
ERDÉLYBEN ÉS OLÁHORSZÁGBAN MEGJELENT RÉGI 
Ó-SZLÁV NYOMTATVÁNYOK. 

Közli: HODINKA ANTAL. 

Midőn Dobrovszky 1 a szláv nyelvészet müvelését, megkezdé 
első sorban a szláv nyelv régi emlékeinek tanulmányozásra fordí
totta figyelmét. A legrégibb emlékek kéziratok lévén, a szlavisták 
első sorban ezekkel foglalkoztak tüzetesen. A könyvnyomtatás 
föltalálása a szláv könyvekre is sort kerített, és pedig mindjárt a 
XV. században. Mig egyebütt a biblia volt az első nyomtatott 
könyv, a szlávoknál templomi szertartásos könyveket nyomattak 
először. E könyvek az akkori egyházi szláv nyelv ismeretéhez 
nélkülözhetetlenek levén, a szlavisták ezeket is figyelemre méltatták. 
Néhányat még a múlt század végén ismertetett Durich,2 kit ezekre 
Ribay figyelmeztetett. Dobrovszky az alapvető munkájához csatolt füg
gelékben több írott codex ismertetésén kivül néhány nyomtatvány 
leírását is közölte.3 Három évvel utóbb Köppen,4 majd Karadzié 5 és 
Magarasevic ismertettek egy-kettőt. 1829-ben Safarik [sz. 1795. Kobe-
lárován, Gömörm. f 1861.], ki egyúttal gyűjtő is volt, már 50 dara
bot tett közzé,6 s egyúttal megjegyezte, hogy ha a hazánk déli 

1 Szül. 1753. Gyarmaton, Győr mellett, f 1829. 
2 A <Slavische Bibliothek>-ban. Ribay az ungvári püspöki könyvtár

ban levő Biegner-féle evangéliumot a krakói nyomtatványokkal együtt maga 
is leirta. Kézirata a M. N. Múzeum kézirattárában. V. ö. Kocsubinszky jelen
tésével külföldi tanulmányútjáról az odesszai egyet. Zapiszki-iben 1874—75. 

3 Institutiones linguae Slav. 1822. XXXV—XLV. 
4 Bibliograf. Listy. 1825. évf. 5 sz. 
5 Danica. 1826. 1-40 1. 
6 A szerb Matica Ljetopisában, melynek szerkesztője volt. 1827. évf. 
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részeiben, továbbá a Boszniában, Szerbiában, Bulgáriában és Oláh
országban levő templomok és kolostorok komolyan átvizsgáltatnának, 
számuk kétszer annyira emelkednék. Ő is ép ugy, mint az elősorolt 
tudósok, csakis a délszlávok templomi könyveit tanulmányozta. E 
tanulmányozás jobbadán nyelvészeti szempontból történt. Kezdték 
pedig, mint általán el van ismerve, a nyugati vagyis az ausztriai 
szlavisták.1 

A 20-as években Oroszországban is követőkre talált e moz
galom. Az orosz iskola feje Vosztokov volt, ki köré négy nevezetes 
tanítványa sorakozott : Preuss. Grigorovics, Bogyanszki és Szrez-
nevszki. Ott azonban e könyvek tanulmányozását nem ez iskola 
eszközölte. Oroszország nem szenvedett annyit a külső ellenségek
től, mint a délszláv országok ; az orosz egyház nagyságra és gaz
dagságra nézve egymagában fölülmulta a délszláv kis nemzeti 
egyházakat együttvéve, nem csoda tehát, hogy ott jóval nagyobb 
számban léteztek e könyvek. Egyes amateurök és tudósok, mint 
Stverin, Jakovler, Kasterin, Pogodin inkább kedvtelésből gyűjtöttek. 
Tanulmányozásukra az említett nyugati szlavisták már megadták 
volt a példát ; az oroszoknak csak tovább kellett építeniök. Náluk már 
némileg ki volt fejlődve az orosz bibliográfia, mely függetlenül a 
nyelvészettől, önálló czélokat követ. 1833-ban Szopikov az első, ki 
művében külföldi példák után az egész orosz könyvészetet felöleli, 
több mint 15000 könyv ismertetését adván. Ez orosz bibliographiá-
ból a templomi szláv könyvek bibliográfiája speciális rész gyanánt 
kivált.2 Köre is tágult, a mennyiben az oroszok nem maradtak az 
egyház könyveinél, hanem fölvették az említett nyugati szláv biblio
gráfusok működésének eredményét és vizsgálódásuk körébe bevonták 
a délszláv templomi könyveket is. Egyházi férfiak általában, de 
néhány világi tudós is, mint Kalisztratov és Bicskov szép isme
retekkel birtak e könyvek bibliográfiája terén, de nem publikál-

1 A Jahrbücher d. Lit. 1829. évf. (48 k.) Anzeige Bl. 1—35 1. e czim 
alatt : Übersicht der slovenischen Kirchenbücher welche vom Ende des XV. 
bis zum Anfange des XVII. Jahrh. in Venedig, Serbien, Walachien und Sieben
bürgen in Druck erschienen sind. Cseh nyelven a «Casopis Ceskeho Musea» 
1842. évfolyamában. 

2 Ezért azután a nyugati szlavisták, Dobrovszky és Safarik utódai és 
tanítványai, Kopitar, Palaczky, Miklosich, Jagie már nem foglalkoztak többé 
a nyomtatványokkal. 
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tak. Karatajev Iván volt az első, ki a nagy közönség részére is 
dolgozott. Eleintén ő is csak gyűjtő volt. A gyűjtést 1835-ben 
kezdte meg s 25 évi fáradságos kutatás után mintegy 500 darab
ból álló gyűjtemény volt birtokában. Gyűjteményét utóbb a szent
pétervári cs. könyvtár tulajdonába bocsátotta, mely már azelőtt a 
Jakovlev és Pogodin-féle collectiókat is megszerezte volt. Gyűjtés 
közben tanulmányozni kezdett, rendre vévén az általános orosz 
bibliográfiai műveket, melyeket eddigelé az említett Szopikov, 
Sztrájev, Szokolov, Sirajev, Csertkov, Szaoharov és Undolszki irtak 
volt. 1861-ben már mintegy 1600 könyvet ismert az 1491—1730. 
évi időközből s ekkor kiadta rövid leírásukat «XpoHo.ionnecKaH 
pocnnct c^aBancKiixt KHurfe HaiienaTaHHLi.vb KHPH.VLOBCKHMII 6y-
KBaiiH 1491—1730. Az 1491-1730. cyrill betűkkel nyomtatott 
szláv könyvek időrendi jegyzéke. (Szentpétervár. 1861. kis 8r. 
XX+228 1. I.) Tanulmányait folytatta, átkutatta a moszkvai nyilv. 
és a Rumjánczow-féle, továbbá a zsinati könyvtárakat. Megfordult 
Kijevben, Kazánban, Odesszában, Vilnában is. Működésének ered
ményét 1878-ban Oiincame ĉ aBHHO-pyccKHxi> KHnrb, B£ie4nnixr£ 
ma íre^aTH c i 1491 no 1600. (Az 1491-től 1600-ig nyomtatás 
alól kikerült szláv-orosz könyvek leirása) művében akarta közre
bocsátani, de a műnek csak egy füzete jelent meg. 1882-ben a 
czártól költséget nyervén tanulmányai folytatására, a külföldet is 
meglátogatta, nevezetesen a krakói és lembergi könyvtárakat, s újabb 
adatokkal gazdagította munkáját. A tudós akadémia nyelvészeti 
osztálya érdemesnek találta művét és saját kiadványai közé vette 
föl. 1883-ban végre megjelent, mint ez osztály kiadványai 25. köt. 
2 füzete «Onncame o/LaBtfHO-pyccKHxt KHHrfc, HaneHaTaHH&nrb 
KHBHVLAOBCKHMH övKBaMio (I. köt. 1491—1652. VI+554 1.) ez. alatt. 
696 könyvet ismertet benne hasonlíthatatlanul bővebben, mint a 
roszpiszban. 

