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CORVIN-CODEXEKRŐL. 

THALLÓCZY LAJOSTÓL. 

Elnézését kérem e folyóirat t. szerkesztőjének, ha a Corvin-
codexek tág terére lépek s a búvárkodások alkalmával fölmerült 
anyagot a szakközönség elé terjesztem. Könyv- és levéltárbuvár
latok alkalmával sokszor úgy jár az ember, mint a vadász, ki 
bizony nem nézi mindig, hogy milyen vad kerül elébe, hanem 
szenvedélyétől elkapatva lelövi. Lehetetlen olykor megállani, hogy 
az ember ne érdeklődjék egyéb tárgy iránt, s csak épen a maga 
kitűzött czélja foglalja le teljesen. Különösen a Corvinával szemben 
már eleve is elfogult a kutató. Nem tekintve a tárgynak magában 
véve is érdekességét, már csak az a kitartó — nem nevezhetem 
reclamenak — fáradozás, melylyel a Corvina kutatói, de különösen 
e folyóirat szerkesztője, immár tizenöt év óta igyekeztek megis
mertetni a szakközönséget e kérdés minden lehető részletével, 
szinte kötelességünkké teszik, hogy mi is verjünk hát egy szeget 
a zászló nyelébe. 

I. 
Tavaly a dalmát gyűjteményekben kutatgatva, a ragusai 

dominikánusok rendháza könyvtárában az egymásra halmozott 
kéziratok között, egy olyan kötésű akadt kezembe, mint a bécsi 
udvari könyvtár Corvin-kéziratokéi szokott lenni. Csontosié az 
érdem, hogy a Corvina maradványainak biztos kritériumai közé 
sorozhatjuk a budai könyvtárnak többé-kevésbé eltérő, de alap-
typusokban megegyező bőrkötéseit, — Már a Konstantinápolyból 
hazaérkezett Corvin-codexek bibliographiai ismertetése megjegyzi, 
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â Corvin-codexekről. 

(«Magyar Könyv-Szemle» 1877. 157. 1.) hogy a Corvin-codexek 
második csoportját azok a kéziratok képezik, melyeknek illetőségi 
helyét nem a czímlapra festett czímer. hanem a kiállítás jellege 
dönti el. E szempontot alkalmazta az országos könyvkiállítás 
Corvin-codexeinek leírásánál (A budapesti országos kiállítás latin 
kéziratai 1882. 40. 1.) s így járt akkor, mikor a latin Corvin-codexek 
bibliographiai jegyzékét állítá össze.1 («Magyar Könyv-Szemle» 
1881. 140. 1.) 

Gyér tudomásom daczára is kétségtelennek tartam, hogy 
Corvin-codexxel van dolgom, miben különben e folyóirat szerkesz
tője is megerősített, midőn a codexet meglátta. 

A 29 cm. magas, 20 cm. széles, veres, préselt bőrrel bevont 
fatáblába kötött ívrétű kézirat, mely a Corvina-kötés jellegző saját
ságait tünteti föl, kötése elő- s hátsó lapján, virágos és lombozatos 
ékítményekkel díszített négylevelű — a levelek közt négy csúcsban 
kiszögellő — ékítményben (quarte feuille) a magyar-cseh czímer-
rel van ellátva, melyen a nyilt kir. korona ékeskedik, a hollós 
szívpajzs azonban hiányzik. A hátsó lap felső szélén a kézirat 
czíme olvasható : CYRILLVS : CONTRA : HERETIC : 2 A kötés, 
czímét leszámítva, egészen olyan, mint a múzeumi Curtiusé, melyet 
a «Könyv-Szemle» 1890-ki folyama szines fac-similében ismertetett. 

Sajnos, hogy barbár módra megcsonkított kézirattal van 
dolgunk. Majdnem biztosra vehetjük, hogy egyike azoknak az isme
retes — nevezzük így — könyvkisajátítóknak járt itt «tanulmá
nyozás» czéljából, ki, ha már az egész művet nem vihette el 
magával, legalább a becses lapokat vagdosta ki. Még sajnosabb. 

1 E jegyzékbe a valószínű Corvin-codexeket nem vette fel. «mivel 
ezeket véglegesen csak akkor fogjuk meghatározhatni, ha a kétségtelen Corvin-
codexek statistikáját tisztába hozzuk». T. barátunk azóta négyszer is megálla-
pítá a statistikát. 1882-ben, mikor jegyzékében (39. 1.) 112 kétségtelen Corvin-
codexet mutatott ki, azután akad. székfoglalójában — melyet classicus 
műveltségű barátunk valószínűleg a nonum prematur in annum elvénél fogva 
még nem adott ki, — 1888-ban az «Arch. Értesítő'» 97. 1. Mátyás és Beatrix 
arczképeiről szóló tanulmányában 120 Codexet mutatott ki s mikor 1889— 
90-ben megjelent a «Magyar Könyv-Szemle» 1888:iki folyama, Ábel Jenő czikké-
hez írott jegyzetében 167. 1., 122-re tette a Corvina maradványainak számát. 

2 Teljes czíme : Thesaurus, quatordecim libros complectens : et de con-
substantialitate Filii et Spiritus Sancti cum deo Pâtre, contra haereticos, 
Georgio Trapezontio interprète. — Első kiadása nyomtatásban 1514-ben 
jelent meg. 
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hogy ez a hírhedt gyűjtő, ki hörcsökként halmozta össze a minden
felől kisajátított anyagot, «helynyerés» czéljából illő áron azután 
túladott egy-egy szállítmányon. 

Az egész 139 levélből álló olasz hártyakéziratban van 10 
quinternio s 2 quaternio. Az első quinternio, minthogy az utána 
következő a 11-ik lapon kezdődik, teljesen hiányzik; az erőszakos 
kitépés nyomai látszanak. Ez első quinternio czímlapján — ha 
ugyan eredetileg rá volt festve -— kellett a czímernek is lenni. 
A meglévő harmadik quinternioból hiányzik a 35-ik levél, a 6-ikból 
a 64-ik számú. Az utolsó quaternioból meg épen csak 6 lap 
maradt meg, a többi ki van vágva. A teljes 14 libert tartalmazó 
munkából tehát csak 12 van meg, s így kettő hiányzik. 

A lapszámozás egykorú ; a levél a lapja közepén veres római 
szám mutatja a pagina számát, jobbról látjuk a caput számát 
jelezve. A levél b lapján balról ki van írva ugyancsak veressel 
Cyrilli (rövidítve Cy), közepén a gyűjtő czím (theologica) ; a folyó 
lapszámozást minden levél a lapja jobb sarkán szélről arab szám 
jelöli. 

A tárgyalt anyag caputokra van beosztva, van mindössze: 61. 
A lapszéleken a kézirat irója rövid tartalom-mutató kivonatokat 
alkalmazott, de csak az első négy meglévő levélen; a második 
levél b lapján későbbi írással olvasható két, a tárgyat illető jegyzet. 
A kézirat provenientiájára vonatkozó bejegyzésnek sehol semmi 
nyoma, s így még hozzá sem vethetünk, vájjon hogyan kerülhetett 
e kézirat Ragusába. 

Kiállítását illetőleg a kézirat nem tartozik a fényesek közé ; 
kézírása teljesen megfelel a bécsi udv. könyvtárban 109. sz. a. 
őrzött s 1453. Íratott Corvin-codexének, mely a Genealógia Deorum-
mal kezdődik s mely az első üres hártyalapon látható CMO jegy 
szerint Cuspinianus gyűjteményéből került oda, Azonos az írás az 
1443. Aug. datált s ugyancsak a bécsi udvari könyvtárban őrzött 
1037. számú Corvin-codexxel, melynek ép, úgy, mint a ragusai-
nak hátlapja felső szélén van a teljesen egy typusu felirata. Ez a 
codex Gyrillusnak egy másik munkáját tartalmazza. Gzíme : «Incipit 
tractatus qui dicitur Apologiticus doctoris greci Cyrilli de greco 
in latinum translatus, diuisus in quatfcuor libros; primus est contra 
imprudentiam, secundus contra superbiam, tertius contra cupidita-
tem et quartus contra luxuriam» (Ki volt állítva a könyvkiállításon 

1* 
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187. sz. a. Csontosi: 60—61. 1. A czímlap alsó széle — írja — 
hol Mátyás czímere volt — ha volt t. i. — le van szakítva. 
«Magyar Könyv-Szemle» 1881. 155. 1.) 

Mindhárom jellegére nézve egyező codex — úgy vélem, — 
azért nem viseli czímlapján belől a Mátyás czímerét, mert ural
kodása előtt Íratván, nem megrendelésre készült, hanem csak 
acquiráltatott s egyforma kötésben állíttatott be a thekába. E sup-
positiónak természetesen kevés az értéke, mert csak azon alapúi, 
hogy a 109. számú, a két említett codexxel egyező Corvin-codexen 
nincs czímer. 

A ragusai Corvin-codex caputjai egyszerű piros és kék színes 
betűkkel kezdődnek, összesen van 68. Az egyes liberek díszes 
initialékkal kezdődtek, de ezeket a fent dicsért kisajátító, részint 
ollóval, részint puszta kézzel kimetszette, illetőleg kitépte. És pedig : 
a 27b oldalon, a 35 levelén, 47íl a féllap kimetszve, 63H lapon, 
a féllap kimetszve, fölül még látszik egy aranygömböcske, csonkák 
továbbá: a 66a, 70b, 77b, 83a, 97a, 100% 128a lapok. 

A codex jelenleg a sarajevoi orsz. múzeum tulajdonát képezi. 

II. 

Már e codex leírása alkalmából, midőn a «Magyar Könyv-
Szemle» ez irányban oly gazdag készletét egybevetem, nagyban 
éreztem hiányát az eddig felkutatott Corvin-codexek egybevető 
könyvtári összehasonlításának. A leírások pontosak s kivált a 
konstantinápolyi latin kéziratok jegyzéke oly praecis, hogy hibát 
azon keresve sem találunk. No legföljebb azt, hogy az initialék 
leirása oly részletes, hogyha fogalmat akarunk alkotni róla, legjobb 
az eredetit megnéznünk. 

Hiszem azonban, hogy a Corvina tüzetes leirása kéziratban 
már megvan s így felszólalásomat, csak mint a várakozás jelét 
kívánom tekintetni. Teljesen igazolva találtam Csontosinak azt a 
nézetét, hogy a bécsi udvari könyvtár átkutatása, a magyar közép
kori művelődés-történet első rangú postulatuma. (A bécsi udvari 
könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. «Magyar Könyv-Szemle» 
1884. 157. 1.) Sőt még tovább is mernék menni. Azt állítom, hogy 
a kéziratok alapos áttanulmányozása s a történet-bibliographiai 
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szempontok szerint való közzététele egy emberöltőt kivan. Olykor 
eszembe is jut aztán a német mondás : Warum in die Ferne 
schweifen, mikor — bocsásson meg a t. szerkesztő úr egy naiv 
kedélyű embernek — Wolíénbüttelbe, vagy egyéb helyekre utazik 
egy-egy törhetetlen erélyű felfedezőnk. Tudom, hogy életfeladatokat 
nem lehet senkire sem erőltetni, de nagyon helyesen cselekedett 
Csontosi, mikor a bécsi udv. könyvtár anyagáról becses, de — 
mint maga is megvallja — még nem teljes kimerítő fogalmat nyújtott. 
A mennyiben Csontosi az udvari könyvtár kézirati katalógusa 
alapján megvizsgálta a kéziratokat, kimutatása kimerítő és rész
letes, de arra természesen nem volt ideje, hogy minden egyes 
kéziratot megvizsgáljon. Csak egy kis példát hozok föl erre nézve. 
Összehasonlítván a 109. sz. udv. könyvtári Corvin-codexet a fön
tebb ismertetett ragusai kézirattal, a katalógus szerint rájöttem, 
hogy van a könyvtárban 250. sz. a. ugyancsak egy kézirat, mely
nek tartalma — egy darabot kivéve — teljesen azonos a 109. sz. 
Corvin-codexével, azonos az írás s a jelzet arra vall, hogy ez is a 
Cuspinianusé. Első birtokosa a bejegyzés szerint Gremperius volt 
(Codex ad lectorem Grempery [si scire cupis] liber esse Joannis 
sum Tibi fac placeas, sed rogo fúrta caveas). Hátsó tábláján az 
ár : Emptus hic liber floreno Ungarico in auro, XXV. den. Ungaricis 
1512. Kötése egykorú, de nem Corvin féle. Már most — a nélkül, 
hogy e kézirat magyar provenientiáját vitatnók — annyi bizonyos, 
hogy egy magyar értéken vásárolt kézirattal van dolgunk. Ez a 
Codex Csontosi jegyzékében nincs meg. 

Mennyire igaz, a mit a «Magyar Könyv-Szemle» czikke 
(1884. 162. 1.) mond, hogy «a kéziratokat a provenientia szem
pontjából a hely színén közvetlenül kell tanulmányoznunk» s hogy 
a középkori kézirati anyag csak úgy állítható össze, ha darabról 
darabra megyünk, azt a laikus is bizonyíthatja. Közismeretű, hogy 
a bécsi könyvtárba kerültek Faber János bécsi püspök, Cuspinia-
nus, Zsámboki stb. hírneves gyűjteményei. Faberre és Cuspinianusra 
utalt e részben Fischer Lajos (König Mathias Corvinus und seine 
Bibliothek. Bécs, 1878. 19. 1.), mikor az udv. könyvtár Corvin-
codexeit kutatta, Zsámbokit Csontosi méltatta először («Magyar 
Könyv-Szemle» 160—161.1.). Csakhogy Fischer kizárólag a Corvin-
codexeket kereste s Fabert illetőleg általánosságban azt írja, hogy 
könyvgyűjteménye a bécsi egyetem révén került az udvar theká-
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jába. Csakis azok a kéziratok kerültek a Collegium D. Nicolaihoz 
czímzett hittani intézetbe s annak feloszlása után 1545. az 
egyetemre, melyeket a püspök — mint, nyomtatott ex-libris 
lapjai igazolják — «non ea peeunia. que ex proventibus et censi-
bus Episcopatus provenit, sed ea, quam ex honestissimis nostris 
laboribus aliunde excepimus» Fabernek e magán-gyűjteményében 
vannak Cuspinianustól vett kéziratok (109., 199., 1037. stb.) a) 
olyanok, melyeket mások révén gyűjtött. 1526. de már Mátyás 
halála után is, a nyugati könyvpiacz hazánk kéziratkészletét válta 
magához, ezen a réven első sorban s II. Lajos alatt Mária királynő 
útján is Bécs részesült, mint szabad kézből vevő, a legtöbb előny
ben. Értékes feladat lenne, ha Faber könyvásárlásai nyomán elin
dulva, a bécsi érseki és káptalani könyvtárakban kutatnának 
szakembereink. Annál kivánatosabb ezeknek átkutatása, mert az 
udv. könyvtár néhai tömérdeket tudó igazgatója: Birk E. is csak 
nagyon keveset tudott az ottani kéziratokról. Már pedig Faber 
ex-libris lapjaiból biztosan következtethető, hogy azok a munkák, 
melyeket a püspökség pénzén vásárolt, nem kerülhettek máshová, 
mint annak a könyvtárába. 

A provenientiára vonatkozó tanulmányoknak az udv. könyv
tárban beállott irányváltozás következtében most már tág terök 
nyílik s itt az ideje, hogy megkezdessenek. Birk udvari tanácsos
nak — mint hagyatékából kitűnik — volt is szándéka a könyvtár 
pragmatikus történetére kiterjeszkedni, s e czélból minden adatot, 
egybegyűjtött. Többek között a Fugger-féle vásárlásra * vonatkozó 
udvari kamarai adatok — Közös pénzügyminisztérium, Niederoest. 
Herrschaftsakten FW. 2 2 /6— is előkerültek.2 Ezeket, mint könyvtár
történeti érdekűeket e folyóirat rendelkezésére bocsátom.3 

1 Lambecius után említi Csontosi «Magyar Könyv-Szemle» 1884 158. 
2 Mellesleg ide iktatom a Verancsics hozta 1391. sz. Corvin-codex 

(Thomas super Lucám) hátlapján olvasható jegyzetet : « Liber reductus ex 
Gonstantinopoli Viennam wiense Octob. anno Do. MDLVII per Rum Do. 
Epm. QQ. Sem. Do. Anthonium Vrantium Oratorem Regium, qui fuit 
antea ex biblioteca Buden, inuictiss. Regis Mathie Hungarie per Turchas 
ablatus anno Domini MDXXVI. profligato Rege Ludowico in Campo 
Mochachien.» Hogy Verancsics czéltudatosan kutatott Zay Ferenczczel együtt 
(kinek codexe szintén ismeretes), bizonyítja Lucretiushoz írott levele is : «Összes 
munkái» IV. köt. 54. 1. 1555. jul. 1. 

s Alkalmilag közölni fogjuk. S z e r k . 
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III. 

A Corvina-maradványoknak hosszas tanulmányon alapuló 
beható ismerete nélkül, nekem a laikusnak, nem lehet véleményt 
mondanom, hogy vájjon a Zsámboki szerezte kéziratok közül 
melyik tartozott a Corvinához, vagy a mint Fischer elnevezte: 
Corvin könyveihez. A hasonló tárgyú, Vespasiano Bisticci modo
rában kifestett hasonló kéziratokra hamar rámondja a más szak
májú kutató a valószínű jelzőt, melylyel ezen a téren gyakran 
feneketlenül mély tudományosságot szokás eltakarni. Ez alkalom
mal megemlítem Birk udvari tanácsosnak abbeli nézetét, hogy 
még a czímerrel ellátott s most Európa különböző könyvtáraiban 
elszórt u. n. Corvin-codexek sem voltak mind Mátyás könyvtárá
ban, szerinte a kézirat és betűfestők — minthogy a kinálat s a 
készlet nagyobb volt a keresletnél — a kéziratokat Mátyás czíme-
rével látták el, csakhogy jobban túladjanak rajta. E nézetet csak 
olybá kérem vétetni, mint a különben nagytudományú bibliograph 
dogmáinak egyikét, melyeket folyton ismételt, csakhogy aliquid 
dixisse videatur. Másfelől nem hagyhatom megemlítetlenül, hogy 
a nem Corvina-kötésű, de Bisticci-festésű kéziratok közül az olyanok, 
mint p. a 18. sz. Titus Livius (Imre bulcsi apáté, eml. Csontosi 
1884. 164), a 19. sz. Zsámboki-féle Titus Livius dec. I., a 20. sz. 
Livius decas III. (hol bizonyos idiosyncrasia Mátyás arczképét 
láttatja velem), a 21. sz. Titus Livius decas IV (lib. 31., 32., 
34— 40), a babérkeretet üresen tüntetik fel a czímlapon. Nem 
Corvina-codexek-e, Fischer a valószínűek közt nem említi, vagy 
nincs-e vonatkozásuk vele? 

íme Titus Livius a Corvina maradványai között : 
1, Titi Livii Patavini Historiarum Decas I. (Udvari könyvtár 

18. sz. Ism. Csontosi a bpesti könyvkiállítás kéziratai között 45. L, 
«Magyar Könyv-Szemle» i. h. 156. 1.) 

2. Veronában három Livius-codex van a Corvinából: 
a) a Decas III. (ezzel tehát ki volna zárva, hogy az udv. 

könyvtár 20. sz. Codexe Mátyásnak készült volna) ; 
b) a De bello Macedonico Girolamo dai Libri initialejával ; 
c) Historiarum Decas (ezt az ismertető restelte ki

deríteni. L. ezekről Rómer után «Magyar Könyv-Szemle» 1881. 
194. 1.) 
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3. Cheltenhamban — ezt Csontosi deríté fel, «Magyar Könyv-
Szemle» 1889. 367. 1. — van T. Liviusnak De secundo hello 
Punico czímű, a bécsi udv. könyvtár 22. sz. Corvin-codexével 
egyező kézirata, melynek irója is ugyanaz t. i. Johannes Francis-
cus de Sancto Geminiano. 

4. A most rendezés alatt álló cs. és kir. hitbizományi könyv
tárban (az udv. könyvtárból került oda) őrzik : Titus Livius Pata-
vinus De bello Macedonico czímű, ujabbkori kötésű ivr. 34 cm. 
m., 235 cm. sz. hártyakéziratát. Czímlapja alsó szélén aranyos 
keretű babérkoszorúban látjuk az egyesített (1—4 Mo., 2—3 Csehó.) 
magyar-cseh czímert, fölötte korona, két oldalt M A betűk, irója 
Johannes Franciscus Martius Geminianensis, tehát ugyanaz, a ki 
az 1. és 3. alatt említetteket irta. 170 1. van benne (17 quin-
ternio; custos hiányzik a 7. és 11. quint. ; tíz initiale Bisticci Ízlé
sében: l a , 9b, 18b, 34a, 55a, 74% 89b, l l l a , 135a, 155b oldalon 
Egy oldalon van 36 sor. Az utolsó hártyalevél üres). 

E kéziratot Csontosi már — a könyvtár kézirat gyanánt 
nyomtatott katalógusa nyomán (10. 48, 9.) — előbb ismerte, s a 
«Könyv-Szemle» 1890-díki folyamában le is irta, azért egyszerűen 
utalunk rá s óhajtjuk, hogy ezen egy másolótól származó három 
Corvin-codexnek czímlapját és colophonját fényképmásolatban 
megszerezze. E kézirat gr. Wolckenstein János Jakab ismert tyroli 
gyűjtő (élt a múlt század elején) könyvtárából került Bécsbe.1 

Fölemlítök ezen kéziratokat, mert kitűnik, hogy Mátyás könyv
tárában voltak ugyanazonos tartalmú codexek; két Livius: De 
bello Macedonico, a veronait G. dai Libri, emezt V. Bisticci festette. 
E szerint sem lehet érvül felhozni, hogy mert egy kétségtelen Cor-
vin-codexünk van, egy ugyanolyan tartalmú, nem czímeres, nem 
Corvin kötésű codex per absolutum ne lehessen a Corvinából való. 

Még egy körülményt akarok megemlíteni. A müncheni könyv
tárból a budapesti kiállításon 180. sz. alatt láttuk Aur. Cornelius 
Celsus De medicina czímű Corvinianus kéziratát. (Csontosi i. m. 
157.1. Itt sajtóhibából van a múzeumi Polybius 189. sz. a. sorozva, 
annak sorszáma 146 volt). Ugyancsak a hitbizományi könyvtár-

1 Különben Tyrolból az ambrasi-gyűjteménybó'l került Bécsbe a 256. sz. 
Corvin-codex is. 



Thallóczy Lajostól. 9 

ban találjuk 3113. sz. a. Aur. Cornelius Celsus e müvét, mely 
FJorenczben Íratott s MCCCCLXXI-ben VI. nonas Julias fejeztetett 
be. Ugyanoly babérkoszorú van a czímlapon, mint a föntebbi 
Livius-codexen, két oldalt, mint pajzsvédők az angyalkák, de a 
czimer hiányzik, a kötés nem Corvinás, de egykorú. Festése két
ségtelenül az, melyet Bisticcinek tulajdonítanak. 

íme mindössze ennyi az, mire Bécsbe ránduló kutatóinkat 
figyelmeztetni óhajtottam. 

# * 
* 

Fogadja t. barátunk szerencsés felfedezéséhez, melylyel a Corvina biblio-
graphiáját egy ismeretlen Corvin-codexxel gyarapította, őszinte szerencsekivá-
natunkat s azon készségeért, hogy közleményével folyóiratunkat tisztelte meg, 
melyhez 1876 óta munkatársi és ügybaráti kötelékek fűzik, hálás köszönetün
ket. Közleményét, subjectiv kitérései daczára, változatlanul adtuk. De a Corvina 
maradványainak felderítéséhez és a bécsi udv. könyvtár hazai vonatkozású kéz
irataihoz fűzött megjegyzéseit nem hagyhatjuk észrevétel nélkül. Ezekre, tekintet
tel a modenai Corvin-codexekről szóló közleményünk terjedelmére, legközelebb 
egy önálló czikkben fogunk válaszolni. Addig is megjegyezzük a követke
zőket : A «Magyar Könyv-Szemle» 16 évi fönnállása óta, az általunk ismer
tetett Corvin-codexeken kívül, t. barátunk Corvin-codexe a 8-dik isme
retlen kézirat, melyet folyóiratunk hazai és külföldi Lügybarátaink szíves
ségéből ismertetett. A sorozatot dr. Meyer Vilmos müncheni királyi állami 
könyvtárőr nyitja meg, ki az általa a müncheni királyi könyvtárban felfe
dezett három ismeretlen Corvin-codexet legelőször folyóiratunk 1878-iki 
folyamában ismertette, őt követte dr. Gebhardt 0. göttingai könyvtárőr. ki 
a göttingai egyetemi könyvtárban talált ismeretlen Corvin-codexnek leírását 
folyóiratunk 1885-ik folyamában tette közé. Következett dr. Eisenhardt 0. 
hamburgi könyvtárnok, ki a dr. Isler által a hamburgi könyvtárban talált 
állítólagos Corvin-codexet folyóiratunk 1887-iki folyamában igazi értékére 
leszállította. Majd dr. Abel Jenő elhunyt barátunk, ki az általa Volterrában 
és Florenczben talált két ismeretlen Corvin-codexet a «Könyv-Szemle» 
1887-iki folyamában irta le. És most tisztelt barátunk, ki jelen közleményé
vel megörvendeztetett. Ezen eredmény arról tanúskodik, hogy a «Magyar 
Könyv-Szemle» által a Corvina-kérdés tisztázására megindított és «Mtarió 
fáradozással» folytatott tudományos mozgalom nem volt meddő, hanem 
kiérdemelte a hazai és külföldi szakférfiak figyelmét, kiknek közreműködése 
tette lehetővé a sikert, melyet folyóiratunk e téren elért. Egy eredménye min
denesetre van a mozgalomnak és ez az, hogy hazai és külföldi szakférfiak 
a Corvinára vonatkozó kérdésekben nem a külföldhöz, hanem hozzánk for
dulnak felvilágosításért. Reméljük, hogy ügybarátaink a jövőben sem fogják 
tőlünk megvonni szives támogatásukat, s hiszszük, hogy t. barátunk ismeret
len Corvin-codexe nem az utolsó, melyet folyóiratunkban ismertettünk. 

Sserk. 



CSOKONAI KIADATLAN VERSEI A M. NEMZETI 
MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 

Közli : DR. SEBESTYÉN GYULA. 

A M. N. Múzeum könyvtára újabban egy kézirati csomagot 
szerzett meg Mátyási József irodalmi hagyatékából. Az egész össze
sen 41 darab 1787—1833-ból származó levélből és egyéb rövidebb 
iratból áll. Legtöbbje irodalomtörténeti érdekű, mert Mátyási vers
író volt, s mint ilyen Kecskemét városának volt helyi nagysága 
akkor, midőn Katona József megírta és kiadta már Bánk Bánját, 
de ott még csak közönséges hivatalnok számba ment. Verses üdvözlő 
levelei, újévi, névnapi, születésnapi köszöntői és halotti búcsúz
tatói tették híressé. Bennök józan okosságot, virtust, hazafias gondo
latokat, erkölcsöt, vallást, szeretetet és minden egyebet összehord, 
a mi az olyan ember verseit unalmassá, sőt élvezethetlenné teheti, 
kinek se gondolati mélysége, se érzelmi heve, se képzelő ereje 
nincsen, a ki sokat összetanult, de azt nem tudja, hogy az ará
nyosan tagolt és rímekkel ékeskedő beszéd magában véve még 
nem költészet. Czélja az volt, hogy a horatiusi elyek szerint gyönyör
ködtetve tanítson, a miért aztán a különben is száraz versekhez 
olvasói gyönyörűségére hosszú magyarázó jegyzeteket csatolt a 
mytbologia. történelem és világirodalom köréből. Verseit egyik elő
szavában csekély elmemagzatoknak nevezi, és igaza volt. Ugyanezt 
mondhatjuk arra is, hogy összegyűjtött munkáinak « Semminél több 
valami» czímet adott, mert a mit nyújt, csakugyan több a semmi
nél, de csakis a semminél. 

Szóban forgó hagyatékának legnagyobb részét tisztelői irták, 
legtöbbnyire névnap alkalmából és ékes rigmusokban. Van közöttük 

L 
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komoly próza is, mint pl. gr. Széchenyi Ferencz könyvtári ügy 
ben irott levelei. Legtöbb irodalmi értékkel azonban azon verses 
levél bír, melyet Csokonai Vitéz Mihály irt Mátyásihoz. Egy részét 
már ismerjük összes műveinek kiadásaiból, hol A Semminél 
több valami czímen szerepel. Benne a költő az elítélő kritikával 
szemben Mátyási védelmére kel. A kerek vershez Csokonai ezen 
jegyzetet csatolta : «Töredék egy levelemből, mellyet Mátyási úr
nak 1794-ben irtam». A levél kezünknél lévő eredetije először is 
az évszámot javítja ki a következő keltezéssel: «Test, 10. Mai 
1795.» Csokonait verseinek későbbi összeírásánál a «Semminél 
több valami» kötete vezethette félre, melyen az 1.794-iki évszám 
olvasható. Az eredetiben megvan a levél azon része is, melyet 
költőnk azért hagyhatott el, mivel nem tartotta sem közönség elé 
valónak, sem az ő múzsájához méltónak. Ma már a kéziratban 
maradt rész is irodalmi érdekű, mivel világot vet a költő önbirá-
latára s arra a benső barátságra, mely a maga iránt szigorú költőt 
Mátyási gyarlóságaival szemben elnézővé, sőt elfogulttá tette. 

Mátyási József Urnak 
Csokonai Vitéz Mihály 

Az örökös Barátságnak szent kézfogását! 

Ezértis sok hálát nyer tőlem Ketskemét. 
Hogy kinek eddigis tiszteltem érdemét 

MÁTYÁSI Barátom, 's Bátyám Apollóba' ! 
Veled ó' állított legelőször szóba. 

Én ugyan bár addig Veled nemis szóltam, 
De hidd-el mindenkor hív tisztelőd voltam, 

így lett barátoddá, Édes Hazám fia ! 
Eggy néma, de legjobb Correspondentia. 

Ugy vagyon ! a' Kedves Poéta nevezet 
Fogatott szívembe legelőször kezet. — 

Bölts GBÓFod'1 lábánál Múzsám addig jára, 
Hogy eggyszer rá akad eggy újabb Múzsára ; 

A Tiéd volt, — 's mindjárt előtte meghajolt, 
Vetvén eggy tisztelést petsétlő Capriolt ; 

És mivel tetézett érdemeit látta, 
Honnjábann a' Tisza partjánn túl imádta. — 

1 Gr. Fekete generális. Mátyási szerint «Fekete nevű Fejér elme, Setét 
Társasága Világos lélek volt» s szerzett több «józanböltsi versdarabokat». 
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Hányszor óhajtottam, hogy szemlélhesselek, 
Tiszteletem felől tudóssá tegyelek ! 

De hála az Égnek ! megvan a1 mit kértem. 
Megvan ; Személyedet mivel megesmértem ; 

'S még nem tsak az. a' mi utánn sóhajtoztam. 
Mert ebédeltemis Veled 's tarókoztam. — 

Pestreis eggy kotsinn mint szerelmes Hazánk 
Hív fiai eggyütt örömmel útazánk 

Azólta hány szíves beszédek valának, 
Mellyek szánkból költsön szívünkből folyának ! 

Te tudod azt. Múzsám ! és Te, ő Múzsája ! 
Mit szólt e' két barát' és Poéta' szája ? 

Én ugyan. Barátom, ha bár távol vagyok, 
Szívembenn Nevednek eggy darab részt hagyok, 

'S bár bele a' Gondok táborosann járnak ; 
Mégis ott áldozom Néked mint eggy Lárnak. 

A többek közt hogy bé szóltál ablakomba. 
Énis jót kívántam Néked ; de azomba 

Múzsáddal játszódván Múzsám, ham arjába 
E' dalotskát zengé kisded Hárfájába: 

Tréfás magyar dal, 

A' mint beszéli Trattner, Patzkó, 
Most jött ki eggy Istória. — 

Nem jó benne, mondja Latzkó, 
A1 sok Teketória. 

Ha Semminél több Valami, 
Tsak Probatio Calami, 

Mind az a' mi ! — stb. 

Ezen dal volt az, melyet Csokonai levéltöredék gyanánt vett 
föl versgyűjteményeibe. Mi csak első versszakát közöltük, mert 
ez a kiadott szövegtől eltér; a többi azonban teljesen egyező. 

A Mátyásihoz intézett levél kiadása alkalmából átvizsgáltuk 
a M. N. Múzeum könyvtárának mindazon kézirati köteteit, melyek 
Csokonai költészetére vonatkozó adalékokat őriznek s a melyeket 
eddig sem a kutatók, sem a kiadók nem méltattak figyelemre. A szép 
gyűjtemény egy része eredeti versekből és levelekből áll, más része 
másolat. Az utóbbi csoport értékét nagyban emeli az, hogy köz
vetlen a költő kéziratai után készült darabokat tartalmaz. Kétes 
eredetű másolatban csak két érzékies költeménye van meg : Az istenek 
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osztozása, és Miiitat omnis amans. (Quart. Hung. 962.) Ezeket, 
mint Csokonai kiadatlan költeményeit, a «Figyelő» X—XI. köteteiben 
Abafi Lajos közölte, a mire csakugyan nem volt szükség, mert Kelem-
földy már korábban közzétette Őket az 1845-ki lipcsei kiadásban. 

A másolatok érdekes darabja pl. az a díszes füzet is (Quart. 
Hung. 512.) mely azon alkalomból készült, midőn Gr. Zichy Károly 
és Gr. Károlyi József 1794. jul. 5-én a debreczeni ref. collegiumot 
meglátogatták. A hosszú vers-cyklus tulajdonképen ünnepi játék 
volt, melyet a debreczeni iskola poétái részint szavalva, részint 
énekelve adtak elő. Az arany betűkkel ékített díszes füzet kétség
kívül az ünnepelt uraságok számára készült. Erre mutat az utolsó 
lap is, melyen ez olvasható : «Alázatos térdhajtással ajánlja Csokonai 
Vitéz Mihály a' szép Tudományok' Közönséges Tanítója, a' Szerző.» 
E cyklus megvan elegyes költeményei közt A korán meg
tisztelt virtus czímen, de egészen eltérő sorrendben és tetemes 
kihagyásokkal. A kézirati szöveg azon versen kezdődik, mely a 
kinyomatott szövegben az Énekek közé szőve Beszéd czímen 
szerepel. A kéziratban csak a két első sor eltérő, mely így hangzik : 

A Nagy GRÓF KÁROLYI JÓZSEFET, 's Isteni 
Fényű Virtusait kezdem énekleni. stb. 

A befejezett beszéd után külön lapra irva ezen versecske 
következik : 

Én-is itt a' Hegy tövében, 
Hol nem igen meredek, 

NAGYSÁ'DNAK magam nevében 
Apró violát szedek ; 

És laurusához kaptsolva, 
Bemutatom kéz' tsókolva : 

Vegye tőlem kegyesen ! 

Ez hiányzik a kinyomatott szövegből, valamint az utána irt 
következő vers is, melynek az idézett versszak tulajdonkép csak 
előhangja volt: 

AZ ÉLŐ NYELVEN TETT KÖSZÖNTÉS. 

Eljöttetek hát, óh, Haza' Nagyjai ! 
Ditső Személyek ! a' kiket a' mai 

Idó'k örömmel énekelnek 
'S Glória' Vára felé emelnek. 
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Nagy Nemzetünknek Tsillaga. GRÓF ZICHY! 
Dítséretinknek érdeme tsak kitsi': 

És így talám homályosítjuk. 
Majd ha Nagy Érdemidet nagyítjuk. 

Nagy GRÓF, Ditső Vér, KÁROLY! Nagy Nemed1 

Nagyobbra fogja vinni Nagy Érdemed : 
Mi hát, kik e' kis völgybe' ülünk. 
Mélly özönébe nem-is merülünk. 

Köszönni még-is Tiszteletünk vezet, 
Tsókolni légyen hát szabad e Kezet ! 

Hadd zengjen illyen szíves Ének 
A' Magyarok kegyes Istenének : 

Ditső Hazánknak Nagyjai, Éljetek ! 
Járjék az Érdem' Istene Véletek. 

A' Virtus értz bástyája légyen 
'S Több Koszorút Fejetekre tegyen. 

Múzsánk' vegyétek Isteni szárny alá, 
Ezt már sok árva Múzsa tapasztala ; 

Hogy védjen illy hatalmas Aegis' 
Béfedezése alatt az Ég-is ! 

Ezen vers után az énekek szövegei következnek s közben az 
énekek dallamai is le vannak kótázva azon helyeken, hol az 1805-diki 
első kiadásban a szöveg három részét jelző római számok állanak. 
A megzenésítés nem eredeti, mert Mátray Gábor a kéziratba később 
azt jegyezte, hogy csak egy XVJII. századi ismert magyar dallam, 
menüett és polonaise egyszerű alkalmazásával van dolgunk. 

Midőn költőnk a kinyomatott töredéknek «A korán megtisz
telt virtus» czímet adott, igen világosan megindokolta, hogy a 
személyes vonatkozású, aesthétikailag sovány, de bókokkal túlságig 
megrakott rész elmaradt. Ma azonban a költő teljes és kritikai ki
adása az elhagyott részt nem mellékelheti s az életirónak észre 
kell venni benne, hogy Csokonai a mindig keresett, de soha meg 
nem talált Mecaenásról már «közönséges tanító» korában is álmo
dozott. 

A Csokonaira vonatkozó kéziratok közt terjedelemre és értékre 
nézve azon kötetek állanak legelői, melyek a költő egyik kebel
barátja, Nagy Gábor debreczeni ügyvéd és szenvedélyes gyűjtő hagya-
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tékából kerültek a m. n. múzeumi könyvtár birtokába. Alakjuk szerint 
három kisebb terjedelmű kötetbe vannak csoportosítva a következő 
könyvtári jegyek alatt: Fol. Hung. 893., Quart. Hung. 959. és Oct. 
Hung. 333. — Az első ily czímet visel: «Csokonay Vitéz Mihály 
Versei. Leírtam az ő maga saját kézírásából. 1796.» Tartalma 
szerint 19 költemény másolatára. A pásztor király czimű három 
felvonásos énekes játékra és egy levél eredeti kéziratára oszlik. 
A másolást jelző czím tehát nem illik az egész kötetre. A pásztor
játék I. felv. 1. jelenésének azon sora után, melyben Eliza üdvözli 
Amintást, ezt olvassuk : «Ettől fogva végig saját kézírása Csokonai
nak. Feljegyezte Nagy Gábor.» 

A kötet két utólagosan bejegyzett apró versen kezdődik ezen 
jegyzet kíséretében : «Az elsőt irta Puky István Úrnak egy a' Kedvese, 
's azután Felesége által adatott akkor módiba lévő, Ánglus aczélkereszt 
eltört darabjára. 'A másodikat Alexandra Paulovna Herczegasszony 
halálára 1.801.» A keresztre irt következő vers eddig ismeretlen: 

Reményt reményit az Ifjacska. 
Hányván a' sors habja ; 

Eltört, eltört a' vasmacska, 
ímhol a' darabja. 

A másik rövid vers Schedel kiadásának 786, lapján olvasható. 
Kiadónk a fönti négy sort könyve XCII. lapján az elveszett költe
mények 179. száma alatt A fiatal remény czímen említi, s a szöveg
ből csak e sorát ismeri: «Remélt, remélt egy ifjacska . . .» Világos 
tehát, hogy az általunk közölt versecske az, a mit eddig elveszett
nek tartottunk. A mi az első sor kétféle szövegének eltérését illeti, 
mi a Schedel közlését tartjuk helyesnek. Nagy Gábor másolatának 
ízetlen szójátéka már csak azért sem lehet eredeti és hiteles, mert 
javítás útján jött létre; eredetileg nála igy volt írva «Reméllt, 
reményit. . » stb. 

Irodalomtörténeti szempontból igen fontosak az idézett jegyzet 
alá irt következő sorok : «Meg kell jegyezni, hogy a Lillában 
lévő darabok már á Komáromi esmeretség előtt sokak meg
voltak, 's későbben alkalmaztattak Lillára Nevezetesen: I. 2., 
4., 7., 8., 15., 16; II. 23 ; III. 31., 37., 41., 44., 47., 48. Ezekhez 
járulnak: I. 5., 13., mellyeket bizonyos alkalmatosságra 1802. egy 
septemberi estvén nállam Euridycéhez irt, 's később változtatott 
Lillára.» Csokonai az Élőbeszédben maga is jelzi, hogy a Lilla-
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dalok keletkezési ideje visszanyúlik egész 1793-ig; de csak egyet
len dalát nevezi meg, az I. 15. számút, mint a mely az 1797—98-iki 
ismeretség előtt keletkezett. A mire bennünket Nagy Gábor figyel
meztet, abból Schedel csak azl. 2., 4., 8., 15., 16., all . 23.. és a III. 31. 
számúakat ismerte ; a Nagy Gábor által megnevezettek mellett 
azonban az I. 3., 9., 10., 11. ; II. 19., 22., 27., 29.; III. 30., 32., 33. 
és 34. számúakról mutatta ki, hogy 1797 előttiek. Ha most már a 
két eredményt összeadjuk, a 48 Lilla-dalból 20 darabot ismerünk 
olyannak, melyet Csokonai a Lillával kötött ismeretség előtt irt. 

A kötet tulajdonképeni tartalmát képező költemény-másolatok 
több szempontból érdeksek. Az 5. sz. alatt pl. Az Ekhóhoz czimű 
kis költeményt közli az eddigi kiadásokban található szövegtől 
egészen eltérőleg : 

CL 

Panaszimat elegyes Óhajtással 
Kettőztetem, óh ! 

Jere velem az Egeket Jajgatással 
Kérni bús Ekhó ! 

Te, vad havasok' kősziklája. 
Te. szomorú Ekhó' hazája ! 

Jajgass vissza reája. 

Az eddigi kiadásokban a Csokonai által sajtó alá rendezett 
Ódák (1805-diki kiad.) megkurtított szövegét olvassuk ezen kezdő 
sorral: «Panaszimat óhajtással...» Az «elegyes» szó elhagyása 
lehetett aztán oka annak, hogy Schedel a kiadatlan munkák közt 
(125. sz.) fölemlít egy «Panaszimat elegyes . . . » kezdetű költeményt 
s hozzá teszi, hogy elveszett. Dr. Illésy János a «Figyelő» XXIII. 
265—69. lapján közölt adalékokban valószínűnek tartja, hogy ez 
azonos a rég kinyomatott «Panaszimat óhajtással . . . » kezdetű 
verssel. Azonosságukat közlésünk teljesen kétségtelenné teszi. Az 
így elveszettnek tartott költeményekre vonatkozólag Illésy még 
ötről tudja kimutatni, hogy azok más czímen benne vannak már 
a Schedel-féle kiadásban. Ezen érdekes számot kéziratunk alapján 
kettővel lehet szaporítanunk. A kiadatlan költemények felsorolásá
nál Schedel a 110. számú s Jöszte poétának czimű ódát is el
veszettnek véli. Nagy Gábor másolatában a 6. sz. költemény visel 
ilyen czímet s azonos az Ódák I. könyvének rövid berekesztő 
darabjával, melynek Csokonai később Hívása a múzsának czímet 
adott. Elveszettnek tartja Schedel a 11.1. sz. alatt említett dalt is, 
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mely Szerelmes panaszok czímet viselt. E czímen Nagy Gábor 
másolatában a Lilla-dalok J. 4. sz. darabja, az Édes keserűség 
szerepel. Ezen dalra Schedel maga is megjegyzi (933. 1.), hogy 
első czíme Szerelmes panaszok volt: tehát a mi másolatunk 
azon időből való, midőn az elkeresztelés még nem történt meg és 
így igen éles világításba helyezi a tudós kiadó kevésbbé alapos 
eljárását. 

Tgen érdekes adalékot olvashatunk még a másolat 7. száma 
alatt, hol A feléledt pásztor ez. költeményhez találunk pótlékot. 
Az eddigi kiadásokban csak a Tirzis és a Laura szájába adott szöveg 
van közölve, míg Nagy Gábor 17 ĵ9-diki másolatában ezt találjuk 
irva: «a' két első verset lásd Uránia 3-dik köt. a' 3-dik vers pg. 
így van: 

Mind a? ketten: 

Boldog Pár ! melly ülvénn a' szerelem' bíbor köteleim. 
Nyugszik az ápolgató Gráciák nyájjas kebelénn. — 

Szebb már a Nap ! 's vidámabb fénnyel mosojog az Ég. 
Hogy Szívünkbenn ég 
Eggy forró büség. — 

Jertek víg esztendők ! 
Örömmel telendők ! 
Ezer jókkal kecsegtetnek a Jövendők !» — 

Az így kiegészített költeményt először Mátray Lajos közölte, 
— de Fazekas Mihály «felfedezett ismeretlen versei» között. A felü
letes kiadás miatt vitássá vált tulajdon Csokonait illeti, ki az 
Urániában közölt szöveget később gyökeresen átdolgozva adta ki 
ódái között. Hogy a kéziratban maradt részt a gyökeres átdolgo -̂
zás alkalmával is feleslegnek tekintette, csak helyes érzékéről 
tanuskodhatik. 

A versgyűjtemény és pásztorjáték után levelek következnek. 
Ezen csoportot Nagy Gábor a következő megjegyzései vezette be : 
«Ő keveset levelezett. Debreczenben lakván a' Kollégiumban 1795-ig, 
nem volt szüksége a' Levelezésre ; 's ha írt is, kis darab 's hányt-
vetett papirosra irt, és azok elvesztek. Azután idejét Komárom
ban, Csurgón, Csákváron, 's Puky István Űrnál töltötte. Végre 
1801-ben visszajött Debreczenbe 's nállam sokat múlatott. Nállam 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. 2 
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írta extempore ezen két Ódáit : Te éjjnek csendes Királynéja, 
Euridicem szép Barátnéja 's a t. Lilla I. 5. Ismét : Remény 's kétség 
között epesztem 's a t. Lilla I. 13., mellyeket előttem tudva lévő 
okok miatt Euridicére irt ; de azután Endymionra 's Lillára változ
tatta. — 1797. Oct. Csákváron találtam 's elvittem magammal 
Bicskére. — Baráti nem éppen olly alacsonyok voltak, mint, még 
a' Külföldön is, kitrombitálták. Nevezetesen : Prof. Buday Ésaiás, ki 
Tanítója volt ; Prof. Szilágyi Gábor nagyon is szerette, míg Csokonay 
a' Nagyerdőn a' Tanítványival az : Én Gyilkosa Gömbötznek stb.1 

el nem énekeltette 1794. Tavasszal. — ő 1793. egy Énekes Víg
játékot készített 's adatott elő a' Debr. Kollégiumban, mellyel sok 
Ellenséget csinált. Ezen Versek abban vágynak : a' mint neki, ki 
a' Musikához is értett, több Darabjai is, úgy ez is nótára készítve. 
Ezeket a tisztelt Professor a Feleségire czélzőknak lenni vélte. — 
kit Oláh Ersinek hivtak 's fel ván, akkor vette el. — Préd. 
Kovács József, a' ki Tanítója volt ; maga Kazinczy Ferencz Úr is, 
Dr. Földy János, Dr. Szentgyörgyi József, Préd. Lengyel József, 
Préd. Szikszay József, Fráter István, Puky István, Gróf Festetics 
György Patrónusa, Gzindery Patrónusa, Dr. Sándorfi József, Préd. 
Diószeghy Sámuel, Prof. Schwartner Márton, Dr. Nagy Sámuel, 
Prof. Szombathy János. Prof. Kövy Sándor, Kiss Imre, Fazekas 
Mihály, Fábri, Kengyel Lajos. Szathmáry Mihály, Csohány József, 
Vincze Pál, és én. — Ha nem nagy Aristokrata Nevek is ; de még 
is, legalább a' Tudományok köriben, nem mind megvetendők ! » 

Ezúttal a bevezetésnél tovább nem megyünk ; bár a levelek 
csoportjában sok olyan adalékot találhatnánk, melyet költőnk élet-
irói nem részesítettek kellő figyelemben. A gazdag névsor közlésé
vel azoknak véltünk szolgálatot tenni, kik netán a Csokonaival érint
kező s a hozzá közel álló egykorúak irodalmi hagyatékában akar
nának további kutatásokat végezni. Mi most csak két ismerősének 
irataiban forgattunk és csak a versek körére szorítkoztunk. A kis 
körön belől elért eredmény magában véve nem sok; de elég 
jelentős, ha meggondoljuk, hogy míg minden ilyen apróságot fel
színre nem hoztunk, hiába várjuk — pedig ugyancsak várjuk — 
a költő összes műveinek kritikai kiadását. 

1 E dal szövegét már kiadta Sárvári Pál Csokonai életrajzának töre-
dékvonalai-han. Kisfaludy-Társaság Évlapjai, VI. 404. 1. 



A MAGYAR 

TUD. AKADÉMIA KÉZIRATAINAK RENDEZÉSÉRŐL. 

JAKAB ELEKTŐL. 

I. 
E tárgyról a jövő év végén szándékozom tüzetesen irai 

a mikorra a M. Tud. Akadémia kézirattára rendezésének bevégző-
dését remélem, ha egészségem megmarad s valami előre nem 
látható akadály elém nem gördül. Most csak előzetesen, s a tárgy 
egész köréből kiszakítva mondok el a rendezésről egy-két átalá-
nosságot s az én idei rendezésemből néhány érdekes leletet ismer
tetek meg. 

A rendezés ABC-jének tartom külön czédulákra vagy lapokra 
irt általános, betűszerinti vagy tárgyi és szak-katalogus 
készítését. Az általános katalógusba minden kéziratnak bele jő 
szerzője egy, a czímben kifejezett tárgya a másik czédula-kataló
gusba. Hosszas tapasztalás s a kutatók és tudósok keresési és 
kutatási igénye és nyomozása tanított meg engem arra, hogy 
csak egyik katalógus nem elég, sőt kivált a tárgyi katalógust néha 
2—3 néven föl kell venni, a szerint, a mint azt a kézirat terje
delme s czímének egyik vagy másik tárgy része és főneve alatt 
keresik, kérdezik s előadását kívánják. Az elsőt betűrendben kell 
elhelyezni, az utóbbiakat szakok szerint. Lesz tehát az általános
ban 25—30 külön csoport, 2 — 3 kötetbe osztva, a szakkatalógus
ban annyi csoport, a hány szak van, a nagy szakok önálló köte
teket alkotnak, a kisebbekből 2—3 egyet. A szakok megállapítása 
a tudományágaktól és kéziratanyagtól függ. Ez nehéz, s csak több 
szakember megkérdezése s nézeteik egyeztetése által eszközölhető 
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helyesen ; sőt így is megtörténik, hogy idővel, a gyakorlati alkal
mazás után kitűnik, hogy e vagy ama kézirat nem kellő szakba 
osztatott be, s ezt a kézirattárnok azonnal igazítsa meg, mihelyt 
észrevette s a hibás beosztásról meggyőződött ő, vagy meggyőzte 
más szakértő. 

Hány szakra osztották be a m. tud. Akadémia kézirattár őrei 
az ottani anyagot, érintett későbbi tudósításomban fogom a közön
séggel tudatni. Itt egyelőre csak ennyit akartam jelezni. 

A rendezés alapelve az, hogy a kézirattár összes anyaga 
czédulakatalogusba legyen véve. s minden ott képviselve levő 
tudományi ág, kérdés, személy és tény forrása és adatai a lehető
ségig könnyen és hamar megtalálhatók legyenek. Ne legyen tehát 
rendezetlen rész, vagy — a mint értelem nélkül szokták mon
dani — «limbus«, s ne legyenek a kézirattárban nem tudott, nem 
constatálható, elő nem adható adatok és irományok, hogy a tudós 
és iró legyen bizonyos benne, hogy ha e vagy ama levéltár kata
lógusait s tárgymutatóit átvizsgálta, a mi ott található, mindent 
megtudott, föltalált és fölhasznált ; elrejtve, megismeretlenül ott 
semmi tárgyára vonatkozó nem maradt. Lelkiismeretes irót a 
kritika ellenében csak ez véd meg. 

A tárgyakra és személyekre nézve sokszor hallottam azt a 
megjegyzést : kár, hogy a rokontárgyú adatok és irományok nincse
nek csoportosítva. Ez megkönnyítené a megrövidítené a kutató 
munkáját, sok fáradságtól és idővesztéstől kiméivé meg őt. De ez 
a kézirattár-rendezés második és magasabb stádiuma, első rende
zésnél ez lehetetlenség. A kézirattárak időről időre gyűlnek ajándék, 
vétel, öröklés czímén. Ezek sokszor nagy gyűjteményeket alkotnak. 
A kézirattárnok nem várakozhatik rendezésével, meg sem zavar
hatja már kész szakköteteit, a melyeknek megszabott terjedelme, 
táblája, jelzése, száma, helye van, hogy azokkal egyesítse, közéjök 
beoszsza, utánuk vagy melléjök sorozza ; mert azt a dolog tech
nikája s a mondott akadályok nem engedik. Neki a mint egy vagy 
több gyűjtemény vagy szerzett anyag keze alá jő, azonnal föl kell 
azt dolgozni, szakjaiba a folyó számok, az ivrét, negyedrét, nyol-
czadrét sorrendjébe, természetök, alakjuk s nagyságuk szerint be 
kell osztani. így természetesen ugyanazon történelmi vagy élet-
irati kérdésre vagy egyénre nézve ugyanazon szakban vagy a 
rokonszakokban több kötetben lehet adatot és forrást találni, s ezt 
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a kutatónak mind egyenkint kell kikeresni és előkérni. De — a 
mint érintve volt — ez az első rendezéskor máskép nem lehet
séges, méltányosan ilyen nem is kívánható. Ennek ideje majd 
akkor jő el, mikor az egész kézirattár úgyszólva nagyjában ren
dezve lesz, s a közszükségérzet kívánván s a pénzügyi állapotok 
megengedvén : az Akadémia a kézirattár összevont tárgyak szerinti 
csoportosító czédulakatalogusok készítésével 2—3 egyént meg
határozott fizetéssel kinevez és hivatalba állít. Ezt elébb kívánni 
nem jogos kívánság. Ez lenne aztán a tudósok és írók katalógusa. 

A rendezés szintén magasabb fokát tenné a colligatumok 
indexbe vétele. Rendkívül időrabló a kutatóra nézve, hogy ő egy 
colligatum 50—100 alkatrészéből maga keresse ki a neki szük
ségest ; ellenben nagy könnyebbségére lenne annak elején vagy 
végén a tartalmat átpillantani, s csak azzal foglalkozni, a mi neki 
kell, s nem tölteni el idejét néha gyümölcsözetlen kereséssel. — 
De egy rendezővel e czél sem érhető el, kivált ha annak csak 
két munkaórája van díjazva — elég szerényen. E czél is legalább 
egy külön egyénnek rendesen s a napnak munkára szánt egészen 
való dolgozással, értelmi — nem kézi munkáshoz szabott — 
foglalkozást megillető tiszteletdíj vagy rendes fizetés mellett alkal
mazásával lenne elérhető. Egy egyén pár óra alatt a rendezést, a 
colligatumok indexbe vételét s az olvasó és tanulmányozó irók, 
tudósok és egyetemeken készülő ifjak kiszolgálását, kéziratok kiadá
sát, visszavételét, felvilágosítás és utasítások adását el nem végezheti. 

A rendezésnél lényegesnek tartom a könyvvé alkotott kéz
irat alakjának föltétlen meghatározását s a szerinti beosztását. 
Ezt kívánja a kézirattár külsőjének alaki szépsége, az aesthetika, 
a jó izlés, a polczoknak ehhez alkalmazása s a czélszerű elhelye
zés. Nincs boszantóbb a szemnek, sértőbb az Ízlésre nézve, s nem 
matat inkább primitiv állapotban egy levél- és kézirattárt, mintha 
ivrét, negyedrét, nyolczadrét alakú könyvek, füzetek, colligatumok 
egymásután vannak katalógusba véve s így helyeztetnek is el. 
Ez valóságos barbár állapot. Külföldi kézirattárakat látott utast 
és tudóst szörnyen megbotránkoztat az ilyen, s kedvezőtlen Ítéle
tet alkottat vele akaratlanul is azon nemzet műveltsége felől, a 
hol ilyet lát. 
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11. 

Áttérek a M. Tud. Akadémia kézirattára rendezésének köze
lebbi leleteire. 

Egy könyvállvány 4—5 polczán, a teremnek kissé homályos 
részében, kettős sorban, rendkívül tömören, a mint mondani szokás, 
zsúfolva volt fölállítva és elrakva a theőlogiai és philosophiai 
szak. Az oszlopra szögezett kis jelző táblák egyikén e felirat : 
Theologia, a másikán : Philosophia. Két tudományi szak, melyek 
egykor küzdelemre hivták fel a tudósokat, cselekvő részvétre a 
közönséget, ma békében férnek meg együtt, nem háborítják ők 
egymást s a tudósok őket. A tudás e két nagy birodalma át van 
engedve csöndnek, molynak és penésznek ; csak a szú foglalkozik 
velők, mállasztva halkan a könyvek fatábláit ; csak a korhadás 
emészti a légből nedvet kapott füstös leveleket. A pók beszőtte 
hálójával a polczok szögleteit s háborítatlanul gyűjti oda zsákmá
nyát — a legyeket. Nem érdeklődik e szakok által senki, nem 
keresi, nem olvassa senki, nem támaszt vallási és bölcseleti elvi 
perpatvart senki, mintha át lennének adva a lassú megsemmisü
lésnek. E két szak ez állapotát a látáson kívül a könyvhasználati 
jegyzőkönyv is igazolja. Miért is mívelné a mai kor civilizált 
embere a theologiát ? Ez a papok dolga. Igazítsák, tanulmányozzák 
ők. A polgári állásúak bálványa pedig a realismus : nekik nagy 
hivatal, dús kereset s bővelkedő élet kell. Ők ma és a máért 
élnek, a jövedelmen töprengve, a múltra nem gondolva . . . És a 
philosophiát miért olvasná ? igazságait mi végre kutatná és mívelné 
a modern tudós? Annak szerinte nincs haszna. Miveli gyakorlati 
részét, mely megtanít : miből, miként szerezhető meg rövid időn. 
csekély munkával, az életnek minél több kényelme és öröme ? 

Másfél évtizednél régebben dolgozom e kézirattárban, jól 
tudom, mily kevesen kutattak e két szakban. Azt iram le, a mit 
tapasztaltam. Pedig itt is van sok tudni való becses dolog. . . 

Mikor a polczok sorait megbontva, e kéziratanyagot a ren
dező asztalon végig rakva átpillantottam, s egyikbe, másikba 
kíváncsi figyelemmel belenéztem, elbámultam érdekességén s gazdag
ságán. Először a táblás, kész köteteket és kötött csomagokat, majd 
az egyes iratokat különítettem el, a kötetek elrongyollott tábláit s 
a megszakadozott leveleket megragasztottam, a csomagok tartalmát 
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meghatároztam s czímek alá vettem, az egyes iratokat természe
tük s hovatartozásuk szerint kötetekké alakítottam s mindkét szak 
anyagát tárgyi sorba és kapcsolatba hozva dolgoztam fel. Ilyképen 
mindenek előtt a theologiai és philosophiai latin szakkifejezést 
egyház és bölcselem magyar szakszókkal cserélve fel : több napi 
megfeszített munkálódás után a két szakban talált s önálló köteteket 
tevő vagy általam kötetekké alkotott kéziratokból 40 ívrétű 86 
4-edrétű, 11 nagy 8-rétű, 15 kis 8-rétű, 1 12-rétű, összesen 132 
kötet, különösen pedig a többieket becsben sokkal felülmúló I—VI 
oly becses kötet kézirat vált ki, melyeknek mind könyvészeti, mind 
történelmi érdekes voltát a szakemberek el fogják ismerni, mihelyt 
azokat kezökbe veszik. Lássuk időrendi sorban. 

III. 

I. NICOLAI LYRANI Postula in Prophetas omnes. 
Ezzel összekötve s egymásután irva: 
Vener. Beda in Apocalypsim. 

E könyv tehát Lyra Miklósnak az összes próféták könyveire 
irt — s Bedának a Mennyei Jelenésekről irt magyarázatát foglalja 
magában ; alakja ívrét, keletkezése XV. századból való. góth betű
vel irva; a kezdő betűk a szent irók könyvei és fejezetei elején 
mind díszes nagy alakúak, miniummal vörösen kifestve; a fejeze
tek szövegei fekete vastag góth betűvel vannak irva, gonddal és 
szépen. A könyv tábláján belől meg van jelölve a tartalom, a 
lapokra utalással, honnan meddig terjed egyik-másik iró vagy tárgya
lás, még pedig e szerint: Hic continentur tabule apostolorum 
et maior. et XII minor, prophetar. Machabeor. et Act Apostolor. 

Item excerpta quaedam de glosa [sic] b. Augustini seu 
aliquor. ipsius Psalmor. Fol. 1. 

Item Postula morális Nicolai de lyra s így 
tovább az egész tartalom a 165. lapig. 

Ezután következik Beda Apocalypsise a 177. laptól a 
282-ig. A czímlapon elől ez irás olvasható a könyv keletkezési 
idejéről : Anno domini 1441 [góth számjegygyei irva] Iste liber est 
domus thom. [sic] b. Marie in Geümyk Carthus. Ord. datus per 
düm Stephanum. 
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Az utolsó lap így végződik : Finitus est iste liber per ma-
nus Johannis Höchsteter de nördlinga etc. etc. etc. 

