
XV-ik századi vegyes tartalmú 8-ad rétű papircodex, ujgóth 

jellegű Írással. Tartalmazza a következő Mttani tárgyú fejtegetése
ket : „Tractatus de horis canonicis, Explanatio cant. hymni Salve 
Eegina; Glossae iuris canonici; és Quaestiones I—IV. libri senten-
tiarum: „compendiose editae per s. Thomam de Aquino1) doctorem 
egregium". íratott az egykorú jegyzet szerint 1469-ben. A 
kötés táblája ezen insriptiot viseli: „Liber D. A u g u s t i n i legá
t u s ad Ecc le s i am b. V. in Crempniczia" . — Bőrkötés. 

[Mostani Signaturája : Nr. XXII.] 

: ., . ; : i XXI. 
De O r a t i o n e Genera t im et de Orat ione Dominica . 2 ) 

XV-ik századbeli egész rétű, ismeretlen szerzőtől származó 
papircodex, mely első részben az imádságról átalában s az Úr imád
ságáról különösen értekezik, második részében pedig különféle szent 
elmélkedéseket „seuhorologium sapientiae" tartalmaz. íratott 1469-ben 
Kötése jó. [Mostani Signaturája: Nr. XXIL] 

XXII. 

Ju s Canonicum etc. 
Kitűnő egész ívretü papircodex XV-ik századból, góth Írás

sal és szép Initialisokkal. Az első rész a canonjogot tartalmazza. A 
bevezetés elejéről több levél szakadozott, a tárgy meritoriuma I—IV. 
„könyvre os,zlik s a házassági joggal végződik ; következik : Tractatus 
de jurisdictione ecclesiastica et de processu judiciali eeclesiastico in 
duobus libris"; ezt követi: „Oons t i tu t iones Synod i S t r igo-
n i ens i s 1450. sub ar ch i ep i s copo Dionysio d e S z ó c s 
hab i tae" . E constitutiókat legelőször Bornemisza Pál nyitrai püs-

') A Petrus Lombardus, Pisanus Aqiűnoi Tamás és a Sententiarum-fék 
eodéxekről, L. Ipolyi a pozsonyi káptalan XV. század könyvtára. A magy. muz. 
VI. 164 és követk. 

2) Lásd ezen eodexet Ipolyinál az idézett helyen 167. 
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pök adta ki 1560-ban, utána Péterffy (Concilia Hung.) ezután Bat
thyány (Leges eccles.), legújabban pedig nagy gonddal és kritikai 
apparátussal, a bécsi császári könyvtár egy másik codexéből közre
bocsátotta Danko J. ezen czím alatt : „Constitutiones synod." etc., 
mindnyájok előtt azonban a jelen Codex, mely a szövegben sokféle 
variánsokat és appendixeket mutat fel, ismeretlen volt. 

Ezután következnek Márton pápa bullái Zsigmond királyhoz a 
hussiták és vikleffiták ellen, cum instrumentis notarialibus, s, azok 
neveinek aláírásával, kik a kihirdetésnél mint tanuk jelen voltak. 
Itt találjuk : Péter corbaviai püspököt, • János óbudai prépostot, Chapi 
Lászlót Zsigmond király alkancellárját, nemkülönben Maróth János 
bánt s Magyarország több zászlósurát, (honnan következtethetjük, 
hogy a codex másolója bizonyára magyar pap volt.) Ezek után még 
a következők jönnek elő : „Epistola Samuelis missa ad rabbi Isaac, 
translata de arabica in latinum per Alphonsum Bonihominis hispa-
num, ord. praedicat. et dedicata Patri Hugoni magistro Ordinis fra-
trum predieatorum", továbbá: „Arbor consanguinietatis Johannis 
Hispani".1) és „Tractatus de ecelesiastic'o interdieto", mely a cqdex 
sorrendjében az utolsó. A colophön következőkép végződik; „A m eu 
Kesler et c e t e r a t h o e p h e r " . — A kötés táblái, melyek egy
kor vörös szaíián bőrrel borítva és rószcsattokkal ékesítve voltak, 
most csak töredékeket mutatnak fel. 

[Mostani Signaturája: Nr. XVI.] 

XXIII. 

T r a c t a t u s de Deo etc. 
XV-ik századi fólió, csonka papircodex, ismeretlen szerzőtől, év 

nélkül. A kézirat nedvességtől igen sokat szenvedett s több ' helyen 
alig olvasható. Tartalmaz hittani fejtegetéseket a következő sorrend
ben: „Traetatus de Deo" VII fejezetben tárgyalva, a 7-ik csonka" ; 
„Tractatus de Angelis"; „De B. Maria V." ; „De Christo"; „De Ec-
clesia" ; „Explicatio Symboli Apostoliéi" ; „Sermones de Octo Bea-
,tud. ;" „Tractatus de operibus misericordiae" ; „Tractatus de virtute 
Christiania"; és „Tractatus de Septem donis Spiritus Sancti". Borí
ték táblái töröttek. [Mostani Signaturája: Nr. XL] ' 

') Lásd a pozsonyi káptalan kéziratait Enauznál. 

/ 
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XXIV. 
L i b e r S e n t e n t i a r u m etc. 

Papircodex a XV-ik századból, egész ív rétű, elején és végén 
csonka, hittani vegyes tartalommal. A góth betűkkel irt kézirat a 
következő müveket foglalja magában : „Liber sententiarum", „De 
mysterio ss. Trinitatis" ; és „Traetatus nonnulli scholasticae theolo-
giae morális". — A levelek nagyon szakadozottak és elnyűttek s a 
régi kötésből csak táblatöredékek maradtak meg. 

[Mostani Signaturája : Nr. XIV.] 

XXV. 

T r a e t a t u s de Vita S p i r i t u a l i J. Gerson Oance l l . 
P a r i s etc. 

XV-ik századi 8-ad rétű papircodex, ékes Initialisokkal, év 
nélkül. A codex első része, a hires Gersont, másképen Charlier Já
nos párisi cancellárt (* 1363 f 1429) kit tudományossága miatt 
„doctor christianissimusnak" neveztek, ismeri szellemi szerzőjéül ; 
mig a másik rész, ismeretlen szerzőnek asketikus fejtegetéseit tar
talmazza. Kötése jó. [Mostani Signaturája: Nr. XVIIL] 

XXVI. 

T r a e t a t u s de P o e n i t e n t i a . 
Papircodex a XV-ik századból, 12-ed rétű, a végén csonka. 

Tárgya : a gyónás és az oltári szentség fejtegetése. Elnyűtt és moly
ette leveleken kezdődik az első fejtegetés szövege ezen szavakkal: 
, Circa p ie t a t is not i ti a e" etc. s a végén az 1440-iki iratási 
évet találjuk. 

Ezt követik más tárgyú ezikkek, igy „de confessione" s egyéb 
hasonlók. Itt különösen ki kell emelnünk a codex utolsó részének 
tractatusát, mely a következő felette érdekes bevezetéssel kezdődik : 
„Honorabilis domine J o h a n n e s qui c u r a m g e r i s anima rum 
in c i v i t a t e T r e n c h i n i e n s i N i t r i e n s i s d ioeces i s . Dili-, 
genter et ex effectu postulasti tibi revellari hos, quibus divinissimi 
sacramenti eucaristici propter aliqua facinora, quae committentes de-
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super et de eisdem confiteiï nee poenitere propomint, foret merito 
deneganda Tue postulacioni oecurrendo prout dignum est, 
dico primo quod sumtio illius divini sacramenti interdicta est omni
bus haereticis" etc. ezután pedig több fejezeten keresztül ha
ladva folytatja : „quod deneganda sit omnibus qui emunt blada (fru-
menta) pro cariori tempore, falsariis bullarum, raptoribus, praedoni-
bus" etc. Megtudjuk ebből, hogy a codex János trencséni plébános 
felhívására készült s az ismeretlen szerző, ki a l a t t v a l a m e l y 
h a z a i t h e o l o g u s t s z a b a d s e j t e n ü n k , elősorolja benne 
azon eseteket, melyekben kell a gyónóktól az oltári szentség ki
szolgáltatását megtagadni. Sajnos, hogy az érdekes codex a végén 
csonka, legtöbb levele szaggatott s egykori kötésétől egészen meg 
van fosztva. [Mostani Signaturája : Nr. XXVI.] 

M. Könyv-Szemle 1876. 19 



A magyar irodalom 1876-ban. 
Ötödik közlemény. 

(Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétetnek fel, melyek az 1876-iki 
évszámmal vannak jelelve. — Hol a nyomatás helye nincs kitéve, Buda
pest értendő. — A nyomdász vagy a nyomdaintézet csak 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 Mazeum könyvtárához beküldeni szíves

kedjenek.) 

Államköltségvetés a magyar korona országai részére az 1877. évre. 13 füzet
ben. — (I. füzet 55 ]., II. füzet 6 1., III. füzet 2 1., IV. füzet 5 1., V. füzet 
4 1., VI. füzet 4 1., VII. füz. 37, 33 L, VIII. fűz. 300, 129, 40 L, IX. füzet 
48, 54 1., X. füz. 100, 45 1, - XI. füz. 71, 23 1., XII. füz. 54, 21 1., XIII. 
füzet 90, 8 1., 4-r. Magy. kir. államnyomda.) 

Apáthy István, dr. Kereskedelmi jog. II. köt. I. füz. Kereskedelmi ügyletek ál
talában. (Eggenberger. n. 8-r. 465—624 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Arany János Balladái, magyarázta Greguss Ágost. (Jeles írók Iskolai Tára. 
Szerkeszti dr. Kármán Mór. — I. — 1877. Franklin-társ. 8-r., 87 1. ára 50 kr.) 

Dr. Argenti Döme. Hasonszenvi gyógymód és Hahnemann életrajza. VII. kiadás. 
(1877. Szentkirályi és Treutner nyomdája. 8-r. XVIII. 541 1.) 

Ballagi Károly. Német Nyelvtan. X. kiadás. (Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 328 
1. ára 1 frt.) 

Barhoix Roger. Korrajzok az első császárság korából. Fordította Kőváry Béla. 
I., IL, III. rész egyben. (Nagy-Kanizsa. 1877. Fischel Fülöp nyomdája. 8-r. 
231 1. ára 80 kr.) 

Bartal Antal. Latin gyakorló-könyv a mondattanhoz. (Eggenberger. n. 8-r. 100 
1. ára 80 kr.) 

Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin alaktan. II. jav. kiad. (Eggenberger. n. 
8-r. 184, II 1. ára 90 kr.) 

Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin gyakorlókönyv. Latin olvasmány és 
magyar-latin gyakorlatok a középtanodák I. és II. osztálya számára. II. jav. 
kiad. (Eggenberger. n. 8-r. 127 1. ára 90 kr.) 