E bibliográfia eredménye az, hogy az első cyrill betűs 
könyveket, melyek, mint mondám, templomiak voltak, Krakóban 
nyomták 1491-ben, szám szerint négyet. De már Safarik meg
jegyezte, hogy ez kivétel, melyből Ítélni nem lehet. Az orosz szak
emberek pedig abban a meggyőződésben vannak, hogy ezek 
nem is az elsők. E négy darab után mintegy 100 évig csak a 
délszlávok nyomattak könyveket. Északon Moszkvában állítják föl 
az első nyomdát 1553-ban, de csak 1564-ben jelenik meg az első 
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termék : egy apostolos könyv. E kivül még egy evangéliumos köny
vet is nyomattak vezetői, Theodorov János diakónus és Msztisz-
lávics Péter, kiket azután a nagyfejedelem parancsára elűztek. Theo
dorov kibujdosván, előbb Lembergben állított nyomdát, melynek 
első terméke 1574-ben szintén egy apostolos könyv volt, utóbb 
Osztrogban, hol 1581-ben nyomta az első teljes szláv nyelvű bib
liát. A délszlávoknak ekkor már régen volt nyomdájok : Velenczé-
ben. Cettinjében és Ipekben a szerbek, Szászsebesen. Tergovistban, 
Dlhopoljeben, Delskben az oláhok e száz év alatt majd minden 
szertartási könyvet lenyomattak volt. Safarik szerint a cyrill nyom
dászat legfőbb feladata abban áll, hogy a régi kéziratokban talál
ható vonásokat összeegyeztesse az alakoknak az izlés kifejlesztette 
szépségével, a történeti hűséget a nyomdai kecsesei. És ez jobban 
sikerült a délszlávoknak, mint az oroszoknak, kik a mellett, hogy 
jóval későbben kezdtek nyomtatni s első templomi könyveiket 
sajtóhibáik miatt újra át kellett nyomatniok, oly Ízléstelenül nyom
tattak, hogy a délszlávok legkevésbbé sikerült nyomásai is majd
nem szebbek, mint az oroszok legjobbjai, melyeknek formátlan 
típusai szintén rosszul esnek a szemnek. Ezt az orosz biblio
gráfusok nem állítják ugyan nyíltan, de elismerik az által, hogy 
a délszláv könyveket, melyek különben is ritkaságot képeznek, 
igen keresik. 

A magyar bibliográfiai irodalom haladását méltatni fölös
leges volna, de tény, hogy a hazai 1711 előtti nem magyar biblio
gráfiával s főleg szláv nyomtatványokkal nálunk senki sem fog
lalkozott. Hol és mikor nyomták nálunk az első szláv könyvet? 
pozitive ma sem tudjuk. Durich és Dobrovszky, valamint Safarik 
a Biegner-féle tetraevangéliumot a XV. század végére vagy a XVI. 
elejére helyezik s akkor ez volna az, tehát egy mohácsi vész 
előtti erdélyi nyomtatvány ; s egyúttal a szláv világ első nyomtatott 
evangéliuma. S bár nem tudjuk, mikor élt Biegner,1 ez állítások 
igazak, mert ez evangélium az 1512-diki evangéliumnak már min
tául szolgált. S ha a szászsebesi többi nyomtatványokat össze
hasonlítjuk a tergovisti, dlhopoljei és adelski nyomtatványokkal, 
azt látjuk, hogy ezek a szászsebesiek után vannak nyomva. A dél-

1 Biegner működését érdemes volna a brassai adatok felhasználásával 
külön méltatni. Szerk. 
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szlávoknak tehát, kiknek kiadványai, mint mondám, régiségre, 
szépségre hasonlíthatlanul fölülmúlják az oroszokét, erdélyiek 
szolgáltak mintául. Igen természetes aztán, ha a keresett dél
szlávok közt ezek a legkeresettebbek. Jarku oláh bibliograpiában 
nagy szerepet játszanak, 1852-ben pedig a sz.-pétervári templomi 
könyvkiállításon mint nagy ritkaságok voltak bemutatva. 

Érdekes azért a XVI. és XVII. században Erdélyben és 
Oláhországban megjelent szláv templomi könyvek jegyzékét 
ismerni, hogy ennek alapján szakférfiaink összehasonlító kutatáso
kat tehessenek s a típusokból a proveniencziát megállapítsák. A hol 
a nyomda nincs kitéve, természetesen csak a betűk karakteréből lehet 
Ítélni. Abból pedig, hogy az oláh vajda neve benn van a colophon-
ban, még nem következik, hogy a könyvet Oláhországban nyomták. 

Végül megjegyzem, hogy az alábbi jegyzék Karatajev műve 
alapján van összeállítva, kinek adatait legjobb tudomásom szerint 
igyekeztem kiegészíteni. 

Ezek után a könyvek leírását a következőkben adom. 

1. 