Elől egy levél hártya, azon tul végig szép fehér erős és 
vastag papir. A könyv kötése kemény, ízléses olasz bőrkötés, a két 
felső szöglettől lemenőleg egymást átmetsző vonalokkal ; az első 
lapon közbűi négyszögű díszítések, középen rózsa, más virágok s 
egy szarvas meggörbült állásban ; a hátulsó tábla szintoly 
keresztvonalokkal, kis és nagyobb rózsa- és más virágdiszítéssel, 
közepében réz vagy ezüst kerek díszítés, a mi most hiányzik, és 
csak helye látszik ; a táblákat kettős rézkapocs foglalta össze, a 
mik ma szintén hiányzanak, csak a táblához erősített rész van meg. 

E kézirat ez alakban nincs kiadva, egyes alkotó részei más 
vagy hasonló czímek alatt azonban 1467-en kezdődőleg különböző 
időben megjelentek s az első korszakbeli incunabulumok becsesebbjei 
közé tartoznak. Az Akadémia eredeti példánya, mint igen tiszta és 
ép kézirat, a Godexek közt méltán foglal helyet, s e szak tudo
mányi becsét emeli. Be van osztva az ivrétű Latin Codex-ek 
13. száma alá. 

II. DIOMEDIS. CARAFAE COMITIS. MAGDALONI. DE INSTI-
TVTIONE VIVENDI. AD BEATRICEM ARAGÓNIÁM. PANNÓNIÁÉ 
REGINAM. PRAEFATIO INCIPIT FELICITER i 

E czím virágfűzérbe van irva az előszó negyedik lapján, 
mely virágedényből [Vasa] indul ki s hosszúkás körben fölfonódva, 
fenn nefelejtsben végződik. A könyv tárgya Beatrix királynénak 
Mátyás magyar királyhoz férjhezmenetelekor s Magyarországra 
érkeztekor atyja által adott oktatás az iránt : mint viselje magát 
uj hazájában és uj életviszonyai közt? írója gróf Karafa. Megelőzi 
Colantonius Lentulusnak előszava, a ki az olasz eredetit latinra 
fordította, a mire felhivatását megtiszteltetésnek vette, mert hálával 
tartozott a gróf iránt, a ki vele Socrates bölcseletét megismertette. 

1 E becses régi történelmi kincset — a mint értesültem — most adta 
ki egész terjedelmében a «Magyar Könyv-Szemle» tudós szerkesztője ; de én 
a M. T. Akadémiában levő s katalógusba az idei rendezés alkalmából vett 
igen díszes másolatát ismertetem, a mire az érdemes is. 
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Az előszó után van a füzérbe irt ajánlat (Dedicatio), ezután a 
czímlap, melynek középpontján királyi trónterem látszik ; aranyos 
mennyezet alatt királyi széken ül Beatrix királyné, fején korona, 
földig leomló vörös női palástban, előtte kék tunikában térdelve 
nyújtva át könyvét az iró, egyik oldalon aranyozott betűvel irva 
e szók olvashatók: DIOMEDES PERPETVO FIDELIS, a másikon 
a királyi szék alján : BEATRIX REGINA. A kép alatt a tróntermet 
ábrázoló arany keret egy másik kis négyszög keretében van az 
oktatás ez öt első sora: 

CVM SEMPER iis j parendum mihi Statu j erim: quibus 
ratio et | iura parendum esse praescribunt pro j fecto sentio. Sacra 
Maiestas in quantum stb. 

A C betű arany keretében is ki van festve az iró, könyvét 
tartva kezében. A tróntermet képekkel és más jelképfestésekkel 
díszített, jobbfelől és felül 1 centim., oldalvást 8, alant 4 centim., 
széles aranyozott keret veszi körül. Az alsóban két szárnyas angyal 
hat részre osztott paizsot tart, alatta e szó : FIDEL1TAS, s a melyet 
Magyar- és Csehország, Aragónia és Nápoly, ugy a Hunyadi-ház 
hollós czímere ékesít, két szögét két férfi-alak, egyik koronás 
fatörzset tart, ez Brassó város czímerének látszik, mintha ama 
jelszó kifejezése lenne: AD RETINENDAM CORONAM; a másik 
férfi kigyót szorít markába, másik kezébe buzogányt, a miben 
szintén a koronavédelem eszméje fejeződik ki ; feljebb koronás 
paizsban égő csipkebokor, a mi a királyné vallásosságára vonat
kozik; középen egy másik nemtő egybekötött vesszőnyalábot és 
zászlót tart melléhez szorítva, szintén az egyetértés és hősiesség 
jelzése végett ; még feljebb méhkosár a bőség, s legfelül az igazság 
istennője mérleget tartva kezében az igazságosság jelképezésére ; a 
felső keretben kigyó tekerődzik végig, közepén tengeri nyest s a 
kigyó mellén, derekán és hátulsó felén e három részre osztott szó : 
DE CO RVM. 

Az oktatás czélja az volt, hogy a királynét — bár az kora 
felett érett volt és bölcs, s bizonyára különben is mindent tudott, 
mit és hogyan kell cselekednie — figyelmessé tegye: mint igaz
gassa lépéseit, a mint Nápolyból, az atyja országából elindul s 
Pannoniába. férje országába megérkezik, hogyan viselje magát 
térjével a magyar király ő felségével, annak anyjával, az ország 
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főrendéivel, s általában országa alattvalóival és szolgáival szemben. 
Külön fejezetei az oktatásnak ezek voltak: 

Az Isten tiszteletéről, az emberek rokonszenvének meg
nyeréséről, hogy viselje magát bátyja, a kalabriai herczeg 
iránt, hogy a többi rokonok iránt, mire vigyázzon a főren
dekkel és udvari emberekkel szemben, az ajándékadás mód
járól, az egyházak látogatásáról, mire ügyeljen, midőn atyjá
tól elválik, hogy viselje magát Magyarország Nápolyba jött 
követei iránt, hogy azok iránt, a kiket a király útjában elébe 
küld, hogy a király tanácsosai iránt, az utazás alatt mire 
ügyeljen, hogy utasítsa azokat, a kik kíséretében lesznek: 
inasait és szolgálóit, mire ügyeljen Rómában, a pápánál 
tisztelkedésekor, mit kérjen a, pápától, mire vigyázzon a többi 
városokban, utazás alatt és éji megszálláskor, ajándékokat 
adni el ne mulaszsza, még ha neki semmi sem marad is, a 
kíséretéről való gondoskodásról, titkáráról, az idegen nemze
teket igyekezzék megnyerni, mit tegyen azokkal, a kiket a 
király elébe küld, mit a királylyal, ha elébe jő, hogy napá
jához gyakran írni gondja legyen, mint viselje magát férje 
és napája, iránt, a hitves tartozik férjének mindenben tetszé
sét keresni, utazása alatt a, főrendektől tudja meg férje szokásait, 
mire ügyeljen férjével való első találkozáskor, férje iránti leg
főbb tiszteletéről, a szolgáló leányok szobáiról, mit tegyen a 
férje által elébe küldött férfiakkal és hölgyekkél, a kiket a férje 
szeret, őszintén szeresse, akaratát és érzületét férje iránt napája 
előtt is bizonyossá tegye, ha férje kedvetlenségét látja, magát 
irányában igazolja, a mit atyja iránt megtett, férjénél se 
midaszsza el, férje pénzeit jól használja fel, a cselédség fizeté
séről gondoskodjék, a magyar nyelvet igyekezzék már az úton 
kísérőitől és szolgáló leányaitól megtanulni, férjétől tudja meg 
a menyegzőre küldendő követek nevét, az ajándékokról, házas 
életöket tegye minél kellemesebbé, férje személye iránt legyen 
tisztelettel, kiket hallgasson és kiket utasítson vissza, atyjának 
és rokonainak gyakran írjon, a pápának szintén. 

A barminczhat kis 8-adrét levelet tevő finom fehér regal 
papirra irt érdekes latin kézirat így végződik : Jacobus Francini 
scripsit Parmae 1774. Ex Apographo Joh. Marci Oynici. exis
tente in Bibliotheca Regia Parmensi. A másoló e szerint 
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Francini Jakab, pármai királyi könyvtári tiszt, a ki azt 1774-ben 
irta le Cynicus Márk János eredetijéből, az eredeti 1476-beli, a 
mikor a nagy király másodszor nősült, s Beatrixet hitvesül vette. 
A másolat tehát háromszáz évvel későbbi korban készült. A feje
zetek végig veres betűvel vannak irva. a kezdő betűk mind díszes 
arany négyszögben kék szinre egytől-egyig kifestve. Az egész egyike a 
legjobb Ízléssel s legszebb külalakban kiállított codexmásolatok-
nak, melyet én az Akadémia Latin Codexei 8-rét osztályában 
3. szám alá helyeztem el s ott meglátható. 

III. LEGES COLLEG1I ALBENS1S BETHLENIANI ANT1QUAE. 

ívalakú, kemény táblába kötött könyv, czifrázott fekete bőr
sarokkal, a czímlapon elől egy szentirásbeli hely van: I. Timoth. 
I. r. 7., 8., 9. verseiből, belől Melanchton Filep intése a tanulók
hoz, s az iskolafőnök (Senior) esküje. 

Ezután következik a tanuló ifjúságot illető I—XII. iskolai 
törvény az Isten iránti kegyességről s az ifjak élete jámborul foly
tatásáról, az iskolai isteni tiszteleteken, reggeli és esti imákon 
(preces), a halotti ünnepeken való megjelenés, a nyilvános elő
adások látogatása, az imákon kegyes, a tanításokon komoly ma
gaviselet, a városon illendő megjelenés és szerény, tisztességes 
beszédfolytatás, az iskolai irálygyakorlatokon, ismétléseken pontos 
megjelenés és figyelmezés, józanság, veszekedések, lárma és éji 
tivornyák kerülése, a történhető sérelemnek az igazgatónál jelen
tése s az orvoslásnak attól várása, iskolába menéskor az év elején 
nevük beírása s eltávozáskor az igazgatótól beszédben elbucsúzása, 
a tanítványok szorgalmas tanítása s okos fegyelemben tartása, a 
szünidőknek egy időben, kedvezések nélkül kihirdetése s teljesedésbe 
vétele, s a ki e törvényekkel ellenkezőleg viseli magát, megfenyí-
tése, szükség esetén kiz aratása is rendeltetik. 

A XII-dik törvény után következik XV fegyelmi törvényczikk, 
azután az iskolafőnököt illető VI, a számvevőt (Contrascriba) 
illető V, a gazdát (Oeconomus) illető szintén V törvényczikk, be
zárja az ellenőrnek (Explorator) adott utasítás. 

Nem levén e törvénynek keletkezési éve s napja sehol 
kifejezve: időkoruk nem határozható meg. Szintígy kelet nélkül 
adta ki maga az alapító fejedelem is az iskola igazgatóját, tani-
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tókat és az iskolai javalomban részesülőket (Alumnus) illető 
reformáló szabályrendeleteit I—XXII. pontban, s így zárja be azokat: 

Ezek mostanra és minden időkre, a mi fejedelmi tekintélyünk 
alatt szerkesztessenek törvény alakjába, s mindenkitől szigorúan 
tartassanak meg a főtanoda régi törvényeivel együtt. 

Aláirta a fejedelem s fejedelmi pecséttel megerősítette. 
Ezután következik II. Rákóczi Györgynek MDCLVI-n nov. 23-án 

saját nevének aláírása és pecsétjének erőssége alatt kiadott I—XXV11I 
pontból álló ujabb Iskolai Törvénye, melyet a fejedelem parancs
nak (Edictum) nevez, az előbbi különböző törvényeket összesítve 
s úgy a főigazgatóra (Rector Primarius), mint a többi tanítókra 
és a főtanodai egész tanuló ifjúságra tartozó tanítási, fegyelmi, 
javadalomélvezeti stb. ügyágakat uj szerkezetben adja elő, a rész
leteket alaposan kifejti, s a törvények megtartásának erős sanctióit 
állapítja meg ; az iskolának egész Erdélyben főiskolai, úgyszólva 
universitási jellegét mondja ki, kiváltságaiban, birtokaiban és ked
vezményeiben ujabban megerősíti, az iskolai elöljárókat választás 
által rendeli megujíttatni, a javadalmak igazságos és pontos kiosz
tását szigorú ellenőrzés alá helyezi, a tankönyvügyet szabályozza stb. 
szóval : az intézetet csaknem újra szervezi. 

Ez iskola történetét tanulmányozók, mielőtt az általam a 
fentebbiekben ismertetett két fontos fejedelmi szabályozó rendeletet 
megismerik, ne feledjék megolvasni Szabó Károly ily czímü köz
leményét is: «A Bethlen Gábor által alapított gyulafehérvári 
főiskola törvényei», mely az «Erdélyi Protestáns Közlöny» 
1872. évfolyama 1—4. számában jelent meg magyar feldolgozásban. 

Az általam napfényre hozott s a fentebbiekben ismertetett 
Iskolai törvények kézirata be van osztva az Egyház és Bölcse
lem czímü szakba az ivrétű kéziratok 19. száma alá, a hol az 
érdeklődők megláthatják. A XVII. század müveltségtörténetének 
ennél alig van becsesebb emléke. 

IV. AZ TISZTELETES ES BÖCZÜLETES FÉRFIAKNAK, A 
DEBRECZENI BÍRÓNAK ESKÜTTIVEL és az egész város népé
nek, szolgálattya ajánlása után, Istentől minden lelki testi 
jókkal való bűvölködést kevan ; — — — — — — — — — 

Vörösmarty Mihály, 
Posoni Canonok ec. 
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Vörösmarty 1590. és a következő négy esztendőben a debre-
czeniek táplálása mellett az ő ottani iskolájukban tanulgatott — irja 
önmaga — később azonban a katholikus vallásra tért, s ezért sok 
szemrehányással illettetett. Ezen mentegetődző levelében kifejti 
okait : miért kellett neki előbbi vallását elhagyni ; felhozza, hogy 
épen református tanárai tanították arra, hogy vallást kinek-kinek 
magának kell alkotni önlelkiismerete és meggyőződése szerint ; ő más 
hitre térésével alábbi hitrokonainak nem ártott, s mégis oly kímé
letlenül támadtatott meg s oly rút szókkal bántalmaztatott, hogy 
kényszerítve volt önvédelmére könyvet irni, a minek egy kis része 
ez az irás is, melyet így rekeszt be : 

«Azért im énis ezt (érti könyvét) kegyelmeteknek, mint régen 
éltető, tápláló s tanúságomban gyámolító jó tet (így) uraimnak, jó 
és hálaadó szívvel és lélekkel ajánlom s adom : És egyszersmind 
azonoknak (így) nem csak békességben, egésségben s egyességben 
létöket is kevánom. Trtam Posonba, Szent Benedek napján 1643. 
esztendőben, kegyelmeteknek fejenként szeretettel szolgál 
(a mint fentebb neve már látható). 

A kézirat öt ívrétű levelet tölt be rendkívül tömötten, de 
szép kerek betűkkel irva, 3 levelet és másfél 4-rét levél közbe 
ragasztott pótlást, a debreczeni biróhoz és esküdteihez intézett levél, 
egy levelet az olvasóhoz intézett elősző, még inkább valamely 
pártfogójához irt ajánló-levél, végre egy levelet az az iránti fel
világosítás : mi adott okot és alkalmatosságot e védekező polémiái 
irásra ? 

Bizonyos, hogy Vörösmarty e kettős ajánló és védekező levele 
kiegészítője és alkatrésze valamely nagyobb, eddig közzé nem tett 
művének. Gyakori hivatkozás van benne az Ipolyi által kiadott 
Intő s Tanító levélre,1 úgy szintén az 1612. évi Tanácskozásra.^ 
mely azonban Ipolyi kiadványában nem Homonnai Györgynek (a 
mint Vörösmarty itt irja), hanem gr. Batthyáni Ádámnak van 
ajánlva; az Ipolyi által övéinek elfogadott, kiadott és kiadatlan 
müvei közül egyiknek sem egyezik az előszavával, sem czímével. 
Még van egy lehetőség. Ipolyi azt irja, kiadványai I. kötete Pót
lékában és az 53. lapon, hogy Vörösmarty az Intő és Tanító 

1 Ipolyi : Régi magyar egyházi irók. II. köt. 1—192 1. 
2 Ipolyi: Régi magyar egyházi irók. II. köt. 195—316. 1. 
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Levél egy példányát a debreczeni iskolának megküldötte. Ha ez 
áll, akkor ez annak a példánynak kisérő irata lehetett. 

A kéziratot eredetinek tünteti fel a külalak, papir és irás régi
sége, első kézzel tett sok javítás s ezeken kivül Vörösmartynak 
a M. Nemzeti Múzeumban levő saját kezeirása, mely az Intő és 
Tanító Levél czímű 1639-ben megjelent könyvének egy példányán 
látható. Ezért s történelmi becseért én azt a Magyar Codex szak 
ívrétű osztályában 78. szám alá soroztam. 

V. MAGYAR LOGICATSKA, mellyet a kitsindedek számára 
írt APATZAI JÁNOS, egy a tudomány dolgában megkivántatot 
TANATS-tsal egyetemben FEJERVARAT, Nyomattatta MAIOR 
MARTON. MDCLIV.1 

A könyv 8-adrét alakú 32 lapra terjed, ajánlva van a 
Méltóságos Fejedelmi Felségre választott nagy reménységü ifjú 
Rákóczi Ferencznek, kinek az iró örvendetes nevekedést s az 
országban uralkodásra sok esztendőt s hosszú életet kivan. 

Az I. Rész áll 1—32 pontból s kiterjed a 16-dik lap közepéig, 
a TI. Részben 1—6 pont van, végződik a 24. lapon. 

Ezután van TANÁTS, melyet Joachimus Tértim ad 
Apáczai János által egy tanulásában elcsüggedt ifjúnak, s az 
a 32. lapig terjed, e bezáró szóig: VEGE. 

A másoló így nevezi meg magát : Az eredeti nyomtatott pél
dányból leirta Magyarosi Sz. József M.-Vásárhelyt 1863. ápr. 25. 

A könyvtárnok e felvilágosító jegyzést csatolja hozzá: 
«Apáczai János 32 lapra terjedő «Magyar Logicatskájának» 

előlirt másolata, a m.-vásárhelyi ev. ref. főtanoda könyvtárában 
3603. szám, 254. alpont alatt Őrzött, egyetlen ismert, eredeti pél
dánya után készült. 

A kis 8-rét valódi nagyságának csak a czímlap s az előljáró 
beszédet magában foglaló 2—6 lap határvonaluk által kijelölt 
része felel meg; azontúl a nyomtatvány tömöttsége miatt, csak a 
lapok és sorok pontos utánzására szorítkozhatott. 

1 A czímsorok közé irva : Sum 1662. Sum ex Libris Stephani Károlyi 
de N.-Bánya. Anno 1683. die 10. Juny. Lásd e könyvről Szabó Károly 
a közlését Korunk czímű politikai erdélyrészi lap 1862. évi 90. számában. 
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Az eredeti nyomtatvány nyal összeolvasva és néhol kijavítva, 
a m.-vásárhelyi ev. ref. fótanoda szokott igazgatói nagyobb pecsété
vel hitelesíttetik. M.-Vásárhelyt, 1863. máj 21. 

Szabó Sámuel s. k. 
könyvtárfelügyelő. 

Deák József s. k. 
könyvtárnok. 

Beosztottam a Magyar Codex-ek szakába 8-rétű 16. szám 
alá, a hol az érdeklődők megláthatják. Nyomtatásból van ugyan 
másolva, de csak egy példány van fenn belőle a M.-Vásárhelyen 
levő ev. ref. fótanoda könyvtárában ; s bár a ki fölfedezte, Szabó 
Károly, nem kivánta, hogy az Szabó-Codex nevet kapjon, én mégis 
mint ritkaságot és igen szép másolatot e szakba soroztam be. 

VI. Veritas et Innocentia, Nuda et Conspima sive Vera 
et Clara Deductio, qua: 

Primo Demonstratur Dominorum Ordinum Foederati Belgii 
amicam Intercessionem pro Innocentibus in Hungária Praedicantibus 
nihil Regii derogari Juris 

Secundo. Persecutionem Religionis omnem praecipue in 
Hungária, Terris haereditariis, toti Orbi Christiano, ac Socialibus 
armis, omnino damnosam, periculosissimam, homini Christiano 
semper indignam atque saluti aeternae noxiam esse. 

Tertio. Posoniensis Judicii Processum non Rebellionis, sed 
Religionis Evangelicae, non Rebellium, sed Praedicantium meram 
persecutionem esse, atque sub- et obreptionibus optimum falli 
Principem. 

Quarto. Non Convictos, verum Innocentes esse Praedicantes 
Evangelicos in Hungária, quotquot Anno 1674 ad purgandam 
tuendamque Innocentiam, citationi parendo, ad Posoniense com-
paruere Judicium : ac proinde iniquissime ad Reversalium subscrip-
tionem urgeri Praedicantes. Demonstratum Vienna. A. MDCLXXV.1 

E kézirat Hamel Bruyninx, belga szövetségi Rendek követé
nek műve, beadta I. Lipót császárnak 1675. ivalakú regálpapirosra 
irva, 40 levélre terjed, az Akadémia birtokába a Jancsó-gyűjte-
mény egy részével jött, ő herczeg Pálífy Károly hagyatékából 

1 A követ e jelentése terjedelmes történelmi földolgozásban hollandi 
nyelven is megjelent 1684-ben Hungarise Vervolginge door A. V. P. czímö 
4-rétű könyv 189—414. lapjain. 
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árverésen vette, a kire Pálffy Tamásról örökségként szállott, ez 
udvari kanczellára levén a császárnak, mint nyitrai püspök, oly 
kedves tanácsadója volt, hogy a "királyi tanács angyalának 
nevezte őt. 

A követ legelébb okát adja, miért utasították őt a Belga 
Rendek e közbenjárásra; azután előadja, minő 14 pontból álló 
vádat emelt ellenök a kir. fiskus, s kimutatja, hogy azok nem 
igazak, megemlít egy Zatureczki és Nagy nevű ágostai hitvallású 
papot, a kik állítólag álnév alatt lázító iratokat terjesztettek a pap
ság közt; Vithnyédi István ágostai hitvallású pap ellen, kinek 
egy becses énekes gyűjteménye maradt fenn, mint szintén a lázadás 
terjesztője ellen felhozza Keczer Ambrust, Bethlen Miklóst és 
gróf Nádasdyt, a kik vele levelezésben voltak, s egymásnak titkos 
jegyű leveleket irtak, sőt Vithnyédi ellen egy fiatal tanuló, Nádasdy 
ellen önmaga vallomását is felhozza a fiskus ; de a követi irat min
deniknek ártatlanságát erős bizonyítékokkal mutatja ki s utoljára 
kéri a császárt, hogy az ártatlanul szenvedő evangélikus fogoly 
papokat bocsáttassa el s engedje visszatérniük hazájukba és híveik
hez. Ezt használta Bibini: Memorabilia Aug. Conf. in Hung. P. 
2. pag. 41—42. úgy Lampe is: História Ecclesiae Reformatae in 
Hungária et Transylvaniae, pag. 406. : de itt eredetiben van meg 
s e korszak egyháztörténete irója egészen használhatja e nagy
becsű emlékiratot, mely a Relga Rendek igazság- és szabadság
szeretetének s buzgó vallásosságának rendkívül becses bizonyítéka : 
el van helyezve az Egyház és Bölcselem ezimet viselő szak ívrétű 
12. száma alá. 

Ennyi kiváló becsű kézirat jött napfényre pár heti munka 
után az előbb megjelölt szakoknak sok ideig rendezetlenül állott 
anyagából. Most már rendben van, táblák és hibák megigazítva, 
szakadások megerősítve, göngyök és colligatumok katalógusba véve 
használatra készen Vajha használtatnának is ! Mert eddig 
bizony kevesen s ritkán kutattak benne. Arról biztosítni merem az 
egyház és oktatás barátait, hogy e szakban igen sok becses iratot 
és adatot találnak. 

A mint a rendezésben a még hátralevő szakokhoz érek, e 
becses szakfolyóirat olvasóit nevezetesebb leleteimről tudósítni 
fogom — ha a szerkesztőség szives lesz ennek és a következők
nek tért nyitni. 



ADATOK A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPKORI 

KÖNYVTÁRAK TÖRTÉNETÉHEZ. 

XIII. 

1334 körül. 

Utasítás gradualék s antíphonariumok írására. 

Iniungitur fratribus, ut de cetero tam in gradualibus, quam 
antiphonariis, nocturnis et aliis faciant notam quadratam et IUI 
lineas omnes rubras sine nigris et littera aperte et distincte scribatur, 
ita quod nota congrue super suam litteram valeat ordinari, et fiant 
linee modo debito distantes, ne nota bine inde comprimatur ab 
eis. Secundo, quod custodiant eandem litteram, eandem notam cum, 
suis ligaturis, easdem pausas, que in exemplaribus correctis cum 
magna diligentia continentur, nihil scientur addito vel remoto. 
Tertio, quod quemlibet librum scriptum post exemplaria ter ad 
minus, antequam ligetur vel ponatur in choro, corrigant diligenter 
tam in littera, quam in nota, ne ista opera, sicut solitum est, 
propter defectum correctionis corrumpantur. Idem débet de ordina-
riis, breviariis et missalibus etiam postquam ea habuerint. Quarto, ut 
postquam habuerint correcta gradualia, ordinaria predicta et 
missalia, faciant officium secundum quod in eisdem continetur; 
nec faciant huiusmodi opera scribi vel notari a secularibus 
aliqxia ratione, si habere valeant fratres ordinis, qui hec scri-
bere et notare noverint, compétentes. Quod si nesciunt, cogant ut 
addiscant, et hoc per suos superiores ; quia seculares fratres 
omnia, que scribunt vel notant, corrumpunt  

Az utasítás többi része az ének lés módjáról szól. 

Magyai- Könyv-Szemle 1891. 3 
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Eredeti egykorú bejegyzés a budapesti egyetemi könyvtár 
102. számú XIV. századbeli latin hártya-codexében, mely a múlt 
század végén a szepességi karthauziak többi codexeivel együtt a 
rend saecularisatiója után az egyetemi könyvtárba került. A codex 
Írásbeli jelleme kétségkívül a XIV. századból származik s arra. 
váljon a XIV. század első vagy második felében készült, érdekes 
támaszpontot nyújt a codex élén olvasható következő évszám : 
Anno domini millesimo CCGXXXI1II. comparatus est iste 
liber, melyből annak iratási idejére következtethetünk. Tekintve, 
hogy a szepességi karthauziak a középkorban a könyvírás és 
könyvfestés terén nagy tevékenységet fejtettek ki, továbbá, hogy 
a kézirat az ő könyvtárukból került az egyetemi könyvtárba, 
valószínűnek tartjuk, hogy ezen kézirat, mely antiphonalét tartalmaz, 
az ő műhelyükben készült. 

Közli: —i. 

XIV. 
1435. február 18. 

Miklós jägerdorß pap végrendeletében a kolosmonostori kon
ventnek és kolozsvári Enghel Istvánnak könyveket hagy. 

In nomine domini. Amen. 
Anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo trice-

simo quinto, feria sexta proxima post festum beati Valentini mar-
tiris, ego Nicolaus presbyter de Yegerdorf Olomucensis diocesis in 
cenobio monasterii beate Marie virginis de Colosmonostra com-
morans, in lecto egritudinis decumbens, compos mee rationis, 
presentibus religioso ac discretis viris fratre Georgio prioré con
venais eiusdem loci, Valentino notario publico, plebano parochiali, ac 
Abraham scriptore sacerdotibus, item nobilibus viris Anthonio de 
Egres, Mathia filio Blasii de ZenthgerdhdeTorda, Johanne filio Stephani 
de Maray de Doboka, Michaele de Perchen deZathmar comitatuum no
bilibus, Nicoiao Petri fabri de Nouauilla decanatus Gibiniensis, acolito 
iurisdictionis Strigoniensis, et Petro filio Stephani Halar de Feyrd 
ad id specialiter vocatis, de rebus et bonis adeo michi collatis, 
quamquam exiguis, ad superna anhelans et per temporalia sperans 
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eternalia adipisci bona, in augmentum salutis anime mee tale facio 
testamentum, quod primo crueem meam argenteam deauratam et 
calicem similiter argenteum deauratum simulcum tribus volumini-
bus librorum, videlicet postule Gorrardi super evangeliis domi-
nicalibus, ac altero de gestis Romanorum, et tertio nova 
legenda de passione sanctorum per anni circulum lego et 
committo prefato monasterio beaté Marie virginis in perpétuant 
elemosinam, ut ipsa gloriosissima semper virgo et intemerata dei 
genitrix aput suum clementissimum filium, deum et dominum nos-
trum Jhesum Christum sit interventrix et propitiatrix pro delictis 
et commissis peccatis meis. Item magistro Stephano Enghel de 
Cluswar lego breviárium menstruelle et diurnale sub tali 
conditione, ut si ad sacros processerit ordines, tunc eosdem 
libros dominus abbas modernus aut futurus sibi faciat assig-
nari, et quamdiu vita fruetur mundiali, horas suas canoni-
cas ex eis persolvat omnium creatori; ipso autem magistro 
Stephano ab hac luce translato ad vitám, iidem libri, vide
licet breviárium et diurnale ad plebanatum prefati monasterii 
in perpetuam elemosinam remaneant et succédant. Item libros 
Malagranati ac super Canticis Canticorum et super Apőka-
lipsim atque Britonem lego eidem magistro Stephano, ut ex 
eis, si sacerdotio fungetur, animum suum edificet ad docen-
dum populum sanctum dei. Item très tunicas meas seu vestes 
longas, videlicet unam fiavei coloris pellibus vulpinis, allant nigri 
coloris pellibus gurguriolinis subductas et tertiam de harnasio lego 
et committo magistro Jobanni Corponar condam notario de Clus
war, quarum valorem idem magister Johannes iuxta sue humani-
tatis conscientiam ad exequias funeris mei exponat, et si quid 
superfluerit, successive pauperibus tribuat. Item pallium meum 
flavei coloris nigro panno subductum ac unum par caligarum 
panni levi albi coloris, unum par eirotecarum, unam bursam. unam 
camisiam longam et unum lodicem lego Elie famulo meo, ipsurn 
lodicem sic, quod quamdiu in hoc monasterio perseverabit, pro 
tegumento nocturnali habeat, in recessu vero suo pulsatori huius 
monasterii relinquat. Item unum pulvinar de corea, unum cancrum 
maiorem cum scutella stannea et idriam ferratam lego domino 
abbati, cancrum minorem stanneum domino priori, lectum meum 
sive pulvinaria fratribus ad convêntum supervenientibus. Item 

3* 
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lintheamina sex, cusinos trés, manutergia quinque aut sex, duo 
termialia simulcum aliis rebus et bonis suis {így), demptis duabus 
ulnis tele flavei coloris, de quibus manipulos faciant, lego et com-
mitto fratribus conventualibus inter se equaliter dividenda. 

Papíron, az országos levéltárban. Kolosmon. konv. lt. Testament, nr. 7 

Közli: Barabás Samu. 

XV. 
Döbrentei (Himfi) Tamás könyvjegyzéke 1466-ből.1 

Az Országos Levéltár diplomatikai osztályában őriztetik Kelőczi 
István deáknak urához, Döbrentei (Himfi) Tamás nyitrai püspök
höz 1466. évi Sz.-György napján Esztergomból irott missilis levele. 
Maga a levél tartalma is kiváló érdekű ; figyelmünket azonban 
ezúttal inkább az a néhány sor köti le, melyet valamely idegen, 
de egykorú kéz a levélnek belső és külső, azaz czímoldalára bizo
nyos könyvekről odairt. Azt hiszem, nem csalódom : e kéz magá
nak a püspöknek keze volt, melynek vonásaival a pannonhalmi 
főapátság levéltárában levő néhány missilis-levélen ép e nyáron 
ismerkedtem meg. S övéi voltak bizonyára a kérdéses könyvek is. 
Mert nem valószinű, hogy a püspöknek szóló levélre más tett 
volna ilyen természetű följegyzéseket. 

E följegyzések a következők: 
Belül a levelén : 
Liber de civitate dei Sancti Augustini, 
Item de diffiniendis (?) sacramentis, 
Gregorius super mirabilibus (?), 
Item de largitione elemosinarum. 

1 Döbrentei Tamásnak egy fényes kiállítású, családi czímerével diszített. 
II. Pius pápának ajánlott és jelenleg a párisi nemzeti könyvtár tulajdonát 
képező codexét a «Magyar Könyv-Szemle» 1889-diki folyama ismertette. 
Egy másik codexe megvan a német lovagrend bécsi levéltárában. Ismertetését 
legközelebb adjuk. Ugy látszik, kiváló humanista és könyvkedvelő volt. kinek 
könyvtárához a jelen könyvjegyzék" becses adalékot nyújt. Sserk. 
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Kívül a czímoldalon : 
Item liber Pharetra appellatus, 
Item Jeronimii super Danieli et XII prophetis, 
Item epistole Clementis, 
Item liber rotaram, 
Item expositio quinque libroram Boecii, 
Item liber confessionis Sancti Augustini, 
Item Ambrosius de officiis, 
Item Jeronimus de receptioné lapsi, 
Item allocutorum S . . emani. 
M. 0. D. L. 24643. sz. Közli: Dr. Csánki Dezső. 

XVI. 
A sz. Miklósról nevezett nagyszombati főtemplom könyvei 

1495. évben. 

Register auff die clainnat, mesgwantt. kelich vnd anderer 
zwegehorung der kirchen sand Niclas in der sacristia. 

Anno domini 1495 Jar. 
Vermerckt die clainatt mesgwant vnd kelich vnd ander 

geradtt die da sein in deren sacristen der pharr kirchen der statt 
Tierna in der zeitt des erwirdigen herrn Virich Halbwagen pharrer 
daselbs, vnd pey den zeitten der kirchvatter des erberen herren 
Valtán Swimeren vnd Wernnhardin Hofman verschrieben. 

^Következnek miseruhák, oltárdíszek, kelyhek, templomi sze
rek, azután «die taglichen mesgwantt», ezután:) 

Vermerckt die puecher der kirchen. 

Idem von erst II. bibel auf pergeme. 
Idem III. lectionall. 
Idem III. antiffnar. 
Idem II. graduall. 
Idem II. speciall. 
Idem IUI. phalttarer. 
Idem II. ympnarios. 
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Idem II. vigiliall. 
Idem XV. mespuecher, an das her Hans Naglkopfft hatt in 

spitall mit ainen plaben kopartt. 
Idem IUI. tagzeitt puecher und ain psaltter in dem gestuell 

im karren sein am ketten. 
Idem II. decrett hatt geschafft herr Perenhart die zeitt ain 

prediger der kirchen, die selben puecher hatt yecz in seinem ge-
walltt herr Wolfgang der prediger. 

(Következik még több apróság felsorolása.) 
Nagy 8-r. 8 levélből álló füzet. Nagyszombati városi Ívtár (a torony

ban). Acta parochialia. fasc. 47. 
Közli: Fejérpataky László. 

XVII. 
1513. márczius 12. 

Lasicz Miklős csázmai kanonok végrendelete, melyben javai
ról és könyveiről intézkedik. 

In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et 
spiritus sancti. Amen. Anno salutifere incarnationis domi[nice mil-
lesimo] quingentesimo tredecimo, duodecima die mensis Mártii, 
hoc est in festő sancti Gregorii pape, ego magister Nicolaus Lasycz 
dictus de [Gwdowcz canjonicus ecclesie Chasmensis, mente quidem 
per omnia sanus, corpore tarnen egér, animadvertens illud dictum 
salvatoris : Vigilate, qu[ia nescitis, qua] hóra dominus venturus sit. 
quapropter sano animo de rebus michi a deo collatis tale íácio 
ultimum et irrevocabile testamentum : I n . . . . [animam meam] domino 
deo creatori suo ac redemptori et gloriose virgini Marie genitrici 
eiusdem omnibusque sanctis eius commendo, corpusque meu[m] . . . . 
sépulture in ecclesia sancti spiritus Chasme fundate. Jtem domino 
meo gratioso reverendissimo lego equum meum minorem sellatum. 
Item habeo certa [iura] possessionaria in Roycha, puta unam 
prebendam cum terris arabilibus ac fenilibus. Item unum bonum 
molendinum duarum rotarum bene dis[positum]. Item unam bonam 
vineam cum domibus tribus una cum vasis, doli s et tinis (?) ac 
aliis attinentiis ad id spectantibus. Item in curia eiusdem pre[bende] 
duos boves, duas vaccas cum vitulis et omnia clenodia domus. 
Item calicem unum, missale Strigoniense unum, diumale unum, 
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[quatuor] ornatus sacerdotales: unum de raso albo, aliud de veluto 
varii coloris, tertium de raso ílavii coloris, quartum de syndone 
albi et . . . . coloris, mappás altaris, si bene recolo, trés, candelabra 
cuprea ad altare duo, unum campanile, duas ampulas de plombo, 
unam . . . lam. Item unum agnus dei de argento, unum scrinium, 
in quo ista conservantur. Super quibus bonis possessionariis habeo 
ab egregio Nicolao Dersfy . . . et compatre meo certas litteras et 
privilégia ac iustitiam, insuper a regia maiestate consensum et 
assensum, sicut in eisdem litteris clarius continetur. Quam quidem 
prebendam cum omnibus bonis supranominatis tuitioni et defen-
sioni domini prelati committo et commendo, cui incumbit ecclesias 
et bona ecclesiarum suarum defendere ; et posito casu, quod absit, 
si patrónus modernus aut successores [eius] iam prefatam preben
dam turbare niterentur, aut de facto [turbaret] sew turbarent. ex 
tune dominus reverendissimus episcopus ecclesie Zagrabiensis eo 
te[mp]ore constitutus, ad quem recurrere habebit illius temporis 
rector talis prebendarius, cum capitulo Chasmensi illam preben
dam et omnia bona tarn mobilia, quam immobilia faciant ven
dére et exponere ad necessitatem ecclesie saneti spiritus pro per-
pethuis orationibus pro illis animabus, de quorum bonis iam tata 
prebenda extitit fundata. Privilégia autem ad illa bona possessio-
naria illius prébende sint et habeant esse apud rectorem eiusdem. 
Item fruges bladi, que sunt in horreis dominorum in Banathw 
existentium, et seminature, peeora. porci et cetera, que me pro 
parte mea concernèrent, vendantur et conserventur pro reformatione 
eiborii, ubi scilicet habet conservari corpus Christi sacratissimum in 
ecclesia. saneti spiritus. Item vineam meam, quam habui a dominis 
concanonicis, que est ecclesie, norunt ipsi, qualis ante fuerit et qualis 
nunc sit, quantis laboribus et expensis eandem a longinquis tem-
poribus desertatam exeoluerim et in bonum statum reduxerim ; 
quare rogo dominos et fratres meos canonicos pure pro deo, ut 
ipsam vineam cuicumque voluerint assignare, ex tunc sub hac 
conditione dare habeant, ut perpethuis et singulis annis ad omnes 
missas in ecclesia saneti spiritas dicendas vinum dare sit obligatus, 
ita tarnen, si minus habuit de vino ex tali vinea quadraginta cubuli, 
ex tunc solum ad matutinum et maius officium sit obligatus. si 
autem habuerit ultra quadraginta cubulos, tunc ad omnes missas. 
In cuius subsidium rebus sie stantibus pro inventario gubernatori 

L 
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illius vinee lego ílorenos quatuor, dolia quinque. tinias duas, idrias 
duas, torcular bonum unura cum attinentiis, ligones duas, palás 
duas, domus parvas duas, unde si quis assumserit iam fatam 
vineam sub his conditionibus, bene quidem; alioquin executores 
mei dempta vinea, domus et clenodia et omnia supra nominata 
vendant et exponent pro anima mea. Successorem verő vinee peto, 
ne obliviscatur animam meam, quia quasi de novo eam erexi et 
excolui et in hiis onero conscientiam duorum fratrum meorum, si 
secus factum fuerit. Item nepoti meo Paulo lego omnes libros 
iuris videlicet.... décrétâtes, sextum cum Clementina, sum-
pmam Jasonis, instituta Godfrodum, totum opus biblie cum 
commentario doniini Hwgonis, vitám Gregorii super 
Job, homiliarum doctorum, aureum opus super . . . . postulas, 
librum discipuli, sermones [Pelbarti] : unam de tempore, duas 
de sanctis, quadragesimale eiusdem, stellarium beaté [virginis] 
cum sermonibus parati (7), rationale divinorum,libri sententia-
rum cum questionibus Bonaventura Stephanum Brulifer ; item 
anthidotarium cum aliis l\ibris] inligatum, unum breviá
rium deauratum et unum diurnale et omnes alios libros 
humanitarum (így), ac conditione interposita, quod si uxorem 
du[xerit], tunc omnes isti libri cédant prébende beatorum 
Petri et Pauli apostolorum, hoc est predicature Chasmensi pro 
perpethuis orationibus, solum demptis sermonibus Pelbarti, quos 
rebus sic stantibus committo dare ecclesie sancti Pauli in 
Otthnya. Quod si presbiterabitur, tunc sine diminutione sibi 
assignentur, adhuc tarnen post mortem ipsius volo, ut cédant 
prébende beatorum Petri et Pauli apostolorum modo supra 
dicto. Item eidem meo nepoti lego almárium meum, quod habeo 
in stuba. Item eidem lego pelvim minorem cum morderio 
cupreo sub eadem conditione, sicut et libros. Item eidem lego 
spondam meam meliorem cum duabus pulvinaribus ac supellectili 
et uno cervicali ac uno cussino cum coopertio et duobus lintea-
minibus, unam . . . . habens subtus ladulam cum tapeto vili. 
Item unum arcúm manualem cum pharetra repleta cum sagitis 
optimis, unum clipeum ac biccellum . . . ., duas scutellas médio
cres, quatuor parvas et duas salsearias dictas, quatuor discos 
plumbeos, salis reservaculum, unam vulgo . . . . tam, unum scri-
nium, quod habet trés clausuras et unam ladulam habens clausu-
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ram ab intra; très cantaros plumbeos, uniim unius pinte, alium 
módii, tertium tertie partis pinte, qui sunt meliores. Ista omnia 
lego nepoti meo sub eisdem conditionibus, sicut et libros. Item 
eidem nepoti meo lego unam tunicam fl[avei cojloris, que dicitur 
longis. unum palium, unam subam vulpinam, coopertorium cum 
panno pargamar (?). duas mitras, unam de pellibus variolis, aliam 
veterem de pellibus mardurinis, unam biretam brunnatei coloris. 
Item idem nepos meus habet duas sorores ; unicuique lego unum 
pulvinar, unum . . . . cum coopertoris et duo manuterigia ipsis eon-
venientia in scrinio meo habita. Item unicuique lego duos florenos. 
Item ad calendinum beate Virginis lego duas scutellas maio-
res, tertiam mediocrem unius laboris, septem discos et unum 
eirculum seu prawdam, duos cantaros maiores, unam mensam 
que maior est, maiorem pelvim cum fusorio, cortinam penes 
lectum ad chorum beate Virginis, ut expandatur diebus festis ad 
honorem eiusdem. Item dominis prebendariis ecclesie Chasmensis 
lego tunicam meam meliorem inter alias pro missis et perpetuis 
orationibus. Item ecclesiis in provinciis Chasmensi, Dombroviensi, 
Iwanyizensi ac in bonis dominorum capituli ecclesie Chasmensis 
unicuique ecclesie pro restauratione seu edificatione earundem 
ecclesiarum et in subsidium per unum florenum de bonis et rebus 
meis venditis. Item ad claustra videlicet sancte Marie Magdalene 
in Podgradije de Iwanycz, sancti Nicolai, sancti Francisci Zagrabie, 
tratrum heremitarum prope Medwewar, Ztreza, Lepaglawa, sub 
Grenycz, de Petrowcza, et Remethyncz similiter de bonis venditis 
unicuique per unum florenum, seu fratribus in eisdem degentibus, 
ut exorent deum pro anima mea et parentum meorum. Item subam 
meam wlpinam sew dorsinam coopertam cum panno simplici lego 
Dyonisio fratri meo adoptivo de (iwdocz. Item pro inventario succes-
sori lego tria vasa vacua, unum cubulorum XXXVI, aliud cubulorum 
XVIII, tertium cubulorum XV. Item unum vasculum. in quo acetum 
conservatur cubulorum IL Item unam mensam, que est in inferiori 
statu. Item mensam unam longam, habens sub tus ladulam, lego ad 
sacristiam sancti Spiritus. Item clenodia domus et omnia vestimenta, 
et omnes res meas, que supra non sunt nominata, lego ut ven-
dantur et exponant executores pro anima mea. Item scutellas 
plumbeas quottidianas, que non sunt supra nominate, easdem lego 
prébende beatorum Petri et Pauli apostolorum pro inventario ad 
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perpétuas orationes Item diurnalia non ittigata distribuantur 
pro missis et perpethuis orationibus, ülig\ata verő) vendantur 
seu distribuantur pro missis et psalteriis dicendis. Item fenile 
meum lego prébende Demetis (?). ítem in parata pecun[ia habeo 
florenos] centum et sexaginta minus tribus, pro quibus executores 
mei faciant celebrari missas Gregorianas tamdiu, quam  
sine intermissione, et unicuique detur comparatio, qui voluerit et 
aptus erit missam dicere. Item servitoribus meis et non 
fictis executores mei satisfaciant. Debitores autem mei. quibus 
pecuniam meam credidi, sunt : Item flor. II pro eisdem 
fidei iussis ; nobilis Nicolaus de Bragasowyth. (Item illustris Petrus 
redemit Balsa de argenteum inpignoratum pro flore-
nis . . i). * Item egregius apud . . . . io inpignoratum 
pro florenis III. Item egregius Petrus Horwath de Wynodel habet 
apud me unam haches inpignoratam flor. X1III. Item 
Petrus Lewak de Zyelo vittricus Pauli nepotis mei tenetur michi 
III fl[orenis . . . . (Item dominus] Nicolaus de Besse.. nezenthbe-
ned).2 Item dominus Georgius prebendarius de sancto Ladislao 
guardianus pro diurnale inligato.... [Item dominus Baltha
sar de Alap tenetur michi pro v . . . ilorenis II et ad unam véstem 
pannum bonum. Item egregius Johannes Fanczy de Gordowa 
tenetur pro una kwpa. aut det equum, aut kwppam re
stituât executoribus. Item nobilis Nicolaus Pozery de Pezereyw 
tenetur florenis V, quos bene . . . . Mathews et nobilis Bozek et 
Johannes literátus de Graghyenazenthmicloos et Michael waywoda 
de Zwybowcz, quo . . . . prébende ecclesie sancti régis Stephani 
Zágrábié pro missis. Item Stephano literato de Zagrabia alias 
scriptori dedi diurnalia XII non ligata, septem vero illigata. ex 
quibus fuit unum deauratum, in valore omnino florenorum 
VIII, denariorum, LXX, de quibus iam solvit florenos II in 
festo Marie Magdalene. Item dominus Blasius de arce Ghasmensi 
et plebanus de Iwanych, ut retmet apud se unam camisiam, extor-
queant executores ab eo et dent uni presbytero pro missis propter 
deum. Item Thomas Chreuchyth de Polosithycza tenetur michi 
florenis VIII coram dominis Demethrio rectore are sancti Johannis 
apostoli et ewangeliste, domino Nicolao capellano predicatore, 

1 Ez a mondat az eredetiben át van húzva. 
2 Áthúzva. 
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Emerico Twrkoycz. Item egregius Franciscus Pethew de Bor-
schyanowcz habet hic apud me unam nasfa in pignore florenis 
VI, quam promisit redimere usque fëstum resurrectionis domini, 
alias alienabitur ab eo. Item Michael Frenii de Crisio obligatur 
florenis II. Item cuilibet executorum meorum lego unum coclear 
argenteum Item rectori are sancte Michaelis florenos II lego. Item 
dominum Nicolaum capellanum scilicet meum contentabmit exe-
cutores ipsi, item similiter Wynam dictam ac alios servitores, prout 
ipsis melius videbitur. Item alia bona, que non sunt hic specificata, 
executores iuxta conscientiam ipsoram vendant et exponent pro 
anima mea. Item baltei duo, unus, quem emi a domino Nicoiao 
capellano meo, illius argentum faciant executores deponere pro 
anima mea ; textúrám ipsius baltei in modutn crucis faciant insuere 
ornatui sew casule de nigra purpura in scrinio meo reposite. 
Alium autem balteum, qui est mihi in pignore pro III florenis, ut 
bene novit magister Stephanus de Iwanycz canonicus ecclesie 
sancti spiritus Chasmensis et dominus Gregorius B . . anyecz, pri-
mum alliciant executores impignorantem, si voluerit redimere; si 
voluerit, ex tunc executores ipsi vendant et exponant pro anima 
mea. Item ornatus meos sacerdotales, qui sunt in scrinio meo in 
ecclesia sancti spiritus quatuor, unus de rubra purpura auro 
intexta, alius de purpura viridi similiter auro intexta, tertius de 
kamwka alba similiter aureis floribus intexta, quartus de nigra 
purpura cum calice optimo et ampulis duabus, ampulis de argento, 
lego dari altari sancti [Nijcolai sub hac conditione, ut rector 
eiusdem altaris se obliget ad dicendam unam missam pro defunctis 
tribus collectis, prima . . .., secunda : Deus cuius misericordie, et 
tertia : Fidelium, singulis ebdomadis et hoc mediantibus litteris sub 
sigillo capituli, alias dictam executores ordinent sive in aliquo 
monasterio, aut aliquo altari sew ecclesia, ut pro eis fiat missa 
modo supradicto. Item dominus Emericus de Warulya tenetur flo
renis V, quos dedi eidem, ut michi vinum emisset. Item annulum 
unum de auro lego vendi et exponi pro anima mea; alium de 
argento deauratum lego nepoti meo, cetera omnia et singula, ymmo 
totam executionem testamenti committo moderationi executorum 
meorum. Executores vero meos facio dominos (custodem)1 magistros 

1 Áthúzva. 
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Stephanum de Iwanycz et alterum Stephanum de Monozlo cano-
nicos, magistrum Martiuum predicatorem et rectorem altaris beato-
rum Petri et Pauli apostolorum et dominum Stephanum rectorem 
capelle sancti Johannis ewangeliste. Tutorem autem facio dominum 
custodem Matheum et canonicum ecclesie Chasmensis. Item egregius 
Johannes Fanczym de Gordovva pro diumale filio suo recepto 
medium floreni. Item Blasius Chrewchys de Polosisthocza flore-
num I denarios XL-ta. Presentibus ibidem immédiate post scrip-
turam, coram quibus lectum est, magistris Georgio de Prasuyczya, 
magistro Mathie de Feyerkw, magistro Miehaele de Chasma cano-
nicis ecclesie Chasmensis, domino Ladislao plebano de Chasma, 
domino Stepbano sancte Katherine, domino Francisco decano pre-
bendariis ecclesie Chasmensis, domino Nicolao rectore altaris sancti 
Valentini et domino Anthonio rectore sancti Johannis apostoli et 
ewangeliste, et aliis quampluribus ad id specialiter requisitis et 
vocatis. 

Correcta, ut supra, coram me 
et altero notario Georgio cano-
nico Chasmensi et Martino, et 
facimus fidem de premissis ibi 
presertim de ílorenis centum 
minus tribus 

Kívül: Testamentum et ultima voluntas venerabilis magistri 
Nicolai Lasycz de Gwdowcz canonici ecclesie Chasmensis. 

Nos capitulum ecclesie Chasmensis, tenoré presentium signi-
ficamus, quod nos presens testamentum aperuimus et quod ad 
omnes eius clausulas, articulos et puncta perlegimus, ideoque idem 
testamentum ex antiqua et approbata iamque dudum prescripta 
consuetudine apud nos a dudum obsignata approbavimus, ratifica-
vimus et confirmavimus, ymmo aprobamus, ratificamus et confir-
mamus, sigillique nostri authentici munimine duximus roborandum. 
Datum feria sexta proxima post festum beati Gregorii pape, anno 
domini millesimo quingentesimo tredecimo. 

Papíron, a Magyar Nemz. Múzeum levéltárában. 

Közli : Décsényi Gyula. 



«KÖLTEMÉNYES RÉGISÉGEK». 
XVII. S Z Á Z A D I M A G Y A R K É Z I R A T . 

Közli : ERDÉLYI PÁL. 

Az irodalomtörténet-irás forrásai egymásután lassankint majd 
csak megnyílnak, előkerülnek a magyar kéziratos emlékek a mint 
a magán- és közkönyvtárak, a levéltárak anyaga a nagy közön
ség számára is ismeretessé leszen téve. Ma már nem lehet irodalom
történetet irni a magyar és a külföldi könyvtárak nélkül. Mert 
nem minden az, a mit eddig belőlük publikáltak s nem minden, 
a mit ismerünk. Csak az imént került elő a bécsi udvari könyv
tárból egy nyelvemlék, a Birk-codex s nem régiben mutatták be 
a Mihály deák codexét s Toldy óta máig egy egészen új anyag 
van közzétéve. A közzétevés egy időben valóságos mánia volt, a 
mi magában nem lett volna baj, de bajjá lett azzal, hogy a köz
lők sem a szövegre, sem a kommentárra nem ügyeltek eléggé. 
Ebben a hibában leledzik sok publikácziónk s jellemző, hogy 
Akadémiánk maga sem tartotta szükségesnek a Költők Tára anyagát 
eredeti szöveggel adni ki. A modern átirás nem ártott volna sok 
helyütt, de paralell a régi szöveggel. Ha már az akadémiai közlemények 
is eltévesztették a helyes publikálás elvét, mit várjunk egyesektől ? 

A közlések során megint egy újabb forrásra hivom fel tár
saim figyelmét, melynek czíme, mint czikkem homlokára tűztem: 
Költeményes Régiségek. XVII. századi kéziratos kötet. Nem rész
letes, hanem általános szempontból kivánva egyelőre tárgyalni, 
nem az egyes darabok, hanem maga a gyűjtemény, mint ilyen, 
leszen feladatom. 

E kötetet az Esztergom-városi nyilvános könyvtár birja 
Helischer József volt városi tanácsos és amateur hagyományából. 
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E derék ember a század elején és derekán élt gyűjtők közű) való
kik, vezérelvükül tűzték ki, mint legkiválóbb gyűjtőnk .lankowich 
Miklós, hogy megmentsék azt. a mi még a magyar szellem múlt
jából megmenthető. Helischer könyvtárával az esztergomi nyilvános 
könyvtárat alapította meg s így oda került az említett kézirat is, 
melyet a Múzeum könyvtárában levő Jankowich-féle másolatból 
vett följegyzés után kutattam. E másolat 1840-ben készült s az 
említett bejegyzés szerint nem pontosan. Jankowich keze a követ
kezőket irta másolata végére : Ezen XVII. században egybenirtt 
gyűjtemény fentartatik Hölischer esztergomi tanácsbéli úr gyűjte
ményében negyed formában, barna bőrben kötve ilyen czímet 
visel : Költeményes Régiségek, melyet csak a birtokosa adott neki ; 
nincsenek is azon renddel általam leiratva, minthogy eleintén nem 
az egész könyvet, hanem csak a nekem tettsző czikkelyeket volt 
szándékom leíratni. 

E szerint indultam útnak s midőn megbizonyosodtam a kötet 
történetéről, s megkaptam az eredetit Esztergomból s a másolatot 
a Múzeum könyvtárából összehasonlítva jutottam a következőkben 
eredményre. 

Az eredeti félbőrkötésben egykorú Írással és kiállításban 204 
kisebb negyedrétű lapot foglal magában, határozottan XVII. századi 
karakterű. A kötet előtt teljes index lehetett, melytől ma csak két 
számozatlan levél maradt meg. I és Z betűk sorával. Az A—H 
betűkre s a czímlapra is két levelet számítva, az egész 212 lapot 
foglalhatott magában, de a 204 lapon még nem végződik a kötet. 
az utolsó lap custosa «méltán* jelzi, hogy itt a folytatás elmaradt, 
így hát ez elől hiányos, hátul csonka kötet is rongáláson ment 
keresztül, valószínűleg még az előtt, hogy Helischer birtokába jutott, 
Mert alig tehető föl, hogy bekötése után szenvedett volna csonkulást. 

A másolat, mint Jankowich Miklós gyűjteményének része 
került a Múzeumba, 64 levelet tartalmaz s 1840-ben készült. Pontos 
indexe van, de az nem az eredeti indexének másolata, hanem a 
másoló összeállítása. 1258. Quart. Hung. 

A két kötet darabjai a következő sorrendben következnek: 
Az eredeti a következő darabokat tartalmazza: 
1. p. 1—13. Threni Istri et Rheni (19.) 
2. p. 17—19. Elfordult világ sorsa. (20.) 
3. 19—21. Tabula potatorum. (21.) 
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4. 31—22. Suffieit jam saltus etc. (22.) 
5. 23— Gróf Rákóczi Erzsébet asszony eö Nagysága Lovai

tól való elbúcsuzása. (11.) 
6. 33—40. Belleváry Dávidnak maga Viczrnándy Mihály 

lakodalmában esett sorsának ujobban jobb formában irt rhytmu-
sok. (18.) 

7. 41—48. In malefidei Accusatorem, in Domini prodi-
torem. (23.) 

8. 48—49. Későbbi bejegyzés a poétái technikára. Echo. (6.) 
9. 49—51. Török császár levelének párja stb. (24.) 
10. 51—57. Néhai grófúr, Zrinyi Miklós Bucsúvétele Magyar

országtól. (1.) 
11. 5 7 - 6 3 . Elégia (Dialógus.) (25.) 
12. 64—73. Supplicatio Dni Comitis Nicolai a Zrinyio ad S. 

R. C. Majestatem etc. (2.) (Hiányzik a 69—70. levél.) 
13. 75—81. Bachusnak rabsága. (26.) 
14. 82 - 8 8 . Nóvum Carmen, Udvari Viőlya. (28.) 
15. 88—89. Descriptio aulae Carminis (29.) 
16. 89. Lepida Carmina. (3.) 
17. 89. Pasquillus. (27.) 
18. 91. Latin vers: Id si probet Tyrolennsis Laid. p. 125. 
19. 92—94. Lamentatio et Protestatio Regni Hungáriáé. (4.) 
20. 101. Tobák pixisekben stb. (töredék). 
21. 107—122. Justo in dolore. (5.) 
22. 122—125. Descriptio Vitae Eremitae. (17.) 
A 126. p. a 19. sz. elejének töredékére van irva s áthúzo

gatva, míg a 18. p. a. irt latin verstöredék szintén ismételve van 
a 22. sz. a. szövegében. 

23. 127—129. Mulier Mala. (30.) 
24. 129—130. Psalmus. Liberator Patriae. (31.) 
25. 1 3 0 - 1 3 1 . Quid inde? (32.) 
26. 131. Minden mindenek fölött. (33.) 
27. 135—144. A Bor és Viz kőzött nagyobb méltóságért 

való vetekedés. (35.) 
28. 145—148. Hymnus in Laudem Patrum Jesuitarum. (36.) 
29. 149— Epithaphium Comitis Dni Nicolai a Zrinio Ao 

1674. die 19. 9bris. 
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30. 151—156. Pasquillus inter Romanorum Imperatorem et 
Regem Galliae. (37.) 

31. 157—159. Epithaphium piae defunctae Principissae Ursulae 
Estoras. (34.) 

Epithaphium de Pigmeo Palatini Pauli Estoras Angelo Voci-
tati. (38.) 

32. p. 161. Epithaphium Comitis Francisci de Nádasd. (7.) 
33. 162—164. Tn Tumba Dni Comitis Thomae de Nádasd. (89.) 
34. 164— Epithaphium Comitissae Zriniae. (10.) 
35. 168—168. Epithaphium Suspensi Viennae in Názáret 

Predicti Dni die IXbris juxta portám Lazareti. (40.) 
36. 168. Lékai kapu fölött való irás márvány kövön. (41.) 
37. 169—171. Keökényesdi házában Szakmárott Companok 

által dedicált új Esztendő, latin és magyar nyelven. (42.) 
38. 171—175. Comitia Hungarorum. (14.) 
39. 175—176. Te Deum laudamus Convertunt ad Lutherum. 
40. 177. Az 53. számú versnek vége. 
41. 177—179. Cantio Votiva Principis Georgii Rákóczy, 

scripta, cum Expeditionem Bellicam susciperet adversus persecu-
tores Evangelii in Polonia A. 1657. (12.) 

42. 179 -181. Sequitur Confessio Principis facta in Polo
nia post varios fortunae vices Georgii Rákóczy. (13.) 

43. 181—187. Egy néminemű Helvetiai vallásban lévő körösz-
tény lölki Pásztornak panasza és jövendölése az Ecclesiának. (44.) 

44. 187—190. Confessio Gentis Germanicae. (45.) 
45. 190-- Praecatio Peccatoris ad Xtum. (43) 
46. 190—191. Epithaphium Ferdinandi IVti. (15.) 
47. 192. Epithaphium condam Thomae Nádasdi. 
48. 193—194. Oratio Dominica. (49.) 
49. 195—196. Credo. (47.) 
50. 196—198. Ad Imperatorem. (48.) 
51. 198—200. Valedictio Residentis Gallici Gremovilli ad 

Nobilitatem Austriacam facta. Viennae Ao. 1671. (49.) 
52. 201—202. Te Deum etc., lásd a 39. számot. (50.) 
53. 202—204. Kálvinista és Luther prédikátorokról való 

új ének. (16.) 
íme a kötet tartalma. Látnivaló, hogy mindenféle tartalmú 

és irányú, mindenféle nemű költői és prózai darabokat foglal maga-
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ban, mindent egyesítve, a mi egy XVII. századbeli magyar nemes 
ember igényeit kielégítheti. Van benne politika, költészet, vallásos 
és közkérdésekre, lokális és országos érdekű eseményekre vonat
kozó följegyzés vagy költeményes régiség. A kéziratos kötetek e 
fajtája, milyen a most szóban forgó is, a régi nemes házaknak 
egyik nélkülözhetetlen darabja volt. Majdnem házibútor számba 
vehetem, mint a restauráló fokost, a vadászebeket, a szolganépet, 
a Werbőczyt és Bibliát, jelezve általok a magyar házak és csalá
dok mulatságát, foglalkozását és szellemi igényeit. 