Báthori Sándor, "ütmutatás a méter-mértékek ismeretéhez s a velők való számo
lásmódhoz. Átváltoztató táblázatokkal ellátva. Iskolák számára és magánhasz
nálatra. (Lövy Miksa. Szatmár. k. 8-r. 103 1. ára 30 kr.) 
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Batizfalvy István. A földrajz elemei az algymnasium alsóbb oszt. számára. 10-ik 
s a magyar királyságot illetőleg az uj területi beosztáshoz alkalmazott kiadás 
(Kókai L. 8-r. 1—3. iv, ára 70 kr.) 

Bátort! Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. II. köt. 11. III. fűzet. (Nagy-
Kanizsa. Szerző. 8-r. 65—128, 129-192 1. ára fi füzetnek 3 frt, 12 füzetnek 
6 forint.) 

Dr. Berger Ev. János. Beszéd az 1876—7. évi tanszakasznak a budapesti kir. 
m. tud. egyetemnél September 10-én történt ünnepélyes megnyitásakor. (Kocsi 
Sándor nyomdája. 8-r. 56 1.) 

Bierbauer Lipót. Vegytan a legújabb elméletek alapján, középtanodai és magán
használatra. II. rész. Szerves vegytan. (Győr. Gross Gusztáv. 8-r. 194 1. Ifi, 
IV, V. táblázat, ára 1 frt.) 

Bodnár Zs. és Iványi I. Magyar olvasókönyv. I. II. 4. kiad., III. és IV. osztály 
számára 3. jav. kiad. (Aigner Lajos. 1877. 8-r. VIII, 296 1. ára 1 frt 20 kr. ; 
XXIV, 307 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Bolanden Konrád. A Basa. Elbeszélés a nép számára. Fordította Bázel József. 
(Bázel József. 8-r. 50 1. ára 20 kr.) 

Brassai Sámuel. Logika lélektani alapon fejtegetve. II. kiadás. I. füzei. (Kolozs 
vár. 1877. Stein János. 8-r. 128 1.) 

Dr. Brück H. Egyháztörténelem. II. füz. (A külföldi kath. theol. irodalom tár
háza. Szerk. Zoványi M. I. évfolyam. 3. kötet. Tettey P. s társa. 8-r. 161— 
320 1. ára 1 frt.) 

Brühl G. Szulejka, a hárem gyöngye, vagy a sztambuli fekete leányrabló. Tört. 
regény. Ford. Ásványi F. (Uj regénycsarnok, mellékfolyam 9—15 füzet. Meh-
ner Vilmos, n. 8-r. 321—568 és 1—32 1. ára 25 kr.) 

Brühl G. Szulejka, a hárem gyöngye, vagy : a sztambuli fekete leányrabló. For
dította Ásványi Ferencz. I. kötet. (Mehner Vilmos. 8-r. 568 1.) 

Dr. Cherny József. Emlékbeszéd Vizkelety Ferencz volt egyetemi rendes jogta
nár felett 1876. május 10-én. (Egyetemi könyvnyomda. 8-r. 24 1.) 

Cox György. Görög regék. Az eredeti angol második kiadás szerint magyarra 
fordította s bevezetéssel ellátta Komáromy Lajos. I. füz. (Ifjúsági Iratok Tára. 
Szerkeszti dr. Kármán Mór. 1877. Franklin-társulat. 8-r. 118 1. ára 70 kr.) 

Crisafulli és Stapleaux. A bálvány. Szinmű 4 felv. Ford. S. L. (Nemzeti szín
ház könyvtára. 103. füz. Pfeifer F. 8-r. 71 1. ára 40 kr.) 

Dr. Császár Károly, Geometria a középiskolák felső osztályai számára. 207 a 
szöveg közé nyomott fametsz. ábrával. (1877. Franklin-társ. 8-r. 278 1. ára 
2 frt 40 kr.) 

Csősz Imre. A Kegyes-tanítórend nyitrai gymnasiumának történeti vázlata. Ala
pításának hetedik negyedszázados évfordulójára emlékül. (Nyitra. 1876. Neuge-
bauer özvegyének nyomdája. 8-r. 277 1.) 

Cujacins. Egyetemes európai jogtörténet kérdések és feleletekben. (Eggenber-
ger. k. 8-r. 85 1. ára 80 kr.) 

Dietrich Ignácz. Miképen kell megalkotni a magyar büntető törvénykönyvet ? 
Törvényhozók, jogtudósok és a nép számára. (Tettey P. s társa. n. 8-r. 135 
1. ára 1 frt.) 

19* 
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Dr. Dittes Frigyes után Gyertyánffy István és Kiss Áron. A népiskola mód
szertana. (Szerkesztők, n. 8-r. XII, 291 1. ára 2 frt.) 

Dugonics-Album. A Szeged város közönsége által Dugonics András emlékére 
emelt szobor leleplezési ünnepélye alkalmából szerkesztették Parkas Antal, 
Nagy Sándor. (Szeged. Bürger Zs. özvegye. 4-r. IV, 158 1. ára 1 frt.) 

Dumas Sándor. Margit királyné. Tört. regény. V, VI. kötet, (Uj regényesarnok, 
szépirodalmi folyóirat. V. évf. 1876. 15—21. füz. Meiner Vilmos 16-r. 170 
és 163 1. ára 1 frt 5 kr.) 

Duncker Miksa. Az ó-kor története. A 3-dik kiadás alapján a m. t. akadémia 
megbízásából fordította Jónás János. (Franklin-társulat. 8-r. VIII, 558 1. ára 
4 forint. 

Egyházi énekek, evang. iskolák iasználatára. Összeállította a budapesti evang. 
néptanítói kar. (Lauffer Vilmos. 1877. 8-r. 51 1. ára 25 kr.) 

Emléklapok, melyeket a pannonialmi sz. Benedekrend a főnionostori székesegy
háznak Sinior János bíbornok, esztergomi érsek, Magyarország herczeg-prirnása 
stb. által 1876. aug. 27-én történt negyedik fölszenteltetésének alkalmából a 
jelen és az utókornak nyújt. (Kiadja a pannonhalmi főapátság. 2-r. 16 1. 
szöveg és XV színes rajztábla.) 

Erődi Béla. Olvasókönyv a magyar irodalom oktatásioz. Az uj tanterv alapján a 
középtanodák felsőbb osztályai számára. (Aigner L. n. 8-r. VIII, 398 1. ára 
2 frt 40 kr.) 

Europa legújabb kézi térképe. Rajzolta Homolka József. (Eggenberger, ára 
40 kr.) 

Farkas Lajos. A Bayadér. Eredeti opera. (Bucsánszky Alajos nyomdája. 8-r. 
16 lap.) 

Fehér M. Elemi franczia nyelvtan a polg. iskola I. és II. oszt. használatára. (Ró
kái L. k. 8-r. IV, 128 1. ára 80 kr.) 

Felsmann József. Német grammatika. Középtanodák iasználatára. 2. kiadás. 
(Lauffer Vilmos. 1877. n. 8-r. 187 1. ára 90 k'r.) 

Felsmann József. A német Biytimica alapvonalai. (Külön lenyomat a szerző német 
tan- és olvasó könyvének második részéből. 1877. Lampel Bóbert. 8-r. 62 1. 
ára 40 kr.) 

Felsmann József. Német tan- és olvasókönyv felsőbb iskolák iasználatára. II. 
rész. Poétika. Tudományos próza. (Lampel B. 1877. 8-r. IV, 1—128 1. ára 
80 kr.) 

A felsőház reformja. (Aigner L. n. 8-r. II, 139 1. ára 1 frt 20 kr.) 
A felső-magyarországi múzeum-egylet második évkönyve. Az igazgató-választ

mány megbízásából szerkesztette és közrebocsátja : dr. StÖir Antal. (Maurer 
Adolf. Kassa. n. 8-r. IV, 88 1. s 1 kőnyomata tábla, ára 1 frt.) 

Feuillet Oktáv. Bellai. Regény. Prancziából ford. Sasvári Ármin. (Atbenaemn. 
k. 8-r. 274 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Filep Endre. Temetési énekek. (Aigner L. k. 8-r. 208 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Főrendi Ház Irományai. (1875. évi augustus ió 28-ára kihirdetett országgyűlés 

nyomtatványai. 4-r. II, kötet. 400 1. ezímlap, tartalom, tárgymutató. III. 
kötet. 550 1. ezímlap, tartalom, tárgymutató. Pesti könyvnyomda részvény
társaság.) 
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Főrendi Ház Jegyzőkönyve. (Az 1875. évi augustus hó 28-ára kihirdetett ország
gyűlés nyomtatványai. 4-r. I. kötet. 89—202 1. Pesti könyvnyomda-részvény
társaság.) 

Főrendi Ház Naplója. (Az 1875. évi angustus hó 28-ára kihirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. I. kötet vége. 161—317 1. ezímlap, tartalom, tárgymutató. 
II. kötet. 1—88 1. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság.) 

Franezia olvasókönyv középiskolák használatára. I. rész A reáltan. I. és II. 
osztálya számára. II. kiadás. (Aigner L. 1877. 8-r. 95 1. ára 60 kr.) 

Frecskay János. Találmányok könyve. 2. 3 füz. (Franklin-társ. 8-r. 33—96 1. 
ára 40 kr.) 

Dr. Friedmann Bernát. A népbirák és esküdtszékek intézménye, tekintettel hazfi 
viszonyainkra s büntető eljárásunk reformjaira. A magy. tud. akadémia által 
Horváth Boldizsár ajánlatából kitűzött 200 arany dijjal koszorúzott pályamű. 
(Pfeifer P. 8-r. 288 Í. ára 2 fi-t 40 kr.) 

Fuchs János. A magyar korona tartományainak, az osztrák örökös tartományok, 
Europa s a többi főrészeknek földrajzi áttekintése s az általános földrajz 
legszükségesebb elemei dióhéjban. XX. kiad. (Lauffer Vilmos. 1877. 8-r. 40 
I. ára 10 kr.) 

Führer Ignácz. A hazat és általános földrajz elemei. II. kiad. (Grill Károly. 8-r. 
79 1. ára 30 kr.) 

Führer Ignácz. A hazai és általános földrajz elemei. Az uj területi szabályozás 
alapján. III. kiadás. (1877. Grill Károly. 8-r. 72 1. ára 30 kr.) 

Führer Ignácz. Számvetési példa- és feladattár stb. I. füz. (1. oszt.) II. füz. (2. 
oszt.) IV. füzet (4. oszt.) (Tettey P. s társa. 1877. k. 8-r. 42, 42 s 63 1. ára 
20, 25 s 25 kr.) 

Dr. Gaal Jenő. Az aradi gazdasági egylet évkönyve 1875/6-ról. (Arad. Aradi 
gazdasági egylet. 8-r. 135 1.) 

Gáspár Ignácz. Első oktatás a földiratban. A népiskolák középosztályai számára. 
18 fametsz. rajzzal. III, jav. kiadás. (A honi terület megyerendezés figyelembe 
vételével.) (Tettey P. s társa. 1877. 8-r. 76 1. ára 36 kr.) 