(10.) Tetraevangelion. YeTBepoeKzmrenie (Csetverojevangelije) 
=* négyes evangélium.) fi. és é. n. 2r. Nyomatott Biegner 
János brassói polgár költségén, de a nyomatásnak úgy helye, mint 
ideje ismeretlen. Az előbbire vonatkozólag a bibliográfusok általá
ban azt vélik, hogy Brassóban (Brassovia sive Goruna in Trans-
silvania) nyomatott. A mi az időt illeti, Durich és Dobrowszki 
Ribay György nyomán a XV. század végére, mások a XVI. elejére 
teszik. E kérdések eldöntése bővebb vizsgálatra és tanulmányozásra 
szorul, a mennyiben teljes példányt, a leírások tökéletlensége után 
ítélve, a bibliográfusok egyike sem látott. Az általam használt 
példány első ívéből — mondja Karatajev — csak egy levél van 
meg, a munka vége a harminczadik íven túl szintén hiányzik két 
lapnyi töredék kivételével, mely tartalmából következtetve az utolsó 
ívhez tartozik. E töredék utolsó oldalát a végszó (epilógus) foglalja 
el, melyben a kiadó megnevezi magát : Én Biegner János (r»Huih 
liiciii«:f)i> OTL Rf>t\uicKi> — Hans Biegner ot Brasev) adtam ki e 
könyvet Isten tiszteletére stb, de ez utószó a lappal együtt meg-
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szakadt. Már pedig más, hasonló módon hiányos könyvekből Ítélve, 
valószínűleg épen e hiányzó rész tartalmazta a szokásos adatokat 
a nyomtatás helye és ideje, a könyvnyomtató és a felől, kinek 
parancsára lett a kiadás eszközölve. 

Az ivek 8 levélből állanak, melyek az első és utolsó levél 
legalsó sora alatt a középen cyrill szignaturával jelölvék, illetve 
számozvák, pl. a második ív szignaturája ER (bb)1, míg a közben
esők nincsenek jelölve. A kezdőbetűk czinőber nyomásnak. Egy-egy 
oldal 24 sort számlál. A betűk meglehetős durva kivitelűek. Az 
evangéliumok kezdetét négyszögletes, fekete, fametszetű vignettek 
jelzik számos alakkal, melyek a lap felét elfoglalják. Márk és János 
evangéliumait ugyanegy kezdőkép díszíti, melynek közepét az 
ungrovlachiai oláh czimer foglalja el : egyíéjű sas álló helyzetben, 
oldalt fordított fejjel és kiterjesztett szárnyakkal, csőrében keresztet 
tart; két oldalt két élőfa. A képek fölül keresztben végződnek, a 
két oldalon IC. XC. NHK& MA. PK. =- íszusz Chrisztos nika ML. RB. 
(milosztivoj rabom?) felírással. Lukács evangéliumának egyik 
képe a kereszt körvonalait tünteti föl, különböző ábrákból ala
kítva; ez is keresztben végződik IC. XC. felírással. Hasonló, de 
kisebb képek díszítik az evangéliumok előszavait és a tartalom
jegyzéket. 

Négy példánya ismeretes : a szentpétervári cs. könyvtáré, a 
a moszkvai nyilv. könyvtáré, a moszkvai Rumjanczow múzeumé, 
és a munkácsi egyházmegyei könyvtáré Ungváron. 

2. 

(11.) Oktoich. (Énekes könyv Damascenus sz. János nyol-
czas énekeivel egy hét tartamára.] 

H. n. 1510. 2r. Nyomatott Wlád János egész Ungro-
vlachia és a Dunatartományok vajdája és uralkodója paran
csára 7018 (=1510.) évben. lloiievi.iiii<:r.n, lw Bnâ e BOGKOR H THH Khce 
36Mse \[Ï{>UK:UIIIKC H IIO^VHÍIJCKC KI. stTO 7018. A kiadás Makariosz 
szerzetes felügyelete alatt készült. 

1 Az orosz abc (azbukivjide) betűi sorban jelölik a természetes szám
sort : az a = 1, B = 2. B = 3, stb. s így KB = bb =••• 2.2. 
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Egyetlen példánya ismeretes : a Chilendár kolostoré az Athos 
hegyén. Undolszki nem ismerte még e könyvet, Karatajev maga 
is e rövid leírást a moszkvai Voszkreszenszki monostor archiman-
dritájának, Leonidnak czikkéből vette, mely «Szláv szerb könyvtár 
az Athos hegy chilendári és pavlovszki kolostoraiban» czím alatt 
a belgrádi tudós társaság «Glásznik»-jának 44. kötetében valamint 
az orosz tört.-rég. egylet Csteniáinak 1875. évf. I. füzetéhen 
jelent meg. 

3. 

(12.) Tetraevangelion. H. n. 1512. 2r. 289 számozatlan 
levél, 20 sorral egy oldalon. Szignatnrák az ívek utolsó lapján az 
utolsó sor alatt a középen az 1. ív kivételével, mely csak 5 levél
ből áll és nincs szignaturával ellátva. A második ív szignaturája 
KB,.(bb), a harmadiké rr (gg) s így tovább. Az ivek 8 levélből álla
nak : az első 5-öt, a 30-ik 9-et, a 37-dik 3-at számlál. A kezdőbetűk 
s egyesek a sor közepén is, úgyszintén a sor fölött álló jelek (az 
u. n. titlák) czinóber nyomásuak. Az evangéliumok nagyobb kezdő
képei, valamint az előszót és tartalomjegyzéket díszítő 9 kisebb 
vignette sokban hasonlítanak a Biegner-féle kiadáséihoz, de azok
nál sokkal szebbek és tisztábbak. Máté és Lukács evangéliumának 
kezdőképei különböző alakokból formált keresztet tűntetnek föl 
középen kis sassal s a kisebb keresztben végződő^ felső részen 
IC. XC. felirattal. A másik két kezdőkép az oláh czímert ábrázolja, 
mint a Biegner-féle tetraevangeliumban, mely, mint látszik ez újabb 
kiadáshoz a mintát szolgáltatta A kisebb vignettek felső részükön 
ugyancsak keresztben végződnek IC. XC. MIKI CIL 110. (Isz. Chsz 
nika szn. po.) szavakkal a két oldalon. A munka hihetőleg Tergo-
vistban nyomatott. A két utolsó oldalt elfoglaló utószó szerint az 
egyedül uralkodó Basaraba János fejedelem (goszpodár), egész 
Ungrovlachia és a Dunatartományok nagyvajdája és ura, a 
nagy és jóságos urnak Basarába János vajdának fia, adta 
ki e könyvet a szelitháromság egy isten dicsőségére stb. cuie-
,\C|);I;AIUIII Fecnepfti lm Bscapjws, KCAIIKII KOCKOU H rocno^ntii ncen 
VrpoKiW'íH H nojyiuKiio H T. A- A kiadásra a hoszpodár megbízá
sából Makariosz szerzetes ügyelt föl, ki a munkát (7020^=1512.) év, 
20 napkör, 9 holdkör, 14 indictio június havának 25 napján fejezte be. 
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fia, kedves fiával, Michna Jánossal együtt adták ki e könyvet 
Euthimiosz metropolita áldása mellett. János Sándor hoszpodár 
parancsára én, Koreszi diakónus nyolcz tanítványommal irtam le 
e munkát. 