így e könyvek nem csupán tartalmilag értékesek, hanem 
fölötte jellemzők birtokosuk egész egyéniségére és annak megha
tározására. Itt is igaz, hogy egy-egy nyom, mely mögött az egyén 
lappang, tökéletesen elég az egyén megismerésére. A mit mondot
tak, mutasd meg nekem az otthont s megismerlek, vagy lássam 
könyvtáradat s megmondom ki vagy, mondhatom ilyen kéziratos 
kötet látásakor : megmondom ki voltál. Egy-egy családnak egész 
politikai és világi gondolkodását hirdetik és árulják el ezek a kéz
iratok: tudományos képzettségét és irodalmi igényeit jellemzik, 
egyúttal arra valók, hogy belőlök és általuk megalkothassuk a 
XVI—XVIII. századi nemesi házak egész lelki világát. Mert meg
találunk bennök jóformán mindent, a mi a ház igényeihez szük
séges volt. Nem egy ilyenféle kötet forgott kezemen, nyilvános 
gyűjteményeink mindenikében akárhány akad, jóformán keresni 
sem kell, csak figyelembe kell venni. De még egyet sem láttam, 
melyből meg nem tudtam volna határozni, hogy egykori gazdája 
kurucz volt-e, labancz volt-e, kálvinista vagy pápista hiten lévő. 
Láttam rajtuk, hogy gazdájok bibliai műveltségű volt, járta a kül
föld egyetemeit, szerette a katonai életet, de jobban imádta a 
béke ölén heverő életet, hogy barátjai körében tréfát kedvelt, s 
hogy milyen ételekre volt gusztusa. Láttam rajtok, milyen nagy 
családja volt néhai urának, hogy hittak gyermekeit, mikor szület
tek azok, láttam felesége családi nemzedéke rendjét följegyezve, 
birtokai számát és fekvését. Egyik fölirta kedves lova nevét, Báró, 
a másik probatio calaminak oda pingálta szépen kétszer egymás 
mellé Eszter, Eszterkém, ki tudja kedvese volt-e vagy leánya, 
hátha felesége ? 

E könyvek, egyenként és összesen a XVI—XVIII. századi 
nemesi társadalom életének hű emlékei, kultúrtörténetünkre fölötte 

Magyar Könyv-Szemle 1891. 4 
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fontosak. S mindannak daczára is eddig legalább úgy általában 
nem figyeltek rajok, legföljebb ha egy-egy verses maradványt, 
vagy történeti s más efféle értékű kisebb adalékot közöltek belőlök. 
De hogy azok a magukért és magukban, mint a kultur-história 
oly tanúi és hű letéteményesei legyenek, kiket csak meg kell érteni 
és megszólaltatni, arra eddig alig fordult figyelem. 

Különös s meg kell vallanom, nem épen kellemes dolog, 
vesződni e gyakorta gallimathiász értékű tisztes házi bútorokkal 
s általában tudom méltányolni azokat, kik bennök nem láttak 
egyebet, mint egy régen elmúlt kornak zagyvalékirásait, vegyes 
tartalmú kéziratos emlékeit. De épen ezek a zagyvalékirások adják 
meg nekik sajátos szinöket, épen keresetlen, úgy mondom otthoni, 
pongyola megjelenésöknek köszönhetik értéköket. Valósággal házias 
keresetlenségben, olykor hányt-vetett köntösben éltek és maradtak 
ránk, olyan mesterkedés és cziczoma nélkül, mint a ház belső 
barátjai a bizalmas otthon falai között. Nincsenek kiöltöztetve, 
mintha nyilvánosság elé készülnének, nem számítanak senki szeme 
elé kerülésre, nem is gondolnak azzal, hogy őket valaki megtalálja 
lesni, meglesni abban a pillanatban, midőn teljes őszinteséggel élve
zik a házias élet idilljeit. 

A magyar családok házi világában az iras nem kis szerepet 
játszott, nemcsak a határozott Írással járó foglalkozásokban, hanem 
azon kívül is, mint a lélek táplálását segítő eszköz. 

Mikor még a nyomdai termékek lassan terjedtek ebben a 
hazában, részint drágaságuk miatt, részint mert maga az olvasás 
és irás is ritka tudomány volt, még legalább a XVI. században. 
s a mellé a közlekedési viszonyok sem voltak kedvezők ; a szellem 
pedig nem tekint ilyen nehézségekre, hanem halad a maga módja 
szerint : a kézírás pótolt nyomdát és vasútat. E korbeli levelezések 
számos helyen utalnak könyvre, énekekre, fordításokra, melyeket 
kéziratban küldnek egymásnak és küldözgetnek tovább, jeléül, hogy 
érdeklődnek irodalom és szellem iránt, érdeklődnek a szellem moz
galmai iránt. Ha már megküldik ezeket a röpke iveket egymásnak, 
le is másolgatják, a kik értik a betűvetés művészetét, vagy le
másoltatják, a kik értik a módját, hogyan kell meggazdagodni s 
udvari papot vagy iródeákat tartani. így azután az eredeti megy 
tovább, a másolat ott marad s gyarapítja a könyv tartalmát. így 
tettek még a jelen század elején is, a magyar családok örököl-
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vén azt a szokást őseiktől, kiknek a szükség szabta meg a ten-
niök valót. 

Volt tehát a családoknál egy tiszta lapokból bekötött könyv, 
mely egyrészt a család története, másrészt a vegyes följegyzések 
számára való. Ebbe irtak bele mindent, a mi őket érintette : örö
möt és fájdalmat, egy-egy víg vagy szomorú ének alakjában, poli
tikai keserűséget egy paskillus, nemzeti lelkesültséget egy hadi 
induló szövegében s más egyebet más és számtalan formában. 

A nemesi házak thékájában a biblia, zsoltár és kalendárium 
mellett békés egyetértésben rendszerint ott van a könyv, a család 
költői és prózai följegyezni valóinak türelmes papirosú bizalmasa. 
Verseng is társaival, a bibliától elragadja a születési és halálozási 
dátumokat, a zsoltárt elnyomja ünnep délutánján, vagy ünnepsé
gek idején, a kalendáriumot túléli s míg ezt évenkint kicserélik, 
maga marad évről évre nemzedékeken keresztül mindig nagyob
bodó becsületben. 

Ez a kedves házi bútor sorsa, szerencséje és sikere. így jut 
korunkra s összegyűjtve a nyilvános könyvtárak polczain hosszú 
időre tanúskodik régi gazdája mellett s a magához illő társaság
ban megőrzi hajdani nagyléte minden vonását; emlékeztet egy 
immáron kipusztuló társadalomra, melylyel együtt élt és öregedett. 
A nemesi társadalom mind jobban elnivellálódik, a politikai jogok
kal elvesztette kötelességeit, a modern kor megrongálta vagyonát 
s a régi hagyományok alig-alig villannak meg a mai kopott világ 
emlékein. De még ismertük, még elvétve ma is találunk egy-egy 
patriarkális kúriára, hanem rövid időn már csak hirét fogják hal
lani, hogy volt és elmúlt. E könyvek megmutatják mindenkor 
azokat a nyomokat, azokat a vonásokat, melyek a letűnt világra 
s átváltozott társadalomra a maguk idejében jellemzők valának 
Az egykorú naplók, emlékiratok, följegyzések mellett a családok 
kéziratos könyvei mindenkor értékes forrásai maradnak e korok 
vizsgálóinak. Többet látva, azonnal nagyobb becsben tartjuk eze
ket, egy-kettő még nem minden, nem elég. 

E magán jellegű tanúk a levelekkel állanak egy sorban, de 
azok fontosabbak, mert szülőjük az érintkezés szüksége, míg eme
zeket csupán egy-egy hangulatos estén veszik elő, az alkalom és 
a hangulat töltik meg bordás papirosaikat. így tehát amazok sok 
mindenre kiterjednek, míg ezekben a kedvnek röpke szeszélye vagy 

4* 
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a gondolatnak komolysága hagynak nyomot. A szóban forgó kötet 
is a régi Írások e fajához tartozik. Egy vegyes tartalmú könyv, 
melyben számítás nélküli össze-visszaságban olvashatsz költeményt, 
prózát latin, magyar nyelven, mely hézagokat hagy és megcsonkult. 

Benne találod Rákóczy György énekeit, jelesül, hogy egykori 
gazdája a nemzeti párt politikáját vallotta, valamivel tovább egy 
tréfás credo olvasható, mely értékes az egykorú hangulat jellem
zésére; mint következik: 

«Hiszek Pataki Jánosban, ő állhatatlanságában, minden hamis 
pöröknek indíttójában és ő fiában, hóhér Pataki Ádámban, ki 
fogantaték tökéletlen atyától, szülétek ördöngös anyátúl, kénzaték 
Töttösy Gáborral Lucifernek szárnya alatt, megöletek Hosszúthóti 
Györgynek hóhérsága alatt, eltemettetek magavére fertőztető Mátté-
falvai idejében, szállá alá poklokra vérszopó Svastits Gáborral, 
harmadnapon halottaiból föltámadván térének vissza az kegyetlen 
Eörsy Sigmonddal kénköves fördőben lesznek Chernél Miklóssal 
Gzerberus társaságában, onnét lesznek eljövendők Vittnyéd János
sal, országáruló Balog Jánossal, tanítván szegényeket dúlatni gazda
goknak kedvezni. Hiszek hamis számvető Kőszöghi Mártonyban. 
ő társában Vizkelety Jánosban, barátjukban Pásztori Gergelyben, 
ő vej(i)ben Horvát Jánosban az nagy jámbor Philep mesterben, 
tanítványában Darázs Istvánban. Hiszek Gorupp Jánosnak az vén 
Szekeres Mártonnak, ő társoknak, kopott Meszléni Péter deáknak 
hamis prókátorságokat, hiszek mi főispányunkban Nádasdi Ferencz-
ben, mellette lévő hamis prókátorok taníttásában, az kegyetlen 
Viczéiben Csömötei Jósában. Hiszem Megyeri Sigmondnak minden
napi közönséges bolondságát és ő társában vak anyósnak mes
terekkel, prókátorokkal való egyességet, Angyal Györgynek állha-
tatlanságát és gyilkosságát, a vasvári káptalannak hamis executióját 
és örök kárhozattyát. Amen.» 

íme egy fejezet a Wesselényi összeesküvés hatásáról. Ebben 
a rövid néhány sorban minden ki van fejezve, a mi az udvar 
eljárását s az összeesküvés történetét csak jellemezheti. Könyvünk 
megtartotta, hogy tanúságot, tegyen irója és a mellett, ki följegyezte 
könyvében. Nyilvánossá leszen, hogy a régi magyar nemes nem 
csak a vármegye zöld asztala mellett politizált, hanem magános 
óráiban is a haza sorsát latolgatván, foglalkozott politikával, le is 
irta, el is olvasta azokat a dolgokat, melyek arra vonatkoztak, sőt 
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mindennapi necessáriumában, a költői és praktikus világ e zagyva 
keverékében is megőrzé. 

E nemű foglalkodásában irja össze egyik-másik nemes magyar 
azokat a nevezetes kéziratokat, melyekben a kor paskillusai 
maradtak ránk. A paskillus a politikai és nyilvános élet hű tükre. 
Nem költészet és nem politika, de ennek a kettőnek különös vegyü-
léke. Formájára, ha verses vagy prózai ; előadására, ha szatirikum 
vagy epikum ; nyelvére, ha magyar vagy idegen, fölötte változó ; 
tartalmára kiválóan gazdag s irányában minden fölfogást, gondol
kodásmódot, észjárást és társadalmi rendet híven szolgáló. Lévén 
ilyen meghatározatlan minden részlete vagy eleme, természetesen 
az elemek összesége, vagy a részek egésze s így a pasquillus maga 
is nehezen jellemezhető. 

Szüli az alkalom, világgá röpíti a szó s tartalmáért szeretik 
vagy haragusznak reá. Mindig egy iránynak képviselője, vagy 
eszmének hordozója, vagy fölfogásnak hirdetője, nem magáért vam 
hanem azért az irányért, eszméért, fölfogásért, melyet képvisel, 
hordoz és hirdet. A mai világ viczlap irodalmainak előzője a régi 
világ paskillus-irodalma volt. S ha e termetes hajtását multunk 
irodalmának jól meg fogják ismerni és ismertetni, a közéletnek 
hullámzását, a politikai és társadalmi nyilvános mozgalmakat fogjuk 
igazán megismerhetni. 

Paskillusról lévén szó, így kerültünk e gondolatokra s velük 
egy régi gondolatunkat fejeztük ki. Az ilyen vegyes tartalmú köte
tekben mindig van paskillus s körülöttük vannak valóságos gyűj
temények, melyekben egyes korokra vonatkozó paskillok vannak 
összeírva. Ezeket kell összeszedegetnünk és megismernünk, ezek 
a történetírás sava, borsa, a zamata, a szine, illata hordozói. 
Az akta csak tény, a paskillus hangulat. Akta és paskill együtt, 
egymást áthatva élet és történelem. íme a politikáról átlép a köl
tészetbe, előbb vegyes formában, melynek megjelenése a politikai 
költészetnek e régi formájú és nagy szeretetnek örvendett előzője 
volt, utóbb a költészetnek valódi képében jelenvén meg. Könyveink
ben e vonás általános, a politikai költészet mellett megfér a tör
téneti költészet, a kettő együtt az ily kéziratokban majdnem 
elválaszthatatlan. Ha néhány sorban meg lehet tréfálni az auliku-
sokat, néhány strófában meg lehet énekelni a nemzeti élet hőseit 
s meg kell emlékezni a korszak egyéb nagy kérdéseiről is, melyek 
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között a vallási még mindig uralkodott. Kiváltkép a XVI—XVII. 
században kelt könyveink telve vannak a vallásos viszonyokat 
tárgyaló költeményekkel. Ha figyelmesen megnézzük e kötetek tar
talommutatóját, látjuk azt a vegyes egymásutánt, melyben egyházi, 
politikai, történeti, magán s egyéb viszonyokat tárgyazó följegy
zések vannak. Ezek között még egyre hívom föl a figyelmet, a 
latinizáló versekre. 

Még mi is diák korunkban örökül vettük át a felsőbb isko
lásoktól e latinizáló diák dalokat, melyek félig latin, félig magyar 
szöveggel irva valamely mixtumot adtak s a XVII. század dere
kától kezdve mindenkor nagy kedveltségben voltak. Külön külön 
meglehetősen kevés értékűek, de együtt véve, gyűjteményesen össze
szedve értékes művelődéstörténeti adalékok s hűségesen jelzik a 
nyomot, mely a latin műveltség hatását mutatja. Költői, vagy hogy 
e jelzőt ne pazaroljam, verses formában ugyanazt a vonást mutat
ják, mint a gyakorlati élet nyelve : a magyar köntösbe öltöztetett 
diák beszédet. 

Vissza gondolunk a múlt századokra s mosolygásra késztet 
minket e nyelvzagyvalék. Ha a régi megyei jegyzőkönyveket, (még 
a jelen század elejéről) a régi törvénykezés okmányait, már a XVII. 
század végétől, vagy csak a magán élet emlékeit, a missilis leve
leket olvassuk, elbámulunk a nyelvnek oly bábeli zavarán, milyet 
a deákizáló stilus mutat. A mint a közéletbe mind jobban és job
ban belenyomult a latin nyelv, úgy romlott vele a magyar, a hazai, 
az édes magyar nyelv. Nem kellett volna sok idő, hogy egészen 
ellatinosodjunk, hogy a tudós nyelv, kiszorítsa legalább a művel
tebb középnemesség házaiból az élő anya- s az idegen nyel
veket. A táblabíró világ burjánoztatta e nyelvi csalamádét s vele 
tűnt le a korszak színéről, ma csak komikumot keltő eszköznek 
ismerjük a múlt e maradékát az irodalomban s megfeledkezünk 
arról, mily hézaga volt annak idején nemzeti kultúrának. 

A diákélet s a papi, rektori világ átvitte e szokást a kuli
náris irodalomba s megteremtette a latinizáló magyar verselés 
szokását. Tette részint, hogy tudósabb szint nyerjen vegyes hangú 
dala, részint, hogy hódoljon a latinizáló próza divatának. így ter
mettek e félig latin, félig magyar versek, melyek közül a 

Meghalt feleségem, 
Debuisset pridem, stb. 
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még hozzánk is eljutott. Ez irány utolsó terméke a műköltészet-
ben Petőfi diákverse: 

Diligenter frequentáltam, 
Iskoláim egykoron, 

mint mindnyájan ismerjük. 
A mondottak után könnyen el lehet képzelni a XVII. század 

nemeseinek kulturális fölfogását, azt a gondolati kört, melyben élt 
és mozgott. Nem csapott magasra, nem szállott alacsonyra, meg
maradt az arany középszerűségnek magasztalt szinvonalán. A mit 
az iskolában megtanult, azzal élt és foglalkozott, azontúl nem ter
jedt sem készültsége, sem figyelme ; a mit az irodalom s a közélet 
nyújtott neki, azt elfogadta és megtartotta. E kettőből merített, e 
kettő határozta meg lelki élete egész körét, egész tartalmát. Szerette 
a jókedvet és szerette a politikát, szivesen olvasott paskillust akár 
az egyház, akár az ország sorsát illette ; szivesen foglalkozott a 
poezissel és gyűlölte a mi nem magyar — kivételt csak a diák
kal tett. 

E kép az általánoságra vonatkozik, egyesek kivételek voltak 
mindenkoron s voltak ekkor is, de a többség csak nem emelke
dett magasabb művelődésre, mint a melynek vonalát az iskolai 
tanítás megszabta. Ez pedig magában véve sem volt valami magas, 
az európai művelődéshez képest pedig meglehetősen alant állott. 
A magyar fölfogás még kevés tizeddel előbb is ez vala : minek 
gyötörje magát a fiú, megél az apja után. E gondolat eredete a 
múltban van, mikor a nemesség hadi és megyei szolgálatra, katonai 
és papi pályára lépett, különben otthon maradt, paterna rura 
bobus exercere suis — hogy gazdálkodjék Ősi birtokán. 

S ez az életmód szállott fiúról fiúra s vele a művelődés is 
megmaradt, legalább nagyjában, a régi vonalon. Ha egy-egy maga
sabb eszme vagy irány behatolt nyugatról, vagy ide haza kipattant, 
az elől nem tudott a patriarkális magyarság elzárkózni; de az 
iskolai művelődés, az általános haladás, az életviszonyok s a köz
szokás harmadfél századon keresztül mereven ellentállott a nyugati 
irányoknak ; az európai czivilizácziónak. 

Erre tanítanak engem ezek a könyvek; milyent láttam már 
egy csomót, későbbit, korábbit a XVIT—XVIII. századból számlá
zottat. Bennök ugyanegy hangulat vonul végig : a rustikus életmód 
és műveltség csendes nyugalmassága, ugyanegy illat : a nyári dél-
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után gyalog bodzájáé, ugyanegy hang: az alföldi alkony beszédes 
némasága. Egy oly korból valók, midőn a házi bajok s az országos 
bajok egyensúlya megvolt a családban s a mi fájt a nemzetnek, 
fájt a családfőnek is, adó, katonaság, portió, német szó, háborús
kodás, örökös küzdelem a létért, a nemzeti alkotmányért, örökös 
áldozat a haza oltárára. De ezt a szenvedésteljes időt bizonyos 
nem törődömség és nem tudomság uralta s ez elvette élét a szen
vedésnek, megtompította a lélek tehetségeinek erejét, hogy mindezt 
a bajt, aggodalmat, szenvedést és fájdalmat, mely esőstől nehe
zedett a hazára, a maga valójában és igazságában láthassa és 
érezhesse. 

Ha e nem tudomság és nem törődömség nincs, talán minden 
magyar nemesből kitör a szégyen és az ellenállás s Európa tör
ténete egy nemes nemzet haladásával lenne gazdagabb, a mi tör
ténetünk meg szegényebb lenne egy lelkes korszakkal, melyről 
már közmondásszerűen tudjuk és mondjuk, hogy hosszú századok 
mulasztásait hozza helyre. 

E kéziratos könyvek egyenkint is érdekesek tartalmuk szerint, 
költői termékeik, politikai, történelmi s vegyes följegyzéseik árán, 
de együttesen, mint egy társadalmi osztály műveltségének emlékei 
és őrzői, fölöttébb értékesek s vizsgálatuk minden tekintetben köte
lező. Vallatóra kell e köteteket fognunk, mert hamis tanúkat nem 
vallatunk velők s ha keveset vallanak is, de igazak és őszinték, 
íme ezek is egy forrásai voltak eddig irodalmunk történetének, 
nézzük ezután vizsgább szemmel, s művelődésünk történetére is 
forrásokul kell tekintenünk. A részletek gyakorta unalmasak és 
értéktelenek, de a ki dolgozni akar, át kell esnie az unalmassá
gokon is ; a ki dolgozni akar, nem azt kell tekintenie, a mi kel
lemes, hanem arra legyen gondja: mi a hasznos. 



ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR 

KÖNYVTÁRÁHOZ. 

Közli : DR. FERENCZI ZOLTÁN. 

311. sz. Colosvarba. 1553. 

A Kereszt-\yeni Tvdoman-\nac Fondamentoma, lióvid | es 
Hoßßan való Kerdé- fékbe befoglaltatot A- Magyar olvasásá-
nac Módgyáual e- gy etembe. A Gyermets-keknec es az egyéb 
e-\gyûgyfi kereß\tyeneknec épi\lésére. Colosvarba, j M.D.L11I. 

A Heltai-féle nyomda e terméke eddig teljesen ismeretlen 
volt, én egy könyvtáblából áztattam ki 10 levelét s szerencsére a 
czímlapot és az abc-nek első levelét is. A meglevő levelek a 
czímlevelen kívül az A15 B5 6, Cx 4 és még 2 más levél, egyik 
épen az utolsó. 

A czímlevél hátán a következő alexandrin vers van : 

A G y e r m e k e k n e k va ló In tés . 

Tíí kisded gyermetskéc jól meg gondolyátoc 
Hogy noha è világnál kichidec vattoc: 

De azért az WR Isten ßeret tûteket, 
Es à ßent Angyaloc ôrzic mindenteket: 

Miképen à ßent iras foc helyen valya, 
Sot Chriftus Wrunkis ßabadon kiáltya. 

Ezért tu minnyáian nagy hálaadáffal, 
Dichirettel es ßubeli ßolgalattal: 

Tartoßtoc az Atya ôrec WR Iftennec, 
A Christus Jesusnac, es a Szent Léleknec. 
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Miképen kelyen kedig eß miuelnetec. 
E kónyuetskeből nyiluán meg érthetitec. 

Chac hogy ßerefsetec es meg tanulyátoc. 
Es ßüuetekbe ßinetelen forgassátoc. 

A mű érdekét különösen az a körülmény emeli, hogy ez is 
abc-és káté, minőt még előbb Székely István is adott Keresztyén
ség fundamentomáról-való rövid Tanúság1 (Nyomt. 1544.) 
czímű munkája előtt, melyről Bod Péter (Magy. Athénás. 258. 1.) 
ezt mondja: «az A. B. C.-ét elől le irta, hogy a' gyermekek a1 

szerint tanitatnának olvasni». Mivel azonban Székely e munkája 
ma már ismeretlen, az első abc-és káténak s az első magyar, 
bárha nem önálló abc-nek is ezt tekinthetjük. A meglevő egyetlen 
levél tartalma a következő: 

A Magya r i r á s o l v a f á f á n a k módgya. 

K ô z ö n f é g e s B e t ű c. 

A B C D E F G H 1 K L M 
a b c d e f g h i k 1 m 
N 0 O P Q R S Sg T V W 
n 0 ô P q r s sg t v w 
U X Y 7, 
û X y z. 

1 Szabó Károly Régi M. Kvt. 16. sz a. ezt második kiadásnak mondja, 
melynek első kiadása az 1538-diki krakkói «Keresztyénségnek fundamentomá-
ról való tanúság». Bod azonban ezt id. helyen nem mondja s így azt sem, 
hogy az u. n. második kiadás krakkói volna. Nem jegyzi meg azt sem. 
valamint Szabó K. sem, hogy az 1538-diki mellett lett volna abc. Ezért 
maradjunk csak a mellett, míg a könyv talán előkerül, hogy az 1544-diki 
mellett volt abc. Ezt azért teszszük jegyzésbe, mert Markovics Sándor 
«A legelső magyar abczéskönyv» ez. értekezésében azt supponálja, hogy az 
1538-diki mellett is volt már abc. U. o. azt mondja, hogy a Gálszécsi István 
«A Keresztyéni Tudományról-való rövid Könyvetské»-je (1538.) mellett is 
volt. mit sem Bod Péter, sem utána Szabó Károly nem említ («Magyar 
Könyv-Szemle». 1883. 88. 1. V. ö. Bod Péter Magy. Áthénás. 89—90. és 
Szabó K. Régi Magy. Könyvt. 5. 1.) 



Dr. Ferenczi Zoltántól. 59 

S £ ó 1 o Betűc. 

A e i o ő v ü 

S í ike t Betűc . 

b c d f g h k l m n p q r f s ß t x z 

Ö s z v e f o g l a l t b e t ű c 

A Sgólo B etile, à fűket Be tűc el öt. 

Ab eb Lb ob ob vb üb 
Ac ec LC oc 6c VC uc 
Ad ed d od öd vd ûd 
Af ef ] f of of vf űf 
Ag eg i g og ôg vg ûg 
Ah eh h oh oh vh ûh 
Ak ek k ok ok vk ûk 
Al el 1 Ol Ol vi ûl 
Am em im om om vm ûm 
An en in on on vn un 
Ap ep [V op ôp vp űp 
Ar er ír or őr vr ûr 
As es ] s os OS vs us 

Ennyi van a két oldalon. A meglevő néhány levélen ev. réf. 
káték akkoriban szokásos kérdéseik és fejtegetéseik vannak kér
désekben és feleletekben: «Michoda à Kereßtseg?» «Mond El à 
Hitnec ágait». «Melyec à tíz Parancholatoc ? » «Miképen kel imát -
kozni?» stb. Ugyancsak épen a «Miatyánk» formájából megálla
pítható, hogy ev. ref. vallású káté. Az utolsó lapon ez áll: «A 
kerdéffeknec vége» s alatta a Heltai nyomtatványain több helyt 
látható vignetta. 

312. sz. Debreceenben. 1614. 

A második, eddigelé ismeretlen kiadású magyar nyomtat
vány : Lipfiai Pál-tói Nyerefeg oßto Tabla. Melyben az egy | 
tarsaságban levő kereskedő, j avagy oßtozo ßemelyek kőzött, | 
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kinek kinek az nyereségből való illendő reßet hamar meg vet
hetni, es ßamlalhatni. Mostanban eloßor az egy-igyûeknek 
kedvökert J irattatot, és nyom-jtattatot. I Debrecenben | Lipsiai Pál 
által, | 1614. 12-rét. (6 levelenként). Elől A,- 6 levés A—S7=409 
számoztl. levél. 

E könyvnek eddigelé sem írója, sem első kiadása nem volt 
ismeretes, Szabó Károly a «Régi Magyar Könyvtár»-ban csak a 
2-dik (gyulafehérvári. 1632-ki) kiadást ismerte: de ennek ajánló 
leveléből meghatározta és be is vette művébe az első kiadás évét 
és helyét. (L. «Practica Aritmetica» alatt 447. szám.) 

E kiadás ajánlata : «Az Tiszteletes Es Bőcsületes Firfiunak, 
Debreczeni Fekete Jánosnak. ïstentûl Kegyelmet, békességet, eges-
seget hoßßu eletet, minden egyéb lelki és testi áldásival, kívánok». 
Elmondván az ajánlásban, hogy a szentírás, valamint a régi böl
csek azt parancsolván, hogy isten után felebarátunknak és hazánk
nak minden közönséges jónak megmaradására szolgáló dolgokban 
szolgáljunk etc. így folytatja : «Ezt meg gondolván, es latvan az 
orßagban való nagy fogyatkozást, holot az Scholak fok helyeken 
el pußtultanak, es az tanítás is meg ßitnt, ugy annira ho£ fokán 
az iffiakban föl nevekednek, kik meg csak valami bizonyos fummat 
is alig tudnak ßalalni es igazan ki mondani. Hogy penig az egy 
igyueknek, kik egyebkepen az Számvetéshez nem tudnak, mefter-
fegemmel és munkámmal ßolgalhatnek, Méltónak es haßnosnak 
itelem vala lenni, az Pythagoras Bölcs tanito táblájából ßerzet 
practicat kinyomtatnom, nem ßanvan az nag' munkát, nem csak 
annak meg irafaval, hanem meg ahoz való bötűknek-is uyonnan 
való keßiteseben, mellyet főképen csak azért cselekedtem eggyikert, 
hogy kereßtyen Attyamfiainak (az kik azt jo nevén veszik) ßol-
gallyak : továbbá, hog magamatis hazam népével egyűt tißtesseges 
munkám után táplálhassam, az ßent Pálnak mondafa szerint : 
Melto az béres az ö jutalmának el vételére, &c.» Elmondja továbbá, 
hogy Fekete János papirost adván neki. e munka megjelenését 
elősegítette «az regi fő embereknek» példájára s ezért hálából 
neki dedicalja és ajánlja e könyvecskét. Az ajánlás 1613. nov. 
2 7-érői kelt. 

Ezt követi «Ez Számvető Táblának rendiről es haßnarol» 
egy oldalnyi magyarázat. Ezután jő: «Haßna ez Táblának», két 
levélnyi fejtegetés a tábla használati módjáról (e példányból itt 
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1 lev. hiányzik). Erre jön a «Tabula Pythagorica», vagyis egy 
szorzótábla, melynek első lapján a rendes szorzótábla van. a többin 
2 — 100-ig minden szám szorzata 2-szer, 3-szor, 4-szer s így 
tovább 99-szerig Az első tábla végszáma tehát 2 x 1 0 0 = 2 0 0 ; 
az utolsóé 99X100=9900. Ebből áll az első rész — 98 levél. 

A második rész kezdeténél pár levél (6 levél) hiányozván, 
ennek czímlapját meg nem határozhatom, hanem ez a rész egy 
kamatszámító tábla vagyis tulajdonképen ez a valódi nyereség
osztó tábla, mely szerint elmondja, hogy ha 100 írt után 5 dénár 
vagy 5 frt a nyereség, akkor hány frt vagy dénár jut 1—1000 írtig ; 
mennyi, ha a nyereség 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dénár 
vagy forint. E rész, az elveszett czímlapon s magyarázó beveze
tésen kívül, 5 számozatlan levélből áll. 

Az előszóból világos, hogy e könyvnek Lipsiai Pál nem
csak kiadója, hanem irója is volt. Azonban a Szabó Károly által 
ismert kiadásokból ez már nem volt meghatározható. A «Régi 
Magy. Kvtár» «Practica Aritmetica» ez. a. adja és ismerteti 
az 1632-diki gyulafehérvári kiadást, melynek egyetlen példánya 
van meg az Erd. Múzeum könyvtárában, az 1647-diki lőcsei kiadást, 
melynek eddigelé egy példánya sem ismeretes, az 1678-diki nagy
szebeni, az 1692. és 1701-diki lőcsei s az 1709 diki nagyszombati 
kiadást. Ehhez járult utóbb az 1882-diki könyvkiállítás alkalmával 
a IV-dik kiadás fölfedezése, mely szintén Lőcséről való 1653-ból 
s Szabó Károly leirta a «Magyar Könyv-Szemlé»-ben (1882. 85. 1.) 

Az 1632-diki 2-dik kiadás egyetlen ismeretes példányában 
az egész 2-dik rész hiányzik, pedig hihetőleg megvolt, mert meg
van a 3-dik és többi kiadásban is. Ezekből világos egyszersmind 
az is, hogy a 2-dik kiadásnál változtatta meg a kiadó az eredetileg 
«Nyereség osztó tábla» czímet «Practica aritmetica»-ra, mely 
az első részhez jobban is talált s ekkor adta a 2-dik résznek a 
«Nyereség osztó tábla» czímet, mely meg ehhez illett jobban. így 
történt, hogy ugyanazon könyv első kiadásának fő czíme a máso
diknál mellékczím lett s a könyv uj főezímet kapván, két czím 
alatt szerepel ugyanazon tartalommal. 



A M. N. MŰZEUM SEGÉDŐREINEK KÜLDÖTTSÉGE 
GRÓF CSÁKY ALBIN MINISZTERNÉL. 

Azon általános mozgalom, mely a magyar államtisztviselők 
fizetésemelése érdekében országszerte megindult, arra indította a 
M. Nemzeti Múzeum segédőreit és gyakornokait, hogy kebelökből 
gróf Csáky Albin miniszter úr ő Exczellencziájához küldöttséget 
menesszenek és felhívják szives figyelmét azon emlékiratra, melyet 
két évvel ezelőtt fizetésök, rangfokozatuk és szolgálati viszonyaik 
végleges szervezése érdekében a vallás- és közoktatási m. kir. 
minisztériumhoz benyújtottak. 

Ezen küldöttség eljárásáról a következőket jelenthetjük: 
A küldöttség tagjai voltak: Csontosi János, Fejérpataky 

László könyvtári és Mocsáry Sándor állattári segédőrök. kik f. é. 
ápril 9-én a miniszter urnái tisztelegtek, hol Csontosi János, a kül
döttség vezetője, a múzeumi segédőrök kivánságát a következő 
beszédben tolmácsolta : 

Nagyméltóságú miniszter Ur ! 
Kegyelmes Urunk ! 

A Magyar Nemzeti Múzeum 16 segédőre és 4 gyakornoka 
képviseletében jelentünk meg Exczellencziádnál, hogy alázatos 
tisztelettel mi is csatlakozásunkat jelentsük ki azon mozgalomhoz, 
mely a magyar államtisztviselők fizetésemelése érdekében ország
szerte megindult s felhívjuk Exczellencziád nagybecsű figyelmét 
azon emlékiratra, melyet fizetésünk, rangfokozatunk és szolgálati 
viszonyaink végleges szervezése érdekében két évvel ezelőtt a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. minisztériumhoz 
benyújtottunk. 
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Kérésünk támogatására legyen szabad Exczellencziád előtt a 
következőket kiemelnünk. 

A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb korszakát, melyet 
Pulszky Ferencz, az intézet ez idő szerinti igazgatója inaugurált, a 
regeneráczió korszakának nevezte el a nemzet közvéleménye. 

És méltán! 
Ezen korszakban a M. Nemzeti Múzeum európai sz in vonalra 

emelkedett, elsőrendű tudományos intézetté nőtte ki magát s el
érte a virágzás azon fokát, mely neki az európai culturállamok 
hasonló intézetei közt kitűnő helyet biztosít. 

Ezen eredményből az érdem oroszlánrésze kétségkívül Pulszky 
Ferenczet, az intézet nagyérdemű igazgatóját illeti meg, ki nagy 
tehetségét, széleskörű ismereteit, gazdag tapasztalását és meleg 
ügyszeretét egész lelkesedéssel a Nemzeti Múzeum előhaladásának 
szenteli s mint vezető szellem, nagy hatással van ennek fejlődésére, 
de második sorban szerénytelenség nélkül mondhatjuk az eredmény
ben részök van azon tisztviselőknek is, kiket, hivatásuk, szak-
képzettségök és lelkesedésök az intézet szolgálatába vezetett. 

A mit a nemzet legjobbjai 1802—1869-ig magyar történeti, 
irodalomtörténeti, művelődéstörténeti, régészeti, műtörténeti és ter
mészetrajzi emlékekben a Nemzeti Múzeum számára összegyűjteni 
iparkodtak, azt az utolsó 22 év alatt az intézet szaktisztviselői 
rendezték, s kezeik alatt az osztályokban felhalmozott gazdag 
matériáié közkincsévé vált a nemzetnek. 

Az ő közreműködésökkel lett a Nemzeti Múzeum a ritkasá
gok gyűjteményéből elsőrendű tudományos szakintézetté, mely 
rendszeres és öntudatos működésével kivívta magának a hazai és 
külföldi tudományos világ elismerését és tiszteletét. 

Ezen aerában a Nemzeti Múzeum tisztviselői rendezték az 
1876-iki országos anthropologiai, az 1882-iki országos könyvészeti, 
az 1884-iki országos ötvösmű és az 1886-iki fővárosi történeti 
kiállítást, s most rendezik a jövő hónapban megnyitandó országos 
ornithologiai kiállítást, melyekkel a hazai közművelődésnek jelen
tékeny szolgálatokat tettek. 

S midőn ezen felsorolt kiállítások anyagát és az intézet ki
válóbb gyűjteményeit a szakirodalomban a tudományos világgal 
megismertették, emelték az intézet tudományos hírnevét és reputá-
czióját. 
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Ezen időszakban a M. Nemzeti Múzeum tisztviselői a ma
gyar szakirodalomban uj tudományszakokat teremtettek, melyek
nek ők úgyszólván kizárólagos művelői, mint specziálisták élénk 
érintkezésbe léptek a külföldi múzeumok szaktudósaival, az európai 
szakirodalomban megismertették az intézet kiválóbb nevezetessé
geit s legjobb tehetségek szerint közreműködtek abban, hogy az 
intézet tudományos szinvonalat a hazában és a külföld előtt emeljék. 

Tudományos működésüknek eredményét illustrálja azon körül
mény, hogy az intézet 26 szaktisztviselőiből ez idő szerint 13 a 
M. Tud. Akadémia tagja. 

Ezek nyert csaták Kegyelmes Uram ! melyekben a M. Nemzeti 
Múzeum zászlaját becsülettel hordoztuk, s működésünk eddigi 
eredménye jogczimet ad nekünk arra, hogy a nemzettől, melynek 
igazait híven szolgáltuk, végleges rendszeresítésünket kérelmezzük. 

Kérhetjük ezt annál inkább, mert a M. Nemzeti Múzeum 
tisztviselői, szakképzettségöket tekintve, az ország legmostohábban 
díjazott tisztviselői, kik csekély fizetésöknél és az előmenetelre 
való még csekélyebb kilátásuknál fogva állandó mellékkeresetre 
vannak utalva s nem szentelhetik magukat egészen, mint szeret
nék, hivatásuknak. 

Ezen állapot káros hatással van az intézet fejlődésére, nem 
emeli a tisztviselők jogosult ambiczióját. átmeneti, ideiglenes hely
zetet teremt a tisztviselők szolgálati viszonyaiban, kik a mint elő-
nyösebb állásra mehetnek, elhagyják a múzeumot, hol állandóan 
sem megélni, sem jogosult ambicziójukat kielégíteni, sem jövőjüket 
biztosítani nem tudják s az intézet kiképzett állandó tisztviselők 
helyett új, ideiglenes tisztviselőkkel kénytelen folytatni a megkez
dett munkát. 

így vesztettük el ezen aerában, hogy csak a főbbeket említ
sem : Ortvay Tivadart, Fraknói Vilmost, Romer Florist, Bubics 
Zsigmondot, Hermann Ottót. Horváth Gézát, dr. Szinnyei Józsefet, 
Lóczy Lajost. Paszlavszky Józsefet. Czobor Bélát, Tergina Gyulát 
és másokat s félünk, hogy ha a Nemzeti Múzeum tisztviselőinek 
végleges szervezése sokáig késik, el fogunk veszteni még többe
ket is. 

Ezen okoknál fogva alázatos tisztelettel arra kérjük Exczel-
lencziádat, hogy a Nemzeti Múzeum tisztviselőinek fizetését, rang
fokozatát és szolgálati viszonyait úgy a magunk, mint az intézet. 
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consolidácziója érdekében az osztrák vagy a külföldi múzeumi 
tisztviselők mintájára véglegesen szervezni méltóztassék. 

Ajánljuk kérésünket Exczellencziád nagybecsű figyelmébe és 
bocsánatot kérünk, hogy ezen existentiánkat oly közelről érdeklő 
kéréssel alkalmatlankodtunk. 

Erre gróf Csáky Albin miniszter ür következőleg válaszolt: 
Tisztelt uraim ! Mindazok, a miket szószólójuk előadott, előt

tem részint a két évvel ezelőtt beadott emlékiratukból, részint 
hivatalos és más úton szerzett informatióimból ismeretesek. És magam 
is átlátom, hogy anyagi javadalmazásuk azon tudományos quali-
ficatiónak, melylyel rendelkeznek, nem felel meg. Az ország pénz
ügyi helyzete javulván, felmerült az egész vonalon az állami tiszt
viselők anyagi helyzetének javítására irányult mozgalom ; az időpont 
ennek következtében, ha a kormány minden igényt kielégíteni óhaj
tana, nem épen kedvező, mert könnyen visszaeshetnénk abba az 
állapotba, melyből hála istennek, csak most bontakoztunk ki s a 
mely ellen minden erőnkkel törekednünk kell. Az urak azonban azon 
kedvező helyzetben vannak, hogy az urak ügye már tavaly meg
fordult a képviselőházban. Bizonyára emlékezhetnek az urak azon 
múlt évi nyilatkozatomra, melyet a költségvetés tárgyalásakor tettem. 
Én több oldalról figyelmeztetve még nyilatkozatom megtétele előtt 
értekeztem Wekerle pénzügyminiszter úrral a múzeumi segédőrök 
javadalmazásának fölemelése tárgyában és tőle azon határozott 
nyilatkozatot vettem, hogy a múzeumi tisztviselők fizetése a bud
get megzavarása nélkül rendezhető lesz az 1892-iki költségvetésben. 
A pénzügyminiszter úrral folytatott ezen előleges megbeszélés alap
ján tettem meg aztán ismert képviselőházi nyilatkozatomat. Ha 
tehát valami véletlen közbe nem jön, a múzeumi segédőrök az 
államtisztviselők azon kathegoriájában lesznek, melynek fizetés
emelése az állami tisztviviselők fizetésének általános rendezésé
vel kapcsolatban, az 1892-iki költségvetésben felvéve lesz s így 
a múzeumi segédőrök sokkal szerencsésebb helyzetben vannak, 
mint az államnak más, még csekélyebb javadalmazású tisztviselői, 
kiknek fizetése az 1892-iki költségvetésben emeltetni nem fog.» 

A miniszter úr azután a küldöttség szónokával kezet fogott 
és a küldötteket a legjobb reményekkel bocsátotta el, kik aztán 
még Berzeviczy Albert államtitkár úrnál és Szalay Imre miniszteri 
tanácsos úrnál tisztelegtek. 

Magyar Könyv-Szemle 1891. 5 



RÉGI MAGYAR EGYLEVELES NYOMTATVÁNYOK. 
A M. N. MŰZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 

Közli: MAJLÁTH BÉLA. 

Nyomdászatunk technikai történetének egyik ágát képezi az 
egylevelű nyomtatványok előállítása, a mely nálunk a XVI-dik 
század második felétől 1711-ig nemcsak typographiai, de cultur-
történeti érdekességgel is bir. 

Bibliographiánkban azonban az egylevelű nyomtatványok 
ismertetése ez ideig sem kellő méltatást, sem ismertetőre nem 
talált; s míg a külföldön, nevezetesen Németországban, nemcsak 
önálló külön ismertetésben foglalkoztak az egylevelű nyomtatvá
nyokkal, hanem azokat 1566-tól kezdve 1630-ik évig politikai és 
vallásügyi tartalmuknál fogva összegyűjtve az eredeti szöveggel és 
illustrácziókkal, az eredeti alak indokolt megváltoztatásával újra 
kiadták. így tette ezt J. Scheible Stuttgartban,3 a ki az ulmi városi 
könyvtárban vaskos két kötetbe gyűjtött egylevelű nyomtatványok 
közül 88 darab egyházi és politikai jelentőségű satyrát és pas-
quillust adott ki. Nem egy van ezek között, a mely hazánkat 
érinti; különösen érdekesek az 51-ik, a 66-ik és a 67-ik sz. darab, 
mint a mely Bethlen Gáborra vonatkozik s őt s viselt dolgait kép
ben, versekben satyrizálja. 

A hazai egylevelű nyomtatványok typographiai szempontból 
kellő világot vetnek a nyomdák technikai színvonalára, mert 
ha ez ívek terjedelme, nagysága, a nyomás felületnagyságát hatá
rozhatja meg, a typusok különfélesége. a betűk fölszerelési gazdag
ságára vall; s a betűk sokféleségét is leginkább az egylevelű 

1 Die fügenden Blätter des XVI. und XVII. Jahrhunderts in sogenan-
ten Einblatt Drucken, von J. Scheible. Stuttgart. 1850. 5r. 
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nyomtatványok tüntetik fel, mert míg számos nyomtatott könyv 
vagy füzet csak négy ötféle typust mutat, ezek némelyikében tiz-
tizenegyféle betű található. 

A mi sajátságos a hazai nyomdák eme termékei között, az az '. 
hogy míg a külföldi hasonló nyomtatványok, lehet mondani négy 
ötödrészben a politikai és vallási villongások viszonyaival foglal
kozva azokat illustratiókhoz irott szöveggel satyrizálja — kivéve 
a hadi események bulletinjeit — a hazai eféle nyomdatermékek, 
melyek ismeretesek, sem az egyházi, sem a politikai kérdéseket 
nem feszegetik; s azok alkalomszerűsége mindig komoly és lako
dalmi, névnapi, halálozási, temetési, ethikai és egyházi thésisek, 
iskolai programmok, epigrammok, tudományos disputátiókra, regulák, 
bölcseleti kérdésekre, székfoglalásokra stb. vonatkoznak; és illus-
trátiókkal ellátva nincsenek. Nem akarjuk evvel azonban azt mon
dani, hogy absolute nem léteztek, vagy nem léteznének az említett 
korból olyanok is, melyek az alkalmiságot ne keresték volna a 
politikai és vallásvillongási téren, ámde úgy véljük, hogy az 
ilyenek is csak kivételt képeznek, mert míg az ismertek között 
ilyféle egy sincs, a még lappangó egylevelű nyomtatványok között 
aligha lesz annyi, a mennyi koczkáztatott nézetünket megváltoz
tathatná. 

Eddig 53 darab 1711 előtti oly hazai nyomtatványt isme
rünk, a mely egy levélre nyomatott ; s ezek közül Szabó Károly 
«Régi magyar könyvtár»-ában 52 darabra akadtunk, míg az 53-ik 
darabot Radvánszky Réla báró adta ki a «Turul» 1890-ki folyamá
ban. A legrégibb 1578-ban a bártfai nyomdából került ki, a mely 
Rilcius Gáspárnak egy lakodalmi latin versezetet foglalja magában 
s mindannyija között csupán csak a Radvánszky Béla báró által 
kiadott Teleky Mihály családfája az, a mely magyar szövegű, a 
többi mind latin és német nyelvű. 

A XVI-ik században 1578—1598-ig tiz darab ismeretes 
előttünk, melyek öt nyomdából, u. m. Bártfa, Debreczen, Kolozs
vár, Szeben és Visolyból kerültek ki. 

34 darab jelent meg a XVII. században kilencz nyomdában: 
Bártfán, Kassán, Brassón, Pozsonyban, Kolozsvárott, Lőcsén, Zsol
nán, Nagy-Szombatban és Szolnokon ; a tizenhatodik században 
1711-ig nyolcz darab négy nyomdából került ki. 

Társadalmi szempontból culturális jelentőséget tulajdonítunk 
5* 
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eme nyomtatványoknak már csak azért is, mert az egyéni élet 
momentumaira nézve biztos adatokat szolgáltatnak kezeinkhez, 
oly esetek iránt, mint a nevezetesebb egyének elhalálozása, neve. 
születése, valamely hivatal vagy méltóság elfoglalása felől, melyek
nek különben dátuma talán megfejtetlen maradott volna. 

Mindezen tényezők latba vetése elég indokul szolgál arra, 
hogy bővebb és behatóbb kutatásokat tegyünk az egylevelű nyom
tatványok után s midőn ezeknek ez alkalommal való közlését, bár 
ha csak igen sovány eredménynyel megkezdjük, nem zárkózhatunk 
el azon remény elől, hogy további kutatásaink eredményesebbek 
lesznek s a kik ily fajta nyomtatványokkal birnak, nem késnek 
azokat e szakfolyóirat hasábjain megismertetni, mi által bibliogra-
phiánk ismerete csak nyerni fog. 

Az itt alább következő egylevelű nyomtatványok között az 
5-ik számú az, melyet magyar szövegénél fogva egész terjedelmé
ben ismertetni szükségesnek véltünk, mert Perlaki G. Dániel köl
teménye irodalmunkban ismeretlen maradt s indokolva hittük, hogy 
alkalmi költeménye szélesebb körökben is ismeretessé legyen. 

Végül megjegyzem, hogy ezen öt ismeretlen egyleveles nyom
tatványból az első négy Szabó K. «Régi Magyar Könyvtárának» 
II. és az 5-ik számú s az I. kötethez nyújt adalékot. 

46. sz. Kassa, 1681. 
1. Csicseri Orosz György, Disputatio Proemialis, De Natura, 

Et objecta Logicae. Quam in Alma Episcopali Universitate Societatis 
Jesu Cassoviae, Anno Salutis, M,DGLXXXI, die 15. Februarii. 
Propugnabit Praenobilis, ac Generosus Dominus, Georgius Orosz de 
Csicser, e Convictu Nobilium. Praeside R. T. Francisco Palchich, 
Soc. Jesu, AA. L. L. Et Philos. Doct, eiusdemq. ; Prof. ordinario. 
Cassoviae Excudebet Stephanus Bosytz. 

Nagy ívrét széleskeret díszszel. Ajánlva latin prosában Homannai 
Drugeth Zsigmond unghmegyei örökös és Zemplén-megye főispán
jának. M. N. múzeum. 

47. sz. Nagy-Szombat, 1698. 
2. Xenium Növi Anni omnibus a Fide Romano-Catholica 

alieius oblatum. Anno Christi, M.DC.XCVIII. Seu Responsio. cujus-
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dam Superintendentis Lutherani data, Et typis prius Francofurti 
ad Moenum impressa 1664. dermo vero Tyrnauiae expressa 1698. 
Ad Questionem An eives Argentoratenses (consequenter, Augu-
stanae Confessionis in Hungária Incolae) possint in conscientia 
redire ad Ecclesiam Románam, et eredére, quae illa credit? Ad 
quam id respondit affirmative. 

Kis ívrét, nagyszombati latin nyomtatvány, egy hasábos prosa. 
M. n. múzeum. 

48. sz. Lőcse, 1698. 
3. Bellaria Poetica, loco muneris Parnassici Generoso, 

Amplissimo. Spectalissimoq. Dn. Christophoro Görgei, Inelyti Comit. 
Scepus. Assess. etc. Tit. plenn. ex débita transmisse: Quum is 
Filiam charissimam Susannam virginem omnibus Nobilitaribus viru-
tibus ornatissimam féliciter nuptum elocaret. A. O. R. XCIIX. d. 16. 
Novemb. Ad oblectandos inter Liberam et Pomonam convivas. 

ívrét, keretdíszszel, kéthasábos latin verses költemény. Nyom 
tatási hely nélkül. Betűk, keret-dísz lőcsei nyomtatványra vall. 
M. n. múzeum. 

49. sz. H. n, 1706. 
4. Fábri András Klag- und- Trost-Gedicht. Auff des Acht

bahren und Wohlgelahrten Herrn Adam Voltz, den Ewangelischen 
Schemnitzer Schul wohl-meritirten Gollega : wie auch ordinarii Suc-
centoris. Himmels-Reise, Als derselbige den Iten Mártii, im Jahr 1706 
früh um 5 Uhr, das Leben mit dem Tode verwechselte ; undden 7-ten 
drauff volckreich zum Grabe begleitet wurde. Aus Schwägerlicher be
trübten Hertzen auffgesetztt von And. Fabri P. t. Seh. Sehern. Coli. 

Nagy ívrét, nyomtatási hely nélkül. Német verses költemény 
két hasábon. M. n. múzeum. 

313. sz. B. n. 1710. 
5. Perlaki J. Dániel. Zöldellő Laurus melly 1710. eszten

dőben, Bôjt-elô Havának 19. napján. Tekintetes Nemzetes Mariassi 
Susanna A' Néhai Tekintetes s Nemzetes Varadi Mihály uram 
Meg-maradott özvegyének születése napján, Sok bú-bánat, 's fárad
ság kertében, zuzmarázos fergetegj kőzt-is, a' kegyelem napjának 
kivánt szép sugáritól érdekeltetvén, szüntelen ékesen zöldellik. 
Anno quô Drága MárlásI SVsánnának, fényes CsILLagla ragyoglon. 
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Meg eddig Musám volt nagy hallgatásban, 
Es pennámat nem mártottam téntámban, 
Mostan pedig már kezdek ez Írásban 

Szólni valóban. 

A' Lauras szüntelen zöldellik szépen, 
e 

Zőldelni nem szűnik Oszszel és Télben, 
Szél vész nékie nem árthat semmiben, 

Meg marad éppen. 

Regenten azért ágaiból ennek, 
Érdemért koszorút készítettének, 
Jeles tselekedetu embereknek, 

Híréért neveknek. 

Illy móddal: hogy mint az hervadhatatlan, 
Ugy Ô hírek nevek most 's mind untalan, 
A' ditséretben légyen múlhatatlan, 

Sót hallhatatlan. 

A' Zöldellő Laurust Enconiumban, 
Hogy tettem : Azzal mutatni akartam, 
Köttetni méltán lehet Laurust mostan, 

Egy koszorúban. 

Susannanák : melly Mariasi neve, 
Kegyes Virtusokban tselekedete, 
Nagyságos: Azért hogy Laurust el-vegye, 

Meg érdemiette. 

Számlálni minden jó tselekedetit. 
Nem fogom mellyel ékesítte éltit, 
Égig magasztalta emlékezetit. 

El vészi érdemit. 

lm lelkére nézve állandó vala. 
Vallásában nem nézett e' világra, 

Figyelmezettt tsak Istene szavára, 
'S igazságára. 
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Sokszor az ördögnek erős ereje, 
Indult Mankos szúrással ellene. 
Nem sérthette meg ; a' kegyetlen szele, 

Isten volt véle. 

Volt szomorúság sokszor: 'S Fekete gyász 
Reád tódulva ; de az Isten vigyáz, 
Nem engedi, hogy ártson hamis vadász, 

Azért oltalmaz. 

Szintén innen tetszik oltalmazása, 
Midőn nevednek napját érni adta, 
Szeretetit ezzel hozzád mutatta, 

Hogy rád virrasztá. 

Az Uri nevednek tündöklő napja, 
Terjedgyen messzére mint pálmák ága, 
Ragyogjon holtig örömed tsillaga, 

Légyen bő árja. 

Ne árthasson az ellenség fegyvere, 
Ne juss mint egyebek számkivetésre, 
Isten ellenségidet mind leg-verje, 

0 erejekbe. 

Nyújtsa áldását-is kedves Fiadra, 
A' Tekintetes Varadi Mihályra, 
Kegyes virtusoknak hú gyakorlójára, 

'S Tanúlójára, 

Adgyon elö-mentet Isten nékie, 
Az hív tanulásban szerentséltesse, 
Attyafiainak nagy örömökre, 

Eltét terjessze. 

Ellyen hosszú éltet; maga javára. 
Es a' Nemes Kassa Város hasznára, 
Eklésiának gyarapítására, 

'S maradására. 
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Lélek viditó im e' tsemetéje, 
Varadi Mihály: Kedves szeme fénye, 
Ellyen, és Annya neve sok innepje, 

Napját érhesse. 

Légyen Istennek ortzája fordítva 
Reá, 's ellenségét róla hárítsa, 
Szent utaira ötét tanitsa, 

'S meg oltalmazza. 

Hlyen Nemzetnek Nemzetes gyökere, 
Gyûmôltsôzzôn Országunk örömére, 
Nemzetes Varadi 's Mariassi vére, 

Hasznos szükségre. 

Eltében rettegő mondás, 's félelem, 
Ne érje Susanna szivét véletlen, 
Fején és jószágán Isteni kegyelem, 

Légyen figyelem. 

Nagy Istenem im e' kegyes Aszszonynak 
Légy óltalmazója Uri házának 
Boldog tsillagi holtig ragyogjanak, 

E' Susannanak. 

Sokáig élvén: Osztán a' menny égben, 
Juthasson e' völgyből boldog örömben, 
Sok kar Angyaloknak boldog seregekben, 

Istent ditsérjen. 

Aszszonyságodnak alázatos szóigája, igy lenni kivánnya, ezt 
Eperjesi Col. edgyik tagja. J. Daniel Perlaki SS. Theol. tanulója. 



ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR 
KÖNYVTÁRÁNAK II. KÖTETÉHEZ. 

Közli: HELLEBRANT ÁRPÁD. 

50. sz. Monyorókerék, 1587. 
Creutzer (Georg.) Sendbrieff Georgij Creutzers, ahn einem 

Ersamen vnd weisen Ráth, vnnd der gantzen Christlichen Gemein 
der Stat Keismarckt etc. In welchen auss dringender not h geant-
wort wird, auff das öffentliche verleumden Sebastiani Lamen 
Pfarherrs daselbst, der mit ehren zu melden, Dreck vnd Koth 
armen Christi dienern auff öffentlicher Kantzel nach wirfft : Dabey 
zugleich alle Keiszmarcker gewarnet werden, das sie dem Hincken-
den oder Lamen, sampt allen seinen Rottgesellen nicht glauben 
sollen, wenn sie schon tausent Eid schweren, sie lehren recht 
von H. Abentmal. Denn es ist doch alles betriegerey  
Gedruckt zu Eberau durch Johannem Manlium. Anno 1587. 4r. 

Egyetlen példány br. Podmaniczky G. könyvtárában Kis-
Kartalon (az 5-ik sztlan levélnél megszakad). 

51. sz. Lőcse. 1620. 
Zabelerus (Petrus). Eine Christliche Leichpredig Bey der 

Volckreichen Leichbegângnûss, des Ehrwirdgen, Achbarn vnnd Wohl-
gelerten Herrn, M. Stephani Xylandri, gewesenen Pfarherrn vnd 
Seelsorgers zu Kirchdrauff, gehalten den 23. Aprill, Anno 1619. 
Durch M. Petrvm Zabelervm, Pastorn vnd Superintendenten der 
Kirchen zur Leutsch. Gedruckt zur Leutschaw, Durch Daniel 
Schultz, Im Jahr 1620. — 4r. A—D = 1 6 sztlan levél. 

Késmárki ev. lyc. könyvtára. 
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52. sz. Lőcse. 1661. 

Klesch (Christoph). Aller (Christen, absonderlich) Lehrer, 
so weislich in ihrem Beraff gewandelt, haben, Lebens-Krohn, bey 
dem hoch-betrûbten aber ansehnlichen Leich-begângnûss Dess Ehr
würdigen, Edlen, Achtbahren und Wohl-Gelehrten Herrn Samuelis 
Serpilii Caismarc, gewesenen treuwachsamen Predigers zu Leibitz 
aus dem Joh: VIII. 51. nach Anleitung seines Wahl-Spruchs: 
Sapientia Sancta Coronat, Die Heilige Weissheit kröhnet in einer 
Klag- vnd Trost-Rede, die am 5. April zUM GeDâChtnUss seiner 
gehaLten und in Druck befördert worden ist, vor-gestellet von 
Christoph Kleschen, Dienern am Wort Gottes in Mattsdorff. Ge
druckt zur Leutschau, bey Lorentz Brewern. — 4r. A—E — 20 
sztlan levél. 

Késmárki ev. lyc. könyvtára. 

53. sz. Lőcse, 1641. 

Kuzera (Johannes). Dispvtatio Ethica, De Virtute Heroica, Quam 
In Uluftri & celeberrimo Rofebergensi Gymnaiio, Duce Deo & aufpice 
Christo fub prsefidio Dn : Iohannis Kvzerae, ejusdem Gymnafij 
Directoris fupremi, Publicae ventilationi exponit Johannes-Georgius 
Sobeck, L. B. De Kornicz. ad diem Octobris horis ante & pome-
ridianis. Anno M.DC.XLI. Leutschoviae, E Typographeo Laurentij 
Breveri. 4r. A—C3 = 11 levél. 

Ajánlja br. Kornis Sobeck Györgynek és nagybátyjának 
Goczalkowski Ádámnak. 

Megvan a hallei magyar könyvtárban. 

54. sz. Lőcse, 1643. 

Kuzera (Johannes). Difquisitio Historico-Theologica Quse 
Hodiernum Románam Ecclesiam Occafione illius Christophori Magni 
nec non Coronse B. Virginis. Marisé horrendse Idololatriv convincit, 
quam Bonorum & Malorum non occulto, feoe aperto examini fub-
mittit Johannes Kuzera, p. t. Gymnaiii Rofenberg : Director. Res-
pondente Georgio Vaidâ Lôveienfi Hungaro. Die 4. Jun : Horis 
promeridianis. & pomeridianis. Leutschovise, Typis Laurentij Breveri. 
Anno C. 1043. 4 r . A—C — 12 levél. 
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Ajánlja az elnök ghyletinczi Ostrozith Miklós-, Pál-, Mátyás
nak, Soós Istvánnak, Szmrecsáni Péternek, Illésházi Gáspár javai 
főnökének, Nádasfalvi Baan Jánosnak, liptómegyei esküdt assessornak 

Megvan a hallei magyar könyvtárnak. 

55. Lőcse, 1643. 
Trusius Hiob. Positiones Miscellaneae, qvas D. O. M. A. in 

Gymnasio Neosoliensi Placide Ventilandas proponit Prsef ide Hilario 
Emesto Binero Rectore Refpondens & Autor Hiobus Trusius 
Rofenberg : Hung : Anno serse Chriftianse M.DC.XLIII. ' Menfe Sep
tem bri Leutschovise, typis Laurentij Breveri. 4r. 4 levél. 

Ajánlja a felelő Splényi Jakabnak, a rózsahegyi egyház elöl
járójának. Végül vers Gzermak Sámuel- és Famelicus Mátétól. 