Gebaur Izor. Kémet olvasókönyv a magyar középtanodák felsőbb osztályaira. 
II. jav. kiad. (Stolp Károly 0. n. 8-r. IV, 570 1. ára 2 frt.) 

Greguss Gyula. Természettan a középtanodák alsó osztályai számára. Átvizsgálta 
Berecz Antal. 179 ábrával. V. kiadás. (Eggenberger. 1877. n. 8-r. VIII, 193. 
I. ára 1 frt 40 kr.) 

Gyakorlati szabályzat a m. kir. honvéd lovasság számára. I. rész. Hivatalos 
kiadás. (Légrády testv. 8-r. XVI, 343 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Gynlay Béla. Magyar nyelvtan olvasmányokkal, kifejtő kérdésekkel, irály- és 
nyelvtani gyakorlatok- és feladványokkal. A közép- és polgári isKolák I. és 
II. osztálya számára. II. kiadás. (1877. Pfeifer Nándor. 8-r. VIII. 160 1.) 

Gyürky Antal. Magyar polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése. Kérdé
sek és feleletekbe foglalva a falusi népiskolák számára. A legújabb törvények 
alapján. II. kiadás. (1877. Franklin-társ. nyomdája 8-r. 46 1. ára 25 kr.) 

Halmai Imre. Tanulmányok az eredeti és külföldi drámairodalom néhány jele
sebb termékéről. I. (Buschmann Ferencz nyomdája. 8-r. 93 1. ára 60 kr -j 
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A halottkémi szolgálat kézikönyve, a képesített és a hatóságilag megbízott, 
orvostudori vagy sebészi oklevéllei nem biró halottkémek használatára. (Lég
rády testv. 8-r. 118 1. ára 80 kr.) 

Hátsek Ignácz. A magyar korona országainak az 1876-ik évi XXXIII. t. ez. 
szerinti közigazgatási beosztása. (Posner Károly Lajos, ára 1 frt 50 kr.) 

Hauke-Kürnyei egyetemes földirati tankönyve. Középtanodák számára a legújabb 
kútforrások és a méterrendszer tekintetbevételével, kiváló figyelemmel a ma
gyar korona országaira, és az 1876. némely hatóságok szabályozásáról szóló 
33. t. czikkre, javította és bővítette Kuttner D. III. rész osztrák-magyar mon
archia. IX. kiadás. (1877. Lampel Eóbert. 97 1. ára 70 kr.) 

Hazai okmánytár. A m. t. Akadémia pártolása mellett kiadják: Ipolyi Arnold, 
Nagy Imre és Véghely Dezső. VI. kötet. (8-r. VII, 491 1. ára 4 frt.) 

Dr. Heinrich Gusztáv. Német olvasókönyv középiskolai használatra. III. rész. 
A gymnásiuniok és reáliskolák III-ik osztálya számára. (Bggenberger. 1877. 
il. 8-r. IV, 176 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Herczenberger József. Az illem, társalgás és táncz főbb szabályai. Különös 
tekintettel a társastánezok ügyes rendezésére. (Lampel E. 8-r. VIII, 105 s 3 
1. ára 1 frt 20 kr.) 

Hol'er Károly. A franezia nyelv módszeres tankönyve. Dr. Mager nyomán. I. 
rész. IV. bőv. és jav. kiad. II. rész. II. jav. kiad. (Aigner L. 1877. 8-r. 102, 
II 1. ára 60 kr ; — 135 1. ára 80 kr.) 

Honieros Iliása. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Veress Ignácz. (Lampel B 
8-r. XXXV, 121 1.) 

Hoppe-Seyler Felix. Az élet- és kórvegytani elemzés kézikönyve. A IV. kiadás 
után fordította Plósz Pál. (A m. orvosi könyvkiadó-társ. könyvtára. 29. kötet. 
Franklin-társ. n. 8-r. X, 432 1.) 

Ifjúsági Iratok Tára. I. (L. Cox György.) 
A m. kir. igazságttgyministerium működése s a magyarországi igazságügy 

állása 1874-ben. Közzéteszi a m. kir. igazságügyininiszteruim. (Eggenberger• 
4-r. VIII, 278 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Jeles írók Iskolai Tára. I. (L. Arany János.) 
Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorió- és olvasókönyv Magyarország német 

népiskolái számára. I. és II. évfolyam. III. kiadás. (Aigner L. k. 8-r. 80 1. 
ára 30 kr.) 

Kállay István. Magyarország összefüggő történelme korszaki képekben. A közel 
viszonyban élt népek és államok rövid vázlatával. Népiskolák számára. A ti-
szántuli ref. egykázker. tanterve alapján. (Debreezen. 1877. Ifj. Csáthy Ká
roly. 8-r. 72 1. ára kötve 24 kr.) 

Dr. Kármán Mór. Magyar olvasókönyv. I. rész. A gymnasiumok és reáliskolák 
első osztályai számára. 3. jav. és bőv. kiad. (Bggenberger. 1877. n. 8-r. IV, 
152 1. ára 90 kr.) 

Dr. Kármán Mór. Magyar olvasókönyv. III. rész. A gymnasiumok és reáliskolák 
III. oszt. számára. (Bggenberger. n. 8-r. 1—8 ív, ára 1 frt 50 kr.) 

Karner-Novák kereskedelmi tankönyvei, II. Az egyszerű és kettős könyvvitel 
tankönyve. Teljesen átdolgozta Nóvák Sándor. I. rész. I-ső fele. (Franklin-társ. 
1877. 8-r. 128 1. A teljes rész ára 1 frt 60 kr.) 
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Keleti Károly és Beöthy Leo. Magyarország statistikája. Zsebkönyv. A IX. 
stat. nemzetközi congressns alkalmából szerkesztve. Statistique de la Hongrie. 
(Franklin-társ. nyomdája. 8-r. 161 1.) 

Képviselőházi Irományok. (Az 1875. évi augustus hó 28-ára hirdetett ország
gyűlés nyomtatványai. 4-r. "VII. kötet. 321—394 1. és tartalom. — VIII. kötet 
41—310 1. és tartalom.) 

Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1875. augustus hó 28-ára hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. 4-r. II. kötet. 33—110 1.) 

Képviselőházi Napló. (Az 1875. évi augustus hó 28-ára hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. VI. kötet. 209—408 1. tartalom ; név- és tárgymutató. VII. 
köt. 1-314 1. 4-r.) 

Dr. Kerékgyártó Árpád. A míveltség fejlődése Magyarországban. 889—1849. I. 
rész. Középkor 889—1526. I. füzet. (Kilián. 8-r. 160 1.) 

Kerékgyártó Elek és Kemenczky Kálmán. Magyar olvasókönyv, kapcsolatban az 
irály és költészettannal. A polgári és egyéb felső leányiskolák számára. (Bg-
genberger. 8-r. VIII, 376 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Keresztszeghy Lajos. Keresk. bíróságok tárgyi illetősége peres ügyekben. (1877. 
Tettey Nándor és társa. 8-r. 110 1. ára 84 kr.) 

Dr. Kiss István. Európai nemzetközi jog. (Szolesányi Gyula Eger. n. 8-r. XV, 
312 1. ára 3 frt.) 

Knorr Alajos. Polgári keresetek kézikönyve. Gyakorlati útmutatás birák, ügy
védek és perlekedők használatára. (1877. Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 323 1.) 

Dr. Kohlbrügge Frigyes Hermann. Mennyei lépcső. Egyházi beszédek. Fordí
totta Eácz Károly. — III. füzet. (Sárospatak. 1876. Dr. Böhl Eduárd. 8-r. IV, 
156 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Korény-Scheck Vincze. Buckle rendszere. Tanulmány. (Zilahy S. 8-r. II, 181 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

A közösügyek tárgyalására kiküldött és 1876. május 15-ére Budapestre össze
hívott bizottságok határozatai. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 19 1.) 

A közösügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s ö felsége 
által 1876. május 15-re összehívott bizottság irományai. (Hiteles kiadás. Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. 183 1.) 

Â közösügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s ő felsége 
által 1876. május 15-ére összehívott bizottság jegyzőkönyve. (Hiteles kiadás. 
Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. 62 1.) 

A közösügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által kiküldött s ő felsége 
által 1876. május 15-ére Budapestre összehivott bizottság Naplója. (Hiteles 
kiadás. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 4-r. 108 1.) 

Krause Waldemár. Kézikönyv fegyelmezett tűzoltó testületek alakítására és be
gyakorlására. Magyarra fordították : Soós Jenő és Kornstein József. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 175 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Dr. Kriegler Mór. Az elveszett idegerőnek visszapótlása. Vénymintákkal. Orvosok 
s betegek számára. (Nagy-Kanizsa. Vajdits József. 8-r. 63 1. ára 90 kr.) 

Dr. Kriegler Mór. Önmentő. Vénymintákkal. Orvosok s mindkét nembeli betegek 
számára. (Nagy-Kanizsa. Vajdits József 8-r. 52 1. ára 90 kr.) 

/. 
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Kriesch János. A természetrajz vezérfonala. I. rész. Állattan. IV-ik kiadás. II. 
rész. Növényfan. IV. kiad. Átdolg. Simkovies Lajos. (Nagel B. 1877. n. 8-r. 
235 és X 1. ára 1 irt 60 kr ; — 1—3 ív ára 1 frt 40 kr.) 

Kriszhaber Simon. A grammféle súlyrendszer és az orvosi vényirás, a buda
pesti kir. orvos-egyletben tartott előadása nyomán. (Kilián Frigyes. 4-r. 31 
1. ára 40 kr.) 

A külföldi kath. theol. irodalom tárháza. Szerk. Zoványi M. I. évf. 3. kötet. 
(L. Brück H.) 

Lád Károly. Német olvasókönyv polgári iskolák számára. I. II. rész. (Eggenber-
ger. 8-r. VIII, 150 1. ára 80 kr; 1877. 8-r. IV, 194 1. ára 1 frt.) 

Laky Dániel. Europa földrajza. I. rész. Magyarország és a Földközi tenger me-
denezéjének leirása. A középiskolák I. oszt. számára. II. jav. kiadás. (Rosen
berg testv. 1877. 8-r. IV, 100 1. ára 60 kr.) 

Laky Mátyás. Művelődésünk Zsigmond alatt. Műveltségtörténeti vázlat. (Busch
mann Ferencz könynyomdája. 8-r. 59 1.) 

Lenkey Ferencz. A biblia iratára. (Aigner Lajos. k. 8-r. 192 1. ára 1 forint 
20 krájczár.) 

Leterrier E. és Vaulov A. A kis menyecske. Operette. Fordította Rákosi Jenő. 
(Metzger Emil. 8-r. 83 1.) 

Lubbock John. A Történelem előtti idők, megvilágítva a régi maradványok s az 
ujabbkori vadnépek életmódja és szokásai által. Az eredeti III. kiadása után 
fordította Öreg János. A fordítást átvizsgálta és bevezetést irt hozzá Pulszky 
Ferencz. II. kötet, egy műlappal és 58 ábrával. (Természeti, társ. n. 8-r. 
LVIII, 324 1.) 