Szentpétervári cs. könyvtár. 
Jegyzet. Safarik a «Casopis Őeského Museuma» (A cseh 

múzeum értesítője) 1842. évi folyamában a tergovisti sajtótermékek
ről értekezve, ez énekes könyv egy rövidebb kiadásáról emlékezik 
meg, melyből csak egy csonka példányt látott ; a nyomtatás idejét 
az 1547 körüli évekre teszi. Tudósítását a délszláv irodalom tör
ténetében (1863. III. k. 222. 1.) ismétli, a nyomtatás helyéül 
Oláhországot vagy Erdélyt, idejéül az 1540—80. éveket jelölve 
meg. A könyvet itt ekként írja le: 2r. több, mint 192 számozatlan 
levél, 26 sorral egy oldalon, custosok nélkül ; szignaturák, mint 
rendesen. Az ortográfia bulgár jellegű a, *, i , betűkkel. 

8. 
(85.) Pentakostarion.l H. és é. n. 2r. számozatlan, 30 sorral 

egy oldalon, custosok nélkül ; szignaturák, mint rendesen. A Karatajev 
által használt példány csonka, a 2. ivvel kezdődik s a 46-nál meg
szakad. A betűk a Koreszi diakónus által 1571-ben nyomatott oktoich 
típusaival azonosak, a kezdőbetűk ellenben széles kereteikben nagy
ságra és díszítésükre a cettinjei kiadások betűihez hasonlítanak. 
A 21. és 40 ívek kezdőképei az 1512-diki tetraevangelionból van
nak kölcsönözve, mig a 44. ív egyik lapjának nagyobb vignettejé-
vel az 1575-diki Oktoichban; találkozunk. Ezeken kívül még több 
kisebb kép díszíti a könyvet. A 32. iv ha lapján látható famet
szet, mely az egész oldalt elfoglalja, azon jelenetet ábrázolja, 
midőn Jézus a vakot meggyógyítja. 

E könyv valószínűleg 1570. év után nyomatott valamelyik 
oláh országi nyomdában. A Ä betű itt is használtatik. 

Szentpétervári császári könyvtár. 

1 A Triód (Tpiiofll) énekeskönyv két darabból áll. Az egyik a nagy
böjti énekeket tartalmazza busvétig, ezért neve Tp'ífiöft nocTHäA (Triód poszt-
nájá = böjti Triód). Másik része a busvéttól pünkösdig énekeltetni szokott 
cantusokat foglalja magában, innét neve^Tpi©ftf» l|KT.Tiií\fl (Triód czvitnájá = 
virágos Triód) vagy Pentecostarion. 

8* 
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9. 

(91) Psalterium. CL KoíicitjoKairiari.. H. n. 1577. 2r. 173 szá
mozatlan levél 26 sorral egy oldalon, custosok nélkül, cyrill szignatú-
rákkal az ívek első lapjain. Nyomatott János Sándor vajda és fia. 
Michna János parancsára, Koreszi diakónus által, hihetőleg Szász
sebesen. Karatajew e kiadást nem látta, leírását Safarikból kölcsönzi, 
ki a «Jahrbücher der Littérature 1842. évfolyamában ismertette 
azt a krasedoli kolostor példánya után. Safarik szerint a zsoltárok az 
1. íven kezdődnek s a 13. ív 3a. lapján végződnek; a 36. lap 
üresen maradt. A függelék apróbb betűkkel van nyomva. A 24. ív 
4 levélből áll; a 4a lap rövid zárszót tartalmaz 1575. évről keltezve, 
a nyomtatás helyének megjelölése nélkül. A szövegben a bulgár-oláh 
helyesírás dominál Ä, Ä, I . stb. betűkkel, a kiadás alapjául azon
ban szerb psalterium szolgált, a mit több helyesírási adatból, pl. 
a Y (cseh) használatából a T. K. X. betűk után, lehet következtetni. 

Krasedoli kolostor a Szerémségben. — Chilendár kolostor az 
Athos hegyen. 

Jegyzet. Safarik előtt, ki után Karatajev indult, egyedül a 
krasedoli példány volt ismeretes, mint maga mondja. A chilendári 
példányról Leonid archimandrita i. ez. ekként nyilatkozik (Glas-
nik, 255. 1. 12. sz. a.) nevaiaH 7085—1577. v „UleBeast" „noueiit-
iiNcm. rociio,\niu lu> Í\JK;KCÍVĤ KA K(M>KO,\M. H CI.IIIA ero MI.IVIIM KOOKÔ M 
H n(k60CBKii|ieHHíiro <Í€fni<l>m.i\. Tf>v,ymT4 .y.uioiu Kopecti, KÍ> JICII ÍI;<; N 
HOCTI.HI (iMiiuiCAft iifiiiAoïKiioh H YíicociiOB6i|k." «Nyomatott ÍÖ71. Se
besen János Sándor vajda urnak és fiának, Michna vajdá
nak és főtisztelendő Szerafimnek parancsából Koreszi diakónus 
fáradozása által. Hozzámellékeltetett a böjti szynakszár és 
horologium is.» 

10. 

(92) Psalterium. H. n. 1575. (f-aeiie). 4r. lapszámozás és 
custosok nélkül, 18 sorral egy oldalon, 4 levélből álló ívekkel : 
szignatúra, mint a többieknél, kettős ó szláv és oláh szöveggel. A 
végszóban a könyvet nyomtató Koreszi diakónus egyebek közt el
mondja, hogy minden nép birja a maga nyelvén az isten igéjét, csak 
az oláh nem, holott jobb azt anyanyelven olvasni, mint idegen nyel
veken. Majd a papokhoz fordul, kiknek számára kiadta a psalteriumot, 
szerbből oláhra fordítva. Végül áldást mond az olvasóra. 

http://hocti.hi
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Megjegyzendő, miszerint Karatajev e kiadást nem látta, mivel 
az az általa ismert orosz könyvtárak egyikében sincsen. Adatait a 
bukaresti rumén tudományos akadémia által «Psaltirea publicata 
romänesce la 1577. de diaconulu Coresi, reprodusä cu unu 
studiü bibliograficü si unu glosariü comparatioü de B. Retri-
ceicu-Hasdeü. T. I. Bucaresci. 1881.* ez. alatt eszközölt új 
kiadásból meríti. 

Egyetlen példánya a bukaresti tudományos akadémia könyv
tárában. 

11. 
92. b) Böjti Triód. H. n. (valószínűleg Szászsebesen), 1575. 