Megvan a hallei magyar könyvtárban. 

56. sz. Lőcse, 1644. 
Kuzera {Johannes). Thematvm Philosophicorum Faeciculus. 

Qvse ©eoö ôtSovtoç animi excolendi gratia Prseside Iohanne Kuzera, 
p. t. Gymnafii Rofenbergen : Directore Supremo Melchior Tinctorius, 
Brifhen : Panon. ad diem April, publice deféndet, in dicti Gymnafii 
Acroaű fuperiori. Leutschovise, E Typographeo Breveriano, Anno 
1644, 4r. 4 levél. 

Ajánlja Horler Szaniszló iglói papnak, Smrtnik Menyhért 
liptó-sz.-miklósi papnak, Raphanides Jánosnak, a liptó-ujvári vár 
parancsnokának, Hanzeli Mosesnek ugyanazon vár provisorjának, 
Pollucius Tóbiás iglói rectornak, Kulmer Jánosnak. 

Megvan a hallei magyar könyvtárnak. 

57. sz. Lőcse, 1644. 

Serpilius (Johannes). Germana Virginitatis & Conjugalitatis 
Chriftianse Defcriptio. Dafz ist: Eigentliche Beschreibung Was es 
mit der Jungfrawschafft ; mit der Ehlichen vertrawung vnd Zufüh
rung, sambt folgender seligen Beywohnung, wahrer Christen, für 
eine Beschaffenheit habe. In einer Christlichen Leich-Sermon, alfz 
die weyland Erbare vnd Tugendsame Jungfraw Anna-Maria Gosz-
lerin, Defz Ehrnvesten, Wolgelehrten, Ehrsam- vnd Wolweisen 



76 Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának II. kötetéhez. 

Herrn Thomge Gossleri Flenf burgo-Holíati ; Jetzo allhier in der 
Kőnigl. Stadt Keyfzmarck, defz Ober Vngerlands, Rahtsgeschwor-
nen vnd Notarij, vielgeliebte Tochter, Welche den 31. Januarij, 
Anno 1644. selig verschieden, Den 2. Febr. Christlicher weise zur 
Erden bestattet worden. Bey erklarung eines Apostolischen Sprüch
leins. 2. Cor. II, v. 2. Fûrgesteilet vnd gewiesen, auch auff freund
liches ersuchen herausgegeben durch Johannem Serpilium, 
deroselbigen Kirchen Pfarrern, vnd Fraternitatis Paftorum, Ecclefiar. 
ad inferiorem Fluvium Poprad. Seniorem. Ihr IVngfraVVen, bereitet 
eVVre LaMpen : Den eVVer Liebhaber nahet herzV. 4r. A—D = 4 
ív 16 sztlan levél. 

Megvan a késmárki ev. lyc. könyvtárában. 

58. sz. Lőcse, 1647. 
Serpüius (Johannes). Pastorum Ecclesiarum Ad Inferiorem 

Fluvium Poprád. Fraternitas poft luem Epidémiám, Anni 1645, 
& varias mutationes, tandem plané Bedintegrata. Anagrammaticè 
per Johannem Serpilium, Eccl. Caiímarcen. Paftorem, & dictse 
Fraternitatis Seniorem celebrata. Anno â nati Salvatoris Circum-
cifione fupra íefquimilles. CXLVII. Leutschovise, Typis Laurentii 
Breweri. 4r. 4 sztlan levél. 

Megvan a m. t. Akadémia könyvtárában. 

59. sz. Lőcse, 1654. 
Langsfeld (Johannes Georgius). Abdanckungs-Predigt Welche 

Johannes Georgius Langsfeld, im MDCLIV. Jahr nach Christi 
Geburth den VI. Április, in öffentlicher Kirchen Versammlung 
gehalten vnd angestellet, als er aus der Königlichen Freyen Berg
stadt Iglo gen Schmögen zu einem Diener defz Göttlichen Wortes 
beruffen vnd abgefordert worden. Gedruckt zur Leutschaw, bey 
Lorentz Brewern. 4r. A—D2 = 14 sztlan levél. 

Megvan a késmárki ev. lyc. könyvtárában. 

60. sz. Kassa, 1666 
Holló (Sigismundus). Gemma Decidua Ex Annulo Gentilitio. 

Perillvstris, Ac Generosi Domini Domini Sigismvndi Holló De 
Krompach, S. C. Regiasque Majestatis Aulse Familiáris, & proven-
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tuum Partium Regni Hungarise Superiorum Generalis Perceptoris, 
ac Solutoris belliéi; nec non supremi Postarum Magistri Eper: 
&c. Parentales inter lachrymas Eidem Oblata in Exequiis funera-
libus Per : Ac Gen : Virginis Annse Marisé Holló Charissimse Filiolae 
Suse A Generoso Adolescente Sigismvndo Holló De Krompach, 
Supremae Classis Grammaticse Studioso. Cassovise, Typis Davidis 
Tusch 1666. 4r. A—D2 = 14 sztlan levél. 

Egyetlen példány br. Podmadiczky G. könyvtárában Kis-
Kartalon. 

61. sz. Bártfa, 1668. 

Müller (Johannes). Trost über die selig Verstorbenen. Bey 
einem gar Christlichen Leich Begangnuss gehalten ausz Der 
Offenbahrung Johannis, cap. 14 v. 13. Vnd ich hôrete eine Stimme 
vom Himmel, zumir sagen : XC. als Des Ehrwürdigen, Vrahtbahren 
vnd Wohlgelehrten Herrn Elice Ladivers Der Löblichen Land 
Schule in Eperies, weit berühmten Professons Logices. Viel geliebte 
Selige Ehe- und Hauss-Fraw, Fraw Anna Gebohrene Güntterin 
den 10 Augusti, in diesem jetz laufenden 1668. Jahr, umb 7 Vhr 
zu Abend, in dem Herrn Christo, vnd vnserm Erlösers, saufft vnd 
selig eingeschlaffen, vnd darauff den 12. Augusti mit Christlichen 
Ceremonien in der Deutschen Pfarr-Kirchen begraben worden, 
gehalten Am selbigen Tage ihrer Beerdigung durch Johannem 
Müllern, Diener am Worte Gottes bey der Haupt Kirchen in der 
freyen Königlichen Stadt Eperies, wie auch der Filial-Kirchen auff 
den Kaiserlichen Saltz Handel. Bartfeld Gedruckt durch Georg 
Sambuch, Anno 1668. 4r. A—E2 = 18. sztlan levél. 

Késmárki ev. lyc. könyvtár. 

62. sz. Lőcse, 1668. 
Medveczki (Johannes). Svada Genethliaca, cum faultô accla-

mationis applauiu, feftivô aggratulationis celeufmate, Festivitati 
Onomasticse, quod Deus Ter Optumus Ter Maxumus, benè vortat 
& féliciter cselitus elucefcere jubeat, juffu Apollinis, impulfu Jani 
Bivorticis. Viri Maxime-Reverendi, Nobiliffimi, Prse-Clariffimi atque 
Ampliffimi, Dn. Danielis Klesch A. A. LL. & Philofophise Magistri 
celebratiiïïmi, Poëtœ Leureati Cseíarei, Nobilis Hungari, de Jesv 
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Christi Ecclefià, optimè meríti, p. n. Ecclefise Ollasianse Paftoris 
Primarii meritiffimi, Scholaeque ibidem Scholarchse, digniffimi Ut 
& Venerandse eseque Orthodoxse Fraternitatis XXIV. Regalium per 
Scepufium Paftorum Oratoris perpetui, & Senioris graviffimi. Erecta 
& inedito honoris atque seternitatis fano, seternum duraturo fxlo 
Suspensa. Anno, Menfe, Die, EXorltVr CVM tertlae LVX benè ab 
aXe BIfrontIs, KLefChIVs eCCe agitât feLIX NataLIa felta ! A lohanne 
MeDVetskI SCepVsIo OLafsIensI HVngaro. Leutschovise, Typis; 
Samuelis Brewer. 2r. 2 sztlan levél. 

Megvan a hallei magyar könyvtárban. 

Lőcse, 1673. 

Bayerns (Johannes). Heraclivs Africanvs Cosrois Persarvm 
Regis & Sarbari Razatisqve Ducum Victor Historico-Gnomonicus 
Heraclio Polonico utpote Illustrissimo Et Excellentissimo Principi 
ac Domino Dn. Stanislao Heraclio Comiti In Wisnicz & Jaroslau 
Lvbomyrsky S. R. J. Principi. Sereniss. Poloniarum Regis Michaelis 
Aulse Mareschallo Starostse Seu Capitaneo Supremo Scepusiensi 
&c. &c. Domino Domino duo Naturaliter Clementifsimo à Frater-
nitate Parochorum XIII. Oppidanorum prsefentatus cum Clave 
prsefenti Historico- Politico- Emblematico- Chronologica & Astrono-
mica-Structore & Interprète M. lohanne Bayero Parocho Waral-
lienfi A. 0. R. C10IDCLXXIII. Leutschovise, apud Samuelem 
Brewer. 2r. A—B = 8 sztlan levél. 

Szabó említi, de nem látta. 
Megvan a hallei magyar könyvtárban. 

63. sz. Lőcse, 1672. 

ThaLaMVs Vefter BeneDICtVs VIreat! Quod unanimi Voto, 
Admodum Reverendo, Nobilissimo, Amplissimo, Prse-Clarissimo, 
Doctissimo Viro, Dno. M. Johanni Bayero, Antistiti Atqg Inspec-
tori Waraliensi Meritissimo, Fidelissimo, Patrono Devenerando. 
Secundum Sponso ; Ipímsqg Nobilifsimœ ac dilectissimae Virgini-
Sponfaí Marisé Pomarise Ipfo Solennitatis Nuptialis die 23. Febr. 
Anno annotato Gratulabundi comprecantur, Ejusd. Ecclesise atqg 
Scholse Collegse. Ex Officina Typographica Samuelis Brewer. 2r. 
(1 lapra nyomtatva). 
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A verseket irták Cuncius Pál (németül), Brosius Mátyás 
Simonis György rector. Almerus Pál kántor. 

Megvan a hallei magyar könyvtárban. 

64. sz. Lőcse, 1673. 
Püarik (Stephanus). Solennia Incipientis Anni CD. IDC. 

LXXI11.[ Viro Generoso, Strenvo, Nobilissimo Dn. Ladislao VYfalvsi 
De Diwiak, VYfallv, Domino In Coros &c. &c. Felicia et Fausta 
Precatur Cliens Officiosus M. Stephanvs Püarik. Leutschovise. 
(egy lapra nyomtatva). 

Megvan a m. t. Akadémia könyvtárában. 

65. sz. Lőcse, 1683. 
Albrecht (Ferdinánd). Evangelische Predigt, Von der grôs-

ten Straffe Gottes. Allen Frommen Kindern Gottes, welchen bey 
dieser kûfherlichen Zeit hertzlich bange ist, zu Lehr und Trost, 
den sichern Welt-Kindern aber zur Warnung und Schrecken. 
Gehalten in der Evangelischen Kirchen zu Keysersmarck, Den 14. 
Julij, Am Busz-Tage 1683. Durch Ferdinandum Albrecht Crem-
niciensem Diaconum Daselbsten. Gedruckt zu Leutschau. Anno 
1683. 4r. A—C2 = 10 sztlan levél. 

Egyetlen példány br. Podmaniczky G. könyvtárában Kis-
Kartalon. 

66. sz. (Lőcse), 1697. 
Honor ex Labore & Virtute Excellentissimi ac Experientis-

simi Domini, Dni. Davidis Spielenbergeri, Med : Doct : Begise Libe-
rseqg Civitatis Leutfchovienfis Phyíici ordinarij fimul ac celeber-
rimi, Msecenatis ftudiorum deeantatiffimi, prognatus; quem humili 
crenâ delineatum, ipsâ Onomaíterijs folennitate, quse 30. Decemb, 
Anni 1697. felici illuxit omine, aeterno ejufdem Nomini confecrat 
E. I. G. L. C -R. 2r. (1 lapra nyomtatva.) 

67. sz. Zsolna, 1700. 
Srdecnë a welmi èalostiwe SJzy, Nad Wysoce Vrezené 

a Welikomozné Panj P. Ujfalussi Katariny, z Dévek Újfalu, Wysoce 
Vrozeného a Welikomotfného Pána, Nékdy Pána, Reway Imricha, 
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Sláwné Turcanfké Stolice Dédicného Hlawnjho IíTpána, pozustalé 
Wdowy, w Krystu Párm odpocjwagjcym Telem. Od Gedinké Samotné 
a Zarmucené Dcery Wysoce Vrozené a Welikomozné Panj, P. 
Elizabety Reway, Wysoce Vrozeneho a Welikomo^ného Pána 
Pána, Petrőczy Istvana, vpfimné Man/.elky z pfebolestnym Stawu 
fweho zalostného oplakáwánjm w cas Pohfebowánj na Zámku 
SkTabiském. Roku 1700. Dne 4. Decembris. Wyljté, a WTastnjm 
nákladem Gegi Welkomoznosti na Papjr zwedenè, w Ziliné. 2r. 
A—G, =*= 25 szzott lap. 

Megvan a hallei magyar könyvtárban. 

68. sz. (Lőcse, XVII. as.) 
Acclamationes Votivse, In Nuptias íblemnes, DoctiíTimi. Clarif-

fimi, Graviífimi Viri, Dn. M. Johannis Windisch. Geleberrimi Gym-
nafij Leutfchov : Moderatoris fideliíTimi. Caftiffimam, & LectiíTimam 
Virginem Susannam Zablerianam Admodum Reverendi. Clarifsimi, 
& ExcellentiíTimi Viri, Dn. M. Petri Zableri, Superindententis V. 
Regalium Civitatum, & Conjunctarum Ecclefiarum MeritiíTimi. In 
dulcifsima vitse fociam, vitu folemni, & applaufu amicorum ducen-
tis, Decantatae A Pube Aonia. 4r. 4 sztlan levél. 

A verseket irták Tarnóczi Márton, Molitoris Ferencz, 
Raduch György liptói fi, Rodeli András, Johannides György. 
Bölcsházi Menyhért, Weiss Tóbiás bélai fi, Schwartz András 
izsákfalvi, Sinapius János szucsavai fi, Túrd Ádám bélai fi, 
Gresch János bélai fi, Haasz György bélai fi. 

Megvan a m. t. Akadémia könyvtárában. 



KÉT MODENÁI COR VIN-CODEX TÖRTÉNETE. 

CsoNTOsi .JÁNOSTÓL. 

— Első közlemény. — 

A király Ő Felsége ez évi május 6-áról kelt legfelsőbb elha
tározásával a Magyar Nemzeti Múzeumnak két fényes kiállítású 
Corvin-codexet ajándékozott, melyeket Chmelarz Eduárd bécsi udvari 
könyvtárőr, mint a császári udvari könyvtár különös megbízottja, 
ez évi május 8-ikán adott át a M. Nemzeti Múzeumnak. 

Ezen királyi ajándékkal méltó befejezést nyert azon közmű
velődési mozgalom, melyet az 1843/4-iki magyar országgyűlés a 
Corvina külföldi maradványainak a M. N. Múzeum részére leendő 
visszaszerzése érdekében megindított s mely évekig tartó diplomá-
cziai tárgyalások után V. Ferdinánd király legfelsőbb közbenjárása 
következtében azon eredményre vezetett, hogy Ferencz modenai 
fejedelem 1847. október 8-ikán az Eszteiek modenai könyvtárából 
két fényes kiállítású Corvin-codexet és pedig egy Chyrostomust és 
egy Hieronymust a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozott s 
ezeket V. Ferdinánd király rendelkezésére bocsátotta. 

A két codex 1847. október végén meg is érkezett Bécsbe, 
de bizonyos formalitások miatt, melyekhez herczeg Metternich 
Lothar, az akkori császári királyi államkanczellár azoknak átadását 
kötötte, a bécsi magyar királyi udvari kanczelláriának kézbesítve 
nem lett, hanem ideiglenesen, míg a magyar udvari kanczellária 
a kikötött feltételnek eleget tesz, a császári királyi államkanczel-
lária irattárában maradt letétben, honnan 1851-ben más kéziratok
kal együtt rövid úton a czászári kir. udvari titkos levéltárba és innét 
1869-ben a levéltár más kézirataival együtt csere útján az udvari 

1 Felolvastatott a M. T. Akadémia 1891. jun. 8-án tartott II. osztály
ülésén, hol a két Corvin-codex is be volt mutatva. 

Magyar Könyv-Szemle 1891. 6 
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könyvtárba került, honnan Ő Felsége, gróf Csáky Albin vallás- és 
közoktatási m. kir. miniszter úr indokolt felterjesztésére ez évi 
május 6-án a M. N. Múzeumnak ajándékozta. 

Ezen két modenai Corvin-codex 43 éves történetét lesz szeren
csém a jelen közleményben ismertetni. 

Dr. Thallóczy Lajos császári és királyi kormánytanácsos, 
s a bécsi császári és királyi közös pénzügyminisztérium levéltári 
igazgatójának kezdeményezésére, a császári és királyi külügyminisz
térium 1889-ben a bajor királyi kormánynyal tárgyalásokat indított 
meg, melyek a müncheni királyi államlevéltárba került Hunyady-
levéltárnak Magyarország részére leendő visszaszerzését czélozták. 

Ezen visszaszerzés úgy terveztetett, hogy a müncheni Hunyady-
levéltárért a bécsi cs. és kir. közös, illetőleg a budapesti tudomá
nyos intézetek a gyűjteményeikben levő bavaricakat engedik át a 
bajor kir. kormánynak csere fejében. 

A tárgyalások folyamán a M. N. Múzeum ez ügyben véle
ményadásra felszólíttatván, e sorok Írójának jutott feladatául a 
M. N. Múzeum könyvtárának álláspontját egy emlékiratban kör-
vonalozni, melyet a «Magyar Könyv-Szemle» 1889-iki folyamá
ban ismertettem. 

Ezen emlékiratban előadtam, hogy a külföldi könyvtárakban 
és levéltárakban levő magyarországi vonatkozású történeti emlékek 
visszaszerzése a M. N. Múzeum feladatát képezi s hivatkoztam e tekin
tetben gróf Széchenyi Ferencz, a Múzeum nagynevű alapítójának 
intentiójára, továbbá boldogemlékű József nádornak a wolfenbütteli 
könyvtárral a M. N. Múzeum érdekében folytatott tárgyalásaira és 
az 1843/4-iki magyar országgyűlés feliratára, melyben a karok és 
rendek Mátyás király könyvtárának külföldi könyvtárakba került 
maradványainak és a külföldi gyűjteményekben levő magyarországi 
vonatkozású történeti emlékeknek a M. N. Múzeum részére leendő 
visszaszerzését csere, vásárlás, vagy ajándék útján V. Ferdinánd 
királytól kérelmezték. 

Ez alkalommal álláspontunk támogatására felhoztam azt is, 
hogy az 1843/4-diki magyar országgyűlés kérésére és V. Ferdi
nánd király közbenjárására Ferencz modenai fejedelem 1847-ben 
két fényes Corvin-codexet a M. N. Múzeumnak ajándékozott, melyek 
azonban ekkorig eredeti rendeltetési helyökre el nem jutottak, 
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hanem mai napig a bécsi udvari könyvtárban vannak, hol mint 
ennek tulajdona őriztetnek. Kiemeltem továbbá, hogy e codexek 
provenientiájára vonatkozó diplomácziai levelezéseket 1878-ban 
Modenában lemásoltam és hogy ezeknek alapján azoknak revin-
dikálását a M. N. Múzeum részére ő Felségénél megkísérthetjük. 

Emlékiratomat Pulszky Ferencz múzeumi igazgató a vallás-
és közoktatási m. kir. minisztériumhoz pártolólag terjesztette fel, 
honnan alig 10 napra gróf Csáky Albin miniszter úrtól azon hiva
talos felszólítást nyertem, hogy a modenai Corvin-codexekre vonat
kozó diplomácziai levelezéseket állítsam össze és terjeszszem fel a 
minisztériumhoz. 

Ezen miniszteri megbízás eredménye azon két emlékirat, 
melyet ez ügyben a vallás- és közoktatási m. kir. minisztériumhoz 
1890. febr. 1-én és 1891. jan. 2-kán benyújtottam s midőn ezeket 
most — az ügy szerencsés befejezése után — egész terjedelműk
ben itt közzéteszem, azt hiszem, hogy ezzel az ügynek teszek 
szolgálatot. — A két emlékiratra nézve megjegyzem, hogy egy évi 
időközben készült s egymást kölcsönösen kiegészíti. 

Elmondom bennök, a rendelkezésemre állott levéltári források 
alapján, nemcsak a két Corvin-codex, de a hazai ujabb bibliogra-
phiai mozgalom történetét, melylyel felderítésök összefügg; idő
rendben, nyomról nyomra kisérem a codexek vándorlásának külön
böző fázisait s igyekezem reájok való jogos igényünket positiv 
tényekkel igazolni ; s ha itt-ott egy dolgot kétszer kell ismételnem, 
ezt az ügy sikere érdekében teszem, mert meg akartam a kérdést 
minden oldalról világítani úgy, hogy az általunk kezdeményezett 
visszaszerzési mozgalom — ha a pragmatikai előadás rovására is — 
eredményre vezessen. 

Megjegyzem még, hogy mikor az első emlékiratot készítettem 
okmánykészletemből még három fontos okmány hiányzott, melyek 
nélkül emlékiratomban több helyütt csak valószínű feltevésre voltam 
utalva; a második emlékirat szerkesztésénél ezen három okmány 
már birtokomban volt s felhasználásuk által nemcsak előbbi fel
tevéseim alaposaknak bizonyultak, de okmánybeli bizonyítékaim is 
teljes kiegészítést nyertek. 

Ezek után jelen közleményben adom a két emlékirat szövegét, a 
második közleményben pedig adni fogom azon diplomácziai okmányo
kat, melyeknek alapján a codexek revindikálása sikerre vezetett. 

6* 
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Ï. 

Első emlékirat a modenai két Corvin-codex visszaszerzése 
ügyében. 

Méltóságos Igazgató Úr! 

Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatási m. kir. Miniszter úr 
ő Excellentiájának 1889-ik évi szeptember hó 27-én 39,065. szám 
alatt kelt s velem 1889. évi október hó 20-án Konstantinápolyból 
történt visszaérkezésem után közölt rendelete következtében, mely
ben a modenai fejedelem által a magyar nemzeti Múzeumnak 
1847-ben ajándékozott két Corvin-codexre vonatkozó, általam 
1878-ban Modenában lemásolt, de eddig még sehol közzé nem 
tett diplomácziai jegyzékek bemutatására felszólíttatom, szerencsém 
van Méltóságodnak ez ügyre vonatkozó jelentésemet a következők
ben bemutatni. 

Mindenekelőtt legyen szabad történeti adatok alapján tiszte
lettel constatálnom, hogy néhai V. Ferdinánd magyar király 
az 1843/4-iki országgyűlés által külön feliratban kifejezett kíván
ságára, Mátyás király könyvtárának maradványaiból 1847-ben 
a modenai fejedelemtől 2 Attavantes-féle Corvin-codexet eszközölt 
ki a Nemzeti Múzeum számára, melyeket azonban a közbejött 
1848/9-iki események miatt rendeltetési helyökre nem expediáltak, 
hanem tévedésből a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban vissza
tartottak, hol mai napig is őrzik s a könyvtár nyomtatott catalo-
gusában mint ennek tulajdona az 13,697., 13,698. számok alatt 
vannak felsorolva. 

Ezen két Corvin-codexnek történetét, előzményeit és a reájok 
vonatkozó hivatalos ügyiratokat és diplomácziai jegyzékeket szeren
csém lesz jelen emlékiratomban bemutatni. 

Azon hazafias áldozatkészség, mely a jelen század első három 
tizedében hazánk fővárosában három nemzeti kulturintézetet hozott 
létre, megadja a kulcsot azon meleg érdeklődéshez, melylyel az 
1802—1844-iki időszakban tartott magyar országgyűlések a M. Nem
zeti Múzeum, a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Szín
ház iránt viseltettek. 

Ezen nemes érdeklődést állandóan ébren tartotta a nemzet
ben a boldogemlékű József nádor, ki a három kulturintézet álla-
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potárói az országgyűlésnek minden ülésszakban kimerítő jelentést 
adott s ezt az ország törvényhatóságainak is megküldötte. 

Ez által az országgyűlés és a törvényhatóságok az említett 
intézetek állapotáról tájékozva lévén, ezeknek dolgai iránt állan
dóan érdeklődtek s érdeklődésöknek különböző időben, különböző 
módon, de leggyakrabban az országgyűléshez intézett kérelmekben 
és sérelmekben adtak kifejezést. 

Különösen a M. Nemzeti Múzeum volt az, mely az országgyűlés 
érdeklődésének állandó tárgyát képezte s 1802-ik évi alapításától 
kezdve egész palotájának 1845-ben történt felépítéséig a karokat 
és rendeket a fejlődés minden fázisában élénken foglalkoztatta. 

Ezen érdeklődés legpraegnansabb kifejezést nyert az 1832/6-iki 
országgyűlésen, mely a M. Nemzeti Múzeum palotájának felépítésére 
500,000 és a Jankovich-gyűjtemény megvásárlására 125.000 pengő 
forintot szavazott meg s a M. Nemzeti Múzeumnak nemcsak állandó 
otthont, hanem oly gyűjteményt is biztosított, mely mint ilyen, 
bármely európai intézetnek díszére vált volna. 

Az országgyűlés ezen elhatározása forduló pontot képez a 
M. Nemzeti Múzeum történetében, véget vetett az eddigi ideiglenes 
állapotnak s az ország figyelmét a Múzeum épülő palotájára, mint 
ennek állandó otthonára fordította, melynek méltó felszerelése és 
berendezése most az országgyűlés, József nádor és V. Ferdinánd 
király legfőbb törekvését képezte. 

Ez időtől fogva a nemzet legjobbjait egy magas nemzeti 
vágy lelkesítette, t. i. : a M. Nemzeti Múzeumot a külföldi hasonló 
intézetek színvonalára emelni s megszerezni számára azon magyar 
vonatkozású gyűjteményeket és emlékeket, melyek a hazai és kül
földi könyvpiaczon kerülnek eladásra. 

Erről tanúskodik a karoknak és rendeknek az 1840-iki ország
gyűlésen a főrendekhez intézett üzenete, melyben ezeknek figyel
mét a gróf a Ráday- és Kovachich-féle könyv- és kéziratgyűjte
ményre felhívták s megszerzésöket a M. Nemzeti Múzeum részére 
emelkedett hazafias indokolásban ajánlották. 

De az országgyűlés itt meg nem állapodott, hanem midőn a 
M. Nemzeti Múzeumnak a legkiválóbb hazai gyűjteményeket, műem
lékeket és ritkaságokat részint hazafias adomány, részint vásárlás 
útján már biztosította, az intézetnek állandó otthont teremtett s 
ennek méltó berendezéséről hazafias buzgalommal gondoskodott. 
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figyelmét most a külföldi gyűjteményekben levő magyarországi 
vonatkozású kéziratokra fordította, melyeket a M. Nemzeti Múzeum
nak csere, ajándék vagy vásárlás útján visszaszerezni minden törvé
nyes eszközzel törekedett. J) 2) 3) 4) 

Ezen kulturális mozgalom hatása alatt keletkezett azon emlé
kezetes felirat 5), melyet az 1843/4-iki országgyűlés 1844. szep
tember 3-kán V. Ferdinánd királyhoz a Corvina Európaszerte 
elszórt maradványainak a Nemzeti Múzeum részére leendő vissza
szerzése ügyében intézett s melynek teljesítését V. Ferdinánd király 
1844-ik évi november 3-án kelt legfelsőbb királyi válaszában a 
körülményekhez képest megígérte. G) 

Ezen legfelsőbb királyi válasz volt az 1843/4-iki országgyű
lésnek utolsó kimagasló mozzanata, mert ez évi november 13-án 
bezáratott. 

Mindenesetre kiváló kultúrtörténeti fontossággal bir azon 
körülmény, hogy a Corvina külföldi maradványainak és a magyar 
történetírás egyéb külföldi emlékeinek a M. Nemzeti Múzeum részére 
leendő visszaszerzése ügyében az országgyűlés által elfoglalt állás
pontot a korona is szentesítette s a külföldi hungaricák felkuta
tását és visszaszerzését a M. Nemzeti Múzeum feladataihoz sorozta. 

Arra, hogy az országgyűlés az országból különböző időben 
kivitt irományokat és kéziratokat az országnak visszaadatni kérte, 
az 1802—1844-iki időszakban tartott országgyűlések irományaiban 
több példát találunk. 

így az országgyűlés több izben kérte a bayreuti és ansbachi 
herczeg által II. József császárnak ajándékozott, de a bécsi tit
kos levéltárban visszatartott magyarországi vonatkozású okleve
lek visszaadását, kérte továbbá, hogy a porosz kormány által a 
heinrichaui czisterczita apátság 1810-diki saecularisatiója alkal
mával lefoglalt, részben a zirczi apátságra vonatkozó oklevelek, 
valamint a törökök által a budai várból elvitt irományok és Mátyás 
király könyvtárának maradványai, nemkülönben a IV. Béla király 
idejében a tatárjárás alkalmával a ragusaiakhoz elvitt magyar
országi oklevelek az országnak visszaadassanak. 

De ezen kérelmek, melyeket I. Ferencz és V. Ferdinánd 
magyar királyok részben teljesítettek, részben teljesítésöket a 
lehetőség határai közt legfelsőbb királyi válaszban megígér
ték, az ansbachi és heinrichaui esetet kivéve, csak átalános 
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körben mozogtak s a külföldről visszaszerzendő magyarországi 
irományokat csak átalában az országnak s nem egyes hazai inté
zeteknek vindikálták. 

Azt azonban, hogy Mátyás király könyvtárának külföldön 
levő maradványai, valamint a külföldi levéltárakban létező magyar
országi vonatkozása irományok a M. Nemzeti Múzeum kiegészítésére 
visszaszereztessenek, az 1843/4-iki országgyűlés mondta ki leg
először, ezt illeti meg a dicsőség, hogy a Nemzeti Múzeumot mint 
első rendű kulturális intézetet a nemzeti hivatás magaslatára 
emelte s midőn palotájának felépítése befejezéséhez közel állott, 
ezt jelölte meg azon helynek, melyben nemzeti múltunk összes 
kulturális traditióit és emlékeit összpontosítani kivánta. 

S hálával elismerjük, hogy ezen törekvésében az ország
gyűlést V. Ferdinánd király hathatósan támogatta. 

Ugyanazon napon, melyben a legkegyelmesebb királyi válasz 
kelt, vagyis 1844. nov. 3-án adta ki a király Metternich herczeg 
császári és udvari államkanczellárhoz legfelsőbb parancsát, mely
ben, tekintettel a magyar országgyűlés kívánságára, utasította, hogy 
a Mátyás király könyvtárából származó, a római, florenczi, bolognai 
és berlini könyvtárakban és levéltárakban levő Magyarországra 
vonatkozó kéziratok legalább másolatban a Nemzeti Múzeum kiegé
szítésére megszereztessenek s hogy az államkanczellár ezen kíván
ság teljesítésére az illető követségek útján tegye meg a szükséges 
lépéseket. 7) 

Ezen legfelsőbb parancs következtében Metternich herczeg 
a bécsi császári udvari könyvtárral Mátyás király könyvtáráról 
emlékiratot szerkesztetett s ezt azon osztrák követségeknek, melye
ket a Corvina maradványainak nyomozására a legmagasabb királyi 
parancs értelmében felszólított, tájékozás végett megküldötte. 8) 

Ezen emlékirat több tekintetben irányzatos s a bécsi udvari 
könyvtár Corvin-codexeiről szóló részében nemcsak hogy túlságig 
óvatos és átalános, de nem felel meg a valóságnak sem, melyet 
a bécsi udvari könyvtárban levő Corvin-codexekről, a könyvtár 
saját publicatióiban közölt régi, kétszáz év előtti positiv adatok 
alapján tudunk. 

Az államkanczellár körlevele, melyet a monarchia római, 
párisi, londoni, berlini, hannoveri, drezdai és florenczi követeihez 
intézett 1.844. decz. 5-én 86. ein. sz. a. kelt s a római, bolognai. 
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ferrarai, párisi, angolországi, berlini, wolfenbütteli, drezdai, lipcsei 
és florenczi könytárakban levő Corvin-codexek kinyomozására 
szorítkozott, melyekről részletes kimutatást kért, hogy ebből meg 
lehessen Ítélni azt, melyik kézirat lemásoltatása válik szükségessé 
akkor, ha csere vagy vásárlás útján azoknak visszaszerzése nem 
lesz eszközölhető. 

Az államkanczellár körjegyzékében különösen kiemelte, hogy 
ö Felsége akarata, hogy a magyar országgyűlés kivánsága lehe
tőleg teljesüljön s tájékozásképen hozzáteszi, hogy Mátyás király 
kéziratai as eredeti kötésen levÖ préselt hollóról felismerhetők. 9) 

Ezen körjegyzék szétküldése után a magyar kir. udvari 
kanczellária 1844. deczember 12-én D. 19,292/1132. sz. a. kelt 
átiratában arra kérte a cs. kir. titkos udvari államkanczelláriát, 
hogy az Ő Felsége parancsából a monarchia követségei által 
Mátyás király könyvtára ügyében eszközlendő nyomozások ered
ményei vele közöltessenek. 10) 

Metternich herczeg ezt készséggel megígérte s 1845. jan. 5-én 
kelt válaszában előrebocsátván, hogy a magyar országgyűlés által 
felsorolt külföldi könyvtárakon kívül még a drezdai, párisi, londoni 
és hannoverai könyvtárakban is vannak Corvin-codexek, melyek
nek felkutatására az illető cs. kir. követségeket szintén utasította ; 
megjegyezte, hogy a beérkezendő jelentéseket a m. kir. udvari 
kanczelláriával annál is inkább fogja közölni, hogy a magyar 
országos hatóságoknak módjukban legyen a további teendők iránt 
határozni és a cs. kir. követségek utasíthatók legyenek, mit kelljen 
még ez ügyben tenniök, hogy a magyar országgyűlés kivánsága 
teljesüljön. u ) 

1845-ben és 1846-ban nem volt országgyűlés, az 1847/8-iki 
pozsonyi országgyűlést pedig V. Ferdinánd király 1847. november 
7-ére hívta össze. 

Ezen intervallumot a monarchia diplomácziája arra használta 
fel, hogy Mátyás király könyvtárának maradványait az európai 
könyvtárakban nyomoztatta, ezekről jegyzéket készíttetett s a 
Nemzeti Múzeum részére leendő visszaszerzésökre uézve az illető 
külföldi kormányokkal megindította a szükséges diplomácziai tár
gyalásokat. 

Mily eredményre vezettek ezen nyomozások és tárgyalások ? 
nem szándékom ezúttal részletezni, de az ügy érdekében consta-
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tálom, hogy Metternich herczeg a hozzá ez ügyben a es. kir. 
követségektől 1845—1847-ben beérkezett jelentéseket hivatalból a 
m. kir. udvari kanczelláriával közölte 12), mely éber figyelemmel 
őrködött a fölött, hogy a magyar országgyűlés 1844-iki feliratában 
kifejezett s a Felség által ez évi november 3-iki legmagasabb 
királyi válaszában kegyelmesen jóváhagyott kívánságok teljesül
jenek s a cs. kir. államkanczellária közvetítésével pontosan végre
hajtassanak. 

Ezen éber gondoskodásról tanúskodik a m. kir. udvari kan-
czelláriának a cs. kir. udvari államkanczelláriához 1847. jan. 7-én 
intézett átirata, melyben tekintettel arra, hogy a magyar karok 
és rendek említett feliratukban azt állítják, hogy a bécsi császári 
udvari és a velenczei könyvtárban is vannak Mátyás király könyv
tárából kéziratok, melyekről a magyar kir. kanczellária ekkorig 
még nem kapott tudósítást, tekintettel továbbá a magyar ország
gyűlésnek ez évben való megnyitására, arra kéri a császári állam-
kanczellárt, hogy ezen könyvtárak, valamint a császári udvari 
titkos levéltár jelentéseit is vele közölni szíveskedjék s kérdezte, 
hogy ezen császári intézetek átengedhetik-e a M. Nemzeti Múzeum
nak a birtokukban lévő Mátyás-féle kéziratokat ? 

A császári udvari államkanczellária készséggel ígérte meg 
a még hiányzó jelentések beszerzését, de az udvari könyvtárt 
illetőleg megjegyezte, hogy ez esetben a m. kir. udvari kanczellá-
riára kell bíznia azt, hogy a szükséges adatokért közvetlenül a 
császári könyvtár elöljáróságához forduljon, a mennyiben itt valami 
visszamaradt volna azon időből, mikor Mátyás király Bécsben élt, 
mivel gyaníttatik, hogy a XVI. században a török invasió idejében 
innét igen sokat elhurczoltak és Angliába eladtak. 13) 

Ennek következtében a m. kir. udvari kanczellária 1847. 
márczius 4-én 3052/152. sz. a. kelt elnöki jegyzékében, melyet 
a császári udvari főkamarásmesteri hivatal útján 14) a cs. kir. 
udvari könyvtár akkori elöljárójához, báró Münch-Bellingshausen 
könyv tárőrhöz 15) intézett, arra kérte az udvari könyvtár elöl
járóságát, hogy tekintettel a magyar karok és rendek azon kíván
ságára, hogy a cs. kir. udvari könyvtárban levő, Magyarország 
történetére vonatkozó s Mátyás király egykori könyvtárából szár
mazó kéziratok, a Nemzeti Múzeum kiegészítésére megszereztes
senek, tekintettel továbbá Ó Felségének e kívánság teljesítésére 
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vonatkozó 1844-ik évi november 3-án kelt legfelsőbb parancsára, 
tegye meg ez irányban a szükséges nyomozásokat, vétesse jegyzékbe a 
könyvtárban található Mátyás-féle kéziratokat és tegyen jelentést 
arról, hogy ezekből melyiket volna a könyvtár hajlandó eredetiben 
vagy másolatban a M. Nemzeti Múzeum kiegészítésére átengedni ? 

Hasonló megkeresést intézett a magyar udvari kanczellária 
a es. kir. udvari titkos államlevéltár igazgatóságához is. és pedig 
a császári királyi főudvarmesteri hivatal útján. 

A császári könytár elöljárósága ez évi június 25-én tett ez 
ügyben a cs. kir. főudvarmesteri hivatalnak jelentést, melyben a 
kérdés merituma elől kitérve, a történeti igazság és a könyvtár 
portáléja fölötti, 1663-ból származó emléktábla ellenére, mely a 
könyvtár alapításának főbb momentumaiból kiemeli, hogy az Mátyás 
király könyveineje nagy részével gazdagodott (magna parte libro-
rum Serenissimi Régis Mathiae Corvini locupletata), a Corvina 
maradványaiból mindössze csak három kéziratot sorolt fel, melyek
ről kétségtelen, hogy Budáról kerültek a bécsi udvari könyvtárba. 
Ezek a Lambecius által 1665-ben, Budán az itteni főpasától aján
dékba kapott kéziratok, úgy mint: a) Gregorius Nasiansenus in 
latinam linguam translatus ; b) S. Augustini Sermones de verbis 
Domini ; c) Poemata latina miscellanea. — Ellenben a könyvtár 
többi Corvin-codexeinek nincs budai provenientiájuk, mivel nem 
közvetlenül Budáról, hanem második, harmadik kézből, más gyűj
teményekből kerültek az udvari könyvtárba. 

Nem lehet ez alkalommal feladatom a könyvtár ezen jelen
tésének bírálatába bocsátkozni, de kérdem : hát azon 279 kézirat 
és nyomtatvány, melyeket 1686-ban, tehát Lambecius utazása után 
22 évvel később, Budavár visszafoglalása alkalmával a várban 
találtak és a császári udvari könyvtárba bekebeleztek, szintén nem 
bir budai provenientiával ? Avagy az udvari könyvtár elöljárósága 
hadi zsákmánynak tekintette ezen könyveket, melyeknek mint tro-
phaeumoknak nincsen provenientiájuk? De a törökök hadi szák-
mányából visszakaptunk már 42 codexet, legyen szabad remény
lenünk, hogy az osztrákok által Mátyás király halála után a mohácsi 
vészig és ezután egész 1663-ig, az udvari könyvtár emléktáblájá
nak felállításáig, innét pedig egész Budavár 1686-iki visszafogla
lásáig a budai királyi könyvtárból elvitt kéziratokat is egy kedvező 
alkalom vissza fogja hozni oda, a honnan elszármaztak s én nem 
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mondok le azon illusióról, melyet a bécsi udvari könyvtár budai 
és magyarországi provenientiájú kézirataira és nyomtatványaira 
nézve táplálok, hogy t. i. ezek hivatva vannak arra, hogy a budai 
királyi várban visszaállítandó magyar királyi udvari könyvtárnak 
alapját képezzék. 

De hogy felvegyem az elejtett fonalat, konstatálnom kell azt, 
hogy a Corvina maradványai ügyében megindított diplomácziai 
tárgyalások, melyek bár három évig húzódtak s a Corvina-kérdés 
tisztázásához tevékenyen hozzájárultak, de végeredményökben nem 
hozták meg az óhajtott sikert. S nem vezettek eredményre azon 
tárgyalások sem, melyeket a fenséges József nádor saját kezde
ményezéséből a wolfenbütteli herczegi könyvtárral, az itt lévő 
Corvin-codexeknek a Nemzeti Múzeum részére csere útján való 
visszaszerzése ügyében 1845-ben folytatott. 

Positiv eredmény tehát a diplomácziai tárgyalásokból egész 
1847. október 1-éig nem volt, bár az eddig beérkezett jelentések, 
a restitutio iránt megindítandó további dicasterialis tárgyalásoknak 
bő anyagot nyújtottak. 

Ekkor azonban az 1847/8-iki pozsonyi országgyűlés meg
nyitása előtt öt héttel, a diplomácziai tárgyalásokban kedvező for
dulat állott be, mely eredményezte, hogy a modenai fejedelem 
V. Ferdinánd király legkegyelmesebb közbenjárására a modenai 
esztei királyi könyvtárból a Magyar Nemzeti Múzeumnak két 
fényes kiállítású Corvin-codexet ajándékozott, melyeket a monarchia 
fiorenczi követe a bécsi es. kir. udvari államkanczelláriának még 
az országgyűlés megnyitása előtt tényleg megküldött, de melyek a 
Nemzeti Múzeumba soha el nem jutottak, hanem a bécsi udvari 
könyvtárba vannak, hova nem tudni melyik évben és milyen 
átirattal lettek, valószínűleg a főudvarmesteri hivatal útján, áttéve. 

S itt jelentésemnek tulajdonképeni czéljához értem, hogy 
elmondjam ezen két Corvin-codexnek részletes történetét, mely a 
Corvina külföldi maradványainak visszaszerzése ügyében megindí
tott diplomácziai tárgyalásoknak utolsó, de legérdekesebb fejezetét 
képezi. * 

A monarchia fiorenczi* követe ugyanis 1847. szeptember 27-én 
a modenai fejedelem akkori külügyminiszteréhez Molza marquishoz 

* A toszkánai nagyherczegnél. 
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egy bizalmas jegyzéket intézett, melyben a Corvina maradványai
nak visszaszerzése ügyében megindított mozgalmat ismertetve, igen 
melegen szól a magyar nemzetnek Mátyás király könyvtára iránti 
kultuszáról s e könyvtár Európaszerte elszórt maradványainak 
visszaszerzése iránti kívánság jogosultságáról. — Fontos érveket 
hoz fel a mellett, hogy Magyarországon mily jó benyomást tenne 
az, ha a modenai fejedelem az esztei királyi könyvtár azon szá
mos Corvin-codexéből, melyeket II. Alfons ferrarai herczeg 1560-ban 
könyvtára számára Velenczében vásároltatott, néhányat akár csere, 
akár vétel útján a magyar nemzetnek felajánlana. 

«Miután ő királyi fensége a modenai főherczeg — úgymond 
a diplomáczia jegyzék — czíménél és jogainál fogva magyar királyi 
herczeg és azonkívül Magyarországban nagyon terjedelmes uradal
makkal bir, mindazon áldozat, melyet hajlandó lenne a magyar 
rendek kívánságának teljesítésére tenni, (mely áldozat végelemzé
sében csak egyszerű visszaadás jellegével birna), Magyarországon 
nagyon kedvező benyomást fog előidézni, mely egyidejűleg a fel
séges császári házra is átszáll.» 

Ajánlja azért az ügyet melegen a külügyminiszter figyelmébe 
és kéri, hogy őt és udvarát Ó királyi fenségénél teendő közben
járásának eredményéről és arról, vájjon ezen bizalmas kérés tel
jesíthető-e? rövid idő alatt értesíteni szíveskedjék, mert az ügy a 
legközelebbi országgyűlésen, melynek összehívása mihamarább meg
történik, nyilvános közlés tárgyát képezendi. 16) 

Ezen bizalmas jegyzékre a modenai fejedelem a magyar 
nemzetnek két fényes kiállítású Corvin-codexet ajándékozott, melye
ket Molza marquis külügyminiszter 1847. október 10-én egy udva
rias jegyzék kíséretében, kis ládikába csomagolva a florenczi 
osztrák követnek oly kéréssel küldött meg, hogy ezt, mint ő királyi 
fensége különös tisztelete jelét, Ő császári királyi felségének ren
delkezésére bocsátani szíveskedjék. 

«Alig vett tudomást ő királyi fensége a modenai fejedelem, 
az én kegyelmes uram, — irja a külügyminiszter — ő császári 
felségének és a magyar rendeknek kívánságáról, azonnal elrendelte, 
hogy vizsgáltassék meg, vájjon könyvtárában vannak-e kéziratok 
Mátyás király könyvtárából, melyeket 1560-ban II. Alfons Velen
czében vásároltatott.» l7), 18), 19). 

Kitűnt, hogy van egy-két gyönyörű festményekkel és arán y o-
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zásokkal ékesített pergamen codex, melyek már 300 év óta könyv
tárunk egyik ékességét képezik. 

<Báró úr be fogja látni — irja tovább — hogy nem igen 
lehetséges a könyvtárt megfosztani oly ékességeitől, melyek oly 
régi időtől fogva a külföldiek csodálatának tárgyát képezik. Mind
azonáltal ő királyi fensége világos bizonyítékát kívánván adni tisz
teletének Ô császári felségével szemben, elrendelte, hogy két becses 
codex bocsáttassék Ó Felsége rendelkezésére és pedig szt. Jeromos 
és Aranyszájú szent János homiliái, melyek nagyszerű miniatű
rökkel, Magyarország czímerével és a hollós gyűrűvel vannak 
díszítve. 

Ő királyi fensége e codexeknek nem szabja meg árát, bár 
igen szívesen venne oly kéziratot cserébe, mely viszont az ő könyv
tárára nézve bírhat becsesei, például : a modenai krónika kéziratát, 
mely talán véletlenül valamely császári könyvtárban megvan s 
melyet II. Alfons egykor sógorának, Ferdinánd főherczegnek Inns
bruckban ajándékozott. — Más irodalmi művel is megelégszik 
ő fensége és teljesen megnyugszik abban, a mit ő császári felsége 
ez ügyben határozni fog. 20) 

Végül mellékeli a codexek bibliographiai leírását; kéri az 
osztrák követet, hogy őt a küldemény átvételéről és annak ide
jében a bécsi kabinet határozatáról értesítse.» 21—23) 

A florenczi osztrák követ ez évi október 16-án válaszolt a 
modenai fejedelem külügyminiszterének jegyzékére, értesítvén őt, 
hogy «a két Corvin-codexet, melyek szt. Jeromos és aranyszájú 
szent János homiliáit tartalmazzák, a kisérő levéllel együtt kezéhez 
vette és kötelessége szerint a császári kir. udvari áílamkanczellá-
riának Bécsbe fogja elküldeni, hogy onnan a legközelebbi magyar 
országgyűlésre a rendeknek leküldettessenek ; készséggel megígérte, 
hogy nem fogja elmulasztani az alkalmat, hogy magának tudo
mást szerezzen azon irodalmi művekről, melyek ő királyi fensé-
ségének cserében kellemesek volnának a két kéziratért, melyet 
oly előzékenyen Magyarországnak átengedett.» 24) 

Ezzel a két modenai Corvin-codexre vonatkozó modenai 
diplomácziai okmányok megszakadnak s több hivatalos okmányt, 
melyek a codexek további sorsára nyújtanának tájékozást, sem a 
cs. és kir. külügyminisztérium, sem a főudvarmesteri hivatal, sem 
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az udvari könyvtár, sem az országos levéltár irattáraiban nem 
sikerült eddig felkutatnom. 

A dolog kényes természetű levén s a hiányzó okmányok azon 
időszakba tartozván, melyből szabályszerint a hivatalos ügyiratokat 
csak bizonyos megszorítással lehet használni, kutatásaimban óva
tossággal kellett eljárnom s kerülő utakon nyomozni azt, a mit 
rendes ütőn kutatni az ügy érdekében nem volt tanácsos; néha 
pedig a jó nyomon megkezdett kutatásokat félbe kellett szakítanom, 
hogy ügybuzgalmammal feltűnést ne keltsek s az ügy sikerét ne 
koczkáztassam. 

Ez az oka, hogy azon okmányt, melylyel a florenczi osztrák 
követ a Corvin-codexeket a császári királyi udvari államkanczel-
láriához Bécsbe küldötte, és azon átiratot, melylyel a codexeket 
a császári udvari könyvtárba bekebelezték, szóval a codexek ván
dorlási történetének utolsó stádiumára vonatkozó adatokat nem 
tudtam ekkorig megszerezni. De azt hiszem, hogy rövid idő alatt 
ezek is birtokomban lesznek. 

Egyébként ezen két okmány a dolog érdemén mit. sem vál
toztat, 

Tény az, hogy a modenai fejedelem a két Corvin-codexet 
Magyarországnak, illetőleg a magyar országgyűlés és V. Ferdinánd 
király legkegyelmesebb kívánságához képest, a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak ajándékozta, tény. hogy ezen ajándékot a florenczi 
osztrák követ azért küldte, mint maga mondja a bécsi császári 
kir. udvari államkanczelláriának, hogy közvetítésével a legközelebbi 
magyar országgyűlésnek bemutattassék, s tény, hogy ezen codexek 
a magyar országgyűlés, V. Ferdinánd király és a modenai fen
séges fejedelem intentiója ellenére nem a M. Nemzeti Múzeumba, 
hanem a bécsi udvari könyvtárba jutottak. 

Ezen három tény az emlékiratomban felhozott adatokból és 
az ahhoz csatolt hiteles mellékletekből világosan konstatálható. 

Azt azonban, hogy a modenai codexek milyen időtájban 
érkeztek Bécsbe? mi történt velők addig, míg a bécsi császári 
udvari könyvtárba kerültek ? s mely időben lettek ide elhelyezve ? 
nem tudom positiv adatok alapján megállapítani. 

Valószínű, hogy a codexek 1847. október végén vagy novem
ber elején Bécsbe érkeztek, de feltűnő, hogy ily fontos culturtör-
téneti mozzanatról, mely a monarchia külföldi diplomácziájának 
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jelentékeny sikerét képezte, s melynek érdekében az közel három 
évig fáradozott, az 1847/8-iki országgyűlés királyi előterjesztéseiben 
egyetlen egy szóval sincs említés ! 

Keveselte-e a m. kir. udvari kanczellária az elért eredményt 
és kedvezőbb alkalomra várt, míg a diplomácziai tárgyalások más 
helyen talán több sikert fognak felmutatni ? avagy pedig más oka 
volt arra, hogy a codexeket, melyekkel a kormány, a flórenczi 
osztrák követ szavai szerint, a magyar nemzetnél az udvar és 
maga iránt jó benyomást óhajtott kelteni, az országgyűlésnek be 
nem mutatta? — nem bírom ezúttal eldönteni. 

Az 1848/9-iki események és az ezeket követő időszak ért
hetővé teszik azt. hogy ezen codexeket miért tartották vissza 
Bécsben, de megmagyarázhatlan, hogy 1861-ben, vagy az alkot
mányos aera visszaállítása után a magyar tudományos Akadé
miában vagy az országgyűlésen nem akadt senki, ki ezen ügyet 
itt előhozta és a codexek restitutióját szorgalmazta volna. 

Az ügy csak 1868-ban került szóba először az Akadémiában, 
midőn dr. Rómer FJóris akadémiai tag a második osztály 1868. 
febr. 3-án tartott ülésén Simonyi Ernő külföldön tartózkodó hazánk
fiának az általa európai könyvtárakban megvizsgált és szakszerűen 
leirt Corvin-codexekről szóló jelentését bemutatván, ebből a M. T. 
Akadémia tudomására hozta : «hogy a modenai könyvtárnok állítása 
szerint as 1843/4-iki vagy 1847/8-iki országgyűlések által a mo
denai fejedelemtől Corvin-codexek kérettek volna, s hogy kettőt 
belőlük el is küldöttek Magyarországba, melyeknek holléte azonban 
nem tudatik.»1 

Ezen a nyomon ment 1869-ben dr. Rómer Flóris Modenába 
és az Eszteiek könyvtárában a Simonyi Ernőtől ajándékba nyert 
tudományos jegyzeteket összehasonlította a könyvtár 13 Corvin-
codexével s kutatásainak eredményéről a M. T. Akadémia 1869. 
nov. 16-án tartott osztályülésén számolt be.3 

Jelentéséből nagy fontossággal bir reánk nézve a modenai 
könyvtári krónikának egyik pontja, mely a magyar országgyűlésnek 

1 A M. Tud. Akadémia Értesítője 1868, 39. 1. 
2 Jelentése az Archaeologiai Értesítő 1870. 14., lő. számában látott 

napvilágot. 
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1847-ben ajándékozott két Corvin-codexről szól. s eredetiben szóról
szóra így hangzik : 

«I 9. Ottobre 1847. furono per ordine ducale consegnati al 
ministro degli affari esteri Marchese Giuseppe Molza due codici 
MSS. in pergamena già spettanti a Mattia Corvino re d'Ungheria, 
il primo de quali contiene una lettera di S. Giovanni Chrysostomo 
sopra lettera a Timoteo ecc., il secondo altra lettera di S. Girolamo 
sulla lettera ai Galati ecc. onde essere messi a disposizione di S. 
M. J. per spedirgli alla dieta d'Ungheria.» 

Ezen adatot Rómer Flóris minden megjegyzés nélkül közli, 
de azt, hogy a Magyarországba küldött Corvin-codexek hova kerül
tek és melyik könyvtárban vannak elhelyezve, egy szóval sem 
említi. 

Simonyi Ernő 1868-ik évi jelentése csak átalában két Corvin-
codexről beszél, Rómer Flóris 1869-ik évi kutatásai felderítik a két 
codexnek czímét is, melynek alapján ezeknek nyomozása megin
dítható, de arról, hogy ezen codexek hol kereshetők? nem szólnak. 

Ugy tudom, hogy ez időtájt Simonyi Ernő és Rómer Flóris 
adatai alapján, Toldy Ferencz kezdeményezésére, a magyar kir. 
kormány a bécsi csász. udvari könyvtárban tett valami lépést 
Mátyás király könyvtára ügyében, mely azonban, fájdalom, ered
ményre nem vezetett. 

Giuseppe Campori az esztei könyvfestőkről szóló értekezésé
ben (II miniatori degli estensi), mely a modenai történelmi társulat 
«Atti e Memorie» czímű vállalatában 1872-ben jelent meg, Mátyás 
király könyvtárának miniatorairól tárgyalván, kiterjeszkedik az 
Eszteiek modenai könyvtárában lévő Corvin-codexek miniatoraira 
is, kikről nagy elismeréssel szól. Felemlíti azután, hogy a könyvtár 
Corvin-codexeiből a modenai fejedelem 1847-ben a Magyar Nem
zeti Múzeumnak két fényes példányt ajándékozott, melyek való
sággal Bécsbe érkeztek és valószínűleg ott visszamaradtak. Campori 
az ajándék körülményeit és intentióját a modenai könyvtár hiteles 
adatai alapján így adja elő : 

«Neil anno 1847 l'Imperatore d'Austria nell intento di grati-
ficarsi l'animo degli Ungheresi, fece richiedere officialmente questi 
codici al Dúca di Modena, al quäle pel titolo che portava di 
Principe Reale d'Ungheria, diceva il messaggio del ministro Kollow-
rat, doveva tornar grata l'occasione di compiacere a quel popolo, 
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che avrebbe dato ricetto nel suo Museo nazionale a quelle gloriose 
memorie deli' illustre Mattia Corvino. Il Ministro a rendere più 
giustifîcata l'irragionevole domanda concludeva senza alcuna cogni-
zione dei fatti, che in quella cessione non doveva vedersi che una 
semplice restituzione (il ne s'agit d'ailleurs que d'une restitution). 
Il Principe non potendo contrastare in tutto all' imperiale deside-
rio, ordinö che due di quei codici, che per l'avvedutezza dei 
bibliotecarii furono i meno pregevoli, si spedissero a Vienna dove 
effetivamente andarono e dove probabilmente rimasero.» 

E szerint a két modenai Corvin-codex adományozását poli
tikai tekintetek hozták létre, a modenai könyvtár adatai meg
egyeznek az általunk felhozott adatokkal s Campori az első, ki 
valószínűnek tartja azt, hogy a codexek Bécsben visszamaradtak. 

Hasonlóképen adja elő a két codex történetét a modenai 
könyvtár hivatalos monographiája is, mely : « Genni Storici della 
R. Biblioteca Estense in Modena» czím alatt Modenában 1873-ban 
látott napvilágot. 

A codexek kinyomozása. 

Midőn 1874-ben a M. Nemzeti Múzeum könyvtárához kerültem, 
s egész lelkesedéssel a könyvtártudományi és bibliographiai tanul
mányokra adtam magamat, kezdtem a magyarországi vonatkozású, 
de külföldi könyvtárakban levő középkori kéziratokkal (irott köny
vekkel) foglalkozni, melyeket specziális szakomul választottam. 

A hazai történetirás ezen forrásai irodalmunkban többnyire 
ismeretlenek s ha a Kovachich Miklós, Jankowich Miklós, Horvát 
István, Petrovics Frigyes, Wenzel Gusztáv és Toldy Ferencz ide 
vonatkozó szórványos adalékaitól eltekintünk, rendszeresen ekkorig 
sem kutatva, sem tanulmányozva nem voltak. Felkutatásuk a 
mohácsi vész előtti magyar történetírást ismeretlen adalékokkal 
gyarapítja s felhasználásuk ezen kor művelődéstörténeti viszonyait 
egészen uj világításba helyezi. 

Ezért hozzáfogtam a külföldi könyvtárak kéziratairól meg
jelent leiró catalogusok és a kézirattani irodalom tanulmányozá
sához, melyekből a magyarországi vonatkozású középkori kéz
iratokat kijegyeztem, hogy ezen jegyzék segítségével az illető 
kéziratokat adandó alkalommal a helyszínén tanulmányozhassam. 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. 7 
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Tanulmányaim természete úgy hozta magával, hogy Mátyás 
király könyvtárának maradványait is be kellett vonnom kutatá
saim körébe, s így kezdtem ezekkel behatóan foglalkozni. így tör
tént, hogy midőn 1877-ben IT. Abdul Hamid török szultán Ő Felsége 
a budapesti egyetemnek 35 codexet ajándékozott, engem biztak 
meg azzal, hogy ezeket a «Magyar Könyv-Szemlé»-ben ismertessem; 
1878-ban Fraknói Vilmos, az akkori múzeumi könyvtárőr javas
latára a nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. Minisztérium az 
esztei könyvtárban levő Gorvin-codexek megvizsgálására Modenába 
küldött ki, hol a királyi könyvtár 3000-re menő kéziratait egyen
kint megvizsgáltam s Mátyás király könyvtárának itt levő marad
ványait különös tanulmány tárgyává tettem. Három heti szakadatlan 
munka után, mely idő alatt a könyvtárban naponkint 9—4-ig egy
huzamban dolgoztam, azon eredményre jöttem, hogy a könyvtárban 
em mint Simonyi Ernő és dr. Rómer Flóris állították 13, hanem 
15 Corvin-codex létezik és pedig egy olyan, melyről ekkorig ma
gának a könyvtárnak sem volt tudomása. Ezen codexeket szak
szerűen leírtam s az «Ellenőr» 1878-iki jun. 25-iki számában 
rövid ismertetést közöltem rólok, hol kiemeltem, hogy ezeken kívül 
volt még a könyvtárban két fényes kiállítású Corvin-codex, me
lyeknek története bennünket közelebbről érdekel s melyekről a 
«Magyar Könyv-Szemlében» közlendő jelentésemben részletesen 
fogok szólni, de ezek 1847-ben Bécsbe kerültek s azóta a császári 
udvari könyvtárban vannak. 

Ez alkalommal a modenai állami levéltárban leírtam a két 
Corvin-codex történetére vonatkozó diplomácziai jegyzékeket, me
lyek ezen emlékiratnak alapját képezik, s a könyvtár catalogusából 
kiírtam eredeti signaturájukat melyet 1847-ig a könyvtárban visel
tek, s mely rajtok mai napig a kötés táblájának belsején fönmaradt. 
Ezen signatura a következő : lajstromszám 434, a codex signatu-
rája: Ms. VI. G. 2. és lajstromszám: 440, a codex signaturája: 
Ms. VI. G. 8. 

Ttt mellékesen megjegyzem, hogy az esztei könyvtárban a 
kéziratok kevés kivétellel mind barna bagaria bőrben vannak újra 
kötve s régi eredeti kötést a kézirattárban alig találtam néhányat. 
Az uj kötés a múlt századból származik, s természeténél fogva a 
kéziratokat a moly és szú pusztításaitól megvédelmezi. Minden 
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köteten rajta van az esztei ház aranyos czímere, mely a kézira
toknak fejedelmi fényt kölcsönöz. 