Dr. Lutter Nándor. Közönséges számtan az uj tanterv szerint a középtanodák 
használatára. IV. kiadás. (Franklin-társ. n. 8-r. 303 1. ára 2 frt.) 

A magyar orvosi könyvkiadó-társulat könyvtára. 28. 29. kötet. (L. Schroeder 
Károly, Hoppe-Seyler Felix.) 

Magyarországi rendeletek tára. X. folyam. 1876. Hivatalos kiad. III. füzet. 
(Zilaliy S. n. 8-r. 161—256. 1. ára 50 kr.) 

A magyar sz. korona országainak helyiségi, ország- és vasúti térképe. Az 
1876. évi XXXIII-ik törvényezikk határozata szerint. A legújabb megyei fel
osztás tekintetbevételével. (Eggenberger. Ara 1 írt.) 

Magyar sz. korona országainak kézi térképe. (Eggenberger. Ára 50 kr.) 
Magyar sz. korona országainak kis térképe. (Eggenberger. Ára 20 kr.) 
Mártonfy Márton. Magyar nyelvtan. A gymnasiumok, reál-, polgári- és felső 

népiskolák I. és II. osztályai számára (Maurer Adolf. Kassa. 1877. 8-r. VIII, 
224 1. ára 1 frt.) 

Máthé (Bikafalvi) Domokos. A legszükségesebb tudnivalók a fogak és száj ápo 
lásáról. (Légrády testv. n. 8-r. 27 1. ára 30 kr.) 

Dr. Matlekovits Sándor. Az osztrák-magyar monarchia vámpolitikája 1850-től 
kezdve napjainkig. (1877. Franklin-társ. 8-r. VII, 360 i. ára 4 frt.) 

Mauritz Rezső. Közönséges Számtan. II. füzet. A középtanodák II. III. és részben 
IV. osztálya, valamint a polg. és felsőbb népiskolák számára. Második kiadás. 
(1877. Aigner L. 8-r. 157 1. ára 1 frt.) 
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Mentor. A magyar tanulók zsebkönyve az 1876 7. tanévre. Szerkesztette egy fö-
gymn. tanár. (Laufer Vilmos. 16-r. 105 és V 1. 40 jegyzetlappal, ára 50 kr. 
vászonba kötve 70 kr.) 

Mentovieh Ferencz. A Természettan elemei. Népiskolák használatára. II. kiadás. 
(M.-Vásárhelytt. 1876. Az ev. ref. főtanoda nyomdája, 8-r. 70 1.) 

Mill J. St. A deduetiv és induetiv logika rendszere, mint a megismerés elveinek 
és a tudományos kutatás módszerének előadása. Az eredeti VII. kiadás után 
a m. t. akadémia megbízásából ford. Szász Béla. I. kötet. (Franklin-társ. 8-r. 
XXII, 481 1. ára 3 frt.) 

Mocnik Ferencz. Mértan elemei összeköttetésben rajzolással. Középtanodák hasz
nálatára M. P. után Szabóky Adolf. A XV. bővített és a méterrendszer sze
rint átdolgozott eredeti kiadás után, IV. a szerző által egyedül jogosított ma
gyar kiadás. (Lampel R. 8-r. 4, 195 1.) 

Mocnik Ferencz. Mértani nézlettan. Algymnasiumi és reál-iskolai használatra. M. 
F. után Szabóky Adolf. XIII. német tantételekkel bővített, a szerző által egye
dül jogosított magyar kiadás. I. füzet. I. és II. osztály számára. 126, a szö
veg közé nyomott fametszettel. (Lampel R. 1877. 8-r. 2, 104, 2 1. ára —.) 

Molnár Aladár. A nőképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leányiskola. 
(Tettey F. s társa. n. 8-r. XII, 183 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Mommsen Tivadar. A rómaiak története. Az V-ik kiadás után a m. tud. akadé
mia megbízásából ford. Toldy István. I—IV. köt. (Franklin-társ. 8-r. VI, 321, 
IV, 322. IV, 329 és IV, 304 1. ára 8 frt.) 

Montépin Xavér. Az élő halott. Regény. Fordította Lázár Mihály. I. kötet. (1877. 
Lauffer Vilmos. 8-r. 1-64 1.) 

Montépin Xavér. A grófnő titka. Regény. Ford. Mártonffy Frigyes. 5 köt. (Ki
lián Fr. k. 8-r. 159, 159, 159, 152 és 150 1. ára 5 frt.) 

Moryay Károly. Torna-zsebkönyv, vagyis a népiskolai tornatanítás kézikönyve. 
Népiskolai tanítók és tanítójelöltek számára. 24 ábrával. (Kókai Lajos. k. 8-r. 
72 1. ára 35 kr.) 

Némethy Lajos. Budapest felsővizivárosi sz. Annáról ezímzett plébánia-templom 
rövid történelme. („Hunyadi Mátyás" intézet. 8-r. 14 1.) 

Xémethy Lajos. Nagyboldogasszonyról nevezett budapestvári főtemplom törté
nelme. II. bővített munkálat 5 műmelléklettel. (Esztergom. Horák Egyed 
nyomdája. 8-r. 239 1.) 

Nemzeti szinház könyvtára. 103, 104, 106. füzet. (L. Orisafulli és Stapleaux. A 
bálvány. — Várady Antal. Iskarioth. — Szigligeti Ede. Perényiné.) 

Névy László. Az Írásművek elmélete, vagyis az irály-, költészet- és szónoklattan 
kézikönyve. Iskolai és magánhasználatra. V. bőv. kiad. (Eggenberger. n. 8-r. 
VIII, 235 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Névy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Irodalomtörténeti 
olvasókönyvvel. A középtanodák legfelső osztálya számára. II. jav. kiad. I. II. 
füz. (Eggenberger. n. 8-r. 1—380 1. ára 2 frt.) 

Xévy László. Stilisztika. Az irály- és irásmü-szerkezet általános szabályai. Az 
uj tanterv szerint a középiskolák számára. I. rész. Irálytan. Prózai és költői 
olvasmányokkal. II. bővített kiadás. (Szerző tulajdona, n. 8-r. VIII, 224 1. 
ára 1 frt 30 kr.) 
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Nogáll János. Elemi képes káté kath. népiskolák számára. I. és II. tanfolyam. 
(N.-Várad. Ürge L. 8-r. 48 1. ára 15 kr.) 

Nogáll János. Közép káté az egyházi szertartások magyarázatával kath. nép
iskolák számára. III. és IV. tanfolyam. (B.-Gyula. Ürge L. 1877. 8-r. 87 1. 
ára 30 kr.) 

Nogáll János. Nagy káté az egyházi történelem rövid foglalatával kath. nép
iskolák számára. V. és VI. tanfolyam. (B.-Gyula Ürge L. 1877. 8-r. 101 1. 
ára 34 kr.) 

Dr. Nyári Ferencz. Szőllő és pinoze. Az okszerű szőlőmüvelés és borkezelés 
kézikönyve. Különböző szakmüvek felhasználása mellett, saját tapasztalatai 
nyomán. (Selmeez. Joerges Ágost. n. 8-r. IV, 154 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Dr. Oláh Gyula. Magyarország közegészségügyi statistikája. I. kötet. I. füzet. 
(Légrády testv. nyomása. 4-r. 472 1.) 

Öltözeti és felszerelési szabályzat a magyar kir. honvédség részére. Hivatalos 
kiadás. (Légrády tesv. 4-r-. IV, 288 1. s SI tábla, ára 1 frt 50 kr.) 

Ory G György. Margit sziget történelme kivonatban. 14 ábrával. (Kassa. Rosen
berg testvérek. 8-r. 16 1. és 8 tábla, ára 40 kr.) 

Papp Károly. Oonfirmátióra s Ur asztalához készítő rövid vallásos oktatás kérdések 
és feleletekben. (Debreozen. 1877. Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 22 1. ára 10 kr.) 

Péterfy Sándor és Vajdafy Gusztáv. Nyelvtani példatár a népiskolák III. oszt. 
számára. (Légr. testv. k. 8-r. 64 1. ára 20 kr.) 

Phaedrus aesopi meséi. Magyarra ford. Bálint Gyula. (Kolozsvár. Stein János. k. 
8-r. 108 1. szines képpel, ára 1 frt.) 

Dr. Pisko Ferencz József. Természettan. Aigymnasiumok számára. V-ik kiadás 
után magyarítva. V. teljesen átdolgozott kiadás. (1877. Franklin-társ. nyom
dája. 8-r. 240 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Pollák Kaiim Tér- és alaktan alkalmas feladványokkal a népiskola IV, V. és 
VI. osztálya, valamint ismétlő iskolák számára, a szöveg közé nyomott ábrák
kal. (Tettey F. s társa. 1877. 8-r. 34 1. ára kötve 28 kr.) 

Pllgin Leó. A franczia nyelv rendszeres tankönyve. (Pranezia-magyar és magyar-
franezia szótárral.) A polgári iskolák és középtanodák számára. I. kötet. (Eg-
genberger. 8-r. VII, 324 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Requinyi Géza. Európa földrajza. Az osztrák-magyar monarchia kivételével. A 
középtanodák V. osztálya számára. (1877. Franklin-társulat. 8-r. 189 1. ára 
80 krajezár.) 

Ribáry-féle földrajzi atlasz középtanodai használatra szerkesztve 20 térképpel. III. 
kiad. (Eggenberger, ára 1 frt 60 kr.) 

Ribáry-fóle földrajzi kis atlasz, nép-, ipar- és vasárnapi iskolák használatára. 10 
térképpel. (Eggenberger, ára 80 kr.) 

Dr. Ribáry Ferencz. Magyarország története. Világtörténelmi bevezetéssel. A 
középtanodák alsóbb osztályai számára. I. füzet. III. kiadás. (1877. Franklin
társ. 8-r. 84 1. ára 50 kr.) 

Roller Mátyás és Wittinger János. Könyvviteltan. Polgári iskolák számára. I. 
rész. Egyszerű könyvvitel. (Eggenberger. 8-r. 76 1. ára 60 kr.) 

Dr. Roth Samu. Asványkőzet- és Földtan. Gymnasiumok és reáliskolák felsőbb 
osztályai számára. (1877. Franklin-társ, 8-r. 202 1. ára 1 frt 60 kr.) 
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Sand Georges. A Percemonti várkastély. Regény. Pord. Julia. (Kolozsvár. Stein 
János. 8-r. 319 1. ára 1 írt 50 kr.) 

Dr. Schermann Adolf. Test- és Egészségtan. Képezdék, polg. iskolák, tanítók és 
szülék számára. (Panda és Frohna nyomdája. 8-r. 187 1.) 

Dr. Scliroeder Károly. A női ivarszervek betegségeinek kézikönyve. A II. kiadás 
után magyarra íord. dr. Leudvay Benő. 147 fametszettel. (A in. orvosi könyv
kiadó-társ. könyvtára 28. köt. Franklin-társ. n. 8-r. VIII, 520 1.) 