2r. összesen 36 nyolez levélből álló ív, melyekhez a végén még 
3 levél járul s így összesen 291 számozatlan levélből áll, 28 sorral 
egy oldalon, cuslosok nélkül ; szignatúra, mint az előbbieknél ; a 
3. 14. és 15. ívek jelzés nélkül maradtak. Előszó, kezdőképek nin
csenek; néhány vaskos kezdőbetű czinóbernyomással. 

A kiadás orthographiáját jellegző & betű a — [iiaseffiftiiiiwB], 
V — [llSïKÏe], A — [K-ËYHMAJ, H) — [l|SfH:THOyA»l|IK], M [HXÎKflx] 

helyett, továbbá az H betű a w — [fliixauïe] helyett, a t betű 
e — [mcTh], o — |iîic?co;K êiiia'j helyett, a h betű e — [iieYhCTÏio], 
t — [Haiib] helyett, a -E betű H •— [B€C6A<ETCA], a — [BCHKO] 
helyett használtatnak. Az utószó szerint Koreszi diakónus János 
Sándor vajda és fia Michna János parancsából nyomatta öt tanít
ványa segítségével 5086 (=1576.) évben. A munkát aug. 24-én 
kezdték meg és márczius 26-án fejezték be. A bibliográfusok e 
kiadást mostanig nem ismerték. 

Egyetlen példánya Syrku úrnál Szentpétervárott. 

12. 
(93) Tetraevangelion. YeTBepoeBSHreAie, H. n. 1579. 2r. 1. ív 4 

levél, a 2—26. ívig ívenként 8 levél, melyhez még 2 levél járul s így 
összesen 206 levélből áll, 24 sorral egy oldalon. Szignatúra az első 
ív la lapján (a-val), a többi iveknél az első és utolsó oldalon. A 
nyomás és az initialék vastagok, néhol czinóberrel élénkítve. Az 
evangéliumok kezdetét egy-egy kép díszíti, mely a lap harmadát 
elfoglalja. 
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A végszó szerint Koreszi diakónus és Manuil az egyház iránti 
szeretetből adták ki e könyvet 1579. évben (=5087.) Sebesen. 

Szentpétervári csász. könyvtár. — Remetei kolostor könyvtára 
a Szerémségben. 

13. 

(95.) BŐjti Triód. Tf>ï<a#& IIOCTIIAA. H. és é. nélkül, hihető
leg Oláhországban nyomatott 1577—79 körül, 2r. több mint 288 
levél, 28 sorral egy oldalon, lapszámozás és custosok nélkül : 
szignatúra, mint a többieknél. A 3. ív jelzetlen maradt. Az 1—6. 
ív 10 levélből áll egészen úgy, mint az 1567-diki velenczei kiadás
ban. Nyomása az 1577-diki zsoltárkönyvre emlékeztet. Az ortho-
grafia kezdetben szerb [* helyett e. pl. : ÍICTOKL, iiaueTh stb.], de 
később bulgár-oláh, miből következtethető, hogy e kiadást az 
1561-diki velenczei mintájára Koreszi diaconus eszközölte. 

Az orosz könyvtárakban nincsen meg. Safarik irta le a 
«Jahrbücher der Literatur» 1829. folyamában a szerémségi remetei 
kolostor egyetlen csonka példánya után, mely a 36-dik ívvel 
megszakad. Leonid archimandrita idézett czikke szerint (Glasnik 
44. k. 253. 1.) az athos-hegyi Chilendar kolostorban is létezik, még 
pedig egy teljes példány, melynek nyomatási éve 1590. 

14. 

(96.) Psalterium. H. és é. n. 4r. lapszámozás és custosok nélkül. 
11 sorral egy oldalon; szignatúra az ivek 1. és 4. levelein, a kezdő
betűk czinóberrel. Karatajev csak egy csonka példányát ismeri, 
melynek első kilencz íve s a végén a 36. ívnél több levél hiányzik. 
Valószínűleg Oláhországban nyomatott, betűi az 1551-diki belgrádi és 
1579-diki szászsebes! evangéliumokra emlékeztetnek. A * betű o. 
i és Ï helyett, a h betű % helyett, a A betű e helyett használtatik. 

Szentpétervári császári könyvtár. 

15. 

(98.) Tetraevangelion. H. és é. nélkül, 2r. szürke papíron, 
rossz czinóberrel, lapszámozás és custosok nélkül, 21., 22. vagy 23 
sorral egy oldalon; szignatúra mint a többieknél. E kiadás, mely 
valószínűleg oláhországi sajtó terméke, idomtalan betűi által külön-



Hodinka Antaltól. 119 

bözik a többiektől. Kéthasábosan van nyomtatva, baloldalon az 
ó-szláv, jobboldalon az oláh szöveggel. Nyomása hasonlít az 
1579-diki szászsebesi evangéliuméhoz. A Ä betű itt is használtatik. 

Egyetlen példánya a szentpétervári császári könyvtárban 
csonka állapotban. (Az 1. ív és a 17-től végig hiányzik.) 

16. 
(99.) Szobornik. ChROfttiHiih. (Gyűjteményes könyv.)1 Szász

sebes, 1580. 2r. 451 levél kéthasábos nyomással, hasábonként 
Hl sorral. Szignatúra! a rendestől elütnek; az első lap a (1) 
számmal van jelölve, ezután jön az ív K, NI, riu stb. jelzettek
kel, a 86 lap ismét B-vel van jelölve ; a 3-dik ív jelzetei : r, $n, 
Ain stb.. s a 86 lapon ismét r jelzet. E szabálytalau jelzés a 10. ívig 
tart: a 11-től kezdve a szignatúra rendes, a 13. ívtől végig azon
ban a cyrill szignatúra mellett minden ív egyes lapjai folytatólago
san római számokkal is jelölvék így : rti, rï'n, rïm, rïmi stb. s a 86 
lapon ismét 'ír. Az 57. ív után még két levél következik terjedel
mes végszóval. A kiadás mintájául a Boíidar-féle 1538-diki minea 
szolgált. A nyomás betűi és initiáléi meglehetős dísztelenek. A 
szöveg egyes részei keskeny fekete vignettekkel vannak megkü
lönböztetve. Az 1-ső lap kezdőképe Jézus keresztrefeszítését ábrá
zolja, a kereszt körül körben az evangélisták symbolumaival. A 
többi képek tárgya : Jézus születése, a kereszt a lándzsával és 
náddal, Simeon stilita, theophoros János, a hitetlen Tamás, szent 
Petka llí\riiiii|\) és szent Miklós képei, mindannyia durva kivitelű 
fametszet. Több oldal üresen maradt, valószínűleg vignettek föl
vételére szánva. Az utószó kissé hosszadalmas és kezdetben egé
szen theologiai tartalmú. Gennadius, az erdélyi metropolita, el
mondja benne, hogy a hitetlenek sok templomot szétromboltak és 
elpusztítottak s a szent könyvekben nagy a hiány. Ezért nem 
kiméit semmi fáradságot, hogy e könyvet kiadhassa, mely Szász
sebesen Báthory Kristóf (caiufih KpiiipoKi.) erdélyi vajda uralko-