Modenái tanulmányutamból hazatérve, első dolgom volt a 
szerzett tapasztalatok alapján átkutatni a bécsi császári udvari 
könyvtár kéziratainak 7 kötetes catalogusát, mely 1863—1875-iki 
időközben jelent meg s a fővárosi három nagy könyvtárban meg 
van. Ezen catalogus VII. kötetében a 13,697. és 13,698. folyó 
szám alatt csakugyan egy oly «Chrysostomus» és «Hieronymus» 
czímű hártyacodexet találtam, mely a két modenai codex leirá-
sának teljesen megfelelt. 25) Különösen a Hieronymus-codexnél kitett 
1488-ik iratási évszám és a másolónak M. L. P. betűk alatt rej
tőző neve tették előttem valószínűvé azt, hogy az udvari könyvtár 
catalogusának ezen két száma alatt az 1847-iki két modenai 
Corvin-codex fog lappangani. A codexek a catalogusban mint fes
tett hártyakéziratok vannak leirva, de provenientiájukról említés 
nincsen. 

Ennek megállapítása végett felmentem Bécsbe s a császári 
udvari könyvtárban örömmel győződtem meg arról, hogy feltevé
sem csakugyan helyes, s a jelzett számú két hártyakézirat nem 
más, mint a keresett két Corvin-codex, melyeket a modenai feje
delem 1847-ben Magyarországnak ajándékozott. Kötésük a modenai 
kéziratok kötésével azonos s táblájuk belsején rajta van a bécsi 
udvari könyvtár mostani signaturája mellett az esztei könyvtár 
régi signaturája is, mely így szól: VI. G. 2. és VI. G. 8. 

Megvizsgálván e codexeket, azon eredményre jöttem, hogy 
Chrysostomust Attavantes de Attavantibus a hírneves florenczi 
miniator, Hieronymust pedig Francesco del Cherico az Attavan-
tessel egy színvonalon álló könyvfestő festette, kitől a modenai 
könyvtár egy, a bécsi udvari könyvtár két, és a római jezsuita 
könyvtár egy Corvin-codexet, a florenczi Laurentiana pedig több 
codexet bir. Kutatásaim bécsi eredményéről jelentést tettem Mél
tóságos Igazgató úrnak, ki azzal bizott meg, hogy gyűjtsem össze 
a codexek történetére vonatkozó összes adatokat és ha együtt lesz 
minden, tegyek róluk kimerítő jelentést, hogy ennek alapján azok 
restitutiója iránt megtegyük Ö Felségénél a szükséges lépéseket. 

Azóta 12 év telt el. Ezen idő alatt megvizsgáltam a buda
pesti, győri, pozsonyi, marosvásárhelyi, zágrábi, bécsi, göttweigi, 
prágai, salzburgi, müncheni, erlangeni, stuttgarti, jenai, göttingai, 

7* 



100 Két modenai Corvin-codex története. 

wolfenbütteli, lipcsei, drezdai, veronai, velenczei, modenai, pármai 
és konstantinápolyi könyvtárak Corvin-codexeit, s igyekeztem a 
modenai két Corvin-codex vándorlási történetére vonatkozó ada
tokat tehetségem szerint összegyűjteni. Ezeknek provenientiájáról 
irtam a «Magyar Könyv-Szemle» 1878. és 1881-iki folyamában 
és 1882-ben a «Könyvkiállítási Kalauz»-ban, mely évben az or
szágos könyvkiállításon a bécsi udvari könyvtár többi Corvin-
codexeivel ezek is ki voltak állítva, de vándorlási történetük meg
írásával egész mostanáig késtem, mert három okmány, melyek a 
codexek bécsi internálására vonatkoznak, még birtokomban nincsen. 

Mily átirattal küldte meg a florenczi osztrák követ a codexeket 
a bécsi császári királyi udvari államkanczelláriának ? — mikor és 
mily rendelettel kebelezték be ezeket a bécsi császári udvari könyv
tárba ? és megkapta-e a modenai könyvtár csere fejében a kivánt 
modenai krónikát vagy más kéziratot? — ezen három körülmény 
felderítésére nincsenek adataim. 

Tudom, hogy ezen három adat a dolog lényegén nem vál
toztat, mert a felhozott többi adatokból kétség nélkül konstatálható : 
először, hogy a modenai fejedelem a két codexet a magyar ország
gyűlés kérésére és V. Ferdinánd király közbenjárására ajándé
kozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak, másodszor, hogy azon inten-
tiő, mely a felséges közbenjárót és a fenséges ajándékozót a két 
codex adományozásánál vezette, ekkorig még végrehajtva nem volt, 
és harmadszor, hogy az ezeknek megfelelő cseretárgy megválasz
tását a modenai fejedelem a codexektől egészen függetlenül Ő csá
szári és királyi Felsége legmagasabb elhatározására bízta (ez tehát 
reánk nem tartozik), mégis ennek daczára nem volt szándékomban 
az ügyet nyilvánosságra hozni mindaddig, míg minden adat kezem
ben és a kérdés minden oldalról megvilágítva nem lesz. 

A miniszter úr Ö Excellentiája azonban parancsol velem s 
én örömmel teszek az ő kívánságának eleget, mert Méltóságodon 
kívül ő volt az első, ki ezen fontos közművelődési ügyet komoly 
figyelemre méltatta s mert meg vagyok róla győződve, hogy az ő 
bölcseségének és erélyének sikerülni fog az ügyet a hiányzó 
három adat nélkül is diadalra vezetni és visszaszerezni hazánk
nak azt, a mit a modenai fejedelem 1847-ben a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak oly nemes nagylelkűséggel ajándékozott. 

Szerény nézetem szerint ezen ajándék az «actus gratiae» 



Csontosi Jánostól. 101 

sorozatába tartozik s reá az elévülés ususa annál kevésbbé alkal
mazható, mert valószínűnek tartom, hogy ezen codexek csak félre
értésből vagy feledékenységből maradtak vissza mostanáig a bécsi 
udvari könyvtárban, továbbá, mert ezen eset oly rendkívüli és 
magában véve oly izoláltan áll, hogy belőle a bécsi udvari könyv
tár többi magyarországi vonatkozású vagy budai provenientiájú 
kézirataira ez idő szerint következtetést vonni nem lehet. 

Végre azon alázatos kéréssel fordulok Méltóságos Igazgató 
Ürhoz, hogy tekintettel arra, hogy jelen emlékiratom tudományos 
természetű munka, melynek megírásához több évi kutatásókat tet
tem, s ezeknek eredményét a Corvina felkutatott maradványairól 
irandó nagy munkámban óhajtottam felhasználni, méltóztassék azt 
saját szellemi tulajdonom gyanánt tekinteni és a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál kieszközölni, hogy belőle 
a napi sajtóba részletek ne közöltessenek addig, míg én azt a M. 
T. Akadémiában fel nem olvasom és az ügyet itt, a hol már egy
szer megfordult, nyilvánosságra nem hozom. 

Az emlékirat indokolásához szükséges mellékleteket pedig oly 
kéréssel bocsátom Méltóságos Igazgató Úr rendelkezésére, hogy 
ezeket, felhasználásuk után, nekem visszaadni kegyeskedjék. 

Kívánom, hogy ezen ügy, melyhez nemzetünk legjobbjainak 
hazafias lelkesedése, egy boldog emlékű koronás magyar király legke
gyelmesebb ígérete és a modenai fejedelem nagylelkű adománya fűző
dik, sikerüljön. Azon öröm, melyet a mostoha sors nagynevű elődeink
től, kik ezen ügynek lelkes kezdeményezői voltak, megtagadott, jusson 
osztályrészül nekünk, a hálás utódoknak, kik Mátyás király könyvtárá
nak kultuszát tőlük örököltük és ápoljuk, de a kik, mint aspiráczióik 
letéteményesei, Mátyás király halálának 400-ik évfordulóját csak 
akkor fogjuk méltóan megünnepelni, ha budai könyvtárának ezen 
két maradványát, melyekkel a jó sors bennünket 43 évvel ezelőtt 
megajándékozott, de melyeknek bírásától a mostoha sors megfosz
tott, dicsőén uralkodó koronás királyunktól, kinek az egész ügyről 
valószínűleg nincs tudomása, visszakérjük és a hazának vissza
szerezzük. 

Végül megjegyzem, hogy ezen codexek még az 1848-iki ese
mények előtt érkezvén Bécsbe, reájok sem a politikai vétség követ
kezményei, sem az 1867-iki általános amnestia jótéteményei nem 
alkalmazhatók, de mint önkéntelen száműzöttek várják a szaba-
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dulást dicsőén uralkodó koronás királyunk nagylelkűségétől, ki 
1869-ben az Abdul Azisz szultántól ajándékba nyert négy Cor-
vin-codexet a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta ; ki az 1882-iki 
országos könyvkiállításon Mátyás király könyvtárának marad
ványait nagy érdeklődéssel szemlélte s 1889-ben a Corvina Kon-
stantinápolyba került maradványainak felkutatására 6000 forin
tot bocsátott a M. T. Akadémia rendelkezésére s kinek uralkodása 
alatt a Corvina-kérdést rendszeres kutatások által új világításba 
helyeznünk s a kétségtelen Corvin-codexek számát 45-ről 130-ra 
emelnünk és bibliographiájukat tisztába hoznunk sikerült. 

• Ezek után fogadja Méltóságod kitűnő tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1890. február 1-én. 
Méltóságos Igazgató Úrnak 

alázatos szolgája 
Csontost János, 

múzeumi könyvtári segédőr. 

II. 
Második emlékirat a modenai két Corvin-codex vissza

szerzése ügyében. 
Méltóságos Igazgató Úr! 

A modenai két Corvin-codex ügyében múlt évi február hó 1-én 
Méltóságos Igazgató Úrhoz intézett emlékiratom kapcsolatában 
szerencsém van az általam ez ügyben folytatott ujabb nyomozá
sok eredményéről a következőket jelenteni. 

Említett jelentésemben levéltári adataim ott szakadnak meg, 
hol a florenczi osztrák követ a modenai külügyminiszterhez 1847. 
október 16-án intézett átiratában a modenai fejedelem által a 
magyar nemzetnek ajándékozott két Corvin-codex átvételét elismeri 
s ezeknek elküldését a bécsi császári udvari államkanczelláriába 
kilátásba helyezi. 

Hogy a florenczi osztrák követ mikor küldte el tényleg a két 
codexet Bécsbe és hogyan kerültek ezek a császári külügyminisz
tériumból a császári udvari könyvtárba, hol mint ennek tulajdona 
mai napig őriztetnek, ezt adatok hiányában nem tudtam emlék
iratomban felderíteni. 
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Azóta ujabb adatoknak jutottam birtokába, melyeknek segít
ségével megkisérlem a két Corvin-codex történetének utolsó pha-
zisát felderíteni s az egész ügy teljes képét összeállítani. 

Metternich herczeg, császári államkanczellár, 1847. október 
28-ikán kelt átiratában azt a jelentést tette a magyar kir. udvari 
kanczelláriának, hogy a modenai fejedelem a magyar országgyű
lés Ő Felsége útján előterjesztett kérésére két Corvin-codex et 
bocsátott a császár rendelkezésére, melyekért csere fejében más, 
Modena történetére vonatkozó kéziratokat óhajt, de megnyug
szik abban, a mit Ő Felsége ez ügyben határozni fog. Meg
jegyezte egyúttal az államkanczellár, hogy a felajánlott két Corvin-
codex megérkezését legközelebb várja, de úgy van meggyőződve, 
hogy ezeket megfelelő kárpótlás nélkül el nem fogadhatjuk; felkéri 
azért a magyar kir. udvari kanczelláriát, hogy a modenai udvari 
könyvtárnak adandó cserekárpótlás megszerzése iránt a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

Hogy a császári államkanczellár ezen átirata következtében 
a m. kir. udvari kanczellária megtette-e a szükséges lépéseket a 
modenai Corvin-codexekért adandó, modenai vonatkozású kézira
tok kinyomozása és megszerzése érdekében, avagy a császári állam
kanczellár kerestetett-e ily provenientiájú kéziratokat a bécsi 
központi vagy az osztrák tartományi könyvtárakban ? erről az álta
lam átkutatott levéltárak semmi positiv adatot nem nyújtanak. 

Valószínű azonban, hogy az akkori politikai viszonyok roha
mos fejlődése következtében ily lépés egyik fél részéről sem történt. 
A cs. államkanczellár ugyanis a modenai fejedelem által ajándékozott 
két Corvin-codexről úgy vélekedett, hogy ezeket megfelelő kárpót
lás nélkül nem lehet elfogadnunk, ezért a csereanyag előteremtését 
a m. kir. udvari kanczelláriára bizta. Ez pedig a nélkül, hogy a 
császári államkanczellár álláspontjának érdemleges méltatásába 
bocsátkozott volna, sem a codexek átadását a császári állam-
kanczelláriától nem sürgette, sem pedig az ezeknek megfelelő kár
pótlás előteremtéséről a saját hatáskörében nem gondoskodott, 
hanem a dolgot függőben hagyta és lebonyolítására semmi hatá
rozott lépést nem tett. 

Ily körülmények közt a florenczi osztrák követ által Bécsbe, 
a császári államkanczelláriába 1847. október végén küldött mode
nai Corvin-codexek ide október utolsó napjaiban meg is érkéz-
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tek, és ideiglenesen, míg a m. kir. udvari kanczellária az értök 
cserébe adandó codexeket megszerzi, a császári államkanczellária 
irattárában maradtak letétben. 

Annak legalább semmi nyoma, hogy Metternich herczeg a 
fönt említett átirat után a codexek megérkezéséről a m. kir. udvari 
kanczelláriát értesítette vagy vele ezeknek átvétele iránt tárgyalá
sokat folytatott volna. 

Tény azonban az, hogy a modenai Corvin-codexeknek Bécsbe 
való megérkezésével a Corvina külföldi maradványainak kinyomo-
zására megindult mozgalom nem ért véget, hanem a magyar kir. 
udvari kanczellária részéről tovább folyt, mely a császári állam-
kanczelláriával ez ügyben egész 1848. január 13-áig levelezett. 

így a m. kir. udvari kanczellária 1847. deczember 18-án 
a császári államkanczelláriának 1847. november 16-áról kelt átira
tára, melyből értesült, hogy Berlinben dr. Pertznek, a berlini könyvtár 
igazgatójának egy kétségtelen Corvin-codexet ajánlottak megvételre, 
azt válaszolta, hogy erre akkor fog felelni, ha a költségek előteremtése 
iránt az országgyűléshez benyújtott felterjesztése el lesz intézve. 

Hasonlóképen a florenczi Laurenziánában levő Corvin-co-
dexekről 1848. január 13-án a magyar kir. udvari kanczellária 
azt jelentette a császári államkanczelláriának, hogy a florenczi 
Laurenziánában lévő Corvin-codexek lemásolásához szükséges költ
ségek előteremtése iránt az országgyűlésnek fog tenni előterjesz
tést, miután a florenczi osztrák követ jelentése szerint a toszkánai 
nagyherczeg szívesen beleegyezik abba, hogy ezen könyvtár négy 
Corvin-codexe Magyarország számára lemásoltassék. 

Ezen átirattal a m, kir. udvari kanczellária a Corvina kül
földi maradványainak felkutatása érdekében a császári állam-
kanczelláriával 1844 óta folytatott levelezései megszakadnak, s 
arról, hogy a külföldi könyvtárakban levő s a modenai fejedelem 
által ajándékozott Corvin-codexek ügyében 1848. január 13-án túl 
mi történt, az általam átkutatott levéltárakban több adat nincsen. 

Csak 1863-ban találkozunk ismét a m. kir. udvari kanczel
lária ügyirataiban a Corvina ügyével, midőn a M. T. Akadémia a 
Kubinyi-Ipolyi-Henszlmann-féle konstantinápolyi expeditió után a 
konstantinápolyi császári titkos könyvtárba egy új akadémiai expe
ditió kiküldését határozta el s ennek részére ajánló levélért a m. 
kir. udvari kanczelláriához fordult, mely 1863. Julius 13-iki 11,657. sz. 
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átiratával a es. kir. külügyminisztériumnál a M. T. Akadémia ügyét 
melegen felkarolta és támogatta. 

A m. kir. udvari kanczelláriának ezen átirata azonban a 
modenai Corvin-codexekkel. melyek 1847. november elején a 
bécsi császári államkanczelláriában eltűnnek és 1875-ben a bécsi 
császári udvari könyvtár nyomtatott katalógusában ismét felmerül
nek, semmi összefüggésben nincsen. 

Ezek fölött a hivatalos akták 1847-ben bezárultak és többé 
rólok sem a m. kir. udvari kanczellária, sem a cs. kir. külügy
minisztérium irattárában említés nincsen. 

Mi történt tehát velők 1847-től 1875-ig és hogyan kerültek 
a cs. külügyminisztériumból az udvari könyvtárba, ennek kinyo-
mozása képezte feladatom legnehezebb részét, melynek felderíté
sére a m. kir. udvari kanczellária, továbbá a cs. és kir. külügy
minisztérium, a császári főudvarmesteri hivatal, a titkos udvari 
levéltár és a cs. udvari könyvtár irattáraiban részint közvetlenül, 
részint közvetve több ízben tettem rendszeres kutatásokat. 

Ezen kutatások azonban eredményre nem vezettek, mert 
legjobb igyekezetem daczára sem tudtam az illető hivatalok iktató 
könyveiben oly adatot találni, mely a modenai codexekre nézve 
valami támaszpontot nyújtott volna. 

Levéltári kutatás alapján tehát a kérdést tisztába hozni nem 
volt lehetséges. 

Ekkor elhatároztam magamban, hogy megszakítva a levél
tári kutatás fonalát, megfordítom a kutatás sorrendjét és ott foly
tatom tovább a nyomozást, a hol azt tulajdonképen végeznem 
kellene, vagyis : maguknál a codexeknél, melyeknek külső körül
ményeiből igyekezni fogok némi támaszpontokat keresni az ügy 
felderítésére S ezen az úton czélt értem. 

Mindenek előtt feltűnt előttem, hogy a bécsi udvari könyvtár 
nyomtatott kézirat-katalógusában, mely 1863—1875-ig 7 kötetben 
jelent meg, a modenai Corvin-codexek az utolsó kötetben a könyv
tár legújabb szerzeményei között vannak felsorolva. Ebből követ
keztettem, hogy a codexek nem nagyon régen lehetnek az udvari 
könyvtár birtokában, mert ha régebben kerültek volna a könyv
tárba, bizonyára az első, második vagy harmadik kötetben, melyek 
1863—1869-ben jelentek meg és túlnyomóan középkori kéziratokat 
sorolnak tel, volnának lajstromozva, nem pedig az utolsó kötet-
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ben. mely túlnyomóan oly újabbkori kéziratok jegyzékét foglalja 
magában, melyekkel az udvari könyvtár a hatvanas évek elején 
gyarapodott. 

Ezen feltevésből kiindulva, kérdezősködni kezdtem az udvari 
könyvtár régi szerzemény-könyvei után. melyekben a járulékok 
vannak bevezetve s a honnan a modenai codexek érkezési évét 
megtudni reméltem, melynek alapján aztán tovább folytatni kiván-
tam nyomozásaimat. Erre azt nyertem feleletül, hogy az udvari 
könyvtárnak ily régi szerzemény-könyvei nincsenek. Ezen az úton 
tehát ismét megakadt a dolog. 

Ekkor arra kértem Birk Ernő udvari tanácsost, a könyvtár 
nagytudományú igazgatóját, hogy tekintve azt, hogy a Corvina marad
ványainak bibliographiájával foglalkozom s minden codexnek vándor
lási történetét és proveniencziáját törekszem megállapítani, nyújtana 
segédkezet a két kérdéses Corvin-codex proveniencziájának fel
derítésében és mondaná meg nekem, mikor érkeztek ezek az udvari 
könyvtárba? Erre ő egész készséggel az felelte, hogy 1869-ben 
a titkos udvari levéltártól csere útján érkezett a két kézirat más 
kéziratokkal együtt a könyvtárba. 

Feltevésem tehát alapos volt, a codexek nem 1848-ban, 
hanem későbben kerültek az udvari könyvtárba. Ezen körülmény 
felderítésével megkaptam a kulcsot a codexek vándorlási történe
tének további nyomozására, melynek segítségével a titkos udvari 
levéltárban és a külügyminiszteri irattárban tisztába hoztam a 
kérdést. 

A dolog így történt. A bécsi titkos udvari levéltárban az 
utolsó húsz év alatt, annyira felszaporodott a gyűjtemény keretébe 
nem tartozó különféle kéziratok száma, hogy 1868. nov. 12-én 
dr. Arneth Alfréd, a titkos levéltár érdemes igazgatója, felterjesztést 
tett a cs. és kir. külügyminisztériumhoz arra nézve, hogy enged
tessék meg neki ezen, 78 kéziratból álló gyűjteményt, melynek 
jegyzékét felterjesztéséhez mellékelte, az udvari könyvtár tulajdo
nában levő XIII—XVIII. századbeli tekintélyes oklevél-, levél- és 
aktagyüjteményért, mely inkább a levéltárban van helyén s mely
nek megszerzésével ez jelentékeny kiegészítést nyerne, becserélni. 
Ezen csere annyiban függ össze a modenai két Corvin-codexxel, 
a mennyiben a titkos udvari levéltár által az udvari könyvtárnak 
felajánlott 78 kézirat közt a két modenai Corvin-codex is foglal-
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tátott és a felterjesztéshez mellékelt részletes jegyzékben az 1-ső 
és 2-dik szám alatt volt felsorolva. A császári külügyminisztérium 
a titkos levéltár igazgatójának felterjesztését 1868. nov. 22-iki 
17,554. sz. a. kelt határozatával jóváhagyván, ezt a császári főudvar-
mesteri hivatalhoz pártolólag terjesztette fel, mely 1868. nov. 26. 
5761. sz. rendeletével az udvari könyvtárt jelentéstételre utasította 
s az évi decz. 9-én 5958. sz a. rendeletével a csere keresztül
vitelére felhatalmazta, megbizván egyúttal dr. Birk Ernőt, a könyv
tár akkori első őrét és jelenlegi igazgatóját, hogy a cseretárgya
lásoknál az udvari könyvtárt képviselje s tegye magát ez ügyben 
az udvari levéltár igazgatójával érintkezésbe. 

Erre dr. Birk Ernő az udvari könyvtár kéziratgyűjteményé
ből összeállította azon eredeti oklevelek, levelek és akták jegyzé
két, melyeket ez a titkos levéltár által felajánlott 78 kéziratért 
csere fejében ennek átengedni hajlandó s azt 1869. február 17-én 
276/H.B. sz. a. kelt, a császári főudvarmesteri hivatalhoz intézett 
jelentéséhez, melyben a cserét elfogadásra ajánlja, mellékelte. Ezen 
jelentésben Birk Ernő udvari könyvtárőr, a titkos levéltár által 
felajánlott 78 kézirat értékéről, különösen pedig a jegyzékben fel
sorolt első és második számú codexekről így nyilatkozik. 

«Különös értékkel birnak az udvari könyvtárra nézve az első 
és második szám alatt felsorolt pergamen-codexek, melyek Corvin 
Mátyás, magyar király könyvtárából származnak, a XV. század 
második feléből valók s pompás ílorenczi miniatűrökkel vannak 
díszítve. Miután a császári udvari könyvtár fönnállásának első 
kezdetétől fogva a hírneves Corvina-könyvtár legnagyobb részét 
saját cimeliái közt birja, úgy ezen kitűnően fentartott kéziratok 
gyarapodása által a kézirat-gyűjteménynek fölötte kivánatos gazda
godását fogná képezni». 

Ezen jelentés következtében a császári főudvarmesteri hivatal 
1869. február 26-án 74/cj2 sz. a. kelt rendeletével a cserét vég
legesen ratificálta. erről a es. és kir. külügyminisztériumot értesí
tette s az udvari könyvtárt a titkos levéltárbeli kéziratok átvéte
lére, illetőleg az udvari könyvtárt az archiváliák átadására utasította. 
Hogy ezen utasításra mind a két intézet a cserébe adott és kapott 
kéziratokat illetőleg okleveleket egymásnak kölcsönösen átadta és 
átvette, erről az udvari könyvtárnak az udvarmesteri hivatalhoz 
az időben intézett ilynemű jelentése tanúskodik. 
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Ezzel az Í868. november 11-én a titkos udvari levéltár által 
kezdeményezett csere az udvari könyvtárral 1869. febr. 26-án be 
lett fejezve s a két modenai Corvin-codex a titkos levéltárból 
tényleg átment az udvari könyvtár birtokába. 

Ezen csere után felmerül a következő két kérdés : 1.) mely 
időben kerültek a modenai codexek a titkos udvari levéltárba ? 
és 2.) adott-e az osztrák kormány érettök a modenai fejedelmi 
kormánynak megfelelő kárpótlást, a mint ezt Metternich herczeg 
kívánta ? 

Az első kérdésre a titkos udvari levéltárban és a es. kir. 
külügyminiszteri irattárban azt a felvilágosítást nyertem, hogy a 
codexek Bécsbe érkezésének és a titkos levéltárba való elhelyezé
sének idejére nézve semmi positiv nyom nincsen. A titkos levél
tárban valószínűnek tartják azt, hogy a két codexet a külügy
minisztériumból a titkos levéltárba, mely akkor még a külügy
minisztérium kezelő hivatala volt s nem emelkedett még azon 
tudományos színvonalra, a melyen azt ma új szervezete követ
keztében látjuk, rövid úton minden comitiva nélkül tették át elhe
lyezés végett. De hogy ez mely időben történt, azt, tekintve hogy 
44 éves dologról van szó, pontosan meghatározni nem tudják. 
Azt hiszik azonban hogy 1851-ben. Ez különben mellékes körül
mény. A fődolog az: hogy a modenai Corvin-codexeket a bécsi 
császári államkanczellária hivatalából nem a m. kir. udvari kanczel-
láriába, hanem a titkos udvari levéltárba szállították 

Én valószínűnek tartom, hogy ez mindjárt 1847-ben vagy 
1848 elején történt és pedig azért, mert Metternich herczeg császári 
államkanczellár úgy vélekedett, hogy a codexeket csak megfelelő 
kárpótlás mellett lehet elfogadnunk. Míg tehát ez megtörténik, 
addig elhelyezték őket ideiglenesen biztos helyen, a titkos udvari 
levéltárban. 

Az 1848/9-iki események azonban háttérbe szorítottak minden 
másodrendű kérdést. Mikor pedig Metternich herczeg a külügyek 
vezetésétől visszalépett s a m. kir. udvari karczelláriát m. kir. 
felelős minisztérium váltotta föl, az akkori politikai nagy átalaku
lások következtében a közvélemény sokkal fontosabb kérdésekkel fog
lalkozott hogysem a modenai Corvin-codexek kerülhetettek volna napi
rendre. Az új kormányrendszerrel új emberek kerültek az ügyek élére, 
kiknek sokkal fontosabb dolguk volt, hogysem a modenai codexek 
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ügyét, melyről talán nem is volt tudomásuk, szorgalmazhatták 
volna. Az 1849-iki eseményeket követő időben pedig ismét kor
mányrendszer-változás állván be, mely ismét új embereket állított 
az ügyek élére, kik ezen kérdésben tájékozatlanok voltak, a modenai 
codexekkel ekkor már senki sem törődött. Aztán az ötvenes és 
hatvanas években, mikor a codexek 20 évig a titkos levéltárban 
voltak letétben, egészen megfeledkeztek róluk, úgy hogy létezésük
ről csak ezen hivatal tisztviselőinek, rendeltetésükről pedig ezeknek 
sem volt tudomásuk. Ily elfelejtett állapotban voltak a codexek a 
titkos levéltárban egészen 1869-ig, mikor — a mint azt fönt elő
adtam — más levéltári kéziratokkal együtt csere útján az udvari 
könyvtár birtokába kerültek. 

Ily körülmények közt több mint valószínű, hogy az osztrák 
kormány a modenai esztei könyvtárnak értök semmi kárpótlást 
nem adott. Ennek legalább a modenai állami levéltárban és a 
modenai esztei könyvtárban semmi nyoma nincsen. De nincs emlí
tés róla az általam első emlékiratomban említett monographiában 
sem, mely a modenai könyvtárról hivatalos adatok alapján 1873-ban 
készült s mely a két Gorvin-codex ügyét részletesen tárgyalja. 

Az tény, hogy 1860-ig, míg a modenai fejedelem Modená
ban székelt, az osztrák kormány ily kárpótlást, a modenai könyv
tárnak nem adott. Mikor pedig a modenai fejedelem trón vesztett 
lett s könyvtára az olasz állam tulajdonába ment át, megszűnt a 
személyes ok, mely a monarchia külügyi kormányát a kárpótlás 
teljesítésére kötelezte volna. 

Ezzel meg van adva a válasz a második kérdésre, melyet 
a modenai Gorvin-codexekért kikötött kárpótlás ügyében előbb 
felvetettem. 

Összefoglalva a mondottakat, a modenai Corvin-codexek 
ügye úgy áll, hogy ezeket a magyar nemzet, az 1843/4-iki ország
gyűlés feliratára és Vr. Ferdinánd király közbenjárására a mode
nai fejedelemtől ajándékba nyerte. Nyerte úgy, hogy kárpótlás 
fejében a modenai fejedelem érettök szívesen fogadott volna cse
rébe oly codexeket, melyek Modena történetére bírnának fontos
sággal, de kijelentette, hogy megnyugszik abban, a mit V. Fer
dinánd király ez ügyben határozni fog. A codexek megérkeztek 
Bécsbe, a császári államkanczelláriába, de Metternich herczeg úgy 
vélekedett, hogy ezeket kárpótlás nélkül nem lehet elfogadnunk s 
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ezért nem a m. kir. udvari kanczelláriában, hanem ideiglenes letét
ben a titkos levéltárban helyeztettek el hol 20 esztendeig marad
tak. V. Ferdinánd király a codexekre nézve nem határozott 
semmit: a kárpótlás iránt sem Metternich herczeg, sem a m. kir. 
udvari kanczellária. sem az 1848-diki m. kir. minisztérium, sem 
pedig az ezután következő osztrák kormány 1860-ig nem tettek 
semmit. 1860 után pedig, mikor a modenai fejedelmet trónjától 
megfosztották és az esztei könyvtár az olasz állam tulajdonába 
ment át a modenai fejedelemnek az ajándékozott Corvin-codexek-
hez 1847-ben fűzött intencziója tárgytalanná vált és elvesztette 
személyes jelentőségét. Ennek daczára azonban a codexek a titkos 
udvari levéltárból, hol tévedésből 21 évig megrekedtek, nem a 
M. Nemzeti Múzeumba, a1 hova a modenai fejedelem szánta, lettek 
expediálva, hanem tévedésből, mivel a titkos levéltár rendelteté
süket nem ismerte, ennek többi, nem történeti tartalmú kéziratai
val együtt, mint cseretárgyak, az udvari könyvtárba kerültek. 

Ez csak úgy történhetett, hogy az osztrák illetékes körök a 
codexek anteaktáit nem ismerték, ezekről Ő Felségét, dicsőn ural
kodó Urunkat és Királyunkat nem informálták s tévedésből oly 
codexeket adtak az udvari könyvtárnak cserébe, melyek jog szerint 
az 1843/4-diki országgyűlés felirata, V. Ferdinánd király legfel
sőbb elhatározása és a modenai fejedelem nagylelkű adománya 
következtében a M. N. Múzeumot illetik meg. 

A titkos levéltár 1868-ban egyszerűen összeállította azon 78 
nem történeti tartalmú kéziratok jegyzékét, melyek gyűjteményében 
az utolsó évtizedekben felhalmozódtak s melyeket, mint a levéltár 
keretébe nem tartozókat, az udvari könyvtárnak csere fejében fel
ajánlott, de azt, hogy ezen codexeknek mily proveniencziájuk van, 
nem vizsgálta s ezért követte el a tévedést. 

Nekem legalább a titkos levéltárban azt mondták, hogy 
azon jegyzék, melyet itt a cserére felajánlott 78 kéziratról 1868-ban 
készítettek, s mely jelenleg az udvari könyvtár 1869-diki ügy
iratai közt őriztetik, s reám nézve érthető okokból nem volt fel
tűnés nélkül hozzáférhető, a kéziratok proveniencziáját nem érinti 
s abban a kézirat czírnén, korán és sajátságain kívül egyéb körül
mény felemlítve nincsen. 

Mindezek után oda járul alázatos kérésem, hogy a nagy méltó
ságú vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium ezen codexek 
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természetéről a nem informált királyt informálja s a mit 44 év 
alatt a különböző kormányok merő tájékozatlanságból megtenni 
elmulasztottak, azt tegye meg most az ügy állásáról immár tájé
kozott m. kir. minisztérium s eszközölje ki ő Felségétől azt : hogy 
a M. Nemzeti Múzeumnak szánt, de tévedésből az udvari könyvtárba 
került modenai Corvin-codexek királyi kegyelem útján intézetünk
nek visszaadassanak. S ha a monarchia külügyi kormánya 18'*7-ben 
midőn a modenai fejedelemtől a M. N. Múzeum részére Gor-
vin-codexeket kért ajándékba, azon álláspontra helyezkedett : 
hogy a fejedelem ilynemű adománya, ki származásánál és 
jogainál fogva m. kir. herczeg és Magyarországon terjedelmes 
uradalmakat bir, a magyar nemzet előtt a restitutio természetével 
fog birni s ezt az uralkodó dynastia iránt nagy hálára fogja 
kötelezni, úgy legyen szabad nekünk is erre az álláspontra helyez
kednünk s az akkori császári külügyi kormány által contemplait, 
de ekkorig függőben maradt restitutiót a magunk részére most, 
mikor az ügy állását ismerjük, hasonló okokból revindikálnunk. 

Végül első jelentésem kiegészítéséül legyen szabad ez ügyre 
vonatkozólag még a következőket megjegyeznem. 

Hogy a Corvina külföldi maradványainak visszaszerzésére 
a 40-es években megindult mozgalom nagyobb eredményekre 
nem vezetett, ennek oka nézetem szerint egy végzetes tévedésben 
keresendő, melyet a m. kir. udvari kanczellária az 1843/4-diki 
országgyűlés, első emlékiratomban közlött, feliratának értelmezésében 
elkövetett. 

Ezen feliratban a magyar országgyűlés kérte : 1. a Corvina 
külföldi maradványainak a M. N. Múzeum számára csere, ajándék 
vagy vásárlás utján való visszaszerzését, 2. külföldi könyvtárakban 
és levéltárakban levő magyarországi vonatkozású, a hazai ok
nyomozó történetirásra nagy fontossággal biró okleveleknek és 
leveleknek és hasonló forrásoknak eredetiben vagy legalább máso
latban való visszaszerzését. Ez tény. A felirat azonban kissé 
tömötten volt stylizálva, s ezt a m. kir. kanczellária. mikor V. 
Ferdinánd király és herczeg Metternich császári államkanczellár-
nak ez ügyben előterjesztést tett, a kétféle petitiót összeté
vesztette s a két különböző természetű dolgot tévedésből úgy 
foglalta egybe, hogy különösen a Corvina azon külföldi marad
ványainak visszaszerzésére hívta fel a Felség és a császári állam-



112 Két modenai Corvin-codex története. 

kanczellár figyelmét, melyek tartalmuknál fogva Magyarország tör
ténetére vonatkoznak, s melyeknek megszerzése által vagy erede
tiben vagy legalább másolatban a M. N. Múzeum jelentékeny gya
rapodást és kiegészítést nyerne. 

Az «eredetiben vagy legalább másolatban» szóló kifejezést a 
magyar országgyűlés felirata a hazai vonatkozású oklevelekre és 
levelekre értette, de a m. kir. udvari kanczellária tévedésből a 
a Corvina maradványaira értelmezte, ezekről kért másolatokat és 
ezen hibás alapon indította meg a külföldi Corvin-codexek nyomo
zását. Ezt a hibát akkor a bécsi udvari könyvtár észre is vette s 
egyik emlékiratában megjegyezte, hogy a magyar karok és rendek 
maguk sem tudják, hogy mit kivannak. Pedig ezek nagyon is 
tudták, hogy mit akartak, de a m. kir. udvari kanczellária tévesz
tette el a dolgot. 

Általában ott történt a tévedés, hogy a m. kir. udvari kan
czellária a Corvina-maradványainak különös történeti fontosságot 
tulajdonított, holott azok reánk nézve nem tartalmuknál fogva, 
hanem főleg kultúrtörténeti s műtörténeti szempontból, mint Mátyás 
király czímerével díszített műemlékek és a világhírű Corvina könyv
tárnak egykorú emlékei birnak fontossággal. 

Hogy a Corvina maradványai közt történelmi fontossággal 
biró kéziratok is léteznek, ezt e helyütt bővebben tárgyalni fölös
leges, de a Corvin-codexek megítélésénél nem ezen szempont az 
irányadó. 

Ezen sajnos tévedés daczára azonban, mely a Corvina kül
földi maradványainak felkutatására megindított mozgalmat egészen 
más irányba terelte, el kell ismernem azt, hogy a m. kir. udvari 
kanczellária a külföldi könyvtárakban levő Corvin-codexek kinyo-
mozásában oly erélyt fejtett ki, melyről én, mint a Corvina marad
ványainak egyik szerény nyomozója, ma, 44 év múlva csak leg
nagyobb elismeréssel és csodálattal szólhatok. 

így a mit én első emlékiratomban positiv adatok hiányában 
csak mint feltevést említettem, azt most felkutatott adatok alapján 
kétségtelenül konstatálhatom: hogy a m. kir. udvari kanczellária 
nemcsak a Budavár 1686-iki visszafoglalásánál a királyi palotá
ban talált kéziratok és nyomtatványok jegyzékét kérte be és kapta 
meg az udvari könyvtártól (1. a m. kir. udvari kanczellária 1847 
rnárcz. 4-iki 3052/152. sz. ügyiratát), de 1847. május 14 iki 
D. 7117/317. sz. jegyzékével bekérte és 1.847. jún. 29-én 2070, 
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császári főudvarmesteri szám alatti jegyzékben megkapta azon 
Corvin-codexek jegyzékét is, melyeket az udvari könyvtár a budai 
királyi könyvtárból közvetlenül Mátyás király halála után Cuspi-
nian, Brassicanus, Sambucus és mások által, majd 1665-ben Lam-
becius által szerzett. 

És hogy ennyi előzékenység daczára a mozgalomnak nagyobb 
eredménye nem lett és a m. kir. udvari kanczellária az udvari 
könyvtártól Corvin-codexeket a Magyar Nemzeti Múzeum kiegé
szítésére kieszközölni nem tudott, ennek oka a m. kir. udvari 
kanczelláriának azon sajnálatos tévedésében keresendő, hogy az 
udvari könyvtártól csak oly Corvin-codexek átengedését vagy 
lemásolását kérte, melyek történeti, topographiai, enthnographiai 
és természettudományi tekintetben Magyarországra vonatkoznak. 
Ilyen pedig az udvari könyvtár hivatalos jelentése szerint ennek 
gyűjteményében 1847-ben nem volt. 

Hogy a bécsi udvari könyvtárnak ez ügyben tett hivatalos 
jelentései nagyon tartózkodók s a történeti tényeknek nem felel
nek meg, ezt már első emlékiratomban kiemeltem, de ha ezen 
jelentéseket dr. Birk Ernő udvari könyvtárnok 1869-diki jelentésével 
összehasonlítjuk, úgy az ellenmondás a kettő közt igen szembe
tűnő lesz. 

A modenai Corvin-codexek vándorlási történetének nyomo
zója ezen jelentések bírálatába ezúttal nem bocsátkozhatik, mert 
a bécsi udvari könyvtár régebben szerzett Corvin-codexei egészen 
más szempont alá esnek, de egy megjegyzést el nem hallgathatok 
és ez az : hogy a bécsi udvari könyvtár még a Philostratus Corvin-
codexet sem találta olyannak, mely Magyarország történetére 
vonatkozhatik, holott ennek előszavában Bonfin részletesen leirja 
Mátyásnak bécsi hadjáratát, elmondja a meghódolás körülményeit 
s a czímlapon Mátyás király bécsi bevonulása fényes miniatureben 
van ábrázolva. E körülmény a modenai Corvin-codexekkel, melyek 
egy külön, az udvari könyvtár többi Corvin-codexeitől független 
ügyet képeznek, semmi összefüggésben nincsen, de történeti szem
pontból czélszerűnek tartottam ezt kiemelni. 

Az udvari könyvtár azon Corvin-codexeit, melyeket ez régibb 
időben szerzett, kedvező körülmények közt csere útján még vissza
szerezhetjük, esetleg egy rendkívüli alkalommal visszaadhatja 
azokat nemzetünknek a királyi felség kegyelme; sőt eljöhet az az 

Magyar Könyv-Szemle 1891. 8 
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idő is, mikor a magyar állam kiépítésében magyar királyi udvari 
muzeumok alapítására kerül majd a sor s a magyar király a 
bécsi udvari könyvtár sok ezerre menő hungaricáiból a budai 
királyi könyvtárt vissza fogja állítani. De ez a jövő aspirációja 
és feladata. 

A jelenben az elmondottak után az a kötelesség hárul ránk, 
hogy ezen két Corvin-codexet mint őseinktől reánk szállott, de 
ki nem szolgáltatott örökséget, melyet a modenai fejedelem a 
M. Nemzeti Múzeum kiegészítésére 1847-ben a magyar országgyűlés 
kérésére és V. Ferdinánd király közbenjárására nekünk adományo
zott, s melyet tévedésből az adományozó és a közbenjáró inten-
tiója ellenére az udvari könyvtárba bekebeleztek, hazánknak vissza
szerezzük. 

Ezeknek kikebelezését és a M. Nemzeti Múzeumban leendő való 
elhelyezését ajánlom méltóságos Igazgató ur becses figyelmébe s 
szerencsésnek érzem magamat, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatási miniszter úr megtisztelő feihivása következtében e 
kérdés felderítésénél közreműködhettem. 

Ezek után fogadja Méltóságod kitűnő tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1891. január 2.-án. 

Méltóságos Igazgató Urnak alázatos szolgája 

Csontosi János, 
segédőr a Nemzeti Múzeum könyvtárában. 

Pulszky Ferencz ezen két emlékiratot indokolt jelentésben 
pártolólag terjesztette fel gróf Csáky Albin vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter úrhoz, kit arra kért, hogy ezen 44 éves, 
már-már feledésbe ment ügyről a király ő Felségét, kinek a codexek 
proveniencziájáról valószínűleg nincs is tudomása, informálja, s a 
mellékelt hiteles okmányok alapján eszközölje ki, hogy ezen jó
hiszemű tévedés következtében Bécsbe került, de a modenai feje
delem által a M. N. Múzeumnak ajándékozott codexek Ő Felsége 
kegyelme útján eredeti rendeltetésüknek visszaadassanak. 

A minisztériumban Szalay Imre miniszteri tanácsos, mint 
a múzeumi ügyek előadója, egész lelkesedéssel fogott hozzá az ügy 
tanulmányozásához és mindent megtett ennek sikere érdekében. 
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Gróf Csáky Albin miniszter úr pedig azon nyugodt erélylyel. 
mely miniszterségét jellemzi, a M. Nemzeti Múzeum folterjesztését 
magáévá tette, s a mellékelt okmányok alapján az ügyet a király ő 
Felségénél a legmelegebben támogatta: 

így történt, hogy midőn a király ő Felsége Csáky Albin 
miniszter úr jelentéséből az ügy állásáról értesült és a becsatolt 
okmányokból a Magyar Nemzeti Múzeum kívánságának jogosult
ságáról meggyőződött, azonnal elrendelte, hogy ezen modenai 
Corvin-codexek az udvari könyvtárból kikébe)eztessenek s királyi 
kegyelmének különös jeléül a M. Nemzeti Múzeumnak adományoz-
tassanak. 

A király ezen legkegyelmesebb ajándéka, melylyel a Magyar 
Nemzeti Múzeumot két nagybecsű műkincscsel gazdagította, fontos 
eseményt képez hazánk művelődéstörténetében, s újabb hálára 
kötelezi nemzetünket a koronás király felemelő igazságszeretete 
iránt, ki visszaadta nemzetünknek azon műemlékeket, melyeket 
44 évvel ezelőtt a nemzet legjobbjainak hazafias aspirácziói, egy 
koronás magyar király sikeres közbenjárása és egy magyar királyi 
herczeg lekötelező nagylelkűsége a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
megszereztek, de melyeknek bírásától bennünket részint mostoha 
viszonyok, részint jóhiszemű tévedések egészen mostanáig meg
fosztottak. 

S ezen hálát neveli azon általános öröm, melyet a hazai 
közművelődés minden igaz barátja érez, midőn tapasztalja, hogy 
mint Mátyás király idejében a renaissance, úgy most a Corvin-
traditiók kultuszában a nemzet élén látja a királyt. 

Ő Felsége volt az, ki 1869-ben az Abdul Aziz török szultán 
által neki ajándékozott négy konstantinápolyi Corvin-codexet a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, ő engedte át legnagyobb 
készséggel az 1882-diki budapesti országos könyvkiállításra a bécsi 
udvari könyvtár Corvin-codexeit, az ő költségén tette meg 1889-ben 
a M. Tud. Akadémia bizottsága a Corvina maradványainak fel
kutatására indított konstantinápolyi expeditióját, s most Mátyás 
király halálának 400-dik évfordulója alkalmából a magyar nemzet 
culturális törekvései és Corvin Mátyás dicső emléke iránt magas 
érdeklődésének ujabb jelét óhajtván adni, visszaadta nemzetünknek 
azon két Corvin-codexet, melyeket a modenai fejedelem 1847-ben 
a M. Nemzeti Múzeumnak ajándékozott s felülemelkedve minden 

8* 
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melléktekinteten a magyar nemzet kulturális aspiráczióinak igaz
ságot szolgáltatott. 

Ezen két Corvin-codex emléke élni fog a M. Nemzeti Múzeum 
és a magyar közművelődés történetében s utódaink is hálával 
fogják emlegetni a napot, melyen ezeket ő Felsége nemzetünknek 
visszaszerezte. 

Ezen Corvin-eodexeket, melyek immár a Magyar Nemzeti 
Múzeum tulajdonát képezik, mutatjuk be sikerült hasonmásban a 
jelen füzethez csatolt mellékleten, melyet a codex czímlapjairól 
eredeti nagyságban csináltattunk s tekintve, hogy a codex ismer
tetése az Országos Könyvkiállítási Kalauzban 1882-ben már meg
jelent, részletes bibliographiai leirásukat más alkalomra hagyjuk. 



W U R M L A N D . 

Közli : ERDÉLYI PÁL. 

Egy különös világba viszem a t. olvasót, milyenben még 
aligha járt ; olyanba, hol a minket körülfogó életnek mindenben 
a visszája van bemutatva, minden vonásában van valami ferde, 
valami ravasz, valami csipős. E világ soha sem volt, soha sem 
lesz. rajzát sem a költői képzelet szabad csapongása, sem szer
telen gazdagsága, sem az intuitiv szemlélődés ereje nem alkotta, 
hanem egy kalézoló lélek szeszélye, bizonyos szokatlan színezettel, 
de mindenkor határozott morális iránynyal. Ez egyedüli mentsége 
s egyúttal jogczíme is arra, hogy vele foglalkozzunk, hogy felkeres
sük azokat a kéziratos könyveket, melyek vezetése alatt ezt a 
különös világot megismerhetjük. 

Gyermek-korunkban gyakorta láttunk olyan képes könyve
ket, melyekben a létező világnak visszája, vagy a dolgoknak for
dított rendje, mindenképen bizonyos ferdítéssel, torzítással van 
bemutatva. Láttunk ezeken a képeken nyulat, a mint rálő a vadászra, 
szarvasmarhát a mint leüti a mészárost, lovat, mely szekerén ül 
— s embert, a kit lova kocsijába fogva hajt. Az ellentétek e frap
páns játéka sokkal élénkebben hat a gyermek képzeletére, mint 
a merev igazságok a maguk meztelenségében hatnának. — Egy 
sereg játék és dal van minden nép életében és irodalmá
ban, mely visszást mutat, hogy az igazságot éreztesse; egy 
egész irodalmi-ág hajlik erre a jocosa fajtára s az emberiség 
mindenkor hajlandóságot érzett arra, hogy torzítson, ferdítsen, 
fölforgasson viszonyokat és saját fogalmai szerint alkosson új vilá
gokat. — Minél szabadabbá lett a szellem s minél zárkozottabb 
helyzetek bilincseibe volt verve, annál jobban hajlik az ilyen irányra. 
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A szigorú katholikus papi szellem ellen a misztériumokban töri id 
a nép jókedve, profanizálva a szent dolgokat, jogosan, de helyte 
lenül ; az irodalmi műfajok fejlődésében, mint a regényben általá
nosan ismeretes Don Quijote, minden nyomon felötlenek e travesz-
tiák, szatirikumok, a paródiák, paskillusok. A szellem e dualizmusa 
mindenkoron kedves és kívánatos, de nem marad meg rendszerint 
mesgyéjén. Különösen a tréfás ki-kicsap medréből s akkor azután 
áthágja azokat a határokat, melyeken túl már az irrationalitás 
területére lép. Itt megszűnik a vizsgálódás joga, a kritikai eljárás 
törvénye, legalább ama kritikáé, mely a létező világ rendjét veszi 
alapul s a közfelfogásba átment viszonyokat teszi eljárása zsinór
mértékévé. Bár jelentkezik is ilynemű művekben bizonyos rendszer 
de az nem a megszokás, hanem a szabadosság rendszere. Csupán 
a viszonyokhoz való mértség s a kidolgozás szellemes vagy szel
lemtelen volta jő kérdésbe. Egy ilyen irodalmi termék mindig 
maga követel magának külön szempontot s az általános irodalmi 
felfogás ellen rendszerint -tiltakozik. E nemű irodalom egy lappangó 
termékével leszen dolgunk az alább következőkben, — mely ide
gen szellemé, de nemzeti köntösben, minden esetre érdekes. Csupán 
azok a kérdések érdekelnek bennünket különösebben, melyek a 
magyarságra tartoznak, a nemzetiséget illetik. 

Nyolcz egyformán kötött kézirat vonja magára a figyelmet 
s ha czímeiket olvassuk, ugyan meg vagyunk velők akadva, keresve, 
kérdve, mit jelentsen az Antehac, Quasivero, Nisibitak stb. titulus ? 

A sorban néhány fogással tovább egy hasonló külsejű kötet 
van, melynek czíme Mahomet etc. E kilencz kötet egy kéz műve, 
egy kéz irása, kötése, kiállítása külső- és belsőben egyaránt. 

A kilenczedik a többitől egészen különböző tárgyú, tartalmú, 
— vallási dolognak fordítása : Mahometanus a Kristusnak Tör
vényébe hitbeli tanító vallásképen Alkoránnak segítségével kitanét-
tatott pogány török Bulgáriából való Chiprovátzi apostoli missio-
nárius és pécsi kanonok Peichich Kristóf által deák nyelvből 
fordíttatott magyarra E. J. E. által 1778-ik esztendőben, üdőközben 
való mulatsága kedveért Nagy-Szombatban.» 

A czím maga mindent megmond. A mű szerzője a deák 
nyelven iró Peichich Kristóf, kinek életét (legalább fő vonásaiban) 
és műveit ismerjük. 

Peichich Kristóf a görög-országi Thessalonikában született 
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görög nem egyesült szüléktől. Magát minden Írásában előszeretettel 
nevezi bulgarus-nak, a ki tehát még új hazájában is jelezni 
kivánja eredetét, vagy legalább is nemzetségét. Hányt-vetett élete, 
kalandos története, vállalkozó szellemű próbái egy érdekes és sokat 
tapasztalt embert rajzolnak elénk; kinek pályafutása csupán vázla
tosan maradt ránk emlékezetül. 

Fiatal gyermek korában kereskedésre szánták szülei s maga 
is ahhoz érzett hajlandóságot; áthajózván az Adriát, Velenczében 
próbált szerencsét, a világkereskedelemnek emez ismert közép
pontján. Nem lett azonban belőle kereskedő. Társaságot kedvelő 
ember lévén, gyakori érintkezésbe került az olaszokkal, kik mint 
római katholikusok, idő multával őt is megtérítették. Vitatkozásaik, 
társalgásaik a vallás kérdései körül forogtak s közvetlen eredmé-
nyök lett, hogy a fiatal kereskedő fölvette az egységes vallást, 
katholikussá lett. Mint a török Mekkába, úgy vágyik minden katho-
likus Rómába. Vágyott oda menni ő is s elhagyva Velenczét, csak
ugyan Rómába ment, hol fölvétette magát a hittérítők testületébe 
s egyúttal búvárkodott mindenféle tudományokban, így a theolo-
giaiakban is. Rómában nyerte felavatását s mint fölszentelt pap, 
előbbi vágya szerint a szent misszió szolgálatába állott. 

E hivatásának élve került Bulgáriába és hazánkba, előbb 
ugyan csak Erdélybe, hol Alvinczen lelkipásztorkodott ; az 1703-tól 
1711-ig terjedő időt valószínűleg mint Alvincz papja töltötte el. 
Innét a pécsi egyház-megyébe került s 1711. aug. 18-ától 1712. 
tavaszáig Darázs község parochusa volt. Itt sem maradt soká, 
kalandos természete, nyugtalan lelke tova űzte, ismét a szent 
misszióhoz fordult s Slavonia déli részében folytatta hittérítői mun
kásságát. Pécsi kanonoknak 1715-ben neveztetett ki, de ezt az 
állását is oda hagyta, három esztendőt is alig töltvén Pécsett s 
így már 1718. elején, megint a misszióhoz ment Valachiába, Oláh
országba. 

Ebből az időből ismerjük első művét, a szóban forgó Maho-
metanust, mely Nagy-Szombatban 1717-ben jelent meg, latin 
nyelven VI. Károly római császárnak ajánlva. 

E mű x fordítása a kilenczedik kötet, melynek czímét már 

1 Mahometanus, Dogmatice et Gatechetice In Lege Christi Alcorano 
suffragante instructus per Ghristophorum Peiehich Bulgarum, Ghiprovatiensem 
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föntebb adtam, nincs egészen befejezve, csupán a VII. tanéttásig 
fordította le szerzője: De tertio symboli Articulo—, a nyomtatott 
példány 53-ik lapjáig. A kéziraton a 142-ik lap az utolsó, rajta 
a Széchenyi könyvtár bélyege, jeléül, hogy a kézirat, mikor oda 
került, már akkor töredék volt. E kötet jutott legelőször a M. N. 
Múzeum könyvtárába s a későbbi nyolcz csak azután jött, úgy 
látszik vétel útján s már múzeumi bélyeggel van ellátva. 

Ezután irta úgy látszik illyr nyelven azt a művét, melyet 
1725-ben Velenczében először, 1730-ban Nagy-Szombatban másod
szor adott ki latin nyelven :5 Spéculum Veritatis inter Orientalem 
et Occidentalem. Compositum olim Illyrico per R. D. Christopho-
rum Peichich, Venitiis 1725, 8r. és Tyrnaviae 1730. 8r. Ezekben 
a keleti és nyugati egyházaknak egymással szemben való helyze
tét, történetét, dogmáit magyarázza s mint megjegyzi, «multis 
veritatibus auctum» bővítve adja ki, hogy nagyobb közönség előtt 
fejtegethesse tételeit — latin nyelven irja, illetőleg, latinra fordítja, 
előbbi művét. E két ismert dolgozatához járul harmadik és utolsó 
ismert munkája: «Concordia Orthodoxum Patrum Orientalium et 
Occidentalium. Ex commentariis Gennadii Patriarchae Constantino-
politani excerpta> szintén a keleti egyház dolgaival foglalkozik. 
1730-ban jelent meg Nagy-Szombatban s még ebben az évben 
ugyanott második kiadást is ért, mely egy Relatioval van meg
toldva. E relatio azon olasz levél fordítása, melyet Grimaldi bibor-
nok küldött Peichichnak, mint a hitterjesztő szent gyülekezet 
misszionáriusának. 

Ezek az adatok megerősítik életirója véleményét,1 hogy Kris
tófunk az irodalomban jártas s a tudományokban jól müveit férfiú 
volt, buzgó lélekkel eltelve a katholikus vallás terjesztésére. Munkái 
bizonyára meggyőznek e dicséret alaposságáról. 

Keveset tudunk azután folytatott életéről, Csanádi apátnak 
nevezi magát már a Spéculum Veritatis czímlapján (S. Georgii de 
Csanát) s Brüsztle még annyit jegyez meg róla, hogy VI. Károly 
az általa megújított taurunumi (belgrádi) káptalanban betöltendő 
dékánságra őt tette meg. 

Missionarium Apostolicum et Chatedralis Ecclesiae Quinque Ecclesiensis Cano
nicum. Tyrnaviae 1717. 

1 Brüsztle, Recensio, II. 420. 
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A sokfelé hányatott és nyugtalan természetű, erősen vallásos 
lélek végre itt nyugodhatott meg, ettől kezdve nem tudunk róla 
semmit; műveiről sem hallunk többé. Ez idegen föld gyermeke 
magyar pappá lett s néhány művel a magyar szellem szolgálatá
ban dolgozott. 

Latin művének magyar fordítása révén hosszasabban foglal
koztam ezzel a bolgár-magyarral, kinek különben sem élete 
sem munkája nem függ össze Wurmlanddal, ezzel a csodálatos 
országgal, melynek leirását gyakortább említett nyolcz kötetünkből 
ismerjük meg. 

Wurmland a német irodalom egyik erős illatú terméke, nem 
frivol, de felette éles s annyira emlékeztet a gyermekek elé adni 
szokott képekre, melyeket előbb is említettem, hogy az egészet 
nem is szatírának, hanem egy morális czélzatú paskillusnak kell 
tartanunk. Czélja nyilván valóan morális, javítani, megróni az 
előtte lefolyó, előtte járó világot, melyet hamisnak, fogyatékosnak, 
kiskorúnak, élet nélkül valónak, szóval árnyékvilágnak lát. Hogy 
tehát mással is úgy láttassa, olyannak irja le s még sokkal kép
telenebbnek, hogy olvasója azonnal lássa, hová czéloz leírásaival. 
Elve az abszurdumokat a végtelenségbe vinni, — per absurda ad 
absurda — s azok által mutatni meg a földi világot, a mint sajá
tos felfogásával hiúnak, üresnek, lelketlennek, szóval torznak találta. 

Az iró azonban megfeledkezett egy körülményről, hogy bár
milyen erősen érezte és dolgozta is ki ezt a különös országot, 
ennek leirását —• de embereknek irta, a kik bizonyos fokon túl 
irtóznak az unalomtól, a szellemtelenségtől s a drasztikumtól — 
irtóznak az Ízléstelenségtől s annál jobban azoktól az elemektől, 
melyekkel művét tele rakta. 

így állván a dolog, a magyar olvasóra nem igen hat, még 
legfeljebb csak úgy, miként lehetett valaki a XVIII. század végén 
olyan gyermekes, hogy ilyen hóbortos s még a németeknél is 
magát régtől lejárt termékeket fordított le. A német olvasó egy 
századdal előbb, mikor e könyvek megjelentek, természetesen 
nagyobb örömét találta bennök. Ugy kellett lenni, különben alig 
értek volna egy kiadásnál többet, már pedig értek. 

Az ilyen termékek mögött rendszerint a kort kell keresni, 
abból támad, abból él és táplálkozik. Költői értéke csak annyi, a 
mennyiben a kor viszonyait úgy tudja költői ellentétben vagy 
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torzításban bemutatni, hogy az olvasót megkapja, a ferde világ 
rajzában az igazságot éreztesse. Hogy a németség kultúrtörténeté
ben a XVIII. század eleje egy ilyen irányú irodalomnak kedvező 
korszak volt, alig kell említeni. A vallási kérdések s a politikai 
ziláltság, meg az irodalmi hanyatlás s az idegen, különösen a 
franczia szellem erős hatása mély nyomot hagyott a XVII—XVIII. 
századok találkozóján s így nagyon is alkalmas hátterűi szolgál 
e nemű irodalom mögé. 

Nálunk a XVIII század végén, midőn e könyveket fordították, 
nem voltak mindenben hasonló viszonyok a közéletben, de nagy
ban mégis megegyeztek. S ime ez az érdek köt e kéziratos köte
tekhez, melyeket kulturtörténelmünkhöz adatul lehet számítani. 
Érdekes, hogy épen papi és jezsuita körökben élt egy ismeretlen 
hazafi ki a közdolgok láttára ezeket a német viszonyokat tárgyaló 
morális paskülusokat a saját mulatságára lefordítani nem volt 
rest. Véka alá rejtett világosság volt, mert csak kéziratban maradt, 
nyomda alá nem került s így hatása sem lehetett, de még ha 
nyomtatásban megjelent volna is, a magyarság, melynek viszonyaira 
édes-kevés felvilágosítással járulnak, nem okult volna, legfeljebb 
néhutt kaczagott volna rajta. Mert azt meg kell adni, hogy elegendő 
élesen s elegendő szellemmel van fordítva. Miről egyébként meg
győződhetik, a ki mutatványaimat olvassa, melyeket részint a köte
tek tartalma, részint a fordítás ismertetése kedveért vettem föl. 

Alakjáról emlékezem meg röviden. 
Mintha rövid színpadi jelenések szakadatlan sora vonulna el 

előttünk, nem lévén czélja egy ilyen jelenetnek más, minthogy 
egy-egy eseményt megmutasson s úgy, miként azt az iró láttatni 
szeretné, egy-egy jelenetet lefesthessen s vele megadja mindazokat 
a vonásokat, melyekből Wurmland képe festve van. Minden jelenet 
maga, külön egy egész, a czélzatosság vékony összekötő fonalára 
fűzve, nem mint egymásból folyó, hanem mint egymásután követ
kező részek, csak esetlégből kerültek össze. 