Sehröder Károly. Vezérfonal a mértani szabadkezű rajzolás tanításánál. Hazai 
középtanodák alsó oszt. számára. 11 kőnyomatú táblával és 41 fametszvény-
nyel I. II. rész. III. tetem. bőv. kiadás. (Lainpel R. 4-r. II, VI, 56 1. és XI 
tábla ; ára 1 frt.) 

Schwicker J. H. Általános földrajz, különös tekintettel az osztrák-magyar monar
chiára. III. bőv. kiad. (Aigner L. 1877. 8-r. 1—6 ív, ára 1 frt.) 

Statistikai kimutatás a liosszújáratú magyar hajókkal 1875. január 1-től 1875. 
deezember végéig tett utazásokról. Magyar és olasz nyelven. (Fiume. n. 
8-r. 66 1.) 

Dr. Szabó József. Ásványtan. A szemléleti s gyakorlati módszer alapján közép
tanodai alosztályok számára. (1877. Franklin társ. nyomdája. 8-r. 75 1. ára 
40 kr.) 

Szabó Károly. Székely oklevéltár. Kiadta a m. történelmi társulat kolozsvári 
bizottsága. II. kötet, 1520—1571. (Kolozsvár. Domjén Imre. n. 8-r. 348 1. ára 
2 forint.) 

Szabó Lajos. Hareztéri szolgálat. Gyalog- és lovassági altisztek és altisztképző 
iskolák számára a szolgálati szabályzat alapján. 5 rajztáblával. (Kolozsvár. Stein 
János. k. 8-r. 131 1. ára 50 kr.) 

Széchényi Béla gróf. Kőkori lelet a Fertő-tava medrében. Néhány közleménynyel 
múltjáról. Az őskori és embertani nemzetközi eongressus emlékéül. (Franklin
társ, nyomdája. 8-r. 38 1, VI tábla.) 

Székely oklevéltár. (L. Szabó Károly ) 
Dr. Szemák István. Német olvasókönyv a középtanodák alsó osztályai számára. I. 

rész Az I. és II. osztály számára. II. rész. A III. és IV. osztály számára. (Maurer 
Adolf. Kassa. 1877. 8-r. VIII, 133. és VIII, 184 1. ára 80 kr. és 1 frt.) 

Szepesi Imre latin alaktana. II. rész. VIII. kiadás, átdolg. Budavári József. (Zilahy 
Sám. 8-r. 1—10 ív, ára 1 frt.) 

Szigligeti Ede. Perényiné. Eredeti dráma két részben. Nemz. szinház könyvtára. 
106. fűz. (Pfeifer F. 8-r. 55 1. ára 40 kr ) 

Szilágyi István. Máramaros vármegye egyetemes leirása. A magyar orvosok és 
természetvizsgálók 1876-ban Szigeten tartott XIX. nagygyűlése alkalmából. I—II. 
rész. (Egyetemi nyomda. 8-r. 516 1.) 

Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára. III. rész. Gyalogság. (Zilahy 
S. 8-r. 76 1. ára 40 kr.) 

Dr. Szombathy Ignácz. Történelmi nyelvészet. II. bőv. kiad. (Győr. Czéh Sándor. 
8-r. 281. ára 10 kr.) 

Sztachovics Rémig. Szent Márton toursi püspök és pannonhalmi temploma. (Győr. 
Czéh S. nyomdája. 8-r. 4 1. ára 2 kr.) 
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Szvorényi József. Ékesszólástan, vezérletül a remekírók fejtegetése- s a szépirás-
művek kidolgozásában. VIII. kiadás. Franklin-társ. 1877. 8-r. 272 1. ára 1 frt.) 

Tankó János. Világtörténelem. A forradalmak kora és az ujabb állami alakulások. 
A középiskolai tanulók használatára. A VII. osztály számára. (1877. Franklin-
társ. 231 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Theuriet André. Raymonde. Eegény. Ford. Sasvári A. (Athenaeum. k. 8-r. 174 1. 
ára 90 k.) 

Dr. Tliomé 0. V., A növényország tankönyve. Gymnásiumok, reáliskolák, erdészek, 
gazdászok és gyógyszerészek, valamint magántanulók használatára. Magyarra 
ford. s helyenkint jegyzetekkel kisérte Borbás Vincze. II. kiad. (Eggenberger. n. 
8-r. 1—9 ív, ára 2 frt 50 kr.) 

Dr. Torday Ferencz. Az ember-boneztan, élettan és életrendtan rövid kivonat
ban tornatanítók számára. A szöveg közé nyomott 3 ábrával. (Franklin-társ. 
8-r. 116 1.) 

T ö r v é n y e k . 

1876. évi országgyűlési törvényczikkek. II. rész. XVIII—XXX. t. ez. (Eggen-
genberger. k. 8-r. 209-320 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Az 1876-ik évi törvények gyűjteménye. IV. füzet. XXVIIÍ-XXXVI. t. ez. — 
Ugyanaz, zsebkiadás. IV. füzet. XVI. (folyt.) - XXVII. (Lampel. E. n. 8-r. 
305-370 1. ára 30 kr. ; — 16-r. 385—512 1 ára 40 kr.) 

1876-ik évi országgyűlési törvényczikkek I. füzet. (Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 
1-588 1.) 

Az 1868-ik évi LIV. törvényezikk. A polg. törvénykezési rendtartás tárgyában. 
Az 1870. évi XIV. törvenyezikkel és ministeri rendeletekkel bővített II. kiad. 
(Eggenberger. k. 8-r. 200 1. ára 80 kr.) 

Uj regény-csarnok. Szépirodalmi folyóirat. V. évfolyam. 1876. 15—21 füzet. (L. 
Dumas S.) 

Uj regény-csarnok, mellékfolyam. 9—15 füzet. (L. Brühl G) 
Vajdafy Ernő. Számtan. Polgári iskolák számára. I rész. Az I. és II. osztály szá

mára. (Eggenberger. 8-r. 124 1. ára 80 kr.) 
Vajdafy Géza. Görög elemi olvasókönyv. Curtius nyelvtanához. Sohenkl nyomán, 

az uj tanmód szerint alkalmaztatva. (Lampel B. n. 8-r. IV, 207 1. ára 1 frt.) 
VámMry Ármin. Keleti életképek. (Athenaeum. 8-r. III, 417 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Várady Antal. Iskarióth. Tragoedia 5 felv. Nemz. színház könyvtára. 104. fiiz. 

Pfeifer Ferdinánd. 72. 1. ára 40 kr.) 
Vaszary Kolos. Világtörténelem a középtanodák felsőbb osztályai számára. III. 

kötet. Újkor. II. kiadás. 40 művelődéstörténelmi ábrával. (1877. Lampel. 8-r. 
290 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Visontay János. Ausztria-Magyarország földirata a reáltanodák VI. osztályának 
az uj tantervezet szerint. (Lampel B. 1877. 8-r. 1 —4 ív, ára 80 kr.) 

Visontay János. A magyar állam földirata. Az általános földirati előismeretek
kel bővítve stb. XI. kiadás. (Tettey F. s társa. 1877. 8-r. 128 1. ára 72 kr.) 

Visontay János. Magyarország és a földközi tenger környékének Földleírása a 
középtanodák I. osztályának az uj tantervezet szerint. (Lampel B. 8-r. 120 I. 
ára 70 kr.) 
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"Weiss J. Az elgyengült férfierő (tehetetlenség), annak soknemű okai és alapos 
gyógyítása. 17 fametszvénynyel. (Szerző, n. 8-r. 173 1. és XI tábla, ára 
2 frt 50 kr.) 

Winternitz Károly. Olvasás játék négy-hat éves gyermekeeskék számára, 103 
kártya-betűvel, 19 olvasó- s egy kirakó-táblával. V. kiadás. Ford Maties Imre. 
(Franklin-társ. 8-r. 32 1. ára 1 frt.) 

Wissinger Károly. Jegeezhálózatok. A jegeez-alakok készítéséhez. (Eggenberger. 
n. 8-r. 19 1. magyar s német szöveg és 8 tábla, ára 80 kr.) 

Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra VIII. kiad. (Aigner L. 
1877. k. 8-r. 63 1. ára 30 kr.) 

Zih Károly. Hármas tankönyv. Magyar történelem, Bibliai történet, s Természet
rajz. Népiskolák használatára. Szerző. 8-r. 190 1. ára 75 kr.) 

Hazai ne m-magyar irodalom. 
Dr. Antal Geyza und Dr. Béczey Emerich. Die chirurgische Klinik des Pro

fessor Joseph Kovács an der kön. ungar. Universität zu Bp. in den Jahren 
1871-74. (1877. Franklin-Verein. 8-r. 183 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Buchbinder L. B. Vater Deák. Volksstück mit Gesang. (Rautmann. 8-r. 51 1.) 
Bun Samuel. Leitfaden für den Unterrieht in der deutsehen Sprache. 2. Cursus. 

IL bedeutend verm. und verb. Aufl. (Gross-Kanizsa. Ph. Fischel. 8-r. 275 1. 
ára 80 kr.) 

Führer Ignaz. Vaterländische und allgemeine Geographie mit Berücksichtigung 
der neuen Komitats-Arrondirung. Für Volks- und Wiederholungs-Sehulen. 
(1877. Grill Carl. 8-r. 72 1.) 

Geheimnisse eines Pester Hotels. Kriminalroman in 3 Bänden. Heft 1—7. 
(Deutsch Mór nyomdája. 8-r. 1—184 1. Egy fűzet ára 10 kr.) 

Goos Carl. Chronik der archäol. Funde Siebenbürgens. Im Auftrage des Vereins 
für siebenbürg. Landeskunde zusammengestellt. — Festgabe des genannten 
Vereins zur achten Versammlung des internat. Congresses für vorgesehiehtl. 
Anthropologie in Ofenpest. (Hermst. 1876. Closius örök. nyomdája. 8-r. 138 1.) 

Dr. Heinrich Gusztáv. Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten, 
insbesondere für Ober-Gymnasien und Oberrealschulen. III. Band. Mit einem 
Grundriss der Literaturgeschichte. I. Hälfte. (1877. Lampel. 8-r. VIII, 208 1. 
ára egy-egy füzetnek 1 frt.) 

Hintz Johann. Das wandernde Siebenbürgen. Eine statistische Studie. (Kron
stadt. Handels- und Gewerbekammer. 8-r. 54 1. 

Juhász Peter. Schönsehreibevorlagen. (Gross-Kanizsa. Ph. Fischel. Querfolio, 
ára 18 kr.) 

Körösi Joseph. Mittheilungen über individuale Mortalitäts-Beobachtungen. Mit 
einer graphischen Abbildung. (Pester Buchdruekerei-Actiengesellseh. 8-r. 55 1.) 

Kriszhaber, Dr. Simon. Das Gramm-Gewicht in der Medizin. (Kilián F. 8-r. 44 1. 
ára 50 kr.) 
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Landesgesetze des Jahres 1876. L, IL, III. Heft. (Pressburg. 1876. Ráth. 8-r. 
1-364. 1.) 