1 A „MHiica" ez. szertartásos könyv az egyházi év minden napjára 
eső szentnek tiszteletére végzendő szertartásokat tartalmazza. A 12 hónap 
szerint 12 kötetből áll folio alakban. Igen drága lévén, valamint a kezelése 
is nehézkes, a szegényebb egyházak nem szerezhették meg. Ezért azután 
szemelvényeket adtak ki belőle «Szbornik» név alatt. 
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dása alatt nyomatott Koreszi diakónus felügyelete alatt, ki azzal 
1580. május 20-tól nov. 11-ig volt elfoglalva. 

Szentpétervári császári könyvtár. — Porphyrios érsek könyv
tára Moszkvában. — Az athoshegyi Chilendar kolostor könyvtára. 

L. Szabó Károly: RMK. II. köt. 158. sz. 

17. 

(426.) Trebnik az az Molitvenntk. T(H:I;MIII> i. ciifn-.vr» MOAII 
TBciiniiKi. Euchologion az az imádságos könyv, mely a papi egyházi 
szertartásokat és imákat tartalmazza. 

Nyomatott a nagyságos goszpodár Baszabara János Máté 
vajda parancsára Dolhopoljeben, a világ teremtésének 7143., 
Krisztus születésének 1635. évében. 

4r. 226. számozott levél, szignatúrával. A könyv czímlapján 
a Baszarabák czimere látható M. G. M. K. B. T. ̂ . îî. K. ( Jfilostiju öozsi-
jeju ilíathéj J5asaraba Feliki ^oszpodárj zemli wngro vlachijszkija= 
Basz. Máté Isten kegyelméből Ungrovlachia ura) felirattal. Elül 
két előszó. Az epilógus szerint e könyvet Werbicki Alexandrovics 
Timotheus nyomtatta Dolhopoljeben (oláhországi város a Valle-
mare folyó mellett, nem messze az erdélyi határtól). 

Szentpétervári csász. könyvtár. — Moszkvai nyilv. könyvtár. — 
Rumjánczow-müzeum Moszkvában. — Séapow-gyűjtemény n. o. 

18. 
(458.) Psalterium. Ilcairmpb H. n. 1637. 4r. Csonka példány 

3 számozatlan és 220 számozott levéllel ; czímlapja és vége hiányzik. 
A nyomtatás évét az előszó adja. Egy ív 4 levélből áll 17 sorral 
egy oldalon ; szignatúra mint az előbbieknél. Dávid király famet-
szetű képe 1618. évből. Az előszó tartalma következő : Baszaraba 
János Máté, isten kegyelméből egész Ungrovlachia és a Zaplanenski 
tartományok,1 Amblas, Fogaras és Cherzek uralkodója stb. az igaz
hivőknek, kik szláv nyelven beszélnek, bulgároknak, szerbeknek, 
ungrovlachoknak, moldovlachoknak stb. békét és egészséget kivan. 
Ajánlja nekik könyvét s kéri őket, hogy imáikban emlékezzenek meg 
róla és nejéről, Helénáról. Majd országa lakosaihoz s különösen utó
daihoz fordul azzal a kéréssel, oltalmazzák e nyomtatványt, mert az 

1 Erdélyország. 
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nagy kincs, drágább minden földi kincsnél, mik csak a testet díszítik, 
mig amaz a lelket ékesíti. E psalteriont Baszaraba János Máté 
goszpodár parancsára s Theophilos érseknek, isten kegyelméből az 
egész ungrovlach tartomány metropolitájának, lgnatios ribnicki és 
Ephraimos buzewski püspököknek áldása mellett macedóniai Meletios 
szerzetes, a Mária menybemeneteléről nevezett gowori kolostor 
hegumenosa nyomtatta. Ó az Athos hegyén a bulgár lavrában (a 
Zograf-kolostorban) barát volt és a könyvnyomtatást űzte. Ha va
lami hibát követett volna el, kéri, nézzék el neki az olvasók, mert 
nem angyal, hanem bűnös emberi kéz irta a könyvet. 

Szentpétervári cs. könyvtár. 

19. 
(459.) Psalterium horologiummal. =• IlcMTHfth ci Yacocno-

r̂ioa H. n. 1638. 4r. Hihetőleg Oláhországban nyomatott, Baszaraba 
János Máté vajda parancsára ochridai István szerzetes által. 

Moszkvai nyilv. könyvtár. — Rumjánczow-múzeum u. o. — Az 
athoshegyi Chilendár-kolostor könyvtára. (V. ö. Leonid archiman-
dritának i. ez., Glásnik 44. k. 257. 1.) 

20. 

(555.) Anthologion az az virággyűjtemény vagyis Trifolo-
gion. = ^H«OAoríoni> ciifmvE I|KKOCI\OKT> HUH T(>n<I)o(i\ori'oii'L v. -aofi) 
Mindennapi istenitisztelet az úr, a szűz anya. az ünnepélye
sen, valamint az általánosságban tisztélt szentek ünnepeire. 
Szerkeszté a mindenható isten áldásával és segítségével több 
egyházi atya, a dicsőséges fejedelem Baszaraba János Máté 
által alapított Boldogasszony-kolostorban, Theophilos érsek, 
isten kegyelméből az egész ungrovlachiai tartomány metropoli
tájának áldásával. — Dolhopolja. A világ teremtésének 7152., 
Krisztus születésének 1643. évében. 