A szerkesztésnek eme könnyű és gyanús módja nem emeli 
ugyan a műforma becsét, de kitűnően kedvező arra a czélra, 
melyre készült. Ilyen jelenetekbe bele lehet szorítani mindent s 
teljes szabadságot és szabad kezet kap az iró, hogy festhessen jel-
lemezhesen irányokat, elmondhasson jellemző történeteket. S e tekin
tetben igazán megfelelt követelésünknek; mert az a tarka világ, 
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mely kaleidoskop gyanánt, hosszú sorban mindig új és új képeket 
ad elénk, hűen ismerteti meg Wurmlandot velünk, melyet az isten
adta nép csodás emberei népesítenek be. 

Wurmland, tulajdonképen gyűjtő czím és elnevezés arra a 
különös világra, melynek egyes alkotó részei, hogy ne mondjam 
tartományai a következők : Mundus quasificatus, Uti antehac, Nisi-
biták országa, Ecclipses Politico-morales, Quasivero, Puer Centum 
annorum, Almanach. Ezek a csodálatos tartományok teszik tehát 
Vurmatiát, azaz a Féreg- avagy Nyű-országot, melyben minden, 
de minden a romlás, a feslettség, az önzés férgét (nyűvét), hor
dozza magában. Hogy a szerző erről meggyőzze olvasóit, három 
tekintetben (faciès, jelenség, jelenet) állítja elébök Vurmatia egyes 
instituczióit, még pedig az első tekintetben az egyház, az udvar, 
a minisztérium, a dikasztérium, a státuspolitika, a tábor, a nép
szerűség férgeit, második tekintetben bemutatja az akadémia, a 
gymneceum, a közgazdászat, a fiatalság, a vénség, a nép és a nem
beli természetű gondolatból való férget. A harmadik tekintetben, 
az auri sacrafames, a proventus, a passiones animi, a cura vale-
tudinis, a dispositio ultima, a temető és a koporsó férgeit ismer
jük meg. 

E bemutató néhány szót követel. 
Minden tekéntet hét részből áll s minden egyes rész egy, a 

többitől teljesen független színpadi jelenetet ad elénk s e jelenetek 
úgy vannak föl mutatva, hogy bennök meglássék az egyház, az 
udvari élet stb. férge, vagyis azon korhadt, nyomoralt helyzet, 
mely az iró figyelmét felköltötte és gúnyja tárgyává tétette. E jele
netekben tehát elénk rajzolódik az egész Nyűország, melynek 
minden egyes testülete, rétege át és át van hatva a romlottság, 
korhadtság férgétől. íme itt a morális czélzat, itt az erkölcsi elem, 
a munka czélja és törekvése. Az olvasóhoz intézett versek első 
szaka világosan elárulja az egésznek irányát, czélját : 

Az férgeknek országlása 
Minden rendnek ostromlása, 
E könyv annak neveztetik. 
Azért kiki értekezkedhetik (így) 
Abban nem-e találtatik ? 

Határozott iránya, bemutatni a közélet torz állapotát, meg
ostromolni minden rendet s arra vinni rá a közönséget, hogy 
mindenki megismerje a viszonyoknak férges voltát. 
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Miképen akar czélt érni a szerző, ki magát névtelenség
ben hagyta, legyen szabad néhány mutatványban föltüntetni. 

Előfordul egy menyecske — így vezet be egy nyilast (szin) — ki 
a templomba megy, előáll a pap s hirtelen breviáriumot vesz s 
imádkozik. Míg a menyecske áhítatoskodik, a pap is szent dolgok
kal van elfoglalva, de máson is jár az esze. Hátra-hátra szól az 
egyházfinak, ki egyúttal kocsisa is s a kettős foglalkozásban ilyen
forma épületes diskursust hallunk : 

— Te akasztófára való, nem adtam-e parancsolatot, hogy 
zabot végy! 
Szolga: Parancsolatot adtál uram, de pénzt nem. 
Pap: Esedezzünk az istennek, hogy nappali munkánkban minket 

megőrizzen az ártalmasaktól. (A szolgához) A csikó a 
mezőben van-e ? kérdi és folytatja tovább az imádságot. 

Nemsokára azután elmennek a színről s ott terem, vagy 
marad, vagy jő, (ezt nem tudni) két szereplő, a ki moralizál a 
látottak felett. 
Simon: E módon a mi eleink nem tudtak imádkozni. 
Gráczián: Bizonyára nem. 

Simon és Gráczián (a magyarban Geczi) Vurmatia erkölcs-
birái. Ők mindent látnak és hallanak s józan paraszt észszel tesz
nek rá megjegyzéseket, melyekben a jelenet erkölcsi tanulsága van 
kifejezve, vagy legalább annak magva az olvasó útba igazítására, 
Néhol Fa Jankó és Kukkancs Lörincz szerepel hasonló minő
ségben. 

Egy újabb nyilasban, melynek vége teljesen van adva. a 
minisztériumról van szó. Kengyelfutó jő Wurmlandából, kit egy 
ember megkérdez, honnan jő ? 
A jő barát : Egyenesen Wurmlandából. 
Első: Mit hallani azon országban? 
A jő barát : Uram, semmi fogyatkozása nincs azon országnak. 

Egyedül a mint neve tartja, nagy erővel zsaroltatik a fér
gek által. Ki nem lehet azokat irtani. Az ember azt vélné, 
hogy egyptombeli megbüntetett helyek egyike (van) oda 
átal szállíttatva. 

2-dik: Azonban azon ország okos tanácsosokkal bővelkedik; itt 
nincsen. 
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A jő barát : A királynak azokban bővsége vagyon ugyan, de nincs 
az országnak. 

Első: Honnét esik ez? 
A jő barát : A tisztességek (tisztségek) pinzen áruitatnak, azok

nak elszerzője, hogyha kivánja maga pinzit visszakérnyi, 
a hazabeli titkot meg köll neki tartani. A törvény (igaz
ság?) mérő mérték serpenyője be hever! Ki marokkal 
szánja bele a pinzt, elnyomja az igazságot, és nagy for
télyával a processusoknak megnyeri azt. A ki nem lova
golhat, esküvésre sóhajtozik? az oly közönséges, hogy 
senki sem irtózik az esküvéstől hol egy, hol más részre. 
Nem oly könnyen valami titokban tartóztatik, hogy egy 
vagy más jó jó barátjának arról hir ne adattassék. 

2-dik: A tanácslók maguk közt egyenlők-e? 
A jő barát: Valameddig kiki maga hasznát nem keresi. De a 

mint egyikét másikát köszönti, látogatja, vendégeskednek, 
mulatoznak egymással, a férgek fejekben titokban moz
dulnak s idejek érkezik kibúvásokra. 

Az első: De miként tartozik (?) az istent szolgálni? 
A jő barát : Üri módon. Az egyházi jövedelmek a világiakra szál-

lanak, a testamentombeli ájtatos hagyományok veszendő
ben ejtődnek, avagy vetekedésre jutnak. Nem régen tör
tént, hogy egy udvari tanácsos szent egyházához tartozandó 
dézsmáért, mely nagy alkalmatosságára esett, vetekedésre 
ejtett, valamint az úrnak szőlője végett a maga prókáto
rának 50 magyar aranyakat. Jól elő ment is a dolog. 
Utoljára annak birásában is esett. De a szent egyháznak 
siralmas jótétemény megmáradott, az erőtlen protestatio 
megengedtetett néki s ez is különös malasztból. 

Második: Eképpen a király önnönmaga megcsalattatik. 
A jő barát : Errül nem is kell szólani. Ha valaki 40 ezer forintot 

ellop, felét annak büntetésképen megveszik rajta; fele 
pedig megmarad a tolvajnak. Mind ezen kívül bocsánat 
kérettetik tűle a büntetésből. 

Első: Igen jó. 
Második: De mit mond ahoz a lelki-esméret? 
A jő barát : Oh annyira megvesztegettetett a férgek által, hogy 

fájdalmában már többet nem szólhat. 
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A következő jelenet az akadémiai férget mutatja be. 
A jő barát : Teljes jó barátom ! hogy igazat vallják, veszedelmes 

és költséges. Vurmlandiának főiskolái nekem nem tetszenek. 
«Világban megfordul sok heába való. 
Dolog, mely elolvad, mint hegyekben a h ó . . . 

A törvényt tanuló ifjak többet gondolnak az emberi test
béli Corpusról, mint az egyházi törvények Corpusáról. Az 
akadémiákban tanulják az ifjak az eszem-iszomot s a 
lányok körül való nyalakodást . . . . nincs gonoszabb féreg 
a deákok férgénél, mely köztök rakáson pösög, melyek 
megemésztik az őstől maradott minden javakat és kény
szerítik őket gyalázatos házasságra. 

Erre előáll a fiú s a gazda imigy szól hozzá. 
Házi gazda : Fiam. készülj a törvénytanulásra. Nem tanácsos a 

filozófia után sokáig henyélni és hon heverni. 
A fiú : Comment plaite mon père ! (?) Van már Corpus Juris 

könyvem. 
Házi gazda: Bé vagyon-e kötve. 
A fiú : Bé vagyon kötve, pedig jó friss bőrbe. 
Házi gazda : Mutassad. 

(Elmegyen a fiú, az apa a jó baráthoz fordul.) 
Az apa: A kezdés jó (?) csak a közepe a dolognak meg ne 

hevüljön, avagy meg ne fázzon. 
A jő barát : Úgy vagyon, a te fiad társalkodó állat, a jóval jó 

marad, a rosszal megromlik. 
Visszatér a fiú a leánynyal. 

Fiú: íme apa a Corpus Juris. 
Apa : Ez a te Juris Corpusod, mely friss bőrbe vagyon kötve ? 
Fiú : A gyakorláshoz jobb nem adatik. 
A jó barát : Nemde mondottam, a te fiad társalkodó állat ? 
A fiú: Ne csodáljad apám. e szokás már közönségessen gyako

roltatik. Most mindent hamar megtanulunk, mindent hama
rább gyakorolunk. E könyvben foglaltatik (a) tudomány, 
melynek feje, keze, lába vagyon. 

Az apa: Égbe kiáltó tudományokat is foglal. 
A fiú : Ezt s nem más könyvet választottam magamnak. 
Apa: Akadémiákba küldelek. 
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Ilyen jelenetekből van összeróva az egész kötet, mely össze
sen 21 ilyen nyilast rajzol s benne a teljes romlottságot. 

E mutatványok fogalmat adhatnak a kötetekről, bármilyen 
tekintetben legyünk is rajok kiváncsiak. Stiljök, modoruk, Ízlésük 
nem emelkedik egy közönséges népkönyv szinvonala fölé, sőt még 
azt sem éri el. Fordításban talán még rosszabbul hangzanak, mint 
az eredeti félig német, félig latin nyelvezete, mely már magában véve 
is olyan tudákoskodással van irva. Magyarul nem olvassuk olyan 
gördülékenynek, sem annyira eredetinek. Fordítója nevét nem 
sikerült kinyomoznom, de alig csalódom, ha ezt egy különczködésre 
hajlandó s a XVIII. század végén uralkodott viszonyokban nem 
reménykedő nagyszombati jezsuita atyában keresem, ki az egész 
nyolcz kötetet 1774. tavaszán és nyarán fordította, egy húzómban, 
betegeskedésében mulatságául s némi tanulságul. Ki volt e magát 
egyhelyütt E. J. E. betűk megé rejtő pap, nem tudtam megtalálni, 
noha mindama forrásokat felhánytam, melyek a múzeumi és külö
nösen az egyetemi könyvtárban számításom szerint fölvilágosítást 
adhattak. Egyelőre tehát titok marad, de remélem, még rá fogok 
akadni. 

A mit a Vurmatiáról mondtam, ráillik mindenikre, mind
annyian és egyformán nyakatekert fölfogás termékei Bennök csupán 
művelődéstörténeti adalékot kereshetünk, de megkímélhetjük az 
olvasót e fáradság alól, mert arra nem érdemes. Miután az eredeti 
német munkák a XVII. század végén s a következő elején nyomat
tak s a magyar fordítások soha meg nem jelenvén, kéziratban 
ismeretlenek maradtak, a XVIII. század végén készültek, nem talál
tunk bennök semmi olyat, melyért e fáradságot érdemesnek tar
tottuk volna. 

Csupán a kuriózumokat szerető közönségnek kívántunk szol
gálni rövid ismertetésünkkel s a hazai művelődés történetéhez egy 
kicsinyke adalékkal járulni. 

Engedtessék meg, hogy kiegészítésül mellékeljük az eredeti 
munkák bibliográfiai jegyzékét, melyekből a magyar fordítások 
készültek s utánuk tehessük a magyar czímeket is, hogy így szembe 
állítva egy részt a fordítás mikéntje is jobban láttassék. másrészt 
forrása is közölve legyen. 

Wurmland, Nach Lands-Art, Regiment, Religion und Sitten 
und Lebens Wandel. Gleichsam auff einer Schaubühn vorgestellt... 
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Und zu finden bey der Wurmschneiders-Zunft Bey Vermelio Wurm-
saam im Gasthaus zum Regenwurm. Im Jahr da es Wurmstichig 
war. 8r. 144 1. (Egybekötve egy 1617-ből való könyvvel.) 

Wurmland Latin és német szöveggel, hasábosán. 
Wurmland . . . . (czímlap nélküle 8r. 120 1. 
Vurmlanda, Féreg avagy Nyű-Ország, Az országnak módgya, 

rendi vezérlése, hite-vallása Élete szokása szerént. stb. stb. 1774. 
(267. Quart. Hung.) 

1. Quasi, sive Mundus] Quasificatus, das ist die Quasificirte 
Welt, sub Polis Nisi et Quasi. «Fili mi, si te peccatores lata-
verint non acquiesças eis.» 8r. 88. 1. 

Gedruckt in der Quasi Welt Anno 1714. újabb. 
2. Anno sive etc. Más vignetták, lapszám ugyanaz. 
Quasi, sive Mundus Quasificatus, azaz a Quasificaltatott világ. 

Nisi és Quasi Pólus avagy Ég alatt. Fiam ha hitegetnek téged a 
bűnösök, ne engedgy nékik. Trov. 1. V. 10. nyomtatott Quasi 
Világban Ao 1714. (263. Quart. Hung.) 

3. Uti Antehac, Auff die alte Hack, olim autem non sic sive 
Revolutio Saeculorum in détériora mentium, oder, die von den 
Todten erweckte alte Welt verweist der newen ihren verdäch
tigen Lebens-Wandel. Gedruckt inder alten Welt, sub signo veri-
tatis. 8r. 80 lap. 

U. a. újabb kiadásban. 88. 1. (2 péld.) 
Uti Antehac. Valamint annak Előtte j a régi Fejsze' nyel 

szerént | Olim autem non sic annak előtte | pedig nem úgy avagy 
Gonoszszabra Fordult Világnak Változása avagy j Hallottábul föl
ébredett régi Világ meg | dorgállya az új Világnak rendetlen | gyomó-
ságos] (?) Élete szokását nyomattatott a régi Világban | az Igaz
ságnak jelensége alatt ! németből magyar nyelvre fordéttatott j E. J. J. 
által 1777-dik Esztendőben. (Jnchoat, 3. Marte. 1774 hóra. IV. 
Mer.) (260. Quart. Hung.) 

4. Genealógia Nisibitarum Nisi-Stammbaum, Geburts Brieff Auf 
und zunehmen vom Tall Adams und Eva biss auff diese letztere 
Zeiten unausszetzliche von Hohen auch Niederen Stands Personen 
fortgepflantztes iVm-Geschlecht, Mit Grossem Nachtheil und 
Beschimpfung aller Stand so gemahlen, durch einen Missheyrath, 
Misstritt, Missgeburt in ein so bescheydte verwandt-Brüder-Schwes-
ter-Schwager-Camerad-schaflt wissentlich oder unwissentlich, fräff-
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lieh oder unsträfflich, vorsetzlich oder von umgefehr verfallen allen 
Nisi-Favoriten, Descendenten in linea reeta oder laterali. Nisibi-
tischen Kindskindern, Patrioten, Helffers-Helffern Gönner, wie 
auch Manutenents-Deputirten zu einem Denckmahl, andern aber 
nicht zu interressirten zur treuen Wahrnung und wohlmeynender 
Nachricht. Zu finden Zu dem zwar alten, doch immerbewohnten 
Nisibiti sehen Stamm Hauss an dessen Portal in Stein aussgehauen 
zu lesen folgende zwey Verss: 

Si Nisi non esset, perfectus quilibet esset ; 
Raro sunt visi, qui carnere nisi. 

Gedruckt im Jahr 1714. 228 1. 
Ujabb kiadás 1716. 136 lap, mind a kettőhöz mellékelve a 

Nisibiták családfája. 
Nisibiták Genealógiája. Nisi Fátul származott Embereknek 

szüllő Levele. Eredete kiterjedése Ádám Éva esetetűi fogva mind 
a végső üdőkre semmi Válogatás nélkül a Fő s alacsony és Köz
renden lévőknek szólló és kiterjedő Nisi Nemzetség stb. stb. 
1774-ből. (264. Quart. Hung.) 

5. Eclipses Politico-Morales. Sicht und unsichtbare sittliche 
Staats Finsternissen, Denen Kindern des Lichtes zur Warnung, 
Denen Kinder dieser Welt (die sich kluger ditneken als jene) zur 
heylsamen Verschämung treumeynend vorgestellt, am beliegligen 
Horizont entdeckt und aus Tags-Liecht gebracht, Ad annum Climac-
tericum magnum praedominante Saturno, die Critico deprehensae 
Tubo Scenico Perlustratae Solaris (sol) Lunavis (Luna) Oppositio. 
Gedruckt in Umbria Im Jahr, da es finster war. 80 1. 

Ecclipses Politico Morales. Látható s láthatatlan szokásbeli 
Pohtica nap és hold fogyatkozások. A Világosság Fiai Leányinak 
megintettetése. A Világosságot kedvellő Gyermekeknek, kik e világon 
forognak, a kik okosabbaknak lenni magokat Ítélik másoknál 
üdvösséges szemérmére előállíttatott, mely kedvező horizontból 
kinyilatkozott és világosságra kibocsátkozott. Ad Annum Climac-
tericum magnum praedominante Saturno die critico deprehensae 
Tubo scenico perlustrata Oppositio. Nyomattatott Umbriában azon 
Esztendőben, mely vala setétségben. (Inchat. 15. Mar. 1774. hóra 
7. merid.) (262. Quart. Hung.) 

6. Quasi verő, der Hinckende Bott, hat sich Wohl. Sive Novelláé 
politico-morales etc. 112 1. 1714. 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. 9 
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Quasi verő Sántikáló Követ, avagy szokásban vett politia-
béli Újságok, azoknak rossz Fondamentomon álló. vélekedő, hamis 
színfestékkel mázolt, csalóképen előállított Igazságnak közönségesen 
követő sántikáló követ(e) stb. stb. (295. Quart. Hung.) 

7. Puer Centum Annorum, sive Heteroclytus Repuerescentis 
Mundi Genius, Der vor Augen liegend-handel- und wandlenden 
Welt täglich anhaltendes Kinder-Spiehl, allen im Jahren erwach
senen beyderleg Geschelechtes was Standes sie auch seynd, zu 
treumeyneender Nachricht, etc. 

Im Jahr, da die alte Welt alt und kindlich war. 144 1. ujabb 
kiad. szinte 144 1. 

Száz esztendős Gyermek, avagy Heteroclitus, a jó rendő 
szokástól vonyakodó újonnan szült Gyermekes világ Geniussa, 
szemelőtt forgó és a világon kereskedő naponkint kimutató Gyer
mekjáték, stb. stb. 1774. (266. Quart. Hung.) 

Almanach, Welt-Sitten-Stadt-Marter-Kalender etc. 160. 1. 
8. Almanach, j a | Világ es szokásban vett Politia j módi Ked-

vellőknek j Kinzó Kalendáriuma J minden ugró esztendőre készét-
tetett | minden akár szabad indulatból | akar kintelenüllett j világ 
és módi szerént való j martyroknak | Tudóssétássára megintésére 
| és gyöngén rendeltetett I megfenyétésére Három rendű Marty-
romság | Laistromba foglaltatott j Fő közép szerő es köz Renden | 
lévő szemellyek számára | Kibocsáttatott a kapdosó akasztó j fa 
alatt ott álló kínzó és sanyargató saroló házban a Vén és , Erő
ből kifogyott Lovaknak legelő í mezein, a vén Vadászó Ebek j 
rekesztésséhez közöl ( árúban adatik | a béna Embernél j a Tímár
házban lévő Tömlöczbe | Inchot 10 apr. hóra 5 vesper 1774. 
(261. Quart. Hung.) 



ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR 
KÖNYVTÁRÁNAK I. KÖTETÉHEZ. 

Közlik: MAJLÁTH BÉLA, HORVÁTH IGNÁCZ és HELLEBRANT ÁRPÁD. 

I. 
314. sz. Demeter György. Honor Posthumus, In Illustrissimi 

Quondam Comitis Domini, Domini Nicolai Serini, Regnorum Croatiae, 
Dalmatiae, Sclavoniae, Etc. Báni, Luctuosum, Et tóti Christiano orbi 
dolendum, e vivis excessum, scriptus, Et Pegmate Hoc Velut Char-
taceo Pro Communi omnium affectu tristissimo contestando, Illus-
trissimo Domino Comiti, Petro Serinio, Fratri ejusdem Germano 
dilectissimo, Nec non Regnorum Croatiae, Dalmatiae, Sclavoniae 
Etc. Bánó Noviter Electo, a Georgio Deömetri, Hung. Nobili, SS. 
Th. Cultore, pie oblatus. Tubingae, Typis Gregorij Kerneri. M. N. 
Múzeum. Kis 4° A—C2 ~ 10 számozatlan levél. 

E kis füzet Zrinyi Miklós a költő halálára vonatkozó 23 
dicsőítő költeményt tartalmaz magyar, latin, görög és német nyel
ven 23 szerzőtől. A magyar verset «C» lapon Deömeter György 
irta «Ad suos Patriae Accolas in communi» latin czím alatt. 
Ezen füzetet Szabó Károly «Régi Magyar Könyvtárában» nem 
találjuk fölemlítve, s az abban előforduló most említett magyar 
versezet és irója költészettörténetünkben ismeretlen maradván, 
adjuk azt teljes egészében, eredeti ortografiájával, úgy a mint az 
Kerner Gergely tübingiai nyomdájából 166á-han kikerült. 

Ad suos Patriae Accolas in communi. 
SIrgy, kőnyvez, zokogiál, — 
Gyásszal be vonyódgyál, 

Igaz tagia hazádnak, 
Mert keserű sorsát, 
Utolsó romlását, 

Keresztény Nemzetünknek; 
9* 
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Mastélete véghe, 
Véletlen esete. 

Groff Zéreny Miklósnak, 
Kit egész Europa, 
S-ez világh csudála; 

Siralommal követte. 
Sirnak ez lett dolgon, 
Iszonyú romláson, 

Minden Keresztény népek ; 
Kőnyvező orcsával 
Kegyes ohaitassal, 

Pogányon vet hatalmát, 
Egymásnak beszélvén, 
Vagy például tévén 

Szemek eleiben Képét ; 
Kiben tekintete. 
Vitézi élete, 

Mindennek hirdettetik. 
Nagy volt Alexander, 
Az kit nép sok ezer, 

Régen megh nem birhatot. 
Nagy Xerxes ereje; 
Hectornakis szive, 

Epaminondával edgyût, 
De ily kevés néppel, 
Vékony hadi szerrel, 

Mint ez dicsőült Vitéz; 
Enny ieles dolgot, 
Méltán főn maradót, 

Világh végeszteighlen, 
Alégh ha csak edgys 
Veghben vit sohais 

Nemzete oltalmáért. 
Hová lehet immár 
Egh alat az ki jár, 

Dílhősseb pogány nemzet? 
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Mint Török és Tatár, 
Rácz, Scytha, Janicsár, 

Midőn Táborban beszál 
Ezek az Keresztént, 
Artatlant, iffiat, vént, 

Meghfosztany élteidül ; 
Mint egy fene vadak, 
Dühös Oroszlányok, 

Nem szánnyák ha rabolnak. 
Mint ez szegény hazánk, 
Ki volt Arany almánk, 

Példája bizonyttya. 
Mind azáltal szûbûl 
Megh vinya vitézül, 

Ez dicsőséges Vitéz ; 
Egész nap Keletrul 
Ehszak és Délszíinrítl 

Eszvő gyúlt Pogánysággal ; 
Kész volt. Melyre vitte, 
Nemzetünk szerelme, 

Eleje dicsösseghe. 
Oh tehát te vad kán 
Ki kû sziklak hátán 

Mérges teiel tartattál. 
Ily nagy ferfmnak 
Világh csudájának 

Voltále Meszárloia? 
Tetuled kőllötte, 
Halált szenvednye 

Véreki ontasával? 
Mely Vitéz testebűl, 
Megh sértet erekbűl 

Arr viz gyanánt az földre 
Ki folt ; tündökölvén 
Mint Rosa dél szûnben 

Hiv szolgai láttokra. 
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Miért agyaridat. 
Mérges fogaidat, 

Ellenségünk karára, 
Inkáb nem tartodtad? 
Es mind fői nem faltad; 

Ne pusztulna el hazánk 
De tudgyuk próbája, 
Istennek bôlcz titka, 

Cselekedte ezt velünk. 
Hogy az bűnös éltet, 
Nagy vakmeroseghet, 

Szûveinkbûl le tennénk. 
Es hozzá kiáltván, 
Segítséget várván, 

Oltalomban tartatnánk. 
No tehát mindnyájan, 
Kiknek nagy bánotban, 

Szűvek ez sorsert eset ; 
Vegyetek uyulást 
Kedves vigasztalást. 

Értvén Isten io voltat. 
Mert ez által része. 
Orők dicsősseghe 

Adatot Menyországhban. 

Hely nélkül, 1675. 

315. sz. Nad-Sip Az Az A' nádnak ditsirétére irott versek. 
Nótája : Szentek seregében Vigyázó Szent Pásztor. 

Kis 8r. X—X5 és három levél <= 8 lap számozatlan, 1675-ik 
évi nyomtatvány hely nélkül. Négyes rímben irt magyar alexan
drinus versezet. Szerzője ismeretlen. 

Egyetlen ismert példánya a M. Nemz. Múzeumban. 
Szabó Károly nem ismeri s az sem Sándor Istvánnál, sem 

Bod Péternél fölemlítve nincsen. 
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Betű szerinti szövege ím ez : 

Sokan sok dolgokról ez előtt irtanak, 
De még ditsiretét nem láttam a' nádnak, 
Azért ki-botsátom méltóságát annak, 
'S ajánlom újságul a' Könyv-nyomtatóknak. 

Ne tréfálj a' náddal, ne tarts azt semminek, 
Mert a' tengeren tul sokak a' kik mennek, 
Nád páltzát szerzenek, 's haza avval jőnek, 
Mellyet osztán itthon nagy kedven viselnek. 

A' nagy méltóságos Ur Király Kristusnak 
Kezében, Királyi páltzának adának, 
Nem valamelly nemét a' sok féle fáknak, 
Hanem nádat, ha hiszsz Evangyélistáknak. 

Esaiás mondja, ama' nagy Prófétád, 
Sovány száraz helyen hogy nem terem a' nád, 
Vizes helyet szeret, mint a' jó termo fád, 
Melly jó idejében néked gyíimöltsőt ád. 

Jó a' nád, mert aval árthatsz ellenségnek, 
A' Kristus fejéhez Sidók nádat vernek, 
A' melly hadak egyszer Dávidra jövének, 
Nyillyok, 's Kopiájók, mind nád volt ezeknek. 

Hogy akarmelly gyenge szél előtt hanyatlik, 
Abból a' Nád ugyan erőtlennek látszik 
De valaki igen reá nehezedek, 
Ne kételkedj benne, bizony megrontatik. 

Igen kemény teste van az Oroszlánnak 
De még-is a' nád nyil halált szerez annak, 
Ebben én szavaim semmit nem hibáznak, 
Irasi közt nézd-meg az Ausoniusnak. 

Virgilius igy ir: Aeneidos Quarto, 
Hogy haeret lateri lethalis arundo, 
Azis azt teszi hogy a' nád igen ártó, 
Azért, meg-bôcsûlni a nádakot méltó. 

Ha rövid vagy, náddal magodat meg-toldhadd, 
'S méreggel, etzettel meg-tőltőtt spongiád, 
Alkalmas magosta nád-szaWon feladhadd, 
Hogy nem hasznos a' nád, tehát mégsem mondhadd. 
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A' mennyei Várost falát, és Kapuját 
Mérsékelvén, hogy még tudná szélit hoszszát, 
Az Angyal, ragadá ô aranyas nádját, 
'S Azzal vivé véghez abban való dolgát. 

Tudom Tityrus-is mikor a' Musával, 
Álmodott, sípolván a' zab szalma szállal, 
Elezgetvén magát bikfa árnyékával, 
Inkáb sipolt volna, ha lelt volna, náddal. 

Mikor tanította isten az Izraelt, 
Ki kemény nyakú volt, 's az-Istentül nem félt, 
Valaha a' nádról vett példával-is élt, 
Urunk-is a' nádról húzta ide a' czélt. 

A' Libánus hegyén termo Cédrus fákot, 
e 

Oszve tori az Ur, szólván kemény szókot, 
De a' meg-tőrődőt nádnak túrni szokott, 
Fald bé-hát a' nyelved, ne gyalálzd a' nádot. 

Négyen vágynak testvér atyafiak: 
Nád, Sas, gyekén, és a' mit kákának hinak, 
Sok szép eszközökét ók fel-álíthatnak, 
Mellyeken inkább, mint a' fa miven, kapnak. 

A' gyékénbol kőtőtt Kosár szakasztani, 
A' sűtö aszszonyok meg-tudják mondani, 
Jobb a' fa tálnál, mert nem fog el-hasadni, 
Ha szintén magosra ! talál-is le esni. 

Koporsót Szülei a gyermek Moysesnek 
Nem köböl, sem pedig nem fából szerettek, 
Hanem, bôcsûletet adván nád nemzetnek, 
Ládátskát nékie gyékénbol készitnek. 

Egy igen jó eszközt neveznek Gyékénnek, 
Mert mellyéke, 's béli, mind tsak gyekén ennek, 
Hatvan pénzen egyet, mikor szűk, meg vésznek 
Sok hasznával néki az emberek élnek. 

Gyekén buritikjok a' sós szekereknek 
Szekeres Kudosok Gyekén alatt ülnek; 
Kalmár szekerekre Gyeként terítenek, 
Ernyőn felül Gyeként Vajdák-is viselnek. 

Más eszköz-is vagyon, kit Szatyornak hinak, 
Kit merődön merő tsak gyékénbol fonnak, 
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Aszszony népek azzal sok hulmit hordanak, 
Itt a' Gyekén Szatyor, hát sorban alhatnak. 

Hárs-fának hajával sok szôlôjft Vinczlér, 
Ugy vettem eszemben, igen sokat nem ér, 
Nád famíliából, de ha sást sokat kér, 
Arra nem kél annyi pénz, 's azon többet nyer. 

Mondhatsza-meg nékem, mit mivelsz te fából, 
A' mellyet én fel nem építek a' Nádból? 
Építek én ollyat a' gyenge nád szálból 
A' mellyet te soha nem tsinálsz a' fából. 

Házat, Kertet, ólat, építek én nádból, 
Még pedig könnyebben hogy sem mint te fából, 
Mert fúró, bárd, fűrész, lehet tőlem távol, 
Szép egyennes a' nád Ats fát úgy nem bárdol. 

Nosza fúró nélkül tsinálj sipot fából, 
Fából mondom, meg-érts, nem fûszfa hajából, 
Én pedig a' sipot meg-készitem nádból. 
Ha furu nem leszsz-is e' világon sohol. 

Bordához, és csőhöz nehézséggel jutna 
A' Takáts, el-hiddjed, hogy ha nád nem volna, 
Fából borda fogat nehezen faragna, 
Még botzfából-is csőt későre lyuggatna, 

Méze-is a' nádnak jobb a' más félénél, 
Fából, Kősziklából, szedett szép szin méznél : 
Tíz süveg nád méztűl úgy el-nem kenődnél, 
Mint egy kis hig méztítl, kit kőpűböl vennél. 

Hallottadé hirét a' wácfo'-bikának, 
Kit a' Németek-is a' nádtúl úgy hinak, 
A' Deákok pedig mondják árdéának, 
Azért, mert felette repül sok madárnak. 

Nints sohul több madár, ki úgy tudna szólni, 
A' bikát szollásban úgy tudná követni, 
Ez a' Zápor essöt meg-jővendőlheti, 
A' kemény telet-is nád közt könnyen tűri. 

Nem vagyok én méltó a' fel-akasztásra, 
De, ha szintén méltó volnék-is én arra, 
Ha menne a' dolog kőzttők választásra 
Nádra választanám akadni, nem fára. 
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Még-is jó a' nád, mert, ha meg-ijesztenek, 
Ellenségid téged hogy majd meg-keritnek, 
Ha mondják: Nád a' kert, szaladj, illa berek, 
Lábaid a' nád közt menedéket lelnek. 

Ki szól hát a' nádra ? Vonnyák lesietve, 
Nád pálczával igen verjék-meg érette, 
Miért hogy a' nádat meg nem bőcsülőtte? 
Nád ditsiretinek itt vagyon már VEGE. 

Ha valaki lenne czáfololóm ér'tte, 
Hogy igy lett én tőlem a' nád megditsirve, 
'S ha mondja hogy némelly oknak nintsen helye, 
A' mik következnek, kérem, jól megértse. 

Nem irtam a' Nádról, fák gyalazatjára 
Sőt, mig nád közt lakom, óhajtok tsak fára, 
De, nem egy, két, három, gyalázatos fákra, 
Hanem, a' sok erdők közt való Szásfára. 

Nem arról ditsirtem, oda fel, a' nádot, 
Hogy fejben ütötték véle meg-Váltonkót, 
Hanem, hogy a' Sidó ártalmasabb kardot, 
A' fegyverek kôzziiï nádnál nem kaphatott. 

Nem-is arról mondtam a' nádat hasznosnak, 
Hogy etzetet adtak rajta fel Urunknak, 
Hanem hogy olly fentre ő véle nyúlhattak, 
A' hová más képen nem ágaskodhattak. 

A' sutő-aszszonynál a Kenyér-szakasztó, 
Kit gyékénbol szőttek, mint hogy-igen tartó, 
Mint hogy ö nem hamar, 's nem könnyen hasadó, 
Tsak arról ditsirtem hogy igen igen jó. 

Mert föld, 's fa tálakot ha főidre ejtenél, 
Onnét talám egyet épen fel nem vennél : 
Gyékénbol szőtt Kósárt ám bár kőhöz ütnél, 
De még-is Ô rajta hasadást nem lelnél. 

Nem tartom magamat olly igen bolondnak, 
Hogy a' sást mindenben elől tenném hársnak. 
Hanem tsak allatom lenni a' bursának, 
Sással kötöztetni szőlőt, szaporabnak. 

Nem-is szintén olly roszsz sással szőlőt kötni, 
Mint ha el-szakadna, mihelt nagy szél éri, 
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Szóló fáit néha a' szél le-tördeli, 
Kár átül a' jó sást, de el-nem veheti. 

Azt mondott : ki házát állítja tsak nádbúi, 
Annak oszlopait nem tsinálja fábúl, 
Folyó gerendáit, szaru fáit, Nádbúi, 
Ha epiti, szélvész el-rontja azontúl. 

Mondjad már azt-is, hogy, tsak nádból volt rakva, 
Az a' ház, melly a' Job gyermekire romla, 
Azért, hogy a' szélvész nyakokba rontotta, 
'S Nézd osztán ha jóé a' Consequentia ? 

A' nád kertet sem kell erötleniteni, 
Mert a' ki-sövényét nádból jól keriti, 
Se szél, se a' barom, könnyen le nem döjti, 
Másként, se Kertet-is láthatsz le-romlani. 

Ezt-is mondod : Sipot ha tsinálok nádból, 
Tsak hamar el-romol, 's oda leszsz azontúl, 
De, ha azt tsinálom erős bodza fabúl, 
Sípolhatok vele sokáig vigságbúl. 

Erre én azt mondom : nints bizony olly bodtz fa, 
Fúrás hellyet béli, ha, ki nem lesz tolva, 
Hogy jó síp telhessen belőle valaha, 
En pedig ugy kérlek a' sip tsinálásra. 

Ne mond a' Kába bot, hogy semmire való, 
Mert a' kis gyermeknél többet ér, mint egy ló; 
Pelyhe a' rúhádot nem leszsz el-motskoló, 
Hogy hátadra vessek, tsak ne légy okoló. 

A' nád felöl, ezt-is irom, végezetre, 
Hogy ő semmiképen gyalázatot érte, 
Nem érdemel azért, hogy Urunkat véle, 
Valamelly roszsz ember agyba főbe verte. 

Azzal-is nem vétett semmit a' szegény nád, 
Hogy valaki-rajta mérges etzetet ád 
Urunknak, kiben meg juhazott te hozzád, 
Reád bűneidért meg-haragutt attyád. 

Hogy ha ez okon kell a' nádat gyalázni, 
Hogy a' Sidó véle Urunkot meg-íüi, 
Kérlek! hol marad-meg a' fák ditsireti? 
Mert fa, és nem nád volt a' Kristus Kereszti. 
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Hová leszsz te tőled szegény Szent Martoni, 
Ki régen meg-holtál, a' vas ditsireti ? 
Hogy ha a' Válat-is aval kezdjük szólni, 
Hogy Kristust Kereszthez a' Vas-szeg szegezi. 

Nints a' fának abban egy mák szemni vétke, 
Sido hogy őt Kristus Keresztéve tette; 
A' Vasnak-is nintsen abban semmi bűnte, 
Hogy ő véle Kristust szegezték Keresztre. 

A' nád felől-is én ezenképen értek, 
Hogy nintsen ő benne onnét semmi vétek, 
Hogy ô véle Kristust fejbe meg őtőtték, 
Es rajta a' mérget Ur szájához vitték. 

Nem kivánom tőled, a' fát-is hogy alázd, 
De meg nem engedem hogy a' nádat gyalázd, 
Az én velem való baj-vi vast ne halázd, 
Meg-haragszom érte, a' nádamat ne rázt. 

Minek-utánna meg-lett a' nád ditsirve, 
Talám meg-feleltem az ellen vetésre, 
Elég egy húzómban sípolni ennyire, 
A' nád sipot azért most egyszer tegyük le. 

Meg irtam oda fel, mi leszsz a' Nótája, 
Ha azt nem szereted, vagy nem tudsz hozzája, 
Más több notájit-is nem restellem irnya, 
Hogy a' sok közt egyre el-tudd dúdolnia. 

Nád sip ez a' sipot sok módon fuhatjuk, 
így, meg-lehet, hogy ezt más notán-is mondjuk, 
No azért másodszor amazon próbáljuk : 
Bűnnek az o soldja a/ halál jól tudjuk. 

De ha e' két nota sem tetszik, Uraim ! 
A' harmadikra-is kimennek Verseim, 
Azt-is fel-jedszeni im készek uijaim : 
Kristushoz Készülök szerelmes Szüleim : 

Negyedik szép diszes nótája e' lehet: 
Mikor Senákerib a? Jerusalemet. 
Az Argirusét-is próbált Ötödiket. 
Hatodikat, meg-tért Magdolna Énekét, 

A' két végső rendet mond tsak egy formára, 
Ki fog menni, próbáld hetedszer amarra: 
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Delus Szigetiből a' minap Diána. 
Jőve Nyir földre rongyoson, s"1 fur adva. 

Mondok még-is egyet, azt se tedd bár félre, 
Szép nóta valóba ! Nosza sipolj erre : 
Siess nagy Ur ISTEN én segitségemre. 
Több nótát keresni bizom az elmédre. 

Készült ez a Nád sip két Karátson között 
Mikor ránk virradni várnánk már jobb ûdôt: 
Az ezer, és hatszáz hetven öt esztendőt, 
Nints helye, sem neve, hol? és ki által? lőtt. 

Közli: Majláth Béla. 

II. 
H. n. (Debreczen?) XVI sz. 

316. sz. Az Eletnec Kvtfeie. Melybeo Folynac nàgy bèuseguel, 
bizzoniös Iggeretöc, à megh kesseritöt szomorú szyueknec vigasz
talására. Zacharias 13. Az Wdeoben David hàzzànac, es Jerusa-
lembe lakozoknac megh nyilt kút feiöc leszón, à bùn es fortel-
messeg, ellen. 

12° A—V (8 és 4 levenkint) = 120 lev. (O1 levele hij.) 
Végén csonka. 

Szabó Károly RMK-ban 330. sz. a. említ ily munkát, mely 
a már most ismert három példány között a legrégibb, mert a 
Debreczeni ref. collégium tulajdonában levő ezen czímű munka 
együtt nyomatott az Evangéliumok és Epistolákkal, (RMK. 329. sz.) 
melyeknek betűi pedig Szabó K. állítása szerint Melius «Arán 
Tamás tévelgéseiről» Debreczen 1562-ben nyomatott munka betűi
vel tökéletesen egyeznek. A második, mely a M. Tud. Akadémia 
könyvtáráé, helynév s kelettel, Debreczen, 1589. jelent meg. A har
madik a most ismertetett példány a pozsonyi sz. ferenczrendieké, 
a honnan Dankó József ez. püspök és prépost útján jutott a M. N. 
Múzeum könyvtárába meghatározás végett. E példánynál, mely 
hely és év nélkül jelent meg, az előbbi kettővel történt össze
hasonlítás után nagyobb typographiai tökélylyel kiállított betűk s 
a fejlődöttebb helyesírás tűnik ki, s így mind a kettőnél későbbi, 
a legnagyobb valószínűség szerint, a XVI. század utolsó tizedéből 
való nyomtatvány. 



142 Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. 

Pottendorf, 1668. 

317. sz. Kopchani Martinas Bonaventura Keresztyen 
Imádságos Kőnyvechke, Mely, á Ceremóniáknak, és egynéhány 
hitünk ágazatinak (az eggyűgyüek kedvéért) rövid magyarázattyá-
val kulömb féle imádságokat foglal magában. A' Bódog Emlekezetv 
Cardinal Pázmány Péter Esztergálni Eersek engedelméből, először 
1616. másodszor, 1622. esztendőben nyomtattotot, mostan harmad
szór valamennyi jobbitással es szaporítással. Nyomtatta Potten-
dorffon Hieronymüs Verdússen. M. DC. LXVIII. 8° 293 lap. Elül: 
ezímlap és naptár 9 sztl lev. A czímlapon említett előbbi 1616. 
és 1622-ből való kiadásai eddig ismeretlenek: későbbi 1669-iki 
kiadása ismeretes. (Szabó Károly RMK. I. köt. 1092. sz. a.) Binder 
Jenő úr ajándékából a M. N. Múzeumé. 

Nürnberg, 1705. 

318. sz. Rhenius Joannes. Donatus Latino-Hungaricus, osten-
dens rationem Declinandi, Gomparandi, Conjugandi, Formandi et 
Rudimentalia Exercitia eomponendi. Compluribus in locis, longe 
faciliore Methodo deductus, et difficilioribus sublatis, accomodatus, 
unicé Usui Puerorum et Incipientium. Norimbergae, Apud Martinum 
Endterum MDCCV. 

8° 2 sztlan lev. és 138 lap, latin-magyar szöveggel. 
Közli: Horváth Ignácz. 

III. 
Nagyszombat, 1696. 

319. sz. Beniczki Tamás. Egynehány Szép ájtatos Könyörgés, Es 
Szent Dávid Zoltánból való óhajtások. A Micsiney Beniczki Tamás 
Által, őszve szedegettetett, és ki nyomtattatot. Istennek, és az ö 
Boldogságos Sz. Annyának, nagyobb Dűcsőségére. Anno M.DC.XCVI. 
Nyomtattatot, Nagy Szombatban az Aeademiai Bötükkel. Hörmann 
János által. 16r. A—G = 157 számozott lap. — Elöl : ezímlap 
1 levél. 

Egyetlen ismeretlen példány Podmaniczky G. könyvtárában 
Kis-Kart álon. 
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Lőcse, 1646. 

320. sz. Imádságos könyvecske Embernek mindennemű szük
ségében való szép és drága airatos (sic) könyörgésekkel és Ifteni 
Dicfiretekkel rakva, Moftan úyjonnan Szép Imádságokkal és tôb Ifteni 
Dicfiretekkel megöregbitetet, és kinyomtattatot, Lőcsén. Brever 
Lörincz által. 1646. 32r. A—M2 = 174 szzott. Lajstrom 2 levél. 

Hozzájárul külön czímlappal : Szép és aitatos Ditsiretek 
következnek. Nyomtattatot, Lőcsén, 1646. 32r. M3—Z+Aa—Gg= 
290 szzott lap. — Végül : lajstrom 5 levél. 

Egyetlen példány a weimari nagyherczegi könyvtárban. 
Közli: Hellebrant Árpád. 



HAZÁNKAT ÉRDEKLŐ KÜLFÖLDI SZEMLE. 

HAZAI VONATKOZÁSÚ KÉZIRATOK A 
GRÓF TRIVULZIO-CSALÁD MILÁNÓI KÖNYVTÁRÁBAN. 

Közli : CSONTOSI JÁNOS. 

A gróf Trivulzio-család milánói könyvtárára irodalmunkban 
Fraknói Vilmos1 hivta fel a szakférfiak figyelmét. 

Ő ismertette először folyóiratunkban a könyvtár két Corvin-
codexét s elragadtatással szólt a gyűjtemény fényes kiállítású fes
tett kéziratairól, melyek közt esztei Hyppolit esztergomi érsek 
missaléját, mint a renaissance-kori könyvfestészet egyik remekét 
különösen kiemelte. 

Azóta Giulio Porro kiadta a könyvtár kéziratainak catalo-
gusát,2 melyben a főúri család 2276 kötetből álló kéziratgyüjte-
ményét egy vastag kötetben ismerteti. 

Ezen kötetből a hazai vonatkozású, de külföldi könyvtárakban 
levő kéziratokról szóló eddigi közleményeink folytatásául közöljük 
most a hazai vonatkozású kéziratok leírását abban a sorrendben, 
a mint ez a catalogusban következik, megtartva mindenhol a kéz
iratok eredeti signaturáját, hogy szakférfiainknak ezeknek haszná
latát megkönnyítsük. 

1 L. Két hét olaszországi könyv- ós levéltárakban. Magyar Könyv
szemle 1878. 121—144. 1. A M. T. Akadémia Mon. Hung. Hist. XXII. köte 
tében (I. p. 1—34. 1.) megjelent ugyan a gróf Trivulzio könyvtár kéziratából 
Hopf és Dethier közlésében : Losco Deorum Convenais, et Constantino supp-
lex czímű munka, de ebben a könyvtárról semmi említés nincsen. 

2 Catalogo elei Codici manoserüti della Trivulsiana, compilalo da 
Giulio Porro. Volume unico. Torino 1884. 8r. XV-f-532 1. 
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Ezen hazai vonatkozású kéziratok a következők: 
I. Cresconius Corippus fl. —; Johannides. Seu de bellis 

Libicis : ed alcune poésie italiane. (Cod. N. 686.) 
Cod. cárt. del Sec. XIV in fol. 
Questo prezioso Codice fu descritto minutamente dall' Ab. 

Pietro Mazzuchelli nella prefazione ch'egli fece al Corippo stam-
poto a Milano nel 1820, e perö non farö che indicarne il conte-
nuto rimandando alla predetta prefazione chi ne volesse piíi ampie 
notizie. Per lungo tempo fu creduto che questo poéma importan-
tissimo per la storia fosse andato perduto, perché la copia fattane 
faré verso la meta del sec. XT. dall' Ab. Desiderio di Monte Casino 
íu inutümente cercata in quella Biblioteca dal Foggini nello scorso 
secolo, e l'altro esemplare che fu visto dal Cuspiniano nella Bib. 
di Mattia Corvino probabilmente ora piu non esiste, essendo quella 
libreria stata dispersa in parte ed in parte portata a Constanti-
nopoli per ordine di Solimano II, quando s'impadroni di Buda 
nel 1526. Esso non compare nell' elenco di quei Codici regalati 
dal Sultano alla Diéta Ungherese, ne si trova nei Codici Corvi-
niani deli' Ewards. 

Tempo fa ne venne scoperto un esemplare nella Biblioteca 
reale di Madrid, del quale si giovö per farne una nuova edizione 
accuratissima il D. Giuseppe Partsch, il quale rimase qui alcune 
settimane per studiare il Codice Trivulziano e farne il confronto 
col testo Madrileno e colla edizione del Mazzuchelli. Di questo 
Codice egli parla lungamente nel proemio di quella edizione, la 
quale fa parte dei «Monumenta Germaniae historica», e fu stampata 
a Berlino nel 1879. 

Il volume incomincia: 
. I. Col poéma di Corippo. 
II. Un frammento di un poéma italiano in terza rima senza 

nome d'autore, che incomincia : 
«Son sostegno del mondó tutto quanto 
«Perché far figli e forrni compagnia 
«Ubidienti al marito e suo vanto.» 

L'ultima terzina é come segue : 
«0 se cadesse faria un gran salto. 
«D'alcun dico per nome stare indarno 
«Agia perdono chi commetto difalto.» 

Magyar Könyv-Szemle 1891. 1^ 
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In questo componimento essendo fatta menzione di Urbano 
VI egli è evidente che è del sec. XIV. 

Il Mazzuchelli crede che ne sia autore I. L. De Bonis di 
Arezzo che scrisse pure il poema che vien dietro ed ha il se-
guente titolo. 

III. Victoria virtutum con (sic) vitiis conflictantium édita 
a Johanne L. De Bonis de Aretio incipit primus cantus. 

«Unico padre eterno bino e trino 
«Che festi e i cieli la terra il mar l'abisso 
«L'angelo et l'uomo et tucto cosi fino.» 

Questo poema è in sette canti, l'ultimo de' quali termina 
colla seguente terzina: 

«Allor si divotare l'interne curie 
«Et Minosse abandona il grande ofitio 
«Et non punisce chi fa più ingiuria.» 

IV. Francisci Petrarchae Eglogae. Il Quadrio parlando di 
questo Codice cita délie Elegie; ma errö, vi sono invece délie 
egloghe senza nome d'autore, che non sono del De Bonis, ma 
bensi del Petrarca come è evidente dal primo verso dell'egloga 
prima : 

«Monice tranquillo solus tibi conditus antro.» 

V. Sonovi pure neu' ultimo foglio i primi trentasei versi del 
1° libro del poema YAfrica del Petrarca. (Cat. dei Cod. Mss. délia 
Trivulziana. 101—2.) 

2. Magni Franciscus Bernardinus. — De rebus Hungaricis 
comité Jo. Jacobo Belgiojoso provinciáé moderátoré ad Jus-
tum Lipsium Epistolae quatuor. (Cod. N. 1691.) 

Cod. cart. in fol. del Sec. XVIII. 

Queste lettere furono copiate dagli originali existenti nella 
Bib. Ambrosiana, alla quale furono donate dal conte Alberico 
Barbiano di Belgiojoso nel 1676. L'autore di queste lettere, ricor-
dato dalP Argelati nel T. II, P. I, col. 831. era secretario del conte 
G. Giacomo Belgiojoso durante la sua dimora in Ungheria. (Cat-
dei Cod. Mss. délia Trivulziana. 230.) 

3. MissaleRomanumadusum Card.Us Estensis. (Cod.N.21Qd.) 
Cod. memb. in 4° gr. del Sec. XV. 
Non è facile l'incontrare sia nelle pubbliche che nelle private 

Biblioteche dei Mss. che passano competere per bellezza e ricchezza 



Csontosi Jánostól. 147 

di miniature con questo volume. Basti il dire che venne eseguito 
dal célèbre Cosimo Túra detto il Cosmè per un membro délia 
casa d'Esté, e probabilmente per quell' Ippolito che poi divenne 
Cardinale, e fu il primo dei due di questo nome. La finezza délie 
miniature rivela la manó dell'insigne artista che pose con amore 
ogni suo studio per rendere splendido questo volume, che com-
posto di 422 fol. délia più fina pergamena non ne ha uno solo 
che da una parte o dall' altra non sia ornato di fmissime e 
svariatissime^ miniature, o non sia per lo meno scritto in carat-
teri d'oro con arabeschi in oro e colori, come v. g. le pagine che 
contengono il canone. Moltissime sono le pagine che meriterebbero 
una particolare illustrazione, ma ciö mi farebbe di troppo oltre-
passare il limite che posso accordare alla descrizione di uno dei 
tanti Codici miniati che si trovano in questa Bibliotheca. Eccone 
dunque una brève descrizione. — Precedono sei fol. col calen-
dario scritti in rosso e nero : al principio d'ogni mese il Kl. è 
miniato e vi è un verso latino relativo ad esso. Dopo un fol. 
bianco al fol. 8 incomincia il messale. La pagina ha una inquad-
ratura miniata divisa in dodici compartimenti. Quello a piè délia 
pagina ne occupa tutta la larghezza, e nel suo mezzo sta dipinto 
un padiglione, le cui tende vengono sollevate da due puttini, 
mentre altri due fra le pieghe sporgono la testa dando fiato aile 
trombe : sotto al padiglione altri puttini sostengono un cimiero 
e tengono lo scudo coU'arme Estense. In ciascuno degli angoli tre 
puttini suonano diversi istromenti. In alto, nel compartimento di 
mezzo, vi è la figura dei Padre eterno, in quelli ai due angoli vi 
è in uno la Vergine inginocchiata, nell' altro l'Arcangelo Gabriello : 
gli altri scompartimenti dei margine contengono ornati e figure 
di Santi. Il tesso è scritto in due colonne rosso e nero, e cosi 
pure in tutto il Codice. Incomincia: «Ordo misjsalis Sm cösue| 
tudinem romajne ecclesiej». Nella grande iniziale A che segue 
scorgesi il santo re David inginocchiato. — Sul verso dei fol. 
190 vi è una grande miniatura rappresentante la crucifissione : 
essa è circondata, a compire la pagina, da quadretti di finissimo 
lavoro in cui sono raffigurate le diverse scène délia passione. 
Non vi è testo. Il recto dei fol. seguente ha parimente una inquad-
ratura divisa in otto parti. Quella più grande a piè délia pagina 
rappresenta la tumulazione di G. Cristo. Nella lettera iniziale si 

10* 
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vedé un sacerdote che célébra la messa nel momento della eleva-
zione. 

Il fol. 197 ha pure una grande iniziale miniata ed un ricchis-
simo contorno diviso in quadretti allusivi alla risurrezione. II 
fol. 270 parimente ha una inquadratura miniata divisa in com-
partimenti: in quello al piè della pagina vi è la pesca miracolosa. 
Altra pagina simile vedesi al fol. 361. 

Ho notato questi pochi fol. miniati, perché sono i più rimar-
chevoli, ma corne già dissi tutti i fol. banno miniature finissime, 
di una conservazione perfetta e di una esecuzione sorpendrente. 
Il volume conserva la sua legatura originale coperta di broccato 
giallo con fiorami rossi, colle borchie e fermagli di argento dorato. 
— Il Cosimo Tura mori nel 1490, prima che Ippolito d'Esté fosse 
fatto Cardinale (1493), il che spiega la mancanza délie insegne di 
quella dignità. Questo prezioso Codice pervenne nella Trivulziana 
dalla Bib. del principe Belgiojoso. È noto che il ramo degli Estensi 
stabilito in Piemonte terminö in una donna che sposö un Belgio
joso : è quindi assai probabile che il magnifico volume facesse 
parte della eredità di quella illustre famiglia. (Cat. dei Cod. Mss. 
della Trivulziana. 245—6.) 

4. Belazione d Ungheria delV anno 1490, o poco dopo, senza 
nome del relatore. (Cod. N. 1458.) 

(Cat. Trivulz. 376.) 
5. Misceïlanea Latina. [Cod. M. 817] 
Cod. membr. in fol. del Sec XV. 

1. Laertii Diogenis vitae atque sententiae eorum, qui in 
Philosophia claruerunt etc. con lettera a Cosimo de' Medici del 
traduttore Ambrogio Traversari Camaldolese. 

2. Herodotus, de vita Homeri, praemissa Peregrini Allii prae-
fatio ad Laurentium Medicem. 

3. P. Virgilii Maronis vita per Donatum Grammaticum édita. 
4. Vitae quorundam latinorum poetarum a P. Candido édita. 
5. Pomponii Infortunati in M. An. Lucani vitam. 
ô. Ex annumerationibus Eusebii de temporibus per Olympia-

dos poetarum quorundam latinorum vitae. 
7. Verba M. Fabi Quintiliani de Institutione oratoria lib. X 

cum de poetis latinis tractatu. 
Questo bellissimo Codice fu scritto a Firenze per il célèbre 
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Mattia Corvino re d'Ungheria. La legatura è fatta con rilievi 
nel génère délie arabe. Nel mezzo si vedé scolpita l'arma di Mattia. 

II primo fol. ha una inquadratura tutta finamente miniata 
in cui sono ripetuti gli stemmi d'Ungheria e del suo re. Sono 
pure miniati le iniziali di ciascuno dei trattati sopra notati. II Codice 
è perfettamente conservato. In un fol. di risguardo alla fine leggesi 
in lettere maiuscole : FRANGISCVS SASSETTVS THOMAE FILIVS 
FLORENTINVS CÍVIS FACIVNDV CVRAVIT. MITIA FATA MIHI. 

Il Sassetti era un agente commerciale dei Medici, ma era anche 
cultore delle lettere. Ebbe tomba in Firenze. 

Intorno ai Codici Gorviniani vedasi quanto ne scrivo des-
crivendo l'altro Codice proveniente dalia stessa Biclioteca, che 
contiene le opere di Porphirio. [Cod. 818.] (Cat. Trivulz. 278—9.) 

6. Porphirionis et Acronis commentaria in Odas Horatii 
Flacci. [Cod. N. 818]. 

Cod. memb. in fol. del Sec. XV. 

Questo magnifico Codice eseguito molto probabilmente a 
Firenze, per il célèbre re d'Ungheria Mattia Corvino ha nel verso 
del 1° fol. un bellissimo ornato, nel quale trovasi un ovale in cui 
sta scritto in linee alternate azzurre ed oro PORPHIRIONIS IN 
HORATIVM. Sotto questo un quadrato in cui leggesi parimente in 
azzurro ed oro HOC VOLVMEN CONTÏNÈT COMENTARÏA POR
PHIRIONIS ET ACRONIS IN Q. HORATIVM FLACCUM. Al di 
sotto un altro ovale collo stemma d'Ungheria. Il secondo fol. è 
tutto miniato coi diversi stemmi ed impese di Mattia Corvino nel 
contorno, con puttini e figure d'uomini e di bestie, con una bel
lissima figura nella Jettera iniziale riccamente miniata, ed ha il 
seguente titolo con righe alternate d'oro ed azzurro. POMPONII 
PORPHIRIONIS GRAMMÁTICI COMENTARIA IN ODAS HORATII 
FLACCI INCIPIVNT. Al principio del Commento di Acrone vi 
sono due, bellissime lettere iniziali miniate, e cosi pure ad un 
terzo del libro, e lo sono, più in piccolo, le iniziali di ciascuna 
Ode. Questo Codice benissimo conservato ha la sua legatura ori
ginale di cuoio con impressioni dorate, ed a rilievo come le belle 
legature arabe, collo stemma d'Ungheria da ambo i lati. Le minia
ture sembrano opera del célèbre Attavanti. Edward Edwards nelle 
«Memoirs of libraries London 1859» T I, pag. 395, ha pubbli-
cato il catalogo dei 102 Mss. provenienti dalia Bib. di Mattia 
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Corvino, ma questo, come pure l'altro della Miscellanea, Cod. 817, 
non furono da lui conosciuti e non ne parla. Il piccol numero 
di Codici rimasti di quella Biblioteca che vuolsi ne contenesse ben 
50 mila (cifra esageratissima come ha dimostrato in una memoria 
stampata a Torino, il senatore Ercole Ricotti) basta a dimostrare 
quanto siano preziosi, e corne a buon diritto l'Edwards potesse 
dire : «To be able to shaw» a Corvinian book is a triumph evén 
to collections rieh in treasures.» (Cat. Trivulz. 356.) 

7. Miscellanea Storica ecclesiastica. [God. N. 1129.] 
God. cárt. in fol. dei Sec. XVI.e XVII. 

XXVII. Copia di ricetta mandata alla Regina Elisabetta 
d'Ungheria. (Cat. Trivulz. 289.) 

8. Miscellanea storica. [Cod. N. 1130.] 
Cod. cárt. in fol. dei Sec. XV.e XVI. 

XXXI. Capitoli della confederazione fra PImperatore, il Re 
d'Ungheria, la Rep. Veneta ed il Dúca di Milano, 1529. (Copia 
dei tempo.) (Cat. Trivulz. 292.) 

9. Miscellanea Storica. [Cod. N. 1141.] 
Cod. cárt. in fol. dei Sec. XVIII. 

XXIV. Lettera, spagnuola, sulla incoronazione dei Re d'Un-
gheria a Re di Boemia. 



A VELENCZEI SZ. MÁRKRÓL NEVEZETT KÖNYVTÁR 
MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁST) NYOMTATVÁNYAI. 

A «Magyar Könyv-Szemle» 1878-diki folyamában ismertettük 
a sz. Márkról nevezett velenczei állami könyvtár magyarországi 
vonatkozású kéziratait. 

Ez alkalommal a könyvtár hazai vonatkozású nyomtatvá
nyaira hívjuk fel a szakférfiak figyelmét, melyeknek jegyzékét 
Kudora Károly budapesti egyetemi könyvtárőr szives volt rendel
kezésünkre bocsátani. 