Matlekovits Alexander. Die Zoll-Politik der österreichisch-ungarischen Monarchie 
von 1850 bis zur Gegenwart. Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung. (1877. 
Franklin-Verein. 8-r. VIII, 230. CLXII 1. ára 4 frt.) 

Pulszky Franz. Franz Deák. Eine Charakterskizze. Aus dem Ungarischen von 
Ladislaus Neugebauer. (Leipzig. 1876. Wigand Otto. 8-r. 59 1.) 

Széchényi Béla Graf. Funde aus der Steinzeit im Neusiedler Seebeeken, mit 
einigen Mittheilungen aus dessen Vergangenheit. — Erinnerung an den in
ternationalen Congress der Anthropologie und vorgeschichtlichen Archäologie. 
(Franklin-Verein. 8-r. 40 1. VI. tábla.) 

Dr. Weisz Béla. Das statistische Bureau der Hauptstadt Budapest. Bericht an 
den IX. internationalen statist. Congress zu Bp. (Pester Buehdruekerei-Aktien-
gesellschaft. 8-r. 23. 1.) 

Dr. Bornas Vincentius. Symbolae ad „Caryophylleas" et „Melanthaceas Florae 
Croatieae." (Külön lenyomat a zágrábi akadémia évkönyvének 36-ik kötetéből. 
Zágráb. 1876. Akadémia. 8-r. 14 1.) 

Carmen panegyricum honoribus Joannis Chrysostomi Kruesz in s. monte Pannó
niáé archiabbatis in dedicatione ab eodem restauratae eeelesiae s. Martini 
episcópi, a Benedictínis Pannoniis devote dieatum 1876. (Comaromii. Typis 
Caroli Siegler. 2-r. 8 1.) 

Ode honoribus Cardinalis Principis regni Hungáriáé Primatis et arehiep. Strigo-
niensis Joanni Bapt. Simor dum restauratam ecclesiam S. Martini in S. monte 
Pannóniáé eonsecraret, a Benedictinis Pannoniis devote dicata 1876. (Coma
romii. Typis Caroli Siegler. 2-r. 8 1.) 

Sztachovics Remigius. Eegistrum anni 1332. — Tabuiarii Monasterii sancti Mar
tini de sacro monte Pannóniáé. (Jauríni. 1876. Typis Alexandri Czéh. 2-r. 
XLI. 1.) 

Janaljk Wincenc. Werná Róza, aneb : wjtëzstwj katolického nábozenstwj. — 
(Skalicij. nyomt. Skaraijcl Fr. X. H. 8-r. 271 1.) 

Kovácik Pavel. První Cítanka pro evanjelické skoly. (Skalici. 1876. Skarnicl 
József nyomdája. 8-r. 48 1.) 

Dr. Rohling Aug. Zidia podlá Talmudu. (Szakoleza. Skarnicl Józs. nyomdája. 
8-r. 74 i ) 

XIII. Zákonny ciánok z roku 1876. o upravení pomeru medzi gazdom a Celadöu, 
o gazdovskych robotníkoeh a najemníkoch. (Prespurku. 1876. Vyd. M. Ráth. 
8-r. 32 1.) 

Bibic Pavle. Bastoran ili kratka nastava o obdelavanju zeleni i drva ponajvise 
iz sopstvenog iskustva napisao Trece izdanje. (Panesova. Jovanovics testv. 
n. 8-r. VII, 121 1. és 2 tábla, ára 80 kr.) 

Pavlovié Jovan. Mala srpska gramatika za serpske narodne skole po Daniciéú 
sastavio. (Panesova. Jovanovics testvérek. 8-r. 52 1. ára 18 kr.) 

Petrovic Mita Covecije telő i ujegova nega. Za uciteljske i vise devojacke skole 
napisao. (Panesova. Jovanovics testv. 8-r. IV, 103 1. ára 60 kr.) 
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Popovic Jovan. Kratka nank magjyarskog jezika. Od — Drugy deo. (Pancsova. 
Jovanovics testv. 8-r. 70 1. ára 30 kr.) 

Subotic Josif. Eibarka pripovetka iz Norveske. Preveo. (Pancsova. Jovanovics 
testv. 16-r. 209 1. ára 80 kr.) 

Vukicevic N. G. Biblicne povesti noyoga zaveta, napisao. — Cetvrto popravlj eno 
izdanje. (Pancsova. Jovanovics testv. 8-r. 103 1. ára 40 kr.) 

Filipovic ív. Kratka povjest knjizevnosti hrvatske i srbske za gradjanske i djevo-
jacke skole. (Hartman Lipót. Zágráb. 8-r. 90 1. ára 40 kr.) 

Filipovic Iván. Uz sudjelovanje Gjure Dezelica i Ljudevita Modea, Növi riecnik 
hrvatskoga i njemackoga jezika. I. Njemackohrvatski dio. (Hartman Lipót. 
Zágráb. K. 8-r. 1513 1. ára 6 frt.) 

Filipovic. II. Hrvatsko-njemacki dio. (Hartman L. Zágráb. 1680 1. ára 7 frt 35 kr.) 
LjuMSu Simi. Popis predmeta iz predhistoricke Dobé u nar. Zem. Muzeju u Za-

grebu. (Zagrebu. 1876. Albrecht C. nyomdája. 8-r. 56 1. 4 tábla.) 
Rad jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. — Knjiga XXXIV—XXXV— 

XXXVI. (Zagrebu. 1876. Akadémia. 8-r. 192, 28 1. 2 r. t.; 189. 29-74 1. 2 
r. t. 209. 75-90 1. 2 rajztábla.) 

Senoe August. Antologija pjesnietva hrvatskoga i srbskoga narodnoga i umjet-
noga sa uvodom o poetici, a izdala Matica hrvatska. (Hartman Lipót. Zágráb. 
8-r. 118 1. ára 60 kr.) 

Starcevic Ante. Pasmina slavosrbska po Hrvatskoj. (Hartman Lipót. 8-r. IV, 
104 1. ára 1 frt.) 

Grube A. W. Biografle romane, traduse de N. Petra-Petrescu. (Sabiiu. 1876. 
Tipografi'a W. Krafft. 8-r. 140 1. ára 50 kr.) 

Dr. Popu Nicolau. Geografi'a ungariei si Elemente din Geografi'a generala pentru 
scólele poporale. (Brasiovu. 1876. Tipograli'a lui Eömer et Kamner. 8-r. 68 1. 
ára 40 kr.) 

Rohling Aug. Jidovulu Talmudistu. Tradusa de pre a 4-a editiune germana de 
Srisipp. Editiune a II. (Sabiiu. Tipografi'a W. Krafft. 8-r. 118 1. ára 60 kr.) 

Guida agli esami nella navigazione per stima ed Astronomia nautica per gli 
aspiranti alla qualifica di tenente e capitano a lungo corso per F. G. S. 
(Fiume 1876. Karletzky Ferencz nyomdája. 8-r. 65 1.) 

Körösi Joseph. Statistique internationale des grandes villes. I. Section, Mouve
ment de la population. Tome I. (Publié par la commune de Bp. 4-r. 283 1.) 

Széchényi Béla comte. Trouvailles de l'âge de la pierre dans le bassin du Lac 
de Neusiedl, accompagnées de quelques remarques sur son passé. En souvenir 
au congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie préhistoriques. — 
Franklin-Verein. 8-r. 40 1. VI tábla.) 

Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Bibliothek für Wissenschaft und Literatur. 4., 5. Band. Historisehe Abtheilung. 

1., 2. Band. (L. Lorenz Ottokar, Krones Franz.) 
Catalogus provinciáé austriaeo-hungaricae Societatis Jesu anno 1876. (Viennae. 

1876. Typis Congregationis Meehitaristicae. 8-r. 73 1.) 
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Fräsers Magazine. New Séries. Vol. XIII. No. 75. (London. 1876. Longmans, 
Green, and Co. 8-r. 269-402 1.) 

Hilberg Arnold et gr. Zichy Edmund. Nach Eski-Djumaia. Beiseskizzen aus 
Bulgarien. Im Anhang : Bericht über die Messe von Eski-Djumaia im Mai 
1876. (Wien. 1876. Alfred Holder. 8-r. 63 1.) 

Jansz G. Grosser geograph. Sehul-Atlas für Gymnasien, Realschulen und ver
wandte Lehr-Anstalten. II. Abth. Das Mittelalter. 10 Bl. gr. Qu. 4. In Um
schlag. 3. Aufl. Mit Erläuterungen. (Bées. Hölzel E. ára 1 frt 20 kr.) 

Krones Franz Dr. Handbuch der Geschichte Oesterreichs von der ältesten bis 
neuesten Zeit. (L. Bibliothek für Wissenschaft und Literatur. V. Bd. Histo
risehe Abtheilung. IL Bd. 1-7. Liefg. Berlin. 1876. Grieben Theobald.'8-r. 
1—671 1. Egy füzet ára 1 márka 50 fillér = 90 kr. o. é.) 

Lorenz Ottokar. Drei Bücher Geschichte und Politik. (Bibliothek für Wissen
schaft und Literatur. IV. Band. Historische Abtheilung. I. Bd. Berlin: 1876. 
Theobald Grieben. 8-r. 630 1. Ára 12 m.) 

Meynert Hermann. Das Kriegswesen der Ungarn. In seiner geschichtlichen Ent-
wickelung bis zur Errichtung des stehenden Heeres. (Wien. 1876. Holder 
Alfred. 8-r. 235 1.) 

Miklosich Franz. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. III. Band. 
Wortbildungslehre. (Wien. Braumüller Wilhelm. 8-r. 4, 551 1.) 

Müller A. Karte der Länder an der unteren Donau. Von Wien bis Odessa, Con-
stantinopel und Saloniki. (Weimar. Graap H. Ara 1 mark.) 

Podhorszky Ludwig. Etymologisches Wörterbuch der magyarischen Sprache, 
genetisch aus chinesischen Wurzeln und Stämmen erklärt. I. Heft. (Wien. 
1876. Maisonneuve et O - Paris. 8-r. 66 1.) 

Schiller-Szinessy S. M. Dr. Catalogue of the Hehrew Manuseripts, preserved in' 
the university library Cambridge. Volome I. (Cambridge. Egyetem. 8-r. 248 I.) 

Voigt Georg. Moritz von Sachsen 1541—1547. Mit Portrait. (Leipzig. 1876. 
Tauchnitz. 8-r. XII, 444 1.) 

Dr. Zorn Philipp. Die wichtigsten neueren kirchenstaatsrechtlichen Gesetze 
Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz und Italiens. — Beilageband zum 
europ. Geschichtskalender. Jahrgang 1875. (Nördlingen. 1876. Beek'sche 
Buchhandlung. 8-r. X, 190 1. Preis 3 Mark.) 