2r. 10 számozatlan és 494, helyesebben 495 számozott le
véllel ; fölül cyrill szignatűrákkal. Hat levél cyrill betűkkel jelölve : 
A, AK> Ar> AA> a két utolsó levél jelöletlen. A lapszámozásban 
több hiba van, így a 157. 1. 158. számmal, a 166. 1. 168. szám
mal, a 300 1. 299. számmal, a 387. 1. 388. számmal, a 439. 1. 
437. számmal vannak jelölve, a 301. 1. kétszer is számozva. Czím-
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lap díszes fametszetű kerettel, melyben a megváltó, a szűz anya 
és 27 szent képei láthatók. A túlsó lapon a Baszarabák czímere 
s syllabusokban e felirat : A hatalmas háznak a nagyságos 
Baszaraba uraknak czímere. 2a—3a lapokon ajánlás Baszaraba 
Máthé vajdához : *Előszó, melyben a munka a kolostor alapí
tójának, Baszaraba János Máté vajdának felajánltatik. Alá
írva : Nesturelu Orestes. (V. ö. 23. sz. a.) A 36. lapon fametszet 
van, mely a boldogságos szűz Mária menybemeneteléről czímzett 
dolhopoljei kolostort ábrázolja ; a kép alatt versek. A 4. lapon 
előszó az olvasóhoz, mely Nesturelu Orestes második logotheta 
által szerkesztve, következőkép kezdődik : A katholikus és apos
toli keleti egyház főtisztelendő papságának és igazhivő fiainak 
peloponnesosi Melchisedech, a dolhopoljei nagy kolostor apátja. 
az alázatos szerzetes békét egészségét és örök üdvösséget kivan. 
Az 5—10. 11. tartalomjegyzék. A munka vége (468—494 11.) a 
húsvéti táblát tartalmazza, következő utószóval : A főtisztelendő 
Melchisedech szerzetes\ a dolhopoljei Boldogasszony-kolostor 
első apátja fáradságával és költségével lett ez isteni munká
nak, ez anthologionnak vagyis mineának nyomtatása meg
kezdve a világ teremtésének 7151., Krisztus születésének 1642. 
évében deczember 13-án. Befejeztetett a világ teremtésének 
7152., Kr. sz. 1643. évében október 11-én sz. Fülöp apostol 
napján. Te pedig, nemes olvasó, a hibákat javítsd ki ke
gyesen. István szerzetes, nyomdász. Kinotovics János nyomdász. 

Szentpétervári csász. könyvtár. —• Moszkvai nyilv. könyvtár. — 
Rumjánczow-múzeúm u. o. 

21. 
(601.) Szluzsebnik. Ci\vii;ei;iiiiK't. Liturgiarion az az mise

könyv, nagy szent Vazul és aranyszájú sz. János liturgiái 
és a nagypénteki szertartás. Függelékül a 12 passió-evangé
lium, az evangéliumok és epistolák az úr, a szűzanya és a 
nagyobb szentek ünnepeire. A fenséges és kegyes Baszaraba 
János Máté vajdának ajánlva, a világ teremtése után 7154. évben. 

Delsk. 1646. 4r. 6 + 264 számozott levél ; szignatúrák, mint 
a többieknél. Czinóber nyomású kezdőbetűk. A czímlap túlsó lap
ján fametszet, mely Jézus és a szűzanya, sz. Miklós, János Máté 
vajda és neje Helena képeit ábrázolja, közbűi az oláh czimerrel 
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s ez alatt János archimandrita czímerével. Az előszóban (2. 1.) 
elmondatik, hogy a könyv Baszaraba János Máté vajda parancsára 
Theophilos metropolita áldásával nyomatott a delski kolostor-
nyomdájában, a kolostor archimandritája, János szerzetes felügye
lete mellett a világ teremt. 7154., a megváltás 1646. évében. 

Szentpétervári császári könyvtár. — Moszkvai nyilv. könyv
tár. — Rumjánczow-múzeum. 

22. 

(602.) Szluzsebnik. <̂V?K<:GHHKT>. Lithurgikon. Tergovist. 1646. 
Stangovics Prokup és Stojkovics Radul által, 4r. Csonka példány, 
előszóval, czinóbernyomásu kezdőbetűkkel és vignettekkel. A 786 
lapon Bilogos sz. Gergely képe. 

Szentpétervári csász. könyvtár. 

23. 
(633.) Krisztus követésének könyve. Isten segítségével a 

fenséges és tiszteletreméltó Helena fejedelemnő, egész Ungro-
vlachia úrnője, a fenséges goszpodár Baszaraba János Máté 
vajda hitvesének parancsára és költségén rokona. Nesturolu 
Orestes, második logotheta által latinból szlávra fordítva. Nyo
matott a goszpodár nyomdájában a delski kolostorban, befejezte
tett a világ teremt. 7155.. a megváltás 1647. évében, április 15-én. 

Delsk. 1647. 8r. 7 + 216 + 10 számozott levél, szignatúrák-
kal. A czímlap túlsó oldalán az oláh czimer. Elül versek s a for
dító ajánlása a szucsavai metropolitához. Végül utószó és ismét a 
czimer, oldalt e betűkkel : V. H. G). <J>. s e felirattal : Az alázatos 
fordító jelvénye. 

Szentpétervári csász. könyvtár. Az orosz császári akadémia 
könyvtára u. o. — Dr. Kobeko F. könyvtára u. o. — Moszkvai 
nyilv, könyvtár. — Rumjánczow-műzeum u. o. — Zsinati nyomda 
könyvtára u. o. — Wilnai nyilv. könyvtár. — Az archangelski 
seminarium könyvtára.— Az athoshegyiChilendar kolostor könyvtára. 

24. 
(658.) Triodion az az háromhangú kánon a nagy szent 

pünkösdi időszakra. A fenséges fejedelemnő Heléna, isten kegyel
méből egész Oláhország úrnője, a fenséges goszpodár Baszaraba 
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János Máté hitvesének parancsára és költségére. Tergovist 
fővárosban, a goszpodár nyomdájában, a világ teremt. 5157., 
Krisztus szül. 1649. évében. 

Tergovist, 1649. 4r. 4 számozatlan -f- 404 számozott + 1 
levél. Elül czímlap diszes keretben, melyben Jézus, a szüzanya és 
néhány szent képe látható. A czímlap túlsó oldalán az oláh czímer 
Helena, isten kegyelméből Ungrovlachia úrnője felirattal, 
alatta 7 distichonból álló epigramm. 2—4 1. az ajánlás : Helena 
isten gondviseléséből és kegyelméből egész Ungrovlachia stb. 
uralkodónéja stb. a Krisztusban tisztelendő atyának, Damas-
kinos szerzetesnek, a szent Athos-hegy kitűnő tudósának stb. 

Szentpétervári csász. könyvtár. — Moszkvai nyilv. könyvtár. — 
Rumjanczow-múzeum u. o. — Az egyházrégészeti egylet könyvtára 
Kijevben. — Az athoshegyi Chilendar kolostor könyvtára. 

25. 
(658.) Böjti Triód. Tergovist. 1649. 2r. 