Tisztelt barátunk ugyanis a nyári szünidő alatt Velenczében 
tartózkodván, megkérte gróf Soranzo Károly urat, a sz. Márk
könyvtár érdemes őrét, hogy a könyvtár hungaricáinak jegyzékét 
1711-ig állítsa össze számára, a mit ez szives készséggel meg is 
tett, elkészítette a könyvtár 1778 előtti magyar vonatkozású nyom
tatványainak jegyzékét, ezt t. barátunknak megküldötte, ki azután 
közlés végett folyóiratunknak engedte át. 

A jegyzék szakok szerint készült s összesen 97 latin, olasz, 
franczia és német munkát sorol fel, melyek egytől egyig hungaricák 
s 1778 előtti időből valók. 

A jegyzékben foglalt könyvek jobbára ismert történeti forrás
munkák, de vannak köztük oly ritkaságok is, melyek fővárosi 
nagy könyvtárainkban sincsenek meg. 

A jegyzékben foglalt ritkább munkák a következők: 1. Thuróczy 
János krónikájának 1488-diki augsburgi kiadása. 2. Iustiniani 
Sebastiani Oratio habita coram Serenissimo Domino Domino Wla-
dislao II. Rege Hungáriáé die 5-ta Április A. 1500. S. 1. in 4°. 
Ugyanez olasz nyelven. 3. Andronicus Mathaeus : Epithalamium in 
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nuptiis Wladislai Pannoniarum et Bohemiae régis et Annae Can-
dalin reginae. Venetiis 1502, in 4°. 4. Batti C. Miracula que mense 
decembri in Pannónia visa sunt, una cum Prelio quod féliciter 
gestum est a Pannonis. Romae, 1524, 4°. 5. Echius Valentinus 
Lendanus. Epistoli Carminé elegiaco ad Ferdinandum Hungáriáé 
Regem. Viennae Austriae 1530, 4°. 6. Meilini Domenico : Vita di 
Filippo Scolari detto Pippo Spana. Firenze 1579, 8°. 

A jegyzékben foglalt könyvek közt a magyar történeti szak 
van legjobban képviselve, mely az egész könyvkészletnek két
harmadát képezi. Kívánatosnak tartottuk volna, ha az érdemes 
gróf Soranzo úr a velenczei könyvtár hungaricáit ne csak 1778-ig, 
de a legújabb időkig állította volna össze. De jelen alakjában is 
készséggel nyitunk tért a jegyzéknek folyóiratunkban s ismerve a 
külföldi könyvtárak nyomtatott hungaricáinak gazdagságát, a 
közleményt azon óhajtással kisérjük, vajha tudósaink buzgalma a 
külföldi könyvtárak nyomtatott hungaricáit hasonló figyelemben 
részesítené, mint a minőben nálunk a külföldi irott hungaricák 
részesülnek s vajha sikerülne mielőbb egy oly catalogust létre
hoznunk, mely a külföldi könyvtárak magyar vonatkozású nyom
tatványait a hazai közönséggel megismertetné. Történetírásunk és 
közművelődésünk érdekében óhajtjuk ezt s hiszszük, hogy egyszer 
ennek is elérkezik az ideje. Addig is közöljük a velenczei könyv
tár nyomtatott hungaricáinak jegyzékét, a mint következik: 

A velenczei sz. Márkról nevezett könyvtár magyar vonat
kozású nyomtatványainak jegyzéke. 

História profana. 

1. De Aquino Carolus. Fragmenta historica de Bello Hunga-
rico. Romae, ex typographia Hieronymi Mainardi, 1726. in 8°. 

2. Batti C. Miracula quae mense decembri in Pannónia visa 
sunt, una cum Praelio quod féliciter gestum est a Pannonis. Romae, 
1524. 4°. 

3. Behamp Joannes Ferdinandus. Notifia Hungáriáé antiquo-
modernae Berneggeriana, Argentorati, 1676. in 8°. 

4. Belius Matthias. Prodromus Hungáriáé antiquae et novae 
Norimbergae, 1723. in f. 
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5. Belius Matthias. Notitia Hungáriáé novae historico geo
graphica. Viennae Austriae, 1755. Vol. 4. f. 

6. Biondi Pasquali. Diario dei successi deli' armi cesaree in 
Ungheria dopo la Bloccata di Nayasel 1685. Ragguaglio istorico. 
Venezia, 1685. in 12°. 

7. Bizozeri Sempliciano. Notitia particolare dello Stato présent! 
e passato dei Regni d'Ungheria, Croatia &. Bologna, 1686. 12°. 

8. Bombardius Michael. Topographia Magni Regni Hungáriáé. 
Viennae Austriae, 1750. f. 

9. Bonfinius Antonius. Rerum Hungaricarum Décades libri 
XIV. a Carolo Andrea Bel. Lipsiae, 1771. f. 

10. Brusoni Girolamo, Le campagni deli' Ungheria 1663. 
1664. Venezia, 1665. 4°. 

11. Comazzi G. Balta. Notizie storicha deli' Ungheria. Venezia, 
1688. 8°. 

12. Descrizione deli' Ungheria. Notitie principali délie guerre 
successe nell' Ungheria dall' anno 1409 sino questa eampagna 
(1684), Venetia, s. a. (1684) in 4° p. 

13. Diario de' successi deli' armi Cesaree nell' Ungheria dopo 
la presa di Strigonia. Venetiae, 1684. 12°. 

14. Doglioni Giovanni Nicolo. L'Ungheria Spiegata. Venezia, 
1595. 4°. 

15. Eremitage (deli') mons. Lettere sopra i successi deli' Armi 
Cesaree nell' una e l'altra Ungheria deli' anno 1686. tradotti dal 
francese. Venezia, 1687. 12°. 

16. Freschot Casimire. Ristretto deli' Istria d'Ungheria, Bologna, 
1686. 4°. 

17. Giornale de' successi deli' armi Cesaree nell' Ungheria, 
Venezia, 1685, 1690. P. XVII. 12°. . 

18. Histoire des Révolutions di Hongries on l'on donne une 
idée juste de son legitime gouvernement. A la Haye, 1739. T. 
6. in 12°. 

19. Horányi Alexius. Memoria Hungarorum et Provincialium 
scriptis notorum. Viennae, 1775. Vol. 3. in 8°. 

20. Hungáriáé Respublica et Status, Lugduni Batavorum. 
1634. 24°. 

21. Isthvanfms Nicolaus. História de Rebus Hungaricis. Colo-
niae Agrippinae, 1622. f. 
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22. Isthvanffius Nicolaus. História Regni Hungarici, Coloniae 
Agrippinae, 1724. f. 

23. Kazy Franciscus. História Regni Hungáriáé. Tyrnaviae, 
1737. f. 

24. Keza (de) M. Simon. Chronicum Hungaricum. Viennae, 
sine anno, 8°. 

25. Manifesto esortatorio alli Ungari istigati alla ribellioni da 
Francesco Rákóczy l'anno 1704. S. n. in 4°. 

26. Nigroni d'Ampagnano, Bellum Pannonicum Jo. Delphino 
Aquilijae Patriarchae nuncupatum, Utini, 1656. 4°. 

27. Nitri Maurizio. Ragguaglio délie ultimi guerre di Transil-
vania et Ungheria, Venezia, 1666. 4°. 

28. Pray Georgius. Annales Regnum Hungáriáé. Vindobonae, 
1764. Tomi 5. in f. 

29. Pray Georgius. Dissertationes historico-crtiicae in annales 
veteres Hunorum, Avarum et Hungarorurn, Vindobonae, 1775. f. 

30. Relazione del combattimento successo il 1°. Agosto. 1664. 
fragli Esercito Cristiano e Turco al fiume Raab presso il villaggio 
di Chiefalo, Venezia, 1664. 4°. 

31. Relazione della vittoria ottenuta dalli Armi Imperiali e 
Polache solto la fortezza di Strigonia coll' acquisto del forti di 
Bárkány, Venezia, 1683. 4°. 

32. Relazione distinta della Resa delle Piazze di Potack, 
Reghecz, Unguar, Sarvar, S. Nicolo e Saravas. Venetia. 1685. 4°. 

33. Relazione vera e distinta deli' acquisto della Citta di 
Eperies. Venezia, 1685. 4°. 

34. Relazione novissime della presa della gran Citte di Buda. 
Venezia, 1686. 4°. 

35. Scala Ercoli. L'Ungheria compendiata. Venezia, 1687. 12°. 
36. Schwandtnerus Jo. Georgius. Scriptores Rerum Hungari-

carum veteres. Vindobonae, 1746. T. 3. f. 
37. Scriptores Rerum Hungaricarum, Francofurti, 1600. f. 
38. Soiterus Melchior. De bello pannonico, et de rebus tur-

cicis etc. Augustae Vindelicorum, Alex. Weissenhorn, 1538. 4°. 
39. Syndromus Rerum Turcico-Pannonicarum históriám, 

Francofurti ad. M. 1627. 4°. 
40. Tarducci Achille. Delli macchine, ordinanze e quartieri 

antichi e moderni, aggiuntovi li í'azioni occorse nell' Ongaria vicino 
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a Vaccia nel 1597, a la battaglia di Transilvania contro il Valacco 
1600fatte dal generale deli' armidell' Ungheria Georgio Basta. Vene-
zia, Curti, 1601. 4°. 

41. Thwroczi Jo. Chronica Hungarorum, Augustae Vindèlico-
rum, Ratdolt, 1488. in 4° cum figuris. 

42. Timon Samuel, Imago antiquae et novae Hungáriáé, 
Viennae Austriae, 1754. 4°. 

43 Tomasi Giorgio. Delli guerre del Regno d'Ungheria. Venezia, 
1621. 4°. 

44. Tumre Martini. Histoire générale des troubles de Hongrie 
et Transilvanie, Paris, 1608, T. 2. in 8°. 

45. Ulloa Alfonso, Istoria di Zighit espugnata da Turchi 
l'anno 1566. Venezia, 1570. 4°. 

46. Ursinus Velius. De Bello Pannonico libri X. studio et 
opera Adami Francisci Kollarii Vindobonae, 1762. 4°. 

47. Vitális Joannis. De Ungarorum Cruciata facta anno 1514. 
Absque ulla nota (1514) in 4°. 

48. Centorio degli Ortensi Ascanio. Commentarii délie guerri 
di Transilvania, Venezia, 1568—69. T. 2. 4°. 

49. Copia di due lettere venuti da Vienna circa li ultimi 
imprese di Transilvaniae e Ungheria, 12. sept. 1565. Bologna, s. a. 4°. 

50. Graffii Jo. Disputatio de Transilvaniae. Altdorfij, 1700. 4°. 
51. Manucius Jo. Petrus et Paulus. Descriptio Transilvaniae 

olim Daciae dictae Romae, 1596. 4r. 
52. Reychersdorff Georgius, Chorographia Transilvaniae. Vien

nae Austriae, 1550. 4°. 
53. Spontoni Ciro. Istoria délia Transilvania. Venezia, 

1638. 4°. 
54. Toppeltinus Laurentius. Originis et occasus Transylvano-

rum. Viennae Austriae, 1762. 8°. 
55. Tröster Jo. Beschreibung Siebenbürgens. Nürnberg, 1666. 

12°. fig. 

J u s C i v i l e . 

56. Décréta, Constitutiones et Articuli Regni Ungariae. Tir-
naviae, 1584, f. 

57. Szegedi Joannes. Tyrocinium Juris Ungarici tripartitum, 
Zagabriae, 1736. 4°. 
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Jus E c c l e s i a s t i c u m . 
58. Kollarius Adamus. De originibus et usu perpetuae potes-

tatis legeslaturae circa Sacra, Apostolicorum Regum Ungariae. Vin-
dobonae, 1764. 4°. 

Hist. Na tu r . 
59. Hermanni Andreae. De native- Sale Cathartico in Fodinis 

Hungáriáé recens invento. Dissertatio Epistolica. Posonii, 1721. 4°-
60. Köleserus Samuel. Auraria Romano-Dacica. Cibinii, 1717. 

in 8°. 
61. Thalius Joannes. Sylva Hercynia, sive Catalogus Planta-

rum sponte nascentium in montis et locis vicinis Hercyniae. Fran-
cofurti ad Moenum, 1588. in 4°. 

I t i n e r a r i a . 
62. Rrowns Edward. Reysen door Nederlandt Hongarien, 

Rulgarien etc. etc. Amsterdam. 1682. in 4° a Pétris Joseph, Epis-
tola ad Card. Angelum Mariam Quirinum 1749. in 4°. 

H is t o r i a - E e c l e s i a s t i c a . 
63. Inchofer Melchior. Annales Ecclesiastici Regni Hungáriáé. 

Romae, 1644. Tus lus solus editus. 
64. Ferrarius Sigismundus. De rebus Ungariae provinciáé Sacri 

Ordinis Praedicatorum, Viennae Austriae, 1637. 4r. 

N u m i s m a t i c a . 
65. Eccardus J. G. Observatio de Numis Attilae Hunnorum 

Régis. V. Opuscula Eruditorum Lipsiensium. T. VI. pag. 12. 

I n s c r i p t i o n i s . 
66. Marsilius Aloysius Ferdinandus. Inscriptiones, monumenta 

etc. in Hungária inventae. Bononiae, s. a. in f. 

H i s t ó r i a L i 11 e r a r i a. 
67. Bellius Matthias, De vetera literatura Hunno-Scythica. 

Exercitatio. Lipsiae, 1718. 4°. 
68. Wallaszky Paulli, Tentamen históriáé literarum sub, 

Rege glorississimo Matthia Gorvino de Hunyad in Hungária. Lipsiae 
1769. 4o. 

L 



A velenczei sz. Márk-könyvtár magyarorsz. vonatkozású nyomtatványai. 157 

Vitae S a n c t o r u m . 

69. Fröhlich Erasmus. Vera imago et expositio Casulae 
Saiicti Stephani Régis Hungáriáé, Viennae Austriae, 1754. 4°. 

V i t a e Regum H u n g á r i á é . 

70. Séries Banoram Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, Ungariae 
et Ungariae-Austriacis. Tyrnaviae, apud Leop. Berger, 1.737. 12°. 

71. Spontone Ciro, Azione dei Re d'Ungheria descritte Bologna, 
1620. f. 

72. Nadasdy Franciscus. Mausoleum Regni Apostoliéi Regum 
et Ducum, Norimbergae, 1664. f. 

73. Callimachi Experientis, Attila a 9. Haemiliano Cimbriaco. 
Absque ulla nota, in 4°. 

74. Meerheim Godofr. Augustus, De moribus Attilae, Vitem-
bergae, 1778. 4°. 

75. Galanus luvencus Caelius Attila et Matthias Bel. Sine 
loco (1736) f. 

76. Bellii Caroli Andreae, De Maria Hungáriáé Regina, Ludo-
vici primi Principe filia. Commentatio historico-critica. Lipsiae, 
1742. 4°. 

77. Bellii Carolus Andreae. De Maria Ludovici Primi Principe 
filia, Hungáriáé non rege sed regina. Commentatio historico-critica. 
Editio altera qua viris clariss. Kochlero, Lenzio et Peterfyo res-
ponsum est, Lipsiae, 1745. 4°. 

78. Wenk. Frid. Aug. Wilhelmi, História Alberti II. Hun
gáriáé et Bohemiae régis, Austriae Ducis.. Lipsiae, 1770. 4°. 

79. Justiniam Sebastiani, Oratio habita coram Serenissimo 
Domino Wladislao Rege Pannóniáé die V. Április 1500. Absque 
ulla nota (1500), in 4°. 

80. Orazione a Vladislao Re d'Ungharia et 5. Aprili, 1500, 
senza nota (1500) 4°. 

81. Andronicus Matthaeus. Epithalamium in nuptias Vladislai 
Pannoniarum ac Bohemiae regis et Annae Candalae, reginae, 
Venetiis, 1502. in 4°. 

82. Rysicheus Theodoricus. Oratio in exequiis illustrissimae 
matronae Hettvigae Duc. Pannóniáé. 1502. f. 

83. Ursini Velii Gasparis Oratio habita in die coronationis 
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Ferdinandi Hungáriáé et Bohemiae Régis, NI. Non. Novembris, 
1527. Viennae, 4°. 

84. Ecchius Valentinus Lendanus. Epistola Carm. eligico 
ad Ferdinandum Hungáriáé Regem Viennae Aust. 1530. 4°. 

85. Gebuilerus Hieronymus. Epitome ortus Ferdinandi Hun
gáriáé et Bohemiae Régis. Haganoae, 1530. 4°. 

86. Scribonius Cornelius Grapheus, ad optimam Heroidem 
Mariam Hungaris Reginam Imp. Garoli V. sororem, 1536. 8°. 

87. Scribonius Grapheus Cornelius, Aeglogae Cris Sacrorum 
Bucolicorum, ad Heroidem Mariam Hungáriáé Reginam, Antwer-
piae, 1536. 8°. 

88. Pigna Jo. Bapt. Oratio in funere Döne Margaritae regináé 
Ungariae etc. Ferrariae, 1567. 4°. 

89. Verancius Antonius Archiepiscop. Strigoniensis, Oratio 
qua nomine omnium ordinum ac statuum Regni Hungáriáé Rodul-
phum Arch. Austriae venientem Poss. ad ineundam coronationem 
excepit, Venetiis, 1572. 4°. 

90. Li Festi solinissimi et gloriosissimi trionfi fatti nelle Citte 
di Possonio nella coronazione del Serenissimo Principi Rodolfo 
d'Austria incoronato Re d'Ungheria. Venezia, 1572. 4°. 

91. Di Leoni Giov. Battista, Cansoni nella incoronazione di 
Rodolfo arciduca d'Ausriae detto Re d'Unghiria. 

92. Bona Maurizio. Relazioni délie reale nozze di Re Mattia 
d'Ungheria conla Principessa Anna d'Inspruch. Roma (1611) 4°. 

93. Salvadori Andrea, Applausi del doli e di Anfitoite. Stanse 
nella venuta in Itália deli' Infanta Maria di Spagna, Regina d'Un
gheria, Firenze, 1630. 4°. 
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VEGYESEK. 

— Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtáráról. 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára az 1891. év első felében 
1778 kötet és füzet nyomtatványnyal, 89 kötet kézirattal, 3073 
oklevéllel, 4 fényképmásolattal és 4 negativvel gyarapodott; és 
pedig ajándékul kapott 131 kötet és füzet nyomtatványt. 8 kötet 
kéziratot, 323 oklevelet és levelet, letéteményként 926 darabot ; 
vásárolt 503 kötet és füzet nyomtatványt, 81 kötet kéziratot, 
1824 darab oklevelet és levelet, és 4 fényképmásolatot. A beérkezett 
köteles példányok száma 1144 kötet és füzet. Könyvek, kéziratok, 
oklevelek, pecsétlenyomatok, fénykép-másolatok és hirlapok vásár
lására, továbbá könyvkötésre, könyvtári kiadványokra és más 
könyvtári czélokra 4075 frt 52 kr. fordíttatott. Az olvasók száma 
9352 volt, kik 26,916 kötet nyomtatványt, 751 kötet kéziratot 
és 4653 oklevelet használtak. A könyvtáron kivül házi haszná
latra 1198 egyén 4667 kötet nyomtatványt kölcsönzött ki. Össze
sen tehát 10,480 egyén használt 31,583 kötet nyomtatványt, 
751 kötet kéziratot és 4653 oklevelet. 

— A két modenai Corvin-codex ünnepélyes átadása. 
Folyóiratunk más helyén részletesen szólunk azon két Corvin-
codexről, melyet Urunk, királyunk ő Felsége f. é. május hó 6-án 
kelt legfelsőbb elhatározásával a M. Nemzeti Múzeumnak ajándé
kozott. E helyütt ezen nagybecsű királyi ajándék ünnepélyes átadá
sáról és átvételéről kívánunk megemlékezni, hogy e nagyfontosságú 
eseményt könyvtárunk annaleseiben megörökítsük. Midőn a bécsi 
csász. udvari könyvtár igazgatósága a császári királyi főudvarmesteri 
hivatal útján arról értesült, hogy ő Felsége 1891. május 6-áról 
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kelt legfelsőbb elhatározásával a bécsi császári udvari könyvtár 
két Corvin-codexét (Cod. Nro 13,697 és 13,698) a M. Nemzeti 
Múzeumnak ajándékozta, legott intézkedett, hogy ezeket mielőbb 
rendeltetési helyökre juttassa és megbízta Ghmelarz Eduard urat, 
az udvari könyvtár egyik őrét, hogy a két codexet, mint ő Felsége 
legkegyelmesebb ajándékát, gróf Csáky Albin vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter úrnak személyesen adja át. Ghmelarz úr 
f. é. május 8-dikán délelőtt 10 órakor tisztelgett a miniszter úrnál, 
átadta néki a bécsi udvari könyvtár igazgatójának, dr. Hartel 
udvari tanácsosnak levelét és a magával hozott két Corvin-codexet, 
mire a miniszter úr megbizta Szalay Imre miniszteri tanácsos 
urat, mint a múzeumi ügyek előadóját, hogy Chmelarz urat a 
codexekkel együtt a M. N. Múzeumba kisérje, hol a legfelsőbb 
királyi ajándéknak ünnepélyes átadása és átvétele meg fog tör
ténni. — Erre Szalay Imre miniszteri tanácsos, Chmelarz és 
Pulszky Ferencz múzeumi igazgató kíséretében a múzeumi könyv
tárba jött, hol a Széchenyi-díszteremben (Majláth Béla könyvtárőr 
hivatalos ügyben távol levén) Csontosi János könyvtárőrhely ettes 
jelenlétében a codexek ünnepélyes átadása és átvétele megtörtént. 
Ezután a M. Nemzeti Múzeum igazgatósága a bécsi udvari könyv
tár részére kiállította a codexek átvételéről szóló hivatalos elis
mervényt melyet a múzeumi igazgató és a könyvtárőrhely ettes irt 
alá ; mikor ezt Chmelarz úr átvette, a jelenlevők lelkes éljenben 
törtek ki s ezzel az ünnepélyes átadási és átvételi actus véget ért. 
Másnap a M. N. Múzeum tisztviselői, az igazgatóval élükön, a bécsi 
udvari könyvtár küldöttének tiszteletére az István főherczeghez czím-
zett szállóban díszbanquettet rendeztek, hol Pulszky Ferencz első sor
ban ő Felségét köszöntötte fel, ki nekünk e codexeket ajándékozta, 
ezután Chmelarz úrra emelte poharát, ki nekünk e drága ereklyéket 
hozta, végül Csontosi János egészségére ivott, kinek kutatásai e codexek 
provenientiáját felderítették és revindicálásukat lehetővé tették. — 
Utána Chmelarz megköszönve a szives fogadtatást, elragadtatással 
szólt azon haladásról, melyet Budapesten a cultura minden ágában 
tapasztalt, s Pulszky Ferenczre, mint ezen culturalis mozgalom egyik 
vezérére, kinek hatása a magyar tudományos és képzőművészeti élet 
annyi ágában örvendetesen tapasztalta, s kire Európa bármely 
tudományos intézete büszke lehetne, emelte poharát. — Ezután 
Csontosi a bécsi udvari könyvtár ez idő szerinti igazgatóját, 
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dr. Hartel udvari tanácsost köszöntötte fel, kinek loyalis álláspontja 
tette lehetővé reánk nézve a sikert, melyet ő Felsége legkegyel
mesebb elhatározásából a két codexxel elértünk. Még Pulszky 
Ferencz köszöntette fel Chmelarz úrnak a banquetten jelen levő 
nejét és Pulszky Károly a magyar és osztrák tudományos körök
nek a cultura terén szükséges collegialis közreműködésére ivott, s 
ezzel a sikerült a díszbanquett a legjobb hangulatban véget ért. 

— Dr. Simor János oiboruok, Magyarország herczeg-
primása, esztergomi érsek, az esztergomi Simor-könyvtár alapítója 
és a Simor-codex felfedezője, ez évi január 23-án 78 éves korában 
elhunyt. A M. N. Múzeum könyvtára a boldogult herczegprimásban 
egyik jótevőjét gyászolja, ki 1848-ban mint esztergomi érsekségi tit
kár az általa felfedezett XV. századbeli magyar nyelvemléket, melyet 
irodalmunk Simor-codex néven ismer, a M. N. Múzeum könyvtá
rának ajándékozta. Mint győri püspök 1861-ben a könyvtár cime-
liáit egy XV. századbeli magyarországi vonatkozású ritka ősnyom
tatványnyal gyarapította s mint herczegprimás az általa nagy 
áldozattal kiadott esztergomi monumentákat a könyvtárnak ren
desen megküldötte. Kimagasló alkotásainak egyike az általa nagy 
áldozattal alapított könyvtár, mely körülbelül 60,000 kötet kézirat
ból és nyomtatványból áll s egyike a legnagyobb magánkönyv
táraknak az országban. Catalogusát folyóiratunk múlt évi folya
mában ismertettük. Nagy gonddal és szenvedélylyel gyűjtött, 
s nemes törekvésében széleskörű bibliographiai ismeretek támo
gatták. Hazánk főpapjai közt újabb időben mint könyvtáralapító 
három főpap válik ki, u. m. : Roskoványi Ágoston nyitrai püspök, 
kinek rendszeresen gyűjtött theologiai magán könyvtára a leg
gazdagabb ilynemű gyűjtemény az országban, Haynald Lajos, 
kalocsai érsek, kinek nagy szakértelemmel és áldozattal gyűjtött 
botanikai szakkönyvtára egész Európában ritkítja párját, és Simor 
János, ki theologiai, magyar és universalis irányban oly magán
könyvtárt gyűjtött, mely kötetszámával és belértékével a hazai 
ujabbkori magánkönyvtárakat mind túlszárnyalja. — Ezekből 
Simor János könyvtára már közkincs, mely a hazai közművelődés
nek fog gyümölcsözni. A könyvtár utolsó évi szerzeményeiből 
kiemeljük: a Jordánszky-codex győri töredékét, mely 23 levél
ből áll, a Jordánszky-codexnek egyik kiegészítő részét képezi s 
1882-ben 80 évi lappangás után került könyvpiaczra. Ezen töre-
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déket Simor János 300 forintért megvásárolta és a birtokában levő 
csonka anyacodexxelegyesítette, miáltal irodalmunknak a Jordánszky-
codex elveszettnek hitt részét megmentette. A hazai közművelődés 
érdekében óhajtjuk, hogy ezen könyvtár, mely a primási széknek, 
úgy mint Esztergomnak egyik díszét képezi, a következő prímások 
alatt is fejlődjék és gyarapodjék s elérje azon czélt, melyet neki 
nagynevű alapítója kijelölt, ki mint magyar codex felfedező és 
adományozó, mint bibliograph és könyvtáralapító jogczímet szer
zett arra, hogy róla folyóiratunkban megemlékezzünk. 

— Dr. Birk Ernő halála. A bécsi császári és királyi udvari 
könyvtár nagyérdemű igazgatója, dr. Birk Ernő, udvari tanácsos és 
a M. T. Akadémia kültagja, ki csak néhány évvel ezelőtt irodal
munkat egy ismeretlen 1474-dik évi magyar nyelvemlék fölfedezé
sével gazdagította, melyet az ő nevéről Birk-codexnek neveztünk 
el és a «Magyar Könyv-Szemle» 1888-diki folyamában ismertet
tünk, ez évi május 18-án 81-dik évében meghalt. A boldogult a 
bécsi udvari könyvtár szolgálatában 60 évig működött s utolsó 
kimagasló alakja volt azon bécsi bibliographiai iskolának, melyet 
200 évvel ezelőtt a bécsi udvari könyvtárban Lambecius alapított, 
Kollár fejlesztett és Denis a virágzás magas fokára emelt és rend
szerbe foglalt Ez iskola volt kétszáz évig az európai könyvtárnokok 
és bibliophilek mestere és vezetője. Ezen iskola tudományos kiad
ványai voltak sokáig az európai szakférfiak kalauzai, a könyvtár
tudományi és bibliographiai disciplinák elsajátításában, ezekből 
merítettek rendszeres szakismereteket a könyvtárak rendezett anya
gának tudományos feldolgozására. 

Ezen iskolának széleskörű eruditióját képviselte Birk, ki a 
nagy Denis hatása alatt lépett könyvtári szolgálatba, s ha 60 
éves könyvtárnoki működése alatt mint tudós nem is fejtett 
ki oly irodalmi tevékenységet, mint a minőt Lambeciusban, Kollár
ban és Denisben csodálunk, de mint könyvtárnok birta azon tulaj
donságokat, melyek egy nagy könyvtár vezetésére szükségesek. 

Az udvari könyvtár történetét és gyűjteményeit senki nálánál 
jobban nem ismerte. 

E folyóirat szerkesztőjét dr. Birk Ernőhöz, tiz éves szemé
lyes ismeretség kötötte s hálával elismeri, hogy valahányszor 
kutatásai a bécsi udvari könyvtárba vezették, az ő részéről min
denkor a legnagyobb szívességgel és előzékenységgel találkozott. 
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Birk az utolsó időben sokat betegeskedett, ezért ez évi január 
havában a jól megérdemelt nyugalomba vonult. Ezen állapotban 
érte őt május 18-án a halál. 

Halála alkalmából a múzeumi könyvtár nevében e sorok 
irója a következő fölterjesztést intézte Pulszky Ferenczhez, a M. 
N. Múzeum igazgatójához : 

Méltóságos Igazgató Ür! 
Majláth Béla könyvtárőr úr hivatalos kiküldetésben levén, az 

ő távollétében nekem jutott a szomorú feladat méltóságos Igaz
gató úrnak hivatalos tudomására hozni, hogy Birk Ernő udvari 
tanácsos, az osztrák-magyar monarchia könyvtárnokainak nestora, 
a bécsi csász. és kir. udvari könyvtár néhány hónap előtt nyugal
mazott igazgatója, a bécsi könyvtártudományi iskola régi gárdájának 
utolsó élő kitűnősége, a róla nevezett 1474. évi magyar codex felfede
zője, az udvari könyvtár szolgálatában eltöltött 60 évi érdemek
ben gazdag életpályája után f. é. május 18-án, élte 81. évében 
Bécsben elhalálozott. 

Tekintve azon viszonyt, melyben az udvari könyvtárhoz 
évtizedek óta állunk, és azon körülményt, hogy a boldogult az 
ötvenes években a M. N. Múzeum könyvtárában egy ideig mint 
kormánybiztos működött és szakismereteivel, igazságszeretetével 
és előzékeny modorával jó emléket hagyott hátra könyvtárunkban; 
tekintve, hogy hivatalos állásában az udvari könyvtárral általunk fön-
tartott collegialis viszony ápolásában tevékenyen közreműködött 
és a magyar tudományos törekvéseket tőle telhetőleg előmozdítani 
iparkodott; tekintve, hogy néhány évvel ezelőtt irodalmunkat egy 
1474-ik évi ismeretlen magyar nyelvemlék felfedezése által gaz
dagította, melyet az ő nevéről Birk-codexnek neveztünk el ; de 
tekintve azon nagybecsű ajándékot is, melyet ő Felsége legkegyel
mesebb elhatározásából az udvari könyvtártól csak a múlt héten 
nyertünk: bátor vagyok Méltóságodnak javaslatba hozni, hogy az 
elhunyt jeles férfiú emléke iránti tiszteletünk kifejezése jeléül kopor
sójára a M. N. Múzeum könyvtára egy koszorút hivatalból a M. 
N. Múzeum költségén helyeztessen a következő felirattal : A Birk-
codex felfedezőjének a M. N. Múzeum könyvtára. 

Ezen fölterjesztést Pulszky Ferencz múzeumi igazgató jóvá
hagyván, a könyvtár tisztviselői a koszorút dr. Birk Ernő kopor-

11* 
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sójára elküldték s így fejezték ki részvétöket az elhunyt könyvtári 
igazgató emléke iránt. 

Végül fölemlítésre méltónak tartjuk azt, hogy Birk Ernő irodalmi 
hagyatékából a M. T. Akadémia történelmi bizottsága az elhunyt
nak Magyarországra vonatkozó oklevélmásolatait, melyek főleg 
Zsigmond, Mátyás és II. Ulászló korára, de különösen a Cilleiek 
történetére érdekes adalékokat tartalmaznak, gyűjteménye számára 
megvásárolta s a magyar történetírásnak biztosította. 

— Adalék a brassói nyomda XVJ. századbeli törté
netéhez. Werner György kir, tanácsos levele a pozsonyi 
kamara egyik tanácsosához. Illustrissime et magnifiée domine! 
Servicia mea perpétua cum fide summa. Magister Valentinus 
Wagner parochus ecclesiae Coronensis in Transylvania vir excel
lenti virtute ac eruditione preditus rogavit me impense, ut illus-
trissimae et magnificae dd. vestrae et se et studia sua commendarem, 
ac eandem orarem, ut sibi apud sacratissimam Regiam Majestatem 
fautor et adjutor esse velit ad consequendum aliquod privilégium 
pro officina sua chalcographica, quo libros graecos et latinos insti-
tuit propagare. Etsi vero scio illustrissimam et magnificam ves-
tram dd. ultro omnibus honestis studijs favere et vehementer delec-
tare voluntate eorum, qui bonas literas ornare et una cum vera 
pietate promovere contendunt, tarnen cum aequum sit me peti-
tioni hominis mihi conjunctissimi respondere, supplico eidem illust. 
magnif. vestrae, ut autoritatem et gratiam suam ad honestissimos 
illius conatus provehendos conferre et apud S. R. Majestatem 
adiuvari velit, ut illám novam officinám aliquo privilegio cohonestare 
et amplificare non recuset, cavendo clementer ne libros in ea 
oficina ab ipso Valentino Wagnero impressos graecos aut latinos 
quisque in Germania, regnisque aut provincys Majestati suae sub-
jectis intra certorum annorum spatium imprimere audeat, cujus-
modi privilégia eadem regia Majestas etiam subinde multis alijs 
officinis et impressoribus in media Germania ac Helvetia concedere 
solet. Pollicetur autem idem Wagnerus se nihil aliud, quam quod 
verum et rectum est tarn in sacris, quam in prophanis literis esse 
propagaturum, ac dabit idem operám ut illust magnif. Vestra 
debitam sibi gratiam cumulate relatam esse cognoscat. Dominus 
Deus perpetuus servet et sospitet eandem illust. magnif. Vestram, 
quae une et servicia mea commendata habere velit. Datum Eperjes 
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29 die Octobris anno Domini 1555. Illmae magficae hae obsequentissi-
mus servitor Georgius Wernher. (OLt. Levelek a pozsonyi kamarához.) 

Wagner Bálint brassói lelkész, a ki ezen nyomdai szaba
dalomért folyamodik, iró is volt (Lásd Szabó K. R. M. K. II. 34. 
44. 45. 54 stb. számokat.) Brassóban már 1555 előtt volt nyomda, 
de hogy kié? nem tudjuk, mert kiadványain nincs kitéve a neve. 
Seivert : Nachrichten-ben és Trausch : Schrifstellerischer Lexicon-
ban már 1547-ből említenek Wagnertől kiadott könyvet, bizonyo
san tévedésből, mert Werner «nova officina»-ról beszél és Wagner 
neve, mint nyomdászé csak 1555-ben olvasható először (R. M. K. 
II. 64.), királyi szabadalmat azonban még ezután nyert, úgy, hogy 
1557-ben nyomhatta könyvére, hogy «industria et impensis M. 
Val. Wagneri Goronensis Goronae cum gratia et privilégia regiae 
Mattis.» (R. M. K. II. 74. sz.) Dr. llléssy János. 

— Adalék a vizsolyi nyomda XVI. századbeli törté
netéhez. (Két, legfelsőbb rendelet a szepesi kamarához.) 

I. 
Bécs, 1589. febr. 3. Ernestus etc. Archidux etc. Egregii etc. 

— Certiores facti sumus, quosdam pestilentes libellos ac Calen-
daria secundum veterem usum conscripta ex partibus Transilva-
nicis et Polonicis in ditionem Sacrae Caesareae Regiaeque Majes-
tatis istic inferri, et disperdi. Id cum praeter Suae Majestatis ac 
Regni décréta sit: ejusdem Majestatis nomine committimus vobis 
ut tricesimatoribus jubeatis. quod tales libellos undecunque inferan-
tur intercipiant et detineant. Satis facturi in ea re Suae Majestatis 
ac nostrae benignae voluntati. 

Orsz. ltár. Ben. mand. ad Cam. Scep. 1589 No. 30. 

II. 
Bécs, 1589. márcz.. 3. Ernestus etc. Intelligimus Typographum 

quendam profugum in oppido Vizoli nullo fultum uti moris est 
privilegio imo contra Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis edicta, 
antiquata calendaria, caeterosque qualescunque libros pro libitu 
excudere. Ideo hortamur vos et requirimus ac nihilominus ejus
dem Majestatis nomine committimus vobis, ut aliquem e medio 
vestrum ad Magnificum Sigismundum Rákóczy ejus loci dominum 
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mittatis, qui exhibitis ei hac de re litteris his nostris ejus auxilio 
Typos cum libris quos ibidem invenerit confiscet, eosque deinde 
vos ad ulteriorem nostram resolutionem servare debeatis. Neque 
secus feceritis. 

(U. o. Ben. mand. ad Cam. Scep. 1589. No. 59.) 
Közli : dr. llléssy János. 

— Az antwerpeni 1890-ik évi »ibliographiai congressus 
Compte-Renduje megjelent. Czíme : Compte-Rendu De La Première 
Session de La CONFÉRENCE DU LIVRE TENVE A ANVERS AV 
MOIS DA' AOVT 1890. Publié an nom de la commission d'orga
nisation par le secrétaire général Max Rooses Conservateur du 
Musée Plantin-Moretus. Anvers Imprimerie J. E. Buschmann, Rem
part de La Porte du Rhin M.D.CCCXCÏ—XXIII+272. — Nagy 
8-adrét igen díszes kiállításban. Magában foglalja a congressus 
összes tárgyalásait, a beadott indítványokat és a hozott határoza
tokat. Ez utóbbiak közt van Csontosi János indítványa is Mátyás 
király könyvtárának bőrkötéseiről. A kötetet 1 chromolitographiai, 
1 szines fametszetű és egy czingographiai fac-simile diszíti, melyek 
a múzeumi Gurtius Corvin-codex borítéktáblájáról, továbbbá a 
Georgius Trapesuntius szintén múzeumi Corvin-codex czímlap-
járól és a thorni Naldus Corvin-codex czímlapjáról a M. N. Mú
zeum költségén készültek, és a Corvin-codexek styljének szélesebb 
körben való megismertetésére szolgálnak. Ezen díszmunkára alkal
milag még visszatérünk. 

— Fényképmásolat. Dr. Thallóczy Lajos a múzeumi könyv
tár fényképmásolat gyűjteményét egy ismeretlen fényképmásolat
tal gyarapította. Ez a sarajevoi Corvin-codex jellemző bőrköté
sének másolata, melyet Thallóczy az általa folyóiratunk jelen 
kettős füzetében ismertetett Corvin-codex táblájáról a saját költ
ségén könyvtárunk számára csináltatott. A kötés a múzeumi Curtius-
Corvin-codex jellemző bőrkötésének szakasztott mása, melynek chro
molitographiai hasonmását a «Könyv-Szemle» 1890-iki folyamá
ban közöltük. 

— Magyar vonatkozású kéziratok a hannoveri kir. 
könyvtárban. Dr. Bodemann Eduárd a hannoveri kir. könyvtár 
igazgatója, 1867-ben adta ki a hannoveri kir. könyvtár kézira
tainak catalogusát.*) Ezen catalogusból érdekesnek tartjuk a magyar 

*) Hannover 1867, 8r. VIII. + 656. 1. 
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vonatkozású kéziratok jegyzékét és szakférfiainkkal megismertetni. 
Ezen kéziratok jegyzéke a következő : 

1. [1790.] Varia ad statum Hungáriáé facientia. 
Ein ungeb. Convoi, von 14 Bl. Folio, enthaltend; 
Abschrift einer Urkunde de 1000. — Postulata Teckely. — 

Relation de certaines choses assez curieuses arrivées en cette cam
pagne 1686 en Hongrie et au Siege de Bude etc. — Centuria 
gravaminum nationis Hungaricae, et alia. 

2. [1791.] J. G. Eccard: Historische Nachricht von Ungarn 
und Siebenbürgen. (4 Bog. 4°.) 

3. [1792.] H. Meibomii lectiones publicae de bellis Unga-
ricoTurcicis. 1683. (34 Bl. 4°.) 

4. [1793.] Leibniz : Quelques reflexions sur la présente 
guerre de Hongrie, nebst dessen lettre du 25. Août 1682 und 
Extrait des Schreibens aus Wien, 19. Apr. 1704 (1V2 Bog- und 
1 Bl. 4°.) 

5. [1794.] Columba Noe cum ramo Olivae oder Vor
schlag wegen Siebenbürgen, vom Ganzler Graf Bethlen. 1704. 
(2 Bog. 4°.) 

6. [1795.] 1. Inscriptiones XIX exscriptae e basibus 
columellarum erutarum Carolinae in Transylvania. 1715. 

2. Der Brief Judae, wie sie in der Hauptstadt Hermann
stadt sprechen. 

3. Das Vaterunser wie es die beuren ohnweit Hermann
stadt in Michelsberg aussprechen. 

Handschrift des XVIII. Jahrhundert 11 Bl. 8°. 
7. [1990.] Epistolae variorum Principum et hominum 

illustrium saec. XVIII. 
Darunter ein Brief von Emericus Thököly an den Gross-

Vezier d. d. in praesidio Gyula die 23 mens. April. 1687. 
Auf dem Couverte eine türkische handschriftliche Notiz, vielleicht 
des Gross-Veziers. 

55. Pap. XVI. 68 Bll. Fol. 
Tit. Galeotti Mártii Narniensis ad Mathiam Hungáriáé 

Regem liber (nicht libri duo) de vulgo incognitïs. Dedic. dem 
König Math. Corvinus: Librum de incognitis vulgo quem dudurn 
Majestati tue addixerim etc. Hierauf: Augustinus Moravus olomuc. 
ad lectorem (Disticha). — Folgt die Praefatio. — Auf. der Abh. 
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(cap. 1.) Inter tbeologos Christiane secte et prophetas vet eres etc. 
Am Ende : continuent : téXwç. (Ein und dreissig Gapitel und ein 
Register r. 3 Seiten). 

— Missale Grlagolitieuni Heruojae Ducis Spalatensis. 
Ezen czím alatt a bosnyák császári és királyi kormány költségén, 
Bécsben egy díszmunka jelent meg, mely a konstantinápolyi Eszki 
Szerájban levő, a M. T. Akadémia 1889-ik évi konstantinápolyi 
küldöttsége által felkutatott és a török szultán által a M. T. 
Akadémiának tudományos használatra hosszabb időre átengedett 
Hervoja-missalénak, bibliographiai, nyelvészeti, történeti és mű-
történeti leírását tartalmazza. A monographiát latin nyelven Jagic, 
Thallóczy és WickJwff bécsi egyetemi tanárok írták, kikből az 
első a codex bibliographiai, a második a történeti, a harmadik a 
műtörténeti részt készítette. A munka 4-ed rétben VIII -f- 122 
számozott és 2 számozatlan, két hasábos lapból áll. A szöve
get két lapnagyságú (Hervoja lovas arczképe és czímere) és 
39 szöveg közé nyomott, chromololitographiai miniature, initiale 
és lapszéli festés díszíti. Az egész munka úgy tudományos mint 
graphicai tekintetben a kiválóbb díszkiadásokhoz tartozik, me
lyeket újabb időben e nemben a világirodalomban létrehoztak, 
miértis azt folyóiratunkban legközelebb külön tanulmányban fogjuk 
ismertetni. Addig is jelezni akartuk megjelenését. 

— Szybalski Feliczián emlékalbuina. A N. Múzeum 
könyvtára ujabban Szybalski Feliczián volt 48-as honvéd és 
lengyel légionista ajándékával gyarapodott. Ez egy nagy-ívrétű 
díszalbum, melybe a lengyel légionisták arczképei vannak a 
magyar 1848/9-iki szabadságharcz 40-ik évfordulójának emlékére 
összegyűjtve. Czím!apját vízfestésű csatakép, az egyes albumlapo
kat magyar-lengyel kettős czímer, a kötéstáblát pedig Báthory 
István lengyel király övének és kardjának hű bronz-utánzata díszíti. 
A fényes kiállítású művet egy lengyel küldöttség kíséretében adta 
át a könyvtárnak, melyben a Széchenyi-terem díszművei és emlék
könyvei közt lett elhelyezve. 

— Gróf Zrinyi Miklós költő könyvtárát, mely eddig 
gróf Daun Henrik vöttaui várában őriztetett, s ennek halála után 
könyvpiaczra került — mint megbízható forrásból értesülünk — 
a horvát kormány a zágrábi egyetemi könyvtár számára meg
vásárolta. 



MAGYAR KÖNYV-SZEMLE. 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt 
1876-ben folyóiratot indított meg, mely a magyarországi 
könyvészet és a hazai könyvtárak közlönye óhajt lenni. 

E folyóirat a jelen évben XVI. folyamába lép. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe 

tartozó értekezéseket és az újabb fölfedezésekről szóló érte
sítéseket, ismertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, 
szervezetét, nevezetesebb tudományos kincseit és szerze
ményeit. Figyelemmel fogja kisérni a külföldi könyvtárakban 
létező hungaricákat, s tudomást vesz a külföldi bibliographia 
hazánkat érdeklő nevezetesebb mozzanatairól. Ezenkívül kü
lön rovatban ismertetni fogja a külföldi könyvtárak mozgal
mait és nevezetesebb vívmányait. Továbbá összeállítja a 
magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazán
kat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes jegyzékét. 

Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és 
könyvgyűjtők felszólalásainak, javaslatainak, és kérdéseinek; 
számít mindazoknak szíves közreműködésére, kiket hivatalos 
állásuk és irodalmi foglalkozásuk ezen térre vezet. 

A «Könyv-Szemle» megjelenik évenkint 32 ívnyi ter
jedelemben, időhöz nem kötött füzetekben, több műmellék
lettel, díszes kiállításban. 

Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt 
1886-tól fogva 4 frt. 

Az első évfolyam elfogyott; a IL, III., IV., V., VI., VIL, 
VIII., IX., X., XL, XIL, XIII., XIV. és XV. folyam a rendes 
évi áron, együttvéve pedig 30 frton kapható. 

Az előfizetési pénzek Hornyánszky Viktor könyvárusi 
Üzletébe, egyéb küldemények és irodalmi közlemények a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 

Budapest, 1891. jul. 1-én. 

Csontosi János, 
könyvtári segédör, mint a „M. Könyv-Szemle" szerkesztője. 



A MAGYAR IRODALOM 1891-BBN. 
ÖSSZEÁLLÍTJA 

H O R V Á T H I G N Á C Z . 

E jegyzékben azokat a nyomtatványokat sorolom fel, amelyek 1891-iki évszámmal van
nak megjelölve. A hol a nyomtatás helye nincs említve, Budapest értendő. A nyom
dászt vagy nyomdaintézetet csak oly munkáknál nevezem meg, a melyeknek kiadója 
ismeretlen. Hogy e jegyzéket lehetőleg teljesen s pontosan állíthassam össze, felkérem 
a szerzőket és kiadókat, hogy kiadványaikból egy példányt az ár megjelölésével a 

M. N. Múzeum könyvtárába küldeni szíveskedjenek. 

A belpolitikai helyzetről. Irta X. (Nagy-Szőlló's. Székely Simon. 8r. 
24 1. ára 25 kr.) 

Abonyi Árpád. Fülöp házassága. (Szépirodalmi könyvtár. X. kötet. 
Szépirodalmi könyvtár kiadóhivatata. 8r. 163 1. ára 1 frt.) 

Abonyi József. Az altató szerekről, különös tekintettel a Bromaethylre. 
(Ifj. Nagel Ottó. 8r. 79 1. ára 1 frt 20 kr.) 

About Edmund. A hegyek királya. Fordította R. J. I. II. köt. (Pallas-
könyvtár. V. évf. 11—12. kötet. Pallas. 8r. 145, 156 1. ára kötetenkint 60 kr.) 

Ábrái Lajos. A tanügyi kamara. Kiadja az aradvidéki tanító-egyesü
let. (Arad. Réthy L. és fia nyomdája. 8r. 20 1. ára 30 kr.) 

Ábrányi Kornél. Hat eredeti magyar dal. (Pósa Lajos költemény szö
vegeire.) (Deutsch Zsigmond. 4r. 10 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Acsády Ignácz. Az Athenaeum kézi lexikona. A tudományok enczi-
klopédiája különös tekintettel Magyarországra. 1—7. füz. (Athenaeum. N.8r. 
1-336 1. Füzetje 30 kr.) 

Acta reg. scient, universitatis hung. hudapestinensis anni 1891—92. 
Fasciculus I. Beszédek, melyek a budapesti kir. tudomány-egyetem 1891—92. 
tanévi rektora és tanácsának beiktatásakor szeptember 15-én tartattak. 
(Egyetemi nyomda. 8r. 64 1. ára ?) 

Acta reg. scient, universitatis Claudiopolitanae anni 1890—91. fasc. 
II. et 1891—92. fasc. I. Beszédek, melyek a kolozsvári magyar kir. tudo
mány-egyetem 1891. május hó 29-iki pályadíj-kiosztási ünnepélyén és az 
1891—92. tanév megnyitása alkalmából 1891-ik évi szeptember 13. tartattak. 
(Kolozsvár. Ajtai K. Albert nyomdája. 8r. 150, 55 1. ára?) 

Adalék a városi kegyuraság jogi természetéhez. Temesvár város 
Magyar Könyv-Szemle. 1891. A 
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tanácsához intézett felebbezvény az 1891. évi ápril hó 27. megejtett plébános
választás ügyében. (Temesvár. Csanád-egyházmegyei nyomda 8r. 28 1. ára ?) 

Adamovics János. Az ábrázoló geometria elemei. Polgári iskolák II. 
és III. osztálya számára. 2-ik kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 52 1. és XIII 
tábla, ára 80 kr.) 

Adatok, A valutaügyre vonatkozó statisztikai. Kiadja a magyar kir. 
pénzügyminisztérium. (Az 1892. márczius havára összehívott valutaenquête 
irományai.) (M. k. államnyomda. 4r. 147 1. ára ?) 

Adorján Emil. Tizenöt gyorsirási óra. Tankönyv, melybó'l a gyors-
irás 15 óra alatt magánszorgalomból megtanulható. (Nagyvárad. Ungár Jenő. 
8r. VII, 51 1. ára 50 kr.) 

Adorján Miklós. Somogyvármegye földrajza. Bevezetés a földrajz 
elemeibe. Szülőföld- és környék-leirás. (Szülőföldisme.) A somogyvármegyei 
népiskolák III. oszt. számára. Negyedik, átdolgozott kiadás. (Nagy Kanizsa. 
Fischel Fülöp. 8r. 90 1. ára 40 kr.) 

Aesopus. Tanulságos mesék. Számos fametszetű ábrával. (Forgó bácsi 
könyvtára. V. köt. Eggenberger-féle könyvkereskedés. K.8r. 124 1. ára 80 kr.) 

Album gróf Zichy Géza 25 éves irói és művészi jubileuma alkalmára 
szerk. Karczag Vilmos. (Debreczeni ellenőr kiadóhivatala! 4r. 59, 4 1. 
ára 10 frt.) 

Áldor Imre. Mit jelent márczius tizenötödike a székely földön ? (Szé
kelyudvarhely. Becsek Dániel nyomdája. 8r. 18 1. ára ?) 

Áldor Imre. Az 1848—49-iki szabadságharcz története. 2. kiadás. 
(Történelmi könyvtár. 59. füzet. Franklin-társulat jnyomdája. 8r. 108 1. 
ára 40 kr.) 

Áldor Imre. A nagy Napoleon császár története. 2. kiadás. (Törté
nelmi könyvtár. 4. szám. Franklin-társulat. 8r. 120 1. ára 40 kr.) 

Alföldi. A Habsburgok jövője : Budapest. (Gerő és Kostyál. 8r. 31 1. 
ára 30 kr.) 

Állat képeskönyv. Érdekes elbeszélésekkel, gyönyörű versekkel és 24 
remek, színes nyomású képpel. (Bécs. Deubler József. 8r. ára 1 frt 50 kr.) 

Almanach, Magyar tudományos akadémiai, polgári és csillagászati 
naptárral 1891-re. (Akadémia. 8r. 200 1. ára 1 frt.) 

Almanach, az 1891. évre. Szépirodalmi és tudományos tartalommal. 
Kiadja az «Irodalmi társaskör.» (Kilián Frigyes. 8r. 168. 1. ára 1 frt.) 

A magyar románok és a magyar nemzet. A magyar főiskolák ifjú
ságának válasza Románia egyetemi ifjúságának emlékiratára. (Magy. tud. 
egyetem olvasóköre. K.8r. 64 1. ára 40 kr.) 

Andersen meséi. Számos fametszvénynyel és négy szines képpel. 
(Lampel Róbert. 8r. 267 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Andersen újabb meséi. Magyarra fordította Szép József. Számos 
fametszvénynyel és négy szinnyomatú képpel. (Lampel Róbert. 8r. 259 1. 
ára 1 frt 40 kr.) 

Andersen összes meséi. Számos fametszvénynyel és négy szines kép
pel. (Lampel Róbert. 8r. 267, 259 1. ára 2 frt 80 kr.) 
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Andrássy Gyula gróf beszédei. Kiadta Lederer Béla. Arczképpel. I. 
kötet. 1847—1868. (Franklin-társulat. K.8r. IV, 442 1. ára 3 írt.) 

Angerbauer József. Szent beszédek az év minden vasár- és ünnep
napjaira, függelékül néhány alkalmi beszéddel. I. évfolyam. Második kiadás. 
(Szombathely. Özv. Seiler Henrikné. N.8r. VIII, 598 1. ára 3 frt 20 kr.) 

Angyal Armand. Tiz eredeti dal. Dalaim énekhangra zongorakíséret
tel. (Győr. Máxa Ferencz. 4r. 13 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Ü Aranka vagy az alázatosság diadala a kevélység fölött. Franczia után 
fordította Gyurits Antal. 2. kiadás. (Szent-István-Társulat. 8r. 144 1. ára?) 

Arany János kisebb költeményei. 9-ik kiadás. (Ráth Mór. 8r. IX, 
473 1. ára 2 frt.) 

Arany János összes költeményei. I. kötet. Kisebb költemények. 9-ik 
kiadás. (Ráth Mór. 8r. IX, 473 1. ára 2 frt.) 

Arany János. Murány ostroma. Ötödik kiadás. (Ráth Mór. 8r. 85 1. 
ára 50 kr.) 

Arany János összes és hátrahagyott munkái. Végleges teljes kiadás 
III. kötet. Hátrahagyott versei. Második kiadás. Arczképpel és facsimilékkel. 
(Ráth Mór. 8r. LI, 556 I. ára 4 frt.) 

Arany János összes és hátrahagyott munkái. Végleges teljes kiadás. 
III kötet. Elbeszélő költeményei. Toldi. Toldi szerelme. Toldi estéje. (Ráth 
Mór. 8r. 655 1. ára 3 frt 60 kr.) 

Arany János összes és hátrahagyott munkái. Végleges teljes kiadás. 
V. kötet. (Ráth Mór. N.8r. 453, VI 1. ára 3 frt.) 

Aristoteles poétikája. Görögből fordította, bevezetéssel és magyarázó 
jegyzetekkel ellátta Geréb József. (Olcsó könyvtár. 287. sz. Franklin-társulat. 
16r. 108 1. ára 30 kr.) 

Asbóth János. A közigazgatási reform. Visszapillantás az államosítási 
eszme fejlődésére. (Franklin-társulat. 8r. 46 1. ára 40 kr.) 

Asbóth Oszkár. A hangsúly a szláv nyelvekben. (Értekezések a nyelv-
és széptudományok köréből. XV. kötet. 8. sz. Akadémia. 8r. 82 1. ára 80 kr.) 

Aschendorf József. Nyaralók. Vígjáték. Kiadja a «Törekvés» szer
kesztősége. (Sopron. Litfass Károly nyomdája. 8r. 44 1. ára 10 kr.) 

A tekintetes vármegyéről. Történelmi visszapillantás. (Hungária 
nyomda. 8r. 94 1. ára?) 

O Augier Emil. Az arczátlanok. Vígjáték öt felvonásban. Francziából 
fordította Gurnesevics Lajos. (Olcsó könyvtár. 291. sz. Franklin-társulat. 
16r. 139 1. ára 30 kr.) 

Az állatok szép képekben. Képeskönyv kemény papíron. (Nagy
szombat. Horovitz Adolf. K.4r. ára 1 frt 20 kr.) 

Az én képes könyvem. Kemény papíron. (Nagyszombat. Horovitz 
Adolf. K.4r. 1 frt 20 kr.) 

Babik József. Páter Hiláriusz. Papi adomák, ötletek és jellemvonások 
gyűjteménye. (Körülbelül félezer.) I. kötet. (Eger. Szolcsányi Gyula. K.8r. 
288 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Bachat Dániel. A magyarországi ág. bitv. evangélikusok négy egyház-
A* 
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kerületének egyetemes névtára 1891. évben. (Hornyánszky Viktor. 8r. 276 1. 
ára 1 frt.) 

Badics Ferencz. Magyar irodalmi olvasókönyv. II. kötet. A gymnasium 
VI. osztálya számára. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. IV, 206 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Baja város tanácsának felirata Szilágyi Dezső magyar kir. igazság
ügyi ministerhez a bajai kir. törvényszék visszaállítása tárgyában. (Baja. 
Streintz Gyula könyvnyomdája. 2r. 9 1. ára ?) 

Bakó Sándor, Basch Imre, Bókay János stb. Az orvosi mentés 
kézikönyve. («Mentők Lapja» szerkesztősége. N.8r. XX, 273 1. ára 3 frt.) 

Baksay Károly. Gommunismus és magántulajdon keresztény-társadalmi 
szempontból. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 192 1. ára 1 frt. 30 kr. 

Baksay Sándor. Szeder-indák. Elbeszélések. (Franklin-társulat. 8r. 323 1. 
ára 2 frt.) 

Balassa József. A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. 
Melléklet : a magyar nyelvjárások térképe. (Akadémia. 8r. 150 1. ára 1 frt 
80 kr.) 

Balassa József. A német nyelv kiejtése és belyesirása. A beiyes irást 
és kiejtést feltüntető szójegyzékkel. Segédkönyv a német nyelv tanításához. 
Az osztrák helyesírás alapján. (Székesfehérvár. Singer Ede. 8r. 58 1. ára 40 kr.) 

Balassa József. Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák 
számára. I. II. kötet. Az első és második osztály használatára. (Pozsony. 
Stampfel Károly. N.8r. 123, 140 1. ára 72, 90 kr.) 

Bálás György. Alsóbb földmértan különös tekintettel a katonai hely
színrajzi felmérésre. 259 szövegábrával, 2 rajzmelléklettel és VII táblázattal. 
(Pallas. 8r. XV, 440 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Balássy Ferencz. Adatok az egri egyházmegye történelméhez. III. köt. 
1 füzet. (Eger. Érseki lyceumi nyomda. 8r, 129 1. ára 80 kr.) 

Balaton Géza. Földrajz népiskolai használatra. 23. kiadás. (Ó-Becse. 
8r. 24 1. ára ?) 

Balaton Géza. Magyarország történelme népiskolai használatra. 20. 
kiadás. (Ó-Becse. Szerző. 15 1. ára ?.) 

Bálintitt József báró. Költemények. (Pallas részvénynyomda. 8r. 
32 1. ára ?.) 

Balladák, Magyar. Magyarázzák Greguss Ágost és Beöthy Zsolt. 3. kiadás. 
(Jeles irók iskolai tára. I. füzet. Franklin-társulat. 8r. 215 1. ára 70 kr.) 

Balladák és románczok. (Bürger, Goethe és Schillertől.) Magyarázta 
Schnábl Róbert. (Lauffer Vilmos. 8r. 78 1. ára 30 kr.) 

Ballagi Mór és György Aladár. Kereskedelmi Szótár. A m. t. Akadémia 
által kiküldött szakbizottság közreműködésével. I. rész. Német-magyar rész. 
1. 2. füzet. (Franklin-társulat. 8r. 1-160 1. Füzetje 40 kr.) 

Balló Ede. Stílszerű rajzminták gyűjteménye. A középtanodák alsó 
osztályai számára. (Lampel Róbert. 2r. XV 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Baló József és Miklós Gergely. A csillagászati és fizikai földrajz ?, 
elemei. A polgári fiúiskolák IV. osztálya és az elemi tanítóképzők I. és II. 



A magyar irodalom 1891-ben. 5 

osztálya számára. 75 szöveg közé nyomott képpel és 4 táblával. (Franklin
társulat. 8r. IV, 180 1. ára 1 frt.) 

Baló József és Miklós Gergely. Csillagászati és fizikai földrajz, kap
csolatban a térképrajzolás elemeivel. A művelt közönség számára és iskola
segédkönyvül. Százegy a szöveg közé nyomott rajzzal és négy táblával. 
(Franklin-társulat. 8r. 240 1. ára 2 frt.) 

Balogh János. Csinda. Legsötétebb Afrikában. Keringő. (Deutsch 
Zsigmond. ár. 11 1. ára 1 frt.) 

Balogh János. Egy város a kinek szive van. — (Szentes. Sima Ferencz 
nyomdája. 8r. 30 1. ára ?.) 

Balogh Károly György. Történetpolitikai tanulmányok Eugen Savoya 
herczege életrajzához. (Zenta. Klenóczky és Biró. 8r. 127 1. egy arczképpel 

C és két térképpel, ára 1 frt.) 
Bánfi János. A rongyszedó' fia. Elbeszélés az ifjúság és nép számára. 

Második kiadás. (Ifjúsági és népkönyvtár. 1. sz. Kókai Lajos. 16r. 201 1. 
ára 50 kr.) 

Bánfi János. A varróleány. Elbeszélés az ifjúság és nép számára. 
Második kiadás. (Ifjúsági és népkönyvtár. 2. sz. Kókai Lajos. 16r. 141 1. 
ára 50 kr.) 