Iskolai Értesítvények az 1875—6. tanévről. 
A t. iskolán ének vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába 1875—6. tanév

ben járt gyermekek érdemsorozata. (Kalocsán. Ny. Malatin és Holmeyer. 
7 1. 8-r.) 

A balassa-gyarmati községi polgári iskola első értesítvénye az 1875—76 tanév 
végén. Kiadja az igazgató. (Balassa-Gyarmaton. Ny. Kék László. 30 1. 8-r.) 

A belényesi gör. kath. főgymnasium ifjúságának érdemsorozata 1875—76-ik tan
évre. — Clasificatiunea tenerimei stúdiósé la gimn. superioru greeo-eat. ro-
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inanu de beinsiu pre anulu seol. 1875—76. (0 r a d e a - M a r e eu tip. lui 
Ludovicii Hollósy. 16 1. 8-r.J 

A Brassó bel- és Bolonya külvárosi m. k. állami elemi népiskolák I. értesítője 
az 1875—6. tanév végén. Az igazgatóbizottság megbízásából kiadta Orbán Fe
rencz. (Brassó, ny. Gött János és fia Henrik. 23 1. 8-r.) 

Programm des evang. Gymnasiums A. B. zu Kronstadt u. d. damit verb. Lehr
anstalten. Am Schlüsse des Schuljahres 1875—6. veröff. Johann Vogt. (Kron
stadt, Johann Gött et Sohn Heinrich. 94 1. 8-r.) 

(Budapestiek.) A királyi József-műegyetem programmja az 1876—7. tanévre. 
(Nyom. Athenaeum. 37 1. 2-r.) 

Mittelmann József (ezelőtt özv. Treuer Danielné), leány-tan- s nevelő-intézetének 
programmja. Programm der Mädehen-Lehr- und Erziehungs-Anstalt des Josef 
Mittelmann. (Nyomt. Wodianer P. 11 1. 8-r.) 

A nemzeti zenede növendékeinek érdemsorozata 1875—6. tanévben. Verdienst
reihe der Zöglinge des National-Conservatoriums im Sehulkurse d. Jahres 
1875—6. (Ny. Bucsánszky Alajos. 20 1. 8-r.) 

Értesítő a budapesti reform, főgymnasiumról az 1875—6. tanévben. Szerk. Vá-
mossy Mihály. (Nyom. Kocsi Sándor. 47 1. 8-r.) 

Kimutatás a budapesti m. kir. tudomány-egyetem orvostanhallgatók segély- és 
önképző-egyletének 1875—6. tanévi gyarapodása- s működéséről. (Nyom. Bar-
talits Imre. 18 1. 8-r.) 

A debreczeni kereskedelmi szaktanoda értesítője az 1875—6. tanévről. Szerk. 
Propper N. János. (Debreezen, nyom. a város könyvnyomdájában. 51 1. 8-r.) 

Értesítvény a reformátusok debreczeni főiskolájában levő akadémiai tanfolya
mokról az 1875—6. tanévről. Szerk. Tóth Sámuel. (Debreezen, nyom. a város 
könyvnyomdájában 4 - j - 156 1. 8-r.) 

Értesítvény a reformátusok debreczeni főiskolájában a gymnasiumról és tanitó-
képezdéről az 1875—6. tanévről. Szerkesztették Kovács János, Jóo István. 
(Debreezen, nyom. a város könyvnyomdájában. 2 -f- 72 1. 8-r.) 

A debreczeni római katholikus elemi népiskolák értesítvénye az 1875—6-ik isko
lai tanév végén. (Debreezen. Nyom. a város könyvnyomdájában. 8 1. 2-r.) 

A debreczeni róni. kath. gymnasium ifjúságának érdemsorozata 1875—6. tanév
ben. (Debreczenben, nyom. a város könyvnyomdájában. 4 1. 2-r.) 

A debreczeni városi főreáltanoda értesítője az 1875—76. tanévről. Közli Gelen-
eei Pál. (Debreczenben, nyom. a város könyvnyomdájában. 44 1. 8-r.) 

A eisterci rend egri kath. főgymnasiumának értesítője 1875—76. tanévről. (Eger
ben, ny. érseklyceumi kő- és könyvnyomdában. 2 -f- 78 1. 8-r.) 

Az eperjesi evang. ker. collegium értesítője az 1875—6. isk. évről. A tanári kai-
közreműködésével összeállította 0. Végh Dániel. (Eperjes, ipar- s hitelbank 
könyvnyomdája 61 1. 8-r.) 

Értesítvény a pannonhalmi szt. benedekrend győri főgymnasiumáról az 1875—6. 
tanév végén. (Győr, nyom. Gross Gusztáv és társánál, 148 1. 8-r.) 

Skultéty László felsőbb helyről engedélyezett négy osztályú elemi magán fltano-
dája első évi értesítője Győrött, az 1875—6. tanévről. (Győr, nyom. Czéh 

: Sándor. 8 1. 8-r.) 
M. Könyv-Szemle. 1876. 20 
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Svécény Janka nőnevelő és tanintézete értesítvénye Győrött az 1875—6. tanév 
végén. (Győr, nyom. Czéh Sándor. 8 1. 8-r.) 

A gyula-fehérvári rom. kath. nagy-gymnasium értesítvénye az 1875—ö-ik tan
évről. (Gyula-Fehérvártt, ny. a püspöki lyeeumi könyvnyomdában. [Volz és 
Körner.] 48 1. 8-r.) 

A jászóvári premontrei kanonokrend kassai főgymnasiumának tudósítványa ai 
1875—6. tanévről. Közrebocsátja Benedek Ferencz. (Kassán, nyom. Werfer 
Károly. 4 + 90 1. 8-r.) 

A jézus-társasága-rendi kalocsai érseki főgymnasium tanuló ifjúságának érdem
sorozata s az osztályonkint jutalmakért intézett pályázatnak eredménye 1875—6. 
tanévről. (Kalocsán, nyom. Malaiin és Holmeyer. 15 1. 2-r.) 

A kassai állami főreáltanoda értesítője az 1875—6-ik tanévről. Közli Mauritz 
Rezső. (Kassa. Ny. Koson és Scharf. 90 1. 8-r.) 

A kis-kun-halasi helv. liitv. lyceum értesítője az 1875—6. tanévről. Szerk. Pé
ter Miklós. (Kecskeméten, nyom. Sziiádi Lajos. 17 1 2-r.) 

A kolozsvári árvaház évkönyve. 1875. (Kolozsvárit, ny. Stein János. 40 1. 8-r.) 
A kolozsvári r. kath. főgymnasium 1875—6-ik tanévi értesítője. (Kolozsvárit, 

nyom. Stein János. 2 -J- 75 1. 8-r.) • 
V. Ertesítvény a kolozsvári magyar királyi állami tanítóképezde ötödik évéről. 

1875. octob. — 1876. június. A képezdei igazgató-tanács megbízásából kiadta : 
Paal Ferencz. (Kolozsvárit, nyom. Stein J. 46 !. 8-r.) 

Brtesítvény a pannonhegyi szt. Benedekrend komáromi kath. kis-gymnasmmáról 
az 1875—6. év végén. (Komárom, Siegler Károly. 10 1. 2-r.) 

A körmó'czbányai m. kir. állami főreáltanoda hatodik évi értesítője 1875—6. 
Szerk. Schröder Károly. (Rudnyánszky A. 82 1. 8-r.) 

A losonczi magy. kir. állam-gymnasium hatodik évi értesítője 1875—6. (Losonc?, 
ny. Bóth Simon, 38 1. 8-r.) 

A magyar-óvári magy. kir. gazdasági akadémia az 1875—76-iki tanévben. (Po
zsony, Wigand F. K. k. 8-r. 24 1.) 

A maros-vásárhelyi helvét hitvallású főtanoda értesítvénye az 1875—76-ik tanév 
második felében. Kiadta 1876. június hó 10-én Urr György. (Maros-Vásár-
helytt, ny. Imreh Sándor. 26 1. 8-r.) 

A munkácsi m. kir. állami gymnasium értesítvénye az 1875—76. tanévről. Közli 
Fankovich Sándor. (Rudnyánszky A. 32 1. 8-r.) 

A nagy-szeheni kir. főgymnasium értesítvénye az 1875—6. tanévben. (Nagy
szeben, ny. Steinhausen Tivadarnál. 52 1. 8-r.) 

A nagyváradi községi iskolák polgári és elemi osztályaiba járó tanulók érdem
sorozata az 1875—6. tanévben. (Nagyvárad, nyom. Hollósy Lajos. 32 1. 2-r.) 

A premontrei kanonok-rend nagyváradi kath. főgymnasiumának értesítvénye az 
1875—6. tanévben. Közli : Szentpéteri Th. Károly. (Nagyvárad, ny. Hügeí 
Ottó. 132 1. 8-r.) 

A nagyváradi róni. kath. népiskolának hetedik értesítvénye az 1876. tanév vé
gén. (Nagyváradon, nyom. Hollósy Lajos. 31 -4- 12 1. 8-r.) 

Program'a a VII-a gimnasiului superiore romanu greeo-eatolicu d'in Xasendtt 
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publieata la finea amilui scolastecu 1875—6, de Dr. Paulu Taneo. (Sabiiu, 
impr. lui S. Piltsoh [W. Krafft]. 60 1. 8-r.) 

Értesítvény a pécsi niagy. kir. állami főreáltanoda 1875— 76-ik tanévéről. Közli 
Vész Albert. (Pécsett, nyom. ifj. Madarász Endre. 51 1. 8-r.) 

A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesítője az 1875—6. évről. Közli Wieder-
mann Károly. (Pozsony, ny. Angermayer Károly. 36 —(— 14 1. 8-r.) 

A pozsonyi magy. kir. állami nőtanitó-képzőintézet V. értesítvénye 1875—6. tan
évről. Közli Uhrl Józsa. (Pozsony, 1876. Nyom. Angermayer Károly. 33 1. 8-r.) 

(Régen, Szász-.) Programm des. evang. Unter-Realgymnasiums A. B. und der da 
mit verbundenen Lehranstalten in Sächsisch-Regen am Schlüsse des Schul
jahres 1875—6. Veröff. von Direetor Wilhelm Hellwig. (Hermannstadt, S. 
Filtsch. 42 1. 8-r.) 

Szab. kir. Rév-Komárom város községi népiskolájának évkönyve az 1875—6-ik 
tanévről. Szerk. Sipos Elek. VII-ik évfolyam. (Komárom, Siegler Károly. 
72 1. 8-r.) 

Jelentés a sárospataki ref. főiskola (akadémia és gimnázium) állapotáról az 
1875—6. iskolai évben. Összeállították Antalfi János, Tarnóczy Tivadar. XX. 
évi folyam. (Sárospatak, nyom. Steinfeld Béla. 66 1. 8-r.) 

A sárospataki állami tanitó-képezde értesítője az 1875—6. tanévről. Összeállította 
Dezső Lajos. (Sárospatak, nyom. Steinfeld Béla a ref. főtan, betűivel. 35 1. 8-r.) 