26. 
(667.) Psalterium. Dolhopolje, 1650. 4r. 172 számozott levél 

21 sorral egy oldalon; szignatúrák [pl. ui, UIB, mr], az utolsó lap jelö
letlen. A zsoltárok kezdőbetűi czinóbernyomásuak, a kathismák (a 
görög psalterium 20 kathismára van felosztva) vignettekkel vannak 
egymástól elválasztva. Czímlap, előszó és még néhány lap hiányzik. 
A psalterium a 119 levéllel végződik. 1201. Poliodeon az Ur ün
nepeire. 152 1. Utasítás, miként kell a zsoltárokat quadrage-
sima alatt énekelni. 153—159. 11. Isten legszentebb anyjának 
tiszteletreméltó paraklis-e (ima) 160—162. 11. Bevezetés a hús
véti táblához (paschalia) 163—171. II. Betűrendes húsvéti tábla 
folytatólag az idők végzetéig. 172a. 1. Az olvasóhoz, a túlsó 
oldalon pedig ezen epilógus : Ezen psalterium czímü könyv nyo
matott a nagy Baszarába Máté János fejedelem és Krisztus
ban főtisztelendő István úr, isten kegyelméből tergovisti érsek 
és az egész ungrovlachiai tartomány metropolitája uralkodása 
alatt főtisztelendő Melchisedech szerzetes a dólhopőljei nagy 
kolostor első apátja nyomdájában a Mária menybemenetelé
ről nevezett kolostorban, a világ ter. 7158., az isteni ige meg-
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testesülésének 1650, évében márcz. 9-én. Az alázatos szerzetes 
Dionysios ecclesiarcha, correetor. dolhopolfei Stancsevics Pseda 
a legifjabb a nyomdában. 

Szentpétervári csász. könyvtár. 

27. 

(37.) Tetraevangelion. YeTnepoeBaiireuïe. H. és é. n. 2r. 55 
sorral egy oldalon, szignatúrák, mint a többieknél t. i. az 
ív első és nyolczadik lapján. Csonkapéldány ; hiányzik a czím-
lapja és az 1-ső ív első lapja, a második levél kezdő sorai 
Máté evangéliumából valók. E levél túlsó oldalán felül fekete 
kezdőkép, alatta e felirat : Theophilos ochridai érsek beve
zetése Máté evangéliumához. A 48. 1. kezdőképe a megfe
szített Jézust ábrázolja, a kereszt körül a négy evangélista jelvé
nyével, fölül IC. XC. alul CX. UH K̂ l IIB ; ezután Máté evan
géliuma kezdődik. A 8. ív 4a 1. tartalom és előszó Márk evangé
liumához, mely a 61. 1. kezdődik: a kezdőkép itt ugyanaz, mint 
Máténál, csakhogy a kereszt alatti fekete körben a fametsző Lörincz 
szerzetes neve olvasható ïePhMOHilX MP€NTÏe = jeromonách 
Lavrentie. Márk evangéliuma a l l . ívvel végződik s utána 8 jel
zetlen levél jön, melyek két elseje tartalomjegyzéket és bevezetést 
tartalmaz Lukács evangéliumához ; a Sa. 1. üres, a 36. 1. kez
dődik Lukács evangéliuma felül kis fekete kezdőképpel. Ez ívet a 
s'í (16) szignatúrával jelölt ív követi, melyből két levél hiány
zik. — Ezután jön a í? (17) szignatúrájú ív. Lukács evan
géliuma a 22 (számozatlan) ív 5 a. 1. végződik. János evan
géliumának kezdetén, melyet a tartalomjegyzék előz meg, ugyan
azon vignette van. mint Máthénál, a metsző neve nélkül. A KH (28) 
szignatúrával jelölt ív 3a. 1. a fentebb leirt vignette, Lörincz szer
zetes nevével, alatta : Utasítás az evangéliumok használata felől 
egész éven át. A 4c*. 1. Utasítás, melyik napra mily evan
gélium esik az év minden hetére. A 29. ív la. 1. Sobornik 
so Bogom osich 12 miszaczev; a la. 1. Utasítás, mint kell a 
mindennapi evangéliumokat kikeresni; a 86. 1. A vasárnapi 
(voszkreszniji) evangéliumok hangjai. A * betű az », y, u, a, IO, és 
M helyett, használtatik, az a helyett a; % helyett h;s, eéso helyett a 
középen i ; \ és a helyett •». A kezdőbetűk feketék, az evangéliumok 
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elején kis ábrákkal. A czinóber rossz és csak a sorok feletti Írás
jeleknél és a pericopákat jelölő széljegyzeteknél használtatik. 

E példányt Karatajew egy magángyűjteményben látta Szent
péterváron. 

28. 

(38.) Tetraevangelion. H. és év n. 2r. A fentebbi kiadással 
sokban egyezik, itt is 25 sor tesz egy oldalt, a vignettek Lörincz 
szerzetes nevével vannak ellátva ; a szignatúráknál egy kis eltérés 
van. (pl. a» AH, JJIH, ftiiii.) s négy levél jelöletlen, csak a 86. 1. 
van ismét A betűvel jelölve. Az ívek száma 28. Lukács evan
géliuma a 13. ív 3. a. 1. kezdődik. A * betű és a czinóber itt is 
használtatik. 

A tetraevangélium mindkét kiadása úgy látszik, Oláhország
ban nyomatott a XVI. század első felében. 

Moszkvai nyilv. könyvtár. — Rumjánczow-múzeum u. o. 

* * 
Ezen jegyzékből kimaradt egy igen nevezetes, 1582-ik évi 

szászvárosi cyrill betűs nyomtatvány, mely az ó szövetségi köny
vekből Mózes 1-ső és 2-ik könyvének oláh fordítását tartalmazza. 
Ezen könyvek czímét és leírását a múzeumi könyvtárnak néhány levél 
hiján teljes és ritka példánya nyomán a következőkben adjuk: 

29. 

Palia (Ó-szövetség). Szászváros, 1582. 2r. 159 levél. Tartal
mazza Mózes 1. és 2. könyvét. Az epilógus szerint nyomatott 
Báthory Zsigmond uralkodása alatt, Geszti Ferencz költségén, Diacu 
Szerbán és Marián szászvárosi könyvnyomtatók műhelyében. 

Karatajevnek e kiadásról nem volt tudomása. Cipariu H. 
Analecte literarie ez. munkájában két csonka példányról tesz em
lítést, melyek egyike a gyulafehérvári gr. Batthyány-könyvtárban, 
másika saját gyűjteményében található. A Magyar Nemzeti Múzeum 
birja a harmadik példányt, mely a czímlap és 3 levél híjával az 
eddig ismertek között a legteljesebb. 

Densusianu Miklós a Nemz. Múzeum példányát a «Magyar 
Könyv-Szemle» 1879. folyamában 157—158. 1. ismertette. Szabó 
Károly pedig RMK. II. kötelében 170. sz. alatt adja a munka biblio
gráfiai leírását. Szerk. 