(Segesvár.) Programm des evangelischen Gymnasiums in Sehässburg zum Schluss 
des Schuljahres 1875 - 6. Veröffentlicht vom Direetor Johann Ziegler. Inhalt : 
Derationibus etc. (Hermannstadt, S. Filtseh's Buchdruckerei [W. Krafft]. 511.8-r.) 

A szakolcai kir. kath. Algymnasium értesítvénye az 1875 — 76. tanévről. Közli 
Lukavszky Alajos. (Szakolcán, nyom. Skarnitzl József. 31 1. 8-r.) 

Szakolca szab. kir. város községi elemi néptanoda mindkét nembeli ifjúságának 
érdemsorozata 1875—76. tanévben. — Sriadenie skolskej mladeze obojiho 
pohlavia dia ucineného prospechu na obegnej elementárnej skole slob. a král-
mesta Skalice ve vyueevoeém roku 1875 - 76. (V S k a 1 i e i, tlacou Jozefa 
Skarnicla. 16 1. 2-r.) 

(Szász-Sebes.) Gewerbeschule zu MiihlbacJl. Jahresbericht über das Schuljahr 
.1875—6, erstattet vom Rector J. Wulff. (Hermannstadt, S. Putsch. 8-r. 11 1.) 

Programm des evangelischen Untergymnasiums und der damit verbundenen Lehr
anstalten in Mülllbach (Siebenbürgen) für das Schuljahr 1875—6. Veröffent
licht vom Rector J. Wolff. (Hermannstadt, S. Putsch Buchdruckerei [W. 
Krafft]. 72 1. 8-r.) 

A szatmári kath. kir. főgymnasium értesítvénye az 1875—76-ik tanévről. (Szat-
mártt, nyom. a „Szabadsajtó" nyomdában. 39 1. 8-r.) 

A szegedi állami főreáltanoda értesítvénye az 1875—76. tanévről. Közzéteszi 
Hoffer Endre. (Szeged. Bürger Zsigmond özvegye. 2 + 4 7 I. 8-r.) 

A kegyes tanitórend tatai kis-gymnasiumának értesítvénye az 1875—6. tanévre-
(Komárom, Siegler Károly. 20 1. 2-r.) 



2ÍJ0 Vegyes közlemények. 

Vegyes közlemények. 
A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára ismét egy jelentékeny 

családi levéltárral gyarapodott. Báró J e s z e n á k János özve
gye gróf Forgách Alojzia október 7-én adta át a féríiágban kihalt 
Jeszenák család levéltárát örök letétemény gyanánt. Ez 948 darabot 
tartalmaz. A legrégibb eredeti oklevél II. András királynak 1217-
ben kiállított kiváltságlevele a zala-vári jobbágyok számára. Az ujabb 
irományok között figyelemreméltó báró Jeszenák Pálnak, mint a 
slezvig-holsteini herczeg szent-pétervári residensének diplomatiai le
velezése 1760—1790. A levéltárhoz nagybecsű kézirat-gyűjtemény 
csatlakozik, mely 89 kötetet számít ; legnagyobb részt egyháztörté
nelmi collectaneák és országgyűlési irományok. A legnagyobb ér
tékkel birnak azonban : Sze lepesén y i György primás leveles 
könyve 1667—1682; Tököly Imre leveleskönyve 1691-ből; végre 
II. Eákóczy Ferencz udvari eancellariájának kiadvány! jegyző
könyvei öt kötetben. 

A budapesti tudomány-egyetemi könyvtár végleges rendezése, 
mely f. é. június 16-án vette kezdetét, gyorsan halad előre ; jelen
leg a „Természettudomány és mathematica" főszak lett bevégezve. 
A fölvett müvekről alszakok szerint következő számszerinti kimuta
tást adhatunk: 1. Mathematica 1200. — 2. Természettan, csillagá
szat és vegytan 2588. — 3. Természetrajz (ásvány-, föld- és ős
lénytan, növénytan, állattan) 2107. — 4. Technológia, géptan, épí
tészet, mezei gazdaságtan 1552. — 5. Hadtudományok 361 művel 
vannak a nevezett könyvtárban képviselve ; az említett főszakban 
összesen 7808 mű czéduláztatott ; még pedig ez idő szerint készüli, 
el a betűrendes szakkatalógus. Az összes rendezés három évet vesz 
igénybe. A rendezés bevógeztóvel a katalógusok kinyomatnak. 

Szabó Károly „Magyar B ib l iog rap hiáj át", melyről 
már több ízben szólottunk — az Akadémia közelebb adta sajtó alá 
a Franklin-Társulat nyomdájában. Az 1711-ig magyar nyelven ki
adott munkáknak száma, melyeket ismertet, legújabb kutatásai utáu 
1730-ra szaporodott. 

A tudomány- és műegyetemi olvasókör, a N. Múzeum könyv
tárának megkeresésére, elhatározta, hogy az olvasókörbe járó hírla
pokat a könyvtárnak, példányai kiegészíttetése czéljából rendelkezése 
alá bocsátja. 



P r o g r a m m és előfizetési felhívás. 

„TERMÉSZETRAJZI FÜZETEK" 
az állat-, növény-, ásvány- és földtan köréből. 

Évnegyedes folyóirat. 

Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum. 
A természetrajzi osztályok közreműködése mellett 

szerkeszti 

HEKMAN OTTÓ. 

Az e sorok felett álló czim már magára is eleget mond ugyan a szakem
bernek, főleg annak, ki az ily vállalatnak hiányát már régen érzi : tehát minden 
szakembernek ; de azért néhány tájékoztató szó talán mégis helyén lesz. 

A Magyar Nemzeti Múzeum tul van a vajúdás korszakán s köszöni ezt an
nak az erélyes kéznek, mely igazgatását jelenleg intézi. 

Itt az idő, hogy a legmagasabb szellemi érdekek ápolására hivatott nem
zeti intézetnek azon osztályai is, a melyek a dolog természeténél fogva legtovább 
kellett, hogy küzdjenek a rendezés technikai részével, végre reáléphetnek a szel
lemi munkálkodás azon terére, a melynek betöltésére hivatva vannak. 

E tér nagy, mivelése súlyos munkával jár ; de e munka magasztos, mert 
a eivilizatió föltételeinek nagy része tőle függ. 

E munka azon nagy probléma megoldására törekszik, melyet természetnek 
nevezünk. A megoldás attól függ, hogy a természet három országában nyilat
kozó tünetek felismertessenek s az emberi elme felfogásához képest megértesse
nek? az emberiség szellemi és anyagi léte javára gyümölcsözőkké* tétessenek. 

A feladat egész nagyságában az emberiség összességét illeti ; és épen 
azért kötelessége, mert érdeke is minden egyes nemzetnek, hogy a maga ré
szét átvegye, 

A „Természetrajzi füzetek" megindítására a mondottak is buzdítottak. 
De buzdított egy más körülmény is. 
A kötelesség és munkafelosztás felfogása, ugy, a mint azt az imént érin

tettük, bár mily helyes, mégis csak eszményi! 
A gyakorlati élet, gyakorlati eredmények szerint becsül ! 
És ha van nemzet, mely a gyakorlati eredmények által való támogatásra 

nagyon is reászorul, úgy a magyar nemzet bizonyára" az ! 
Mert noha törekszünk a eivilizatió követelményeinek eleget tenni, noha 

körünkben reámutathatunk eredményekre is, mégis tény az, hogy a kultúrnépek 
legnagyobb része, melynek véleményétől sok érdekünk függ, sem minket, sem 
eredményeinket nem ismeri, vagy — a mi még sokkal roszabb — eredményeink
kel együtt félreismer. 

E szomorú tényt a "nemzet minden gondolkozó fia érzi ; és érzi azt is, 
hogy ez ellen tennünk kell ; hogy gondoskodnunk kell oly közvetítő közegekről, 

*» 



a melyek tudományos törekvéseinknek azon részét juttassák érvényre a kultúrné
pek előtt, a mely rész szerint a szellemi élet színvonala bersiiltetik. Ez raj
tunk múlik, 

Evvel is számoltunk, a midőn a „Természetrajzi füzetek" kiadáiát elha
tároztuk. 

A feladatot így ismerve, felelünk azon kérdésre is : miként akarjuk azt 
megoldani? 

1. A magyar nyelven szerkesztett „Természetrajzi füzetek" az állat-, nö
vény-, ásvány- ég földtan szakszerű ápolására rendeltetnek. 

2. Szabott időközökben megjelenve, biztos közegéül akarnak szolgálni mind 
azoknak a publikátióknak, a melyeknek telhetőleg gyors megjelenése kívánatos. 

3. Noha e füzetek a Magyar Nemzeti Múzeum irodalmi közegei sorába 
tartoznak, a szétszórtan működő szakerők egyesítésére is törekednek. 

Rovatok : 
1. Önálló, eredeti, közepes terjedelmű értekezések, 
2. Bövid szakközlések és egyes adatok. 
3. Belföldi irodalom ismertetése. 
4. sKülföldi irodalom ismertetése. 
5. Szakirodalom-történelmi adatok. 
6. Hungarieumok a külföld szakirodalmában. 
7. Különfélék. 
8. A múzeumi természetrajzi osztályok belélete, gazdagodása, rendezése stb. 
A publikátiókat kifelé egy német nyelven szerkesztett, de más kulturnyel-

vek számára is nyitott „Revue" közvetíti, mely a magyar rész tüzetes kivona
tait, esetleg szószerinti fordításait adja s a magyar szöveghez csatoltatik, *nnek 
kiegészítő részét képezi ; külföldi szerzőknek értekezéseit is befogadja, föltéve : 
bogy hungarieumokra vonatkoznak. 

A füzetek megfelelő mű-mellékletekkel szereltetnek fel. i . 
így véljük elérhetni azt, 'hogy saját körünkben buzdítólag; kifejé isíner-

tetőleg hassunk. \ 
A dolgozatok nyomatott ivenként 30 frt tiszteletdíjban részesülnek. 

Előfizetési feltételek. 
A négy füzetben álló 12—14 ívnyi, nagy nyolezadrét alakban megjelenő kötet 

előfizetési ára : 
A belföld számára . 3 forint 
A külföld számára 10 frank. 

Az első füzet 1877. január hó folytán jelenik még, a következő füzetek az év» 
negyedek első napján. 

Az előfizetési pénzeket, valamint a füzetek szellemi részét illető közléseket is 
a „Természetrajzi füzetek" szerkesztőségébe, Budapest, 

m. Nemz. Múzeum épület ezim alatt kérjük. 
Buzgó sz&kférfiak támogatása mellett minden gondolkozó hazafi pártolását 

remélve, a szerkesztőség azon lesz, hogy kötelességét teljesítve, ^megfeleljen a " 
benne helyezett bizodalomnak. 

Kelt Budapesten, 1876. deezeinberben. 
A „Természetrajzi füzetek" szerkesztősége. 

Budapest, Weiszmaiin testvérek könyvnyomdája. 