Bánfi János. A drótos fiu. Elbeszélés az ifjúság és nép számára. 
Második kiadás. (Ifjúsági és népkönyvtár. 7. sz. Kókai Lajos. 16r. 115 1. 
ára 50 kr.) 

Bárány Ignácz. Magyar nyelvkönyv. II. füzet. Nyelvoktatás az össze
tett mondat körében. A népiskolák IV. osztálya növendékeinek fölfogásához 
alkalmazott feladatokkal. Átdolgozta Bárány Gyula. 13. kiadás. (Lauffer Vilmos. 
8r. 95 1. ára 40 kr.) 

Bárány Ignácz. Nyelvgyakorlatok. III folyam a népiskola 4—6. osztálya 
növendékeinek fölfogásához alkalmazott nyelvtani gyakorlatok. 5. kiadás. 
(Lauffer Vilmos. 8r. 59 1. ára 28 kr.) 

Baranyai Gyula. Természetrajz a népiskolák 5. 6. és ismétlő osztályai 
számára. A miniszteri tanterv alapján, 96 képpel. (Pozsony. Stampfel Károly. 
8r. 104 1. ára 36 kr.) 

Barátkozás, A. Olaszból fordította Bányik Ignácz. II. kiadás. (Kalocsa. 
Malatin Antal nyomdája. 8r. 123 1. ára 30 kr.) 

Barla Kálmán és Paulay Ödön. A magyar nemzeti irodalomtörté
nelem rendszeres áttekintése középiskolai segédkönyvül és magánhasználatra. 
(Grill Károly. 8r. 40 1. ára 40 kr.) 

Barna J. Földrajz a népiskolák IV. osztálya számára a min. tanterv 
alapján. I. rész. Második jav. kiadás. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 45 1. ára 20 kr.J 

Barna J. Rendszeres német nyelvtan és olvasókönyv a középkeres
kedelmi iskolák I. osztálya számára. I. rész. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 189 1. ára 
1 frt 20 kr.) 

Barna J. Német nyelvgyakorló különös tekintettel az ujabb helyes 
irásra. Népiskolák felsőbb osztályai számára. III. kiadás. (Dobrowsky és Franke. 
8r. 112 1. ára ?.) 
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Barna, Hajnal. Sretvizer és Szőke. Német olvasókönyv népiskolák 
használatára. (Dobrowsky és Franke. 8. 219 1. ára ?) 

Baróti Lajos és Csánki Dezső. Magyarország története középiskolák 
alsó osztályai és polgári fiúiskolák számára. Térképekkel és illustrácziókkal. 
(Lampel Róbert. N. 8r. 192 1. ára 1 frt.) 

Baróti Lajos és Csánki Dezső. Ugyanaz. Polgári és felsőbb leány
iskolák számára. (Lampel Róbert. N.8r. 192 1. ára 1 frt.) 

Bársony István. Dobogó szivek. (Szépirodalmi könyvtár. XII. Szép
irodalmi könyvtár kiadóhivatala. 8r. 159 1. ára 1 frt.) 

Barta Béla. A legfőbb kir. kegyúri jog és a magasabb kath. egyházi 
javadalmak betöltése. (Hunyadi Mátyás. 8r. 37 1. ára ?) 

Bartal Antal és Malmosi Károly. Titi Livii ab űrbe condita liber 
XXI. et XXII. Bevezetésekkel és magyarázatokkal ellátva. Két térképpel. 
Harmadik kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. K.8r.XXXII. 155 1. ára 
90 kr.) 

Bartal Aurél. Pozsony vármegye lótenyésztése. (Pozsony. Stampfe], 
Eder és társai nyomdája. 8r. 15 1. ára ?) 

Bartha Béla. Toldozás vagy reform. (A jogi szakoktatás s különösen 
a kötelező doktorátus helyettesítésének kérdéséhez.) Csáky Albin gróf m. kir. 
vallás és közoktatási miniszter ur figyelmébe ajánlva. (Eperjes. Révai Samu. 
N.8r. 32 1. ára 40 kr ) 

Bartha Béla. A házassági jog reformja. A «Kassai jogi Közlöny» külön
lenyomata. (Kassa. Koczányi és Vitéz. 8r. 18 1. ára 20 kr.) 

Bartók Lajos. Régi lant. (Szépirodalmi könyvtár. XI. Szépirod. könyv
tár kiadóhivatala. 8r. 152 1. ára 1 frt.) 

Bátor Izidor. Aratáskor. 10. eredeti magyar népdal. Énekhangra 
zongora kísérettel. (Deutsch Zsigmond. ét. 11 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Battlay Imre. A végszükség joga. (Adalék a magyar büntető törvény
könyv 80. §-hoz.) (Kassa. Mildner Ferencz. 8r. 76 1. ára 50 kr.) 

Battonyai Ödön. Czégek kézikönyve az ország területén törvény-
székileg bejegyzett kereskedelmi czégekről. Tartalmazza a czégek jogviszo
nyait feltüntető adatokat is. A nm. kereskedelemügyi miniszter ur engedélye 
következtében a «Központi Értesítő» ez. hivatalos lap okmánytárának fel
használásával. 1876-1891. (Lampel Róbert. 4r. 607, 159, 110, 1041. ára 12 frt.) 

Battonyai Ödön. Ugyanaz. 1891. III. pótfüzet. (Lampel R. 4r. 104 1. 
ára 3 frt.) 

Baumgarten Izidor. A feltételes elitélésről. (Magyar jogászegyleti 
értekezések. 56. füzet. Franklin-társulat nyomdája. 8r. 17 1. ára 20 kr.) 

Baumgarten Izidor, Márkus Dezső. Bodor László, Illés Károly. A 
feltételes Ítéletekről. A magyar jogászegylet vitájának folytatása 1890. novem
ber 29. (Magyar jogászegyleti értekezések. 58. Franklin-társulat. 8r. 30 1. ára 
20 kr.) 

Beck Hugó. Tanulmányok a biztosítási jogból különös tekintettel a 
magyar biztosítási törvényre. (Grill Károly könyvkereskedése. 8r. 196 1. ára 
1 frt 60 kr.) 



A magyar irodalom 1891-ben. 7 

Bede Jób, Fekete Béla. Kovács Dezső. Trifolium. Elbeszélések. (Kolozs
vár. 8r. 174 1. ára 1 Ért.) 

Bedő Albert. Erdő-őr. vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben. Az országos erdészeti egyesület által pályadíjjal jutalmazott 
munka. 6. kiadás. (Szerző. 8r. 304 1. 96 fametszettel, ára 3 frt.) 

Beiméi Lajos. Sorsolási évkönyv számos hasznos tudni valóval 1892. 
(Schlesinger és Kleinberger nyomdája. 8r. 48 1. ára ?) 

Bein Károly. A kis lepkegyűjtő. Utasítás a kiválóbb lepkék megisme
résére és gyűjtésére. Németből fordítva és a hazai viszonyokra alkalmazva. 
(Lauffer Vilmos. N.8r. 61 1. ára 1 frt.) 

Bein Károly. A kis bogárgyüjtő. A bogarak ismertetése és utasítás 
azoknak gyűjtésére. A német eredetiből fordítva. (Lauffer Vilmos. 8r. 68 1. 
ára 1 frt.) 

Beivinkler Károly vízvédmürendszerére vonatkozó előterjesztés és a 
fővárosi albizottmány véleményére vonatkozó észrevételek. (Rudnyánszky 
nyomdája. 2r. 5 1. ára ?) 

Beksics Gusztáv. Közigazgatásunk reformja és nemzeti politikánk. 
(Grill Károly könyvkereskedése. 8r. 203 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Beksics Gusztávné (Bogdánovich György.) Egy humánus háziúr 
élményei. Regény. (Pallas. 8r. 98 1. ára 60 kr.) 

Békefi Rémig. A zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi cziszterczi 
apátságok története. 1. kötet. A pilisi apátság története. 1184—1541. (Pfeifer 
Ferdinánd. K.4r. 527 1. és 1 tábla, ára 5 frt.) 

Belicza József. Magyar nyelvtani kézikönyv. I. füzet. A népiskolák 
II. osztálya növendékei számára mondattani alapon, ötödik kiadás. (Lampel 
Róbert. K.8r. 46, II 1. ára 15 kr.) 

Beliczay Gyula. A zene elemei iskolai és magánhasználatra. (Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. 8r. VIII, 120 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Belot Adolf. A rendszeres férjek. Vígjáték három felvonásban. Fran-
cziából Bérezik Árpád és Toldy István. II. kiadás. (Franklin-társ. 8r. 118 1. 
ára 40 kr.) 

Belot Adolf. A jégasszony. (Párisi salonregény.) Francziából fordította 
Mignon. (Gerő és Kostyál. K.8r. 176 1. ára 60 kr.) 

Belot Adolf. Tüzes asszony. (Párisi salonregény.) Ford. Ilosvai Hugó. 
(Gerő és Kostyál. K.8r. 134 1. ára 60 kr.) 

Bélyeg- és illetéki törvények és szabályok gyűjteménye és a betű
rendes bélyeg- és illetéki díjjegyzék magyarázva az azokra vonatkozó p. ü. 
közig, birósági döntvényekkel és miniszteri rendeletekkel. Függelékül száza
lékos illetéki díjtáblák és 6°/0 késedelmi kamattáblák. Jegyzetszélű kiadás. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 5H2 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Bencze Samu. Emlékbeszód, melyet Széchenyi István gróf születésé
nek 100-dik évfordulója alkalmával 1891. szeptember 21-én a sajógömöri 
ág. hitv. ev. polgári iskola által rendezett ünnepen tartott B. S. (Buschmann 
Ferencz. 8r. 8 1. ára?) 

Benedek Lajos. Az erdélyi részek helységnévtára. A legújabb köz
igazgatási, törvényszéki, telekkönyi, illetékkirovási, adófelügyelői és adóhiva-
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tali, valamint postai beosztás szerint, közhivatalok és magánosok használatára. 
(Kolozsvár. Stein János. N.8r. 245 ]. ára 2 frt.) 

Beniczkyné-Bajza Lenke. Osztatlanul. Elbeszélés. (Egyetemes regény
tár. 47. füzet. Győr. Grosz Gusztáv és Testv. 16r. 68 1. ára 10 kr.) 

Beniczkyné-Bajza Lenke. Divatos házasság. Szinmű négy felvonásban. 
(Singer és Wolfner. K.8r. 152 1. ára 60 kr.) 

Beniczkyné-Bajza Lenke. Rang és pénz. Regény két kötetben. I. II. köt. 
(Egyetemes Regénytár. VI. évf. VI. VII. kötet. Singer és Wolfner. 8r. 174-, 
186 1. Egy kötet ára 50 kr.) 

Benő János. A kisújszállási Casino-Egylet története. (Kis-Ujszállás. 
8r. 24 1. ára?) 

Benyovszky Móricz gróf saját emlékiratai és útleírásai. Képekkel, 
térképekkel, autographokkal stb. Angolból fordítva. Második kiadás. 2 kötet. 
(Ráth Mór. N. 8r. 351, IV; 423, II 1. A két kötet ára 6 frt 60 kr.) 

Benyovszky Móricz gróf életrajza, saját emlékiratai és útleírásai. 
Képekkel stb. IV. kötet. 2. fele. Életrajz. (Ráth M. N.8r. 257—310, LIX 1. 
ára 1 frt.) 

Beosztása, Kir. ítélőtáblák, kir. törvényszékek és kir. járásbíróságok 
személyzeti és területi, hiteles adatok alapján összeállítva az 1890. XXV. 
törvényczikkel. (Singer és Wolfner. 8r. 55 1. ára 40 kr.) 

Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. II. köt. 
6. kiadás. (Athenaeum részvény-társulat. 8r. 414 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Beran Oszkár. Temesvár és vidéke Írásban és képben valamint kalauz 
a Temesvárott 1891-ben tartandó kiállításon. Temesvár mit Umgebung in 
Wort und Bild sowie Führer durch die Ausstellung. (Städtebilder und Land
schaften aus aller Welt. Nr. 111. Zürich. Rösch G. F. 8r. 117 1. ára 45 kr.) 

Bérezik Árpád. A közügyek. Vígjáték 1 felvonásban. (A nemzeti 
színház könyvtára. 7. füzet. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 28 1. ára 40 kr.) 

Bérezik Árpád. Egy szellemdús hölgy, vígjáték. (Nemzeti színház 
könytára. 86. szám. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 26 1. ára 40 kr.) 

Bérezik Árpád. Ádám és Éva. Vígjáték egy felvonásban. Fournier 
és Meyer. Chasse croisé. Vígj. egy felvonásban. Francziából ford. Toldy István. 
2. kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 111 1. ára 40 kr.) 

Berecz Ede. A zene alapelmélete és az összhangzattan elemei rövid 
műszótárral iskolai és magánhasználatra. Harmadik teljesen átdolgozott kiadás. 
(Dobrowsky és Franke. 8r. 76 1. ára 60 kr.) 

Bereczky Sándor. Bibliai történetek. Protestáns népiskolák számára. 
(A Luther-társulat kiadványai. VIII. Kókai Lajos. 8r. 152 1. ára 40 kr.) 

Berényi Pál. A logismografia. (Uj olasz kettős könyvvitel.) Olasz irók 
művei alapján ismertetve. (Sopron. Schwarz Károly. 8r. 48 1. ára 50 kr.) 

Berge F. Képes természetrajz az ifjúság számára. Németből fordította 
és a magyar viszonyokra való tekintettel átdolgozta Bein Károly. 300 képpel. 
16 szinnyomatu táblán és több mint 100 ábrával a szöveg közt. (Lauffer 
Vilmos. N.8r. 145 1. ára 2 frt 80 kr.) 
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Berger Antal. Bács-Bodroghmegyei czímtár (útmutató.) Adressenbuch. 
(Zombor. Schön Adolf könyvkereskedése. 8r. 84 1. ára 80 kr.) 

Berki József. Költeményeim. I. kötet. Dalok. (Foktő. Szerző. 16r. 
258 1. ára 25 kr.) 

Bernát István. Segíts magadon és Isten is megsegít. A rochdalei taká
csok története és sikerei. G. J. Holyoake műve után. (Franklin-társ. nyomdája. 
8r. 76 1. ára 30 kr.) 

Beszédek, A kir. József-műegyetem 1891/92. tanévének megnyitásakor 
tartott. (Pesti Lloyd-társulat nyomdája. 8r. 42 1. ára?) 

Betétek, Telekkönyvi. Az 1891. XVI. t.-cz. 1886. XXIX. t.-cz. és 1889. 
XXXVIII. t.-cz. szerkesztésére vonatkozó törvényczikkek módosításáról és 
pótlásáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátta Imling Konrád. 
(Ráth Mór. 8r. 20 1. ára 40 kr.) 

Bezerédy Amália. Flóri könyve, 120 benyomott képpel. (Franklin-társ. 
nyomdája. 8r. 143 1. ára 80 kr.) 

Biblia, Szent, azaz istennek ó és új testamentomában foglaltatott 
egész szentírás, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. (Brit- és külföldi 
bibliatársulat. N.8r. 908, 306 kéthasábos lap, ára ?) 

Biró Géza. Útmutatás a kipusztult szőlők újra telepítéséhez. Külön
lenyomat a «Falusi Gazda» ez. lapból. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 
28 1. ára 20 kr.) 

Biró Pál. A magyar királyi honvédelmi minisztérium működése az 
1877—1890. években. I—II. kötet. (Pallas részv.-nyomda. 4r. 399, 472 1. ára?) 

Bizottság, A közösügyek tárgyalására a magyar országgyűlés által 
kiküldött s ő felsége által 1891. évi november hó 9-re Bécsbe összehívott, 
irományai, jegyzőkönyve, naplója, határozatai 1892. évre. Hiteles kiadás. 
(Pesti könyvnyomda-részvénytársulat. 4r. 365, 63, 124, 2, 20 1. ára?) 

Blaga József, A figyelem problémája psychologiai és paedagogiai 
szempontból. (Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 8r. 48 1. ára ?) 

Blum Béla Az örökség megszerzéséről. A hazai jogtörténet és az 
összehasonlító jog szempontjából, tekintettel az örökösödési eljárásra vonat
kozó törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslatra. (Pécs. 
Engel Lajos. 8r. 54 1. ára 60 kr.) 

Bodnár Zsigmond. A magyar irodalom története. I. köt. 1—8. füzet. 
(Singer és Wolfner. 8r. LIV, 508 1. Füzetenkint 60 kr.) 

Bodnár Zsigmond. A magyar irodalom története. I. kötet. (Singer és 
Wolfner. 8r. LIV, 508 1. ára 4 frt 50 kr.) 

Bodrogi Lajos. Kende Mihálynak az ungvári kerület országos kép
viselőjének, üzenetet küld Kecskemétről (Tóth László nyomdája. 8r. 15 1. ára?) 

Boga Károly. Földrajz népiskolák 5—6. osztálya számára. (Méhner 
Vilmos. 8r. 68 1. ára? 

Bognár Endre. A lovászpatonai ág. hitv. ev. gyülekezet évkönyve. 
1887—1890. (Sopron. Litfass Károly nyomdája. 8r. 21 1. ára?) 

Bohn-Birly Emma. Ella. Beszély. (Veszprém. Krausz A. fia nyomdája. 
8r. 83 1. ára 50 kr.) 

Bóján László. Temesvármegye földrajza a miniszteri tanterv szerint 
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a temesvári és temesmegyei népiskolák III. osztálya számára. Több ábrával 
és szemléleti képpel. (Lampel Róbert. 8r. 35 1. ára 30 kr.) 

Bókai Árpád. Jubiláris dolgozatok az orvostan körébó'l. Korányi 
Frigyes negyedszázados tanári működésének megünneplésére. írták : Kétli 
Károly, Eliscber Gyula, Takács Endre, Irsai Artbur, Bókai Árpád, Schwarz 
Arthur, Déri Zsigmond, Stern Samu, Gyurmán Emil, Hirschler Ágoston, 
Udránszky László, Terray Pál, Polyák Lajos, Mann Mór, Pollák Siegfried, 
Friedrich Vilmos, Tauszk Ferencz, Vas Bernát, Korányi Sándor, Weiszmann 
Frigyes, Fodor Géza. (Négy tábla melléklet.) (Grill K. N.8r. 313 1. ára 4 frt.) 

Bókai Árpád. Ujabb gyógyszerek. Gyakorló orvosok és gyógyszeré
szek igényeire tekintettel. (Grill Károly. 8r. 346 1. ára 3 frt 40 kr.) 

Bókai János. Gyermekgyógyászati kórrajzok. Közreműködtek: Brück 
Miksa, Ekey Antal, Grosz Gyula, Szegő Kálmán, Hainiss Géza, Pataky Jenó', 
Szontagh Felix, Vámos Gyula, Bókai János. (Dobrowsky és Franke. 8r. 
187 1. és IV tábla, ára 1 frt 20 kr.) 

Bolanden Konrád. Az ultrámontánok. Korregény 2 kötetben. Fordította 
és kiadta Jagicza Lajos. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8r. 230, 294 1. 
ára 2 frt.) 

Boros György. A jó gyermek könyve. Erkölcsi elbeszélések és sza
bályok. Elemi iskolák 1. és 2. oszt. számára. (Kolozsvár. Lehmann és Báldi. 
8r. 60 1. ára 20 kr.) 

Boross Mihály. Énekek éneke az én jegyesemhez. (Székesfehérvár. 
Klökner Péter. K.8r. 46 1. ára 30 kr.) 

Bosnyák Zoltán. A gyámügyi közigazgatás reformja. (Révai testvérek. 
N.8r. 49 1. ára 30 kr.) 

Bossányi József. ö- és új-szövetségi bibliai történetek. Businger nyo
mán átdolgozva. Ő szentsége XIII. Leo pápa elismerő levelével és püspök 
helybenhagyásával. (Ungvár. Lévai Mór. K.8r. 303 1. ára 48 kr.) 

Bozóky Árpád. Az osztrák-magyar unió. A két állam közjogi kap
csolatának múltjai, mai állása és jogi természete. (Szerző. 8r. 64 1. ára 60 kr.) 

Bozóky Alajos. A köteles részről. Második kiadás. (Nagyvárad. Ungár 
Jenő. 8r. 242 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Bozóky Alajos. A jogi személyekről. (Dissertatio habilitationalis.) 
Második kiadás. (Nagyvárad. Ungár Jenő. 8r. 118 1. ára 60 kr.) 

Bozóky Alajos. Az ausztriai magánjog rendszere. 1. füzet. (Pallas. 
8r. IV, 256 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Bozóky Alajos. Az ausztriai magánjog rendszere. (Pallas. N.8r. XIII, 
639 1. ára 4 frt 50 kr.) 

Böjthe Ödön. Hunyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes csa-
ládainak története, tekintettel a birtokviszonyokra. (Müller Károly nyom
dája. 4r. 307 1. ára?) 

Bölöni László. A magyar örökösödési eljárás és a hagyatéki hatósá
gok szervezése. (Ajánlva a törvény tervezők különös figyelmébe.) (B.-Csaba. 
Lepage Lajos. 8r. 335 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Böngéríi János. Mesék hét-nyolcz éves gyermekek részére. (Lampel 
Róbert. 8r. 38 1. ára 50 kr.) 
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Böngérfi János. Regék és elbeszélések hazai történelmünkből. 9—10 
éves gyermekek részére. (Lampel Róbert. 8r. 57 1. ára 60 kr.) 

Böngérfi János. Vezérkönyv az elemi iskolai történettanításhoz. 
Tanítójelöltek, tanítók, neveló'k és hitoktatók részére. A «Budapesti Tanító
egyesület» által megdicsért pályamű. (Lampel Róbert. 8r. VIII, 158 1. ára 
1 frt 20 kr. 

Böngérfi János. Az elemi iskolai történettanítás. Irányadóul tanítók 
és nevelők részére. A «Budapesti Tanítóegyesület» által megdicsért pályamű. 
(Lampel Róbert. 8r. VIII, 28 1. ára 40 kr.) 

Brády Albert ifj. Pitypalaty. Költemények. (Kolozsvár. Márton Kálmán. 
16r. 136 1. ára 1 frt.) 

Branisce Valér. Muresianu András. (Szerző. 8r. 29 1. ára ?) 
Brassó város és környéke új kalauza, Zajzon, Élőpatak, Málnás, 

Tusnád, Kovászna ós Borszék érintésével. (Brassó. 8r. 43 1. egy térkép, táv
lati kép és számos illustráczió, ára ?) 

Braun Józsefnek előterjesztése a m. kir. államvasutak igazgatóságá
hoz Budapesten a sátorosi kőbányában fektetendő új kezelési vágány enge
délyezése iránt. (Id. Poldini Ede és társa. 2r. 4 1. ára ?) 

Breuer Szilárd. Tűzoltói útmutatások községi tűzoltók számára. 2. 
kiadás. (Márkus Samu nyomdája. 8r. 74 1. ára ?) 

Bródy Sándor. Színészvér. Két szőke asszony. A halott. A bölény. 
Tanulmányfejek. A boldog szerelemről. (Lampel Róbert. 8r. 426 1. ára 2 frt.) 

Bromovicz József. A Morse-féle villanydelejes jelzések a magyar és 
közös vasutaknál. 4 táblán 164 ábra-melléklettel. (Grill Károly. 8r. 183 1. 
ára 2 frt 60 kr.) 

Brünner János. A portomentességi törvény és szabályrendeletek gyűj
teménye. (Tata. Özv. Kopasz Józsefné nyomdája. 8r. 141 1. ára 60 kr.) 

Bukuresti B. János. Gazdasági számoló. Tanuló és gyakorló gazdák 
számára. I. rész. Számtan, Harmadik jav. kiadás. (Kassa. Koczányi és Vitéz. 
8r. 251 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Bunyitay Vincze. Nagyvárad természetrajza. Egy geológiai térképpel 
és egy szín-, egy fénynyomattal és két rajzzal. (Nagyvárad. Kutasi D. N.8r. 
279 1. ára 2 frt.) 

Burnett. A kis lord. Elbeszélés. (Révai testvérek. 8r. 222 1. ára 
1 frt 80 kr.) 

Burnett. Sárika története. Elbeszélés. (Révai testvérek. 8r. 91 1. 
ára 80 kr.) 

Busch Vilmos után Cziklay Lajos. Marczi és Miska két lurkó furfang
jai hét énekben 96 torzrajzzal. (Lampel Róbert, ér. 53 1. ára?) 

Busch Vilmos után Cziklay Lajos. Ugri Matyi. A vészmadár. A fuvó-
puska. A fürdő. (Lampel Róbert. 4r. 49 1. a két kötet ára 3 frt 60 kr.) 

Búza János. Növénytan. Középiskolák V. osztálya részére. 2. kiadás. 
(Gymnasiumi könyvtái-, 16. kötet. Sárospatak. Főiskola. 8r. 193 1. 183 ábrá
val, ára 1 frt 20 kr.) 

Búza János. Ásványtan és geológia vegytani előismeretekkel. 2. kiadás. 
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(Gymnasiumi könyvtár. V. kötet. Sárospataki ev. ref. főiskola nyomdája. 8r. 
159 1. ára 1 frt.) 

Búza Sándor. A keresztény szeretet leánya. Emlékirat. (Szatmár. 
Litteczky és Reizer. K.8r. 144 1. ára 60 kr.) 

Bűnesetek, Nevezetesebb. III. kötet. A budapesti kir. törvényszék 
levéltárából összeállítja Kossután y Géza. 1. Egy modern házasság. 2. Az 
amerikai feleség. 3. A bőrönd titka. 4. Egy halálitélet 200 év előtt Pesten. 
5. A két díjnok. (Lampel Róbert. 8r. 1Ő9 1. ára 1 frt.) 

Bűvész-kártyák utasítással. (Székesfehérvár. Singer Ede. VII kártya, 
ára 10 kr.) 

Bydeskúty Sándor. Az osztrák-magyar monarchia véderejének szer
vezete. (Lampel Róbert. 8r. 415 1. ára 8 frt.) 

Byron. Manfred. Drámai költemény. Fordította Ábrányi Emil. (Singer 
és Wolfner. K.8r. 98 1. ára 1 frt.) 

Campbell Tamás. Shakspere életéről és drámáiról. Angol eredetiből 
közli : Sebesy Alajos. (Csorna. Szerző. 8r. 202 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Campe és Cooper. Beszélyek távoli világrészekből. Fordította Győry 
Ilona. (Lauffer Vilmos. 8r. 133 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Carmen Sylva. Ki kopog ? Elbeszélés. Bevezetésül : Egy rajz. Irta 
Pierre Loti, francziából fordította Wohl Janka. (Athenaeum. 8r. 254 1. ára 
1 forint.) 

Casinoegylet, A budavári, félszázados története 1841—1891. (Athe
naeum részvény-társulat nyomdája. 8r. 80 1. ára ?) 

Cato bölcs mondásai. Szövegét megállapította, fordította, bevezetéssel 
és jegyzetekkel ellátta Némethy Géza. (Franklin-társ. 8r. 87 1. ára 40 kr.) 

Cato. Ugyanaz. Latinul és magyarul. (Franklin-társ. 8r. 132 1. ára 60 kr.) 
Caviar ! Franczia anekdoták. (Gerő és Kostyál. 32r. 126 1. ára 40 kr.) 
Cellini Benvenuto önéletírása. Olaszból ford. Bianchi. Camerini, Goethe 

és mások kiadása után bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Szana Tamás. 
Számos önálló és a szöveg közé nyomott képpel. II- kötet. (Ráth Mór. 8r. 
V, 277 1. ára 4 frt.) 

Cherven Flóris és Schneider János. Egyetemes földirati tankönyv 
reáliskolák számára. A legújabb min. tanítási terv szerint s az uj polgári 
változások tekintetbevételével. II. kötet. Ázsia, Afrika. Amerika és Ausztrália. 
Harmadik, lényegében változatlan kiadás. (Lampel R. 8r. 107 1. ára 80 kr.) 

Chorenei Mózes. Nagy-Örményország története. (Szamosujvár. Todorán 
Endre nyomdája. 8r. 199 1. ára?) 

M. Tullii Ciceronis in M. Antonium orationum philippicarum I—II. 
et XIV. Bevezetéssel ellátta és magyarázta Iványi (Panyák) Ede. (Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. 8r. 192 1. ára 1 frt.) 

Cicero, M. Tullius, első, második és tizenkettedik philippikája. II. fiiz. 
Ford. és magyarázta Némethy Géza. (Tanulók könyvtára. 57. füzet. Pozsony. 
Stampfel Károly. 8r. 65—128 1. Füzetje 30 kr.) 

Cicero. M. Tullius, válogatott levelei. Fordította s jegyzetekkel kisérte 
Bozóky Alajos Második kiadás. I—III. füzet. (Nagyvárad. Ungár Jenő. 16r. 
64, 128, 224 1. Egy füzet ára 25 kr.) 
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Cicero, M. Tullius. I. II. és XIV. philippikája. Fordította s jegyzetekkel 
kisérte Bozóky Alajos. Második kiadás. I—III. füzet. (Nagyvárad. Ungár Jenő. 
16r. 144, 208 1. Egy füzet ára 25 kr.) 

Clio. Mondafüzér. A különböző népek őskorából és a lovagkorból. 
Az ifjúság számára. Számos képpel. (Ifj. Nagel Ottó. 4r. 244 1. ára 3 frt 60 kr.) 

Colemann John. Gurly egy színész története. Angolból fordította 
Szigethyné Szalay Erzsike. (Egyetemes regénytár. VI. 5. Singer és Wolfner. 
8r. 158 1. ára 50 kr.) 

Compass, Magyar. Pénzügyi évkönyv. (Horvát-Szlavonországgal.) 1891 
—92. XIX. évfolyam. Alapította : Mihók Sándor. Szerkesztik : Armbruster 
Jakab és dr. G. Nagy Sándor. (Grill Károly. 8r. VIII, 729 1. ára 6 frt.) 

Concha Győző. A közigazgatási javaslatról. (Hornyánszky Viktor. N.8r. 
96 1. ára 80 kr.) 

Conscience Henrik. A matróz családja. A jó szív. Fordította az eszter
gomi növendékpapság m. egyházirodalmi iskolája. (Ifjúsági könyvtár. I. füzet. 
Esztergom. Laiszky János nyomdája. 8r. 149 1. ára?) 

Cornaro Frigyes velenczei követ jelentései Budavárának 1686-ban 
történt ostromáról és visszavételéről. Magyar fordítással és történeti beveze
téssel ellátta Bubics Zsigmond. Avvisi del Federico Cornaro circa l'assedio 
di Buda nelr anno 1686. Contraduzione ungherese da Sigismondo Bubics. 
(Kiadó. 4r. LXXX, 415 1. 63 képpel, ára?) 

Cornélius. Államosítás és általános szavazati jog. (Révai testvérek. 
8r. 15 1. ára 20 kr.) 

Cristián V. Golumbus Kristóf Amerika felfedezője. Melrose A. képeivel. 
(Lauffer Vilmos. 4r. 10 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Csáky Albin gróf jeles beszéde az elkeresztelés tárgyában a képviselő
házban nov. 27. 1890. Irodalmi stylusból magyarra fordította egy anyanyelvet 
szerető és becsülő hazafi. (Kolozsvár. Stein János. 8r. 36 1. ára 50 kr.) 

Csaplár Benedek vegyes dolgozatai, megjelentek a «Magyar Államá
ban 1890-ben. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 278 1. ára ?) 

Csapodi István. Útmutató a szemészetben. II. rész. 12 ábrával. (Ifj. 
Nagel Ottó. K.8r. VI, 209—454, V 1. ára 2 frt.) 

Csapodi István. Ugyanaz. 52 ábrával. (Ifj. Nagel Ottó. N.8r. XII, 
388 1. ára 3 frt 60 kr.) 

Csapodi István és Gerlóczy Zsigmond. Egészségtan. Népiskolák 
számára. Második jav. kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 52 1. ára 24 kr.) 

Császár Károly. Az egységes középiskola szervezete. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8r. 21 1. ára 30 kr.) 

Császártöltés község szabályrendelete az árvapénzek kezeléséről és 
őrzéséről. (Kalocsa. Malatin Antal nyo ndája. 8r. 26 1. ára?) 

Csávolszky József. A katholikusok autonómiája és az 1871-ki szer
vezeti szabályzat. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 43 1. ára 30 kr.) 

Csecsetka Sámuel. Magyarhoni evangélikus egyházjogtan. 5. füzet. 
(Pozsony. Szerző. 8r. 645—788 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Csengeri János. Homeros Iliása. A nmélt. vallás- és közokt. m. kir. 
miniszter ur megbízásából bő szemelvényekben fordítva, bevezetéssel és jegy-
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zetekkel ellátva. Preller jun. eredeti képeivel. (Eggenberger-féle könyvkeres
kedés. 8r. XVI, 213 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Cserép József. Római régiségek, a gymnasiumi római klasszikus irók 
olvasásához segédkönyvnek. 2. kiadás. (Franklin-társ. 8r. 180 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Cserháti Sándor. A csalamádé termesztése, bevermelése és etetése. 
(Az erdélyi gazdasági egylet könyvkiadó-vállalatának XIV. füzete. IV. évf. 
2. füzet. Kolozsvár. Gámán János örökösei. 8r. 37 1. ára 25 kr.) 

Cséri János. Az egészséges és beteg gyomor. Népszerű útmutató 
gyomor- és bélbetegek számára. (Grill Károly. 8r. 103 1. ára 80 kr.) 

Cserny Károly és Dávid István. Latin stilus-gyakorlatok a gymna-
siumok felsőbb osztályai, különösen a VII. és VIII. osztály számára. III. rész. 
(Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 182 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Csetneky Gábor. Elválaszszuk-e az olvasás tanítását az irás tanítá
sától? Különlenyomat a «Néptanoda» XXIV. évfolyamából. (Pécs. Taizs József 
nyomdája. 8r. 18 1. ára 20 kr.) 

Csiky Gergely. Az atyafiak. Regény. (Franklin-társulat. K.8r. 262 1. 
ára 1 frt 50 kr.) 

Csiky Gergely. A nagymama. Vígjáték három felvonásban. (Olcsó 
könyvtár. 285. sz. Franklin-társulat. 16r. 162 1. ára 40 kr.) 

Csiky Gergely. A nagyratermett. Vígjáték. A m. tud. Akadémia 1889-ki 
pályázatán 200 arany Karácsonyi-dijat nyert. (Olcsó könyvtár. 284-. szám. 
Franklin-társulat nyomdája. 8r. 175 1. ára 40 kr.) 

Csiky Gergely. A zokoli uraság két leánya, elbeszélés. (Olcsó könyv
tár. 280. sz. Franklin-társulat. 8r. 112 1. ára 30 kr.) 

Csiky Gergely. Görögrómai mythologia. II. kiadás. (Franklin-társulat. 
8r. 232 1. képekkel, ára 1 frt 20 kr.) 

Csiky Kálmán. Magyar alkotmány. A honpolgári jogok és kötelességek 
rövid ismertetése népiskolák számára. Második jav. kiadás. (Lampel Róbert. 
8r. 42 1. ára 24 kr.) 

Csillag Károly. Verbőczi Aladár ügyvédjelölt különös jogesetei. I. köt. 
(Szabadka. Kardos nyomdája. 8r. 94 1. ára?) 

Csillag Máté. Eszmény világában. Dráma. (Deutsch Zsigmond és társa. 
8r. 111 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Csippék Ferencz. A legfőbb társadalmi kérdés. Tanulmány a vallás 
és bűnügyi statisztika egymáshoz való viszonyáról. Különlenyomat a « Religio »-
ból. (Rudnyánszky A. nyomdája. 8r. 63 1. ára?) 

Cirié A. Milan újvidéki ügyvéd és Dimitrijevics Demeter képviselőjé
nek Tomics Jása elleni bűnügyben felebbezése a m. kir. Curiához Budapesten. 
(Újvidék. Pajevits A. nyomdája. 8r. 36 1 ára ?) 

Csizmadia Aladár. Tankönyv az osztatlan valamint a vegyes tan
nyelvű népiskolák és ismétlőiskolások számára. 8. kiadás. (Singer és Wolfner 
könyvkereskedése. 8r. 102 1. ára 25 kr.) 

Csorba Ferencz. Obstructio és clôture. (Franklin-társulat. K.8r. 32 1. 
ára 20 kr.) 

Csuday Jenő. A honfoglalás éve. (Szombathely. 8r. 58 1. ára?) 
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Csuday Jenő. A magyarok történelme. 2 kötet. (Szombathely. Özv. 

Seiler Henrikné. N.8r. 4-04, 448 1. A két kötet ára 7 frt.) 
Csukovits János. Levelek öcsémhez az önképzésről. 2. kiad. (Sopron. 

Litfass Károly nyomdája. 8r. 74 1. ára?) 
Csurgay Árpád. Sajó-Szent-Péter város története. (Monographiája.) 

1832—1865. Borsodmegye levéltára, S.-Szt.-Péter községi s a ref. egyház
megyei levéltár és a ngos Losonczy Jenő ur levéltárából nyert adatok alapján 
összeállítva. (Miskolcz. Lővy József fia. 8r. 132 1. ára 10 kr.) 

Csurgay Kálmán. Az állami közigazgatás és a gyógyszerészet. Külön 
lenyomat a «Gyógyszerészi közlöny» 1891. évi 14,15., 16. számaiból. (Pallas 
részvény-nyomda. 8r. 15 1. ára ?) 

Czájlik István. Gsikónevelés. (Az erdélyi gazdasági egylet könyvkiadó 
vállalatának XV. füzete. IV. évfolyam. 3. füzet. Kolozsvár. Gámán János 
örököseinek nyomdája. 8r. 40 1. ára 25 kr.) 

Czapáry Albert. Rózsatenyésztés. I—III. füzet. (Nyíregyháza. Tarczali 
Dezső. 8r. 1—96 1, Füzetje 30 kr.) 

Cziklay Lajos. Kath. hajadonok könyve. (Jó tanácsadó az élet minden 
utaira.) (Pozsony. Lepsényi Miklós. 8r. XIV, 248 1. ára 2 frt.) 

Czim- és lakjegyzék, Budapesti. Hiteles adatok alapján szerk. Janszky 
Adolf. Hetedik évfolyam. 1891—92. (Franklin-társulat. N.8r. 802 1. ára 5 frt.) 

Czím- és névtára, A magyar kir. kereskedelemügyi minisztérium posta-
és távirda-személyzetének és a posta- és távirdahivata]oknak. (Hornyánszky 
Viktor nyomdája. 8r. 843 1. ára ?) 

Czím- és névtára, Magyarország tiszti. 1891. A nagyméltóságú m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úr rendeletéből szerkeszti és kiadja az országos 
magyar kir. statisztikai hivatal. X. évfolyam. (Grill Károly. N.8r. XXIII, 889 1. 
ára 5 frt.) 

Czímer Károly. A szegedi veszedelem. Különlenyomat a «Hadtörténelmi 
Közlemények.» 1891. II—III. füzetéből. (Franklin-társulat. 8r. 44 1. ára?) 

Czímtár, Bács-Bodrogmegyei. Összeállította Berger Antal. (Zombor. 
Schön Adolf. 8r. 104 1. ára 80 kr.) 

Czinke István. A galamb és az olajfalevél. Egyházi beszéd az 1791. évi 
26. t. ez. százéves emlékünnepére. (Sárospatak. Ev. ref. főiskola nyomdája. 
8r. XIII 1. ára 20 kr.) 

Cziráky István. Táblázat az egyenes adók utáni kamattérítés össze
geiről. (Mohács. Bosenthal Márk. K.4r. 12 1. ára 30 kr.) 

Cziríusz Ferencz. Jelentés Bácsbodrogh vármegye népnevelés ügyének 
1889/90. tanévi állásáról. (Zombor. Bittermann N. nyomdája. 8r. 24 1. ára ?) 

Czóbel Minka. Hafia. (Grill Károly. 8r. 109 1. ára 1 frt.) 
Czógler Alajos. Fizikai egységek. A kir. magyar természettudományi 

társulat megbízásából. Két ábrával. (Kilián Frigyes. 8r. 194 1. ára 2 frt.) 
Daday Jenő. A magyar állattani irodalom ismertetése 1881—1890-ig 

bezárólag, tekintettel a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású ter
mékeire is. (Kilián Frigyes. N.8r. VII, 307 1. ára 2 frt.) 

Daempf Sándor. A holt-kézi törvény (lex amorlisationis) Magyar
országon. (Pécs. Taizs József nyomdája. 8r. 140 1. ára ?) 
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Dálnoky Lajos. A harag. Dramolelte egy felvonásban. (Hornyánszky 
Viktor. 8r. 47 1. ára 60 kr.) 

Dalok és népdalok. Magyar, énekhangra zongora kísérettel. 14. 15. sz. 
Tartalom : Vásárhelyi sétatéren... Még azt mondják nincs Szegeden boszor
kány . . . (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 3 1; ára 50 kr.) 

Dalok és népdalok, Magyar, énekhangra zongora kísérettel. 17., 18. 
«A galambom tejbe rnosdik.> «Nem kell a szőke énnekem.> (Rózsavölgyi és 
Társa. 4r. 3 1. ára 50 kr.) 

Dankó Pista. Szegedi bimbók. Négy eredeti magyar dal. Zongorára 
alkalmazta Nemes János. (Szeged. Gömöri Lajos. 4r. 7 1. ára 1 frt.) 

Dankó Pista. Tisza virágok. 4 eredeti magyar népdal énekhangra 
zongora kísérettel. (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 6 1. ára 1 frt.) 

& Dante Alighieri. Isteni színjátéka, fordította Szász Károly. II. rész : 
a purgatórium. (Magyar t. akadémia. 8r. 528 1. ára 3 frt.) 

Dapsy József. Kamatszámítási táblázat tizedes rendszer alapján. (Rima
szombat. Szerző. 2r. 39 1. ára 3 frt.) 

Dárday Sándor. Felső bíróságok gyakorlata. Útmutató a döntvénytár 
ötvennégy kötetének revisiójával. Kiadja a «Jogtudományi Közlöny Szerkesz
tősége». (Franklin-társulat. N.8r. IV. 248, 201, 104, 184, 148, 127 1. ára 6 frt.) 

Darnay Kálmán. Sümeghi casino története annak ötvenedik évfordu
lójára 1841 — 1891. (Székesfehérvár. Márián György nyomdája. 8r. 39 1. ára ?) 

Daudet Alfonz. Egy hajó története. Francziából fordította Tóth Béla. 
(Révai testvérek. 8r. 73 1. ára 80 kr.) 

Dávid István. Latin olvasó- és gyakorlókönyv az I—IV. gymnasiumi 
osztály számára. Schultz-Dávid latin nyelvtanához. Hatodik, lényegében vál
tozatlan kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 318 1. ára 1 frt 20 kr. 

Deák Lajos. Gróf Széchenyi István emlékezete. Felolvasta a Marostorda-
megyei tanítótestületnek 1891. nov. 4. tartott közgyűlésén. (Marosvásárhelyi 
ev. ref. kolleg. nyomdája. 8r. 35 1. ára 20 kr.) 

Dedek Crescens Lajos. A karthausiak Magyarországban. A magyar 
tudományos Akadémia által Oltványi-díjjal jutalmazott pályamű. Előszóval 
ellátta Fraknói Vilmos. 2-ik kiadás. Telegdy László és Nagy Lázár eredeti 
rajzaival. (Wajdits Nándor. N.8r. III, 254 1. ára 2 frt.) 

De Gerando Antonina. Franczia olvasókönyv a felsőbb leányiskolák 
2—4. oszt. számára. Livre de lecture. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 126 1. 
ára 70 kr.) 
• . De Gerando Attila. Velencze. Tizenkét képben. (Méhner Vilmos, 8r. 
108 1. ára 1 frt. 20 kr.) 

Deme Károly. Magyar nyelvtan mondattani alapon. A polgári és közép
iskolák I. és II. oszt. számára. (Lampel Róbert. 8r. 110 1. ára 60 kr.) 

Demek Győző. Matthison hatása irodalmunkra. (Révai Leó. 8r. 49 1. 
ára 40 kr.) 

Demkó Kálmán. A szepesi jog keletkezése, visszonya országos jogunk
hoz és a németországi anyajogokhoz. (Értekezések a történelmi tudományok 
köréből. XV. kötet. 3. sz. Akadémia. 8r. 421 1. ára 40 kr.) 
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Des Combes Henrik. Nemzetgazdaságiam kézikönyv. I. rész. (László 
Albert. 8r. 81 1. ára 1 frt.) 

Deutsch J. és Garai E. Német nyelvtan és olvasókönyv mindkét 
polgári iskolák I. és II. osztályai számára. (Lampel Róbert. 8r. 155 1. ára 80 kr.) 

Deutsch J. és Garai E. Rendszeres német nyelvtan és olvasókönyv 
a középkereskedelmi iskolák I. osztálya számára. (Lampel Róbert. 8r. 197 1. 
ára 1 frt. 20 kr.) 

Deutsch J. és Garai E. Német nyelvtan és olvasókönyv mindkét 
nembeli polgári iskolák I. és II. osztálya számára. Második átdolgozott és 
bőv. kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 189 1. ára 1 frt ) 

Dezső Lajos. Olvasókönyv az elemi népiskolák II. osztálya számára. 
(Népiskolai könyvtár. XV. köt. A «Sárospataki irodalmi kör.» 8r. 142 1. ára 
24 kr.) 

Dezső Miklós. Baranyai zöld szőlő-ojtás, mint a magyar szőlő-gazda 
legsürgősebb teendője. 2-ik kiadás. (Pécs. Engel Lajos. 8r. 32 1. ára 30 kr.) 

Diakris. Lesz-e államosítás? (Dobrowsky és Franke. 8r. 26 1. ára 25 kr.) 
Dietz Sándor. A német és svájczi növénytani intézetek. Kivonat a 

nm. vallás- és közokt. miniszteriumboz az 1888. éven intézett utazási jelen
tésből. (Szerző. 8r. 16 1. ára 20 kr.) 

Disraeli. (Lord Beaconsfield.) Coningsby vagy az új nemzedék. Angol
ból fordította Sugár Fábius. 2 kötet. (Révai testvérek. 8r. 329, 321 1. ára 3 frt.) 

Dittes Frigyes. Népiskolai módszertan. Átdolgozta Gyertyánffi István 
és Kiss Áron. Harmadik kiadás. (Dobrowsky és Franke. 8r. 219, X. 1. ára 
1 frt 60 kr.) 

Dobján László. Temesvármegye földrajza a miniszteri tanterv szerint. 
A temesvári és temesmegyei népiskolák III. osztálya számára. Több ábrával 
és szemléltető képpel. (Lampel Róbert. 8r. 35 1. ára 30 kr.) 

Dóczi Lajos. Vera grófnő. Szomorúmü 3 felvonásban. (Szépirodalmi 
könyvtár. II. évfolyam. 1. kötet. «Szépirodalmi könyvtár» kiadóhivatala. 8r. 
135 1. ára 1 frt.) 

Dóczi Lajos. Csók. Vígjáték. 5. kiadás.. Az akadémia által a gróf 
Teleky-jutalommal kitüntetett pályamű. (Ráth Mór. 8r. 195 1. ára ?) 

Dókus Ragály Ilona. Vera. Eredeti regény. (Pallas részv. társ. 8r. 
221 1. ára 60 kr.) 

Doleschall Alfréd. A házasságon kívül született gyermekek jogi állása. 
(Magyar jogászegyleti értekezések. 66. füzet. Franklin-társulat nyomdája. 8r, 
90 1. ára 50 kr.) 

Doleschall Alfréd. Rövid tartamú szabadságvesztésbüntetések és föl
tételes Ítéletek. (Singer és Wolfner. 8r. 37 1. ára 50 kr.) 

Ifj. Doletsko Ferencz. A vasúti anyagismeret. A vasúti tisztképző 
tanfolyam kiadványa. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 558 1. ára ?) 

Dollinger Gyula. A IV-ik szünidei orvosi cursus tervezete 1891. év 
szeptember 7-től 19-ig bezárólag. (Pesti Lloyd-társulat nyomdája. 8r.. 
22 1. ára?) 

Dollinger Gyula és Suppan Vilmos. Az ifjúság testi neveléséről két 
jelentés. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. K.8r. 152 1. ára 80 kr.) 

Magyar Könyv-Szemle 1891. B 

i » 
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Dömötör Bertalan. Egyházi beszéd az 1790/91, évi XXVI. t.-cz. szen
tesítésének emlékezetére rendelt bálaünnepen 1891. november 29. (Kecskemét. 
Tóth László nyomdája. 8r. 8 1. ára?) 

Döntvényei, A m. kir. pénzügyi közigazgatási biróság, és elvi jelen
tőségű határozatai 1890. évről Összeállította Soóváry Ferencz. (Ifj. Nagel 
Ottó. N.8r. 313 1. ára 90 kr.) 

Döntvénytár a m. kir. Curia, a budapesti kir. Ítélőtábla és a pénz
ügyi közigazgatási biróság elvi jelentőségű határozatai. Kiadja a «Jogtudo
mányi Közlöny» szerkesztősége. Uj folyam. XXVII—XXIX. kötet. (LV—LVIí. 
folyam.) (Franklin-társulat. 8r. XXII, 372, 372, 372 1. ára kötetenkint 2 frt.) 

Drahotuszky Rezső. A nyilvános számadásra kötelezett egyletek és 
vállalatok adó-, illeték- és egyéb ügyeit tárgyazó kézikönyv. A nyilvános 
számadásra kötelezett egyletek és vállalatok élén álló igazgatók, vezérigaz
gatók, ügyvédek, részvényesek stb. számára. (Lampel Róbert. 8r. 254, X 1. 
ára 4 frt.) 

Dubay Miklós. Ujabb megfigyelések a metalloskopia és metallo-
therapia terén. (1888. augusztusától 1891. augusztusáig.) V. közlemény. (Márkus 
Samu nyomdája. 8r. 38 1. ára ?) 

Dubay Miklós, Koller Gyula, Bókay János, Dimer Gusztáv, Csapodi 
István, Bőké Gyula, Ónodi Adolf, Dollinger Gyula, Laufenauer Károly 
és Faragó Gyula. A gyermek testi ápolásáról. Nyolcz ábrával. (Méhner 
Vilmos. 8r. 118 1. ára 50 kr.) 

Dubovszky Gyula. Utasítás a majolika festéshez. Második bővített 
kiadás. (Pfeifer Ferdinánd. K.8r. 59 1. ára 80 kr.) 

Duilhé de Saint-Projet. A keresztény hit természettudományos védelme 
a legújabb kutatások nyomán, fordította a csanádi növendékpapság magyar 
egyházirodalmi iskolája. (Temesvár. Csanádegyházm. nyomda 8r. 437 1. ára ?) 

Id. Dumas Sándor. A saint-cyri kisasszonyok, vígjáték, francziából 
fordította Fái I. Béla. (Olcsó könyvtár. 279. sz. Franklin-társulat kiadása. 8r. 
133 1. ára 30 kr.) 

Duncker C. Radetzky apó könyve. Életkép korának történelmi kereté
ben. Fordította Idrányi Gábor. (Bécs. Radetzky-emlék bizottmánya. N.8r. 
232 1. négy térképpel és több fametszettel, ára 1 frt 50 kr.) 

Éble Gábor. Egy magyar nyomda a XVIII. században. Adalék nem
zeti közművelődésünk történetéhez. Levéltári kútfők nyomán. (Hornyánszky 
Viktor. 8r. 99 1. ára 1 frt.) 

Egressy Benjámin. Bánk bán. Opera. (M. kir. operaház könyvtára. 
1. füzet. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 42 1. ára?) 

Elefánt Mihály. Hit, remény, szeretet. Keresztyén halotti énekek és 
imádságok. Temetkezési teendőkkel és szentírási leczkékkel ellátva. Ágostai 
hitv. evang. számára Harmadik kiadás. (Kókai Lajos. K.8r. 276 1. ára 60 kr.) 

Elemér bácsi. Tündérmesék. Tizennyolcz szines képpel. Jó gyermekek
nek. (Lampel Róbert. 4r. 54 1. ára 2 frt.) 

Élet. Magyar szellemi. Elbeszélések és rajzok a magyar irók és 
művészek életéből. Szerkesztette Igmándi Mihály. (Hornyánszky Viktor nyom
dája. 8r. 212 1. képekkel, ára ?) 

m 
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Életrajzok, Magyar történeti. Szerkeszti Szilágyi Sándor. 1891/92. 
évfolyam. 1—5. füzet. (L. Szádeczky Lajos, Marczali Henrik, Szilágyi Sándor.) 

Eljárás a hullák körül, a temetkezésről és a temetőről. (Nagy-Kanizsa. 
Fischel Fülöp. 8r. 16 1. ára 16 kr.) 

El járás , Boszniai és herczegovinai bűnvádi. Az 1891. évi január 30-án 
kelt törvény és a reá vonatkozó törvények, szabályzatok, utasítások és ren
deletek. Jegyzetekkel ellátott kézi kiadás. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 472. 1. ára 1 frt.) 

Elmélkedések az Isten igaz ismerete és a népek bölcs kormányzásá
ról. (Szeged. Várnai L. könyvnyomdája. 8r. 8 1. ára ?) 

Előterjesztése, A közös minisztérium, a magyar országgyűlés bizott
ságához, melylyel az osztrák-magyar monarchia közös kiadásainak és bevé
teleinek 1892. évi előirányzata tárgyalás végett bemutattatik. 1 —18. füzet. 
(Bécs. Cs. és kir. udvari- és államnyomda. 4r. 33, 35, 3, 1, 342, 16, 58, 3, 
11, 251, 7, 1, 23, 1, 6, 11, 111, 22 1. ára?) 

Elvei, A magyar helyesirás, és szabályai. 6. kiadás. (Magyar tudomá
nyos Akadémia. 8r. 30 1. ára ?) 

Ember György. Csak egy «is*. Regény. (Nagyvárad. Láng József. 
K.8r. 210 1. ára 1 frt.) 

Ember János . Pápaszem nélkül. (Ungvár. Lévai M. 8r. 1 J 3 1. ára 60 kr.) 
Emericzy Géza. Földrajz a népiskolák V. osztálybeli növendékei 

számára. A haza és az osztrák-magyar monarchia politikai szervezete : ezek
nek és az öt földrész bővítő és kiegészítő ismertetése. 3 a szöveg közé nyo
mott fametszettel. Negyedik, átnézett kiadás. (Dobrowsky és Franke. 8r. 
83 1. ára 20 kr. 

Emer iczy Géza, Gyertyánffy István, Kiss Áron. Falusi iskolások 
könyve. Osztatlan népiskolák számára. Harmadikátdolgozott kiadás. (Dobrowsky 
és Franke. 8r. 376. 1. ára 60 kr.) 

Emke uti-kalauz Magyarország erdélyi részében. Összeállítva a fiók
választmányok, számos erdélyrészi iró valamint az egyesület irodalmi szak
osztálya s az illetékes hatóságok és intézmények közreműködésével. Az 
erdélyi rész turista térképével, öt darab térrajzzal és egy térképhálózattal. Az 
Emke tulajdona. Második ezer. Minden jog fentartásával. (Kolozsvár. Horatsik 
János. 16r. XII, 340 1. ára 1 frt.) 

Emlékbeszédek, A magyar tudományos Akadémia elhunyt tagjai 
fölött tartott. VI. kötet. 11, 12, 13. 14, 15. szám. VII. k. 1. sz. (L. Szvorényi 
József, Matlekovics Sándor, Hampel József, Pech Antal, Pór Antal, Ortvay 
Tivadar.) 

Emlékirata, A magy. ev. reform, tanítók első országos gyűlésének 
az 1891.* évi egyetemes egyházi zsinathoz intézett. Kiadta Kiss Sándor. 
(Neuwald Illés nyomdája. 8r. 47, 19 1. ára 30 kr.) 

Emlékirata, A tanítóképző intézeti tanárok országos egyesületének. 
Az 1890. évi augusztus 18—19. tartott közgyűlés határozatai. Gróf Csáky 
Albin vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszterhez, felterjeszté az egye
sület választmánya. (Egyetemi nyomda. 8r. 42 1. ára ?) 

Emlékirata, Az ev. ref. theologia akadémiák, a supplicatio érdekében, 
(Sárospatak. Ev. ref. főiskola nyomdája. 8r, 23 1. ára ?) 

B* 
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Emlékiratok (folyamodványok) gróf Csáky Albin vallás- és közoktatás
ügyi magy. kir. miniszterhez, felterjeszté a magyarországi néptanítók országos 
bizottsága. Közrebocsátja Somlyay József. (M. k. egyetemi nyomda. 8r. 43 1. 
ára ?) 

Emlékek, Pécsi. Fényképészeti felvétel. (Pécs. Valentin Károly fia, 
16r. . . . ára 1 frt.) 

Emlékkönyv. A délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum-
társulat épületének és gyűjteményeinek 1891. évi augusztus 29. történt ünne
pélyes megnyitása alkalmából. Szerkesztette Patzner István. (Temesvár, 
Csanád-egyházmegyei nyomda. 8r. 91 1. ára ?) 

Emlékkönyve, Az országos magyar gazdasági egyesület. Szerkeszti 
Galgóczy Károly. Az emlékkönyv Vl-ik füzete. (Brózsa Oltó nyomdája. 8r. 
169 1. ára ?) 

Emlékkönyve, A Károlyi-biblia háromszázados örömünnepének, Kiadta 
a «Károlyi emlékbizottság.» Szerkesztette Radácsi György. (Sárospatak. Ev. 
ref. főiskola nyomdája. 8r. ára 1 frt 25 kr.) 

Emléklapjai, Az ág. hitv. ev. bányakerület püspökavató Örömünne
pének. Közzéteszi Händl Vilmos. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 42 1. 
ára ?) 

Emlékünnepély melyet Czékus István püspök emlékezetére ült az 
eperjesi evang. ker. collegium 1890. június 8. (Eperjes. Kósch Árpád nyom
dája. 8r. 22 1. ára ?) 

Emmerling Vilmos Károlynak felebbezése Budapest fó'város tanácsához 
a hirdetmények felragasztása tárgyában. (Buschmann nyomdája. 2r. 91. ára ?.) 

Emődy Dániel emlékezete . . . a boldogult ravatala és sírja felett 
mondott beszédek. (Sárospatak. Ev. ref. főiskola könyvnyomdája. 8r. 16 1. 
ára 20 kr.) 

Endrei Ákos. Német stilus-gyakorlatok a középiskolák felső osztályai 
számára. (Lampel Róbert. 8r. 181, IV 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Endrődi Sándor. Magyar olvasmányok a gymnasium 6. oszt. számára. 
(Középiskolai könyvek tára. IV. Grill Károly. 8r. 157 1. ára 1 frt.) 

Endrődi Sándor. Költemények. (Szépirodalmi Könyvtár. II. évf. 2. köt. 
«Szépirod. könyvtár» kiadóhivatala. 8r. 162 1. ára 1 frt.) 

Ének-füzér. A kath. hivek, különösen az ifjúság számára. Össze
állította Számord Ignácz. A főtiszt, főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 
II. kiadás. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 16r. 109 1. ára 20 kr.) 

Ének- és imakönyv a kath. tanuló ifjúság számára. (Szombathely. 
Özv. Seiler Henrikné. 32-r. 175 1. ára 20 kr.) 

Engel. Álom keringő. (Zenegyöngyök. 16. sz. Rózsavölgyi és Társa. 
N.8r. 26 1. ára 1 frt.) 

Engesser. Rákóczy induló. (Zenegyöngyök népzenekarra. 12. sz. Rózsa
völgyi és Társa. N.8r. 13 1. ára 1 frt.) 

Entz Géza. A Vorticellinák rugalmas és összehúzódó elemei. (Érte
kezések a természettudományok köréből. XXI. kötet. 3. szám. Magyar Aka
démia. 8r. 44 1. három táblával, ára 50 kr. 

Eördögh Dániel. Tündérsíp költemények és erkölcsi versek gyermekek 
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és a serdültebb ifjúság számára. (Sátoralja-Újhely. Landesmann Miksa és 
társa nyomdája. 8r. 100 1. ára 50 kr.) 

Eötvös József. A falu jegyzője. Negyedik kiadás. 1. füzet. (Ráth Mór. 
8r. 1—80 1. ára 40 kr ) 

Eötvös József. A falu jegyzője. Negyedik kiadás. 3 kötet. (A magyar 
nemzet családi könyvtára. LXIX-LXXI. Ráth Mór. 8r. 328, 288, 290 1. 
ára 4 frt. öO kr.) 

Eötvös József. A falu jegyzője. Negyedik kiadás. 3 kötet. (Ráth M. 
8r. 328, 288, 290 1. A három kötet ára 4 frt 50 kr.) 

Eötvös József b. összes munkái. Költemények, elbeszélések, színművek. 
III. kiadás. I—II. kötet. (Ráth Mór. 8r. 294, 315 1. ára 3 frt.) 

Eötvös József báró összes munkái. I. kötet. Gondolatok. Ötödik ki
adás. (Ráth Mór. 8r. 475, IV 1. ára 2 írt. 60 kr.) 

Eötvös József összes munkái. Végleges teljes kiadás. I. kötet. Gondo
latok. Ötödik kiadás. 1. füzet. (Ráth Mór. 8r. 1—80 1. Egy füzet 40 kr.) 

Epigrammák, Görög anthologiabeli. Fordította, bevezetéssel és jegy
zetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. (Franklin-társulat. 8r. XLVIII, 184 1. 
ára 1 frt.) 

Epigrammák. Görögül és magyarul. (Franklin-társulat. 8r. XLVIII, 
268 1. ára 2 frt.) 

Erdmann Róbert és Velbaszky Gyula. A gyümölcsfatenyésztés kézi
könyve. A legjobb források segítségével hosszabb tapasztalat után. 10 szines 
táblával, vagy szines falitáblával. (Lippa. Szerző. 8r. 24 1. ára 1 frt. 20 kr.) 

Erdős József. A heidelbergi káté. Fordította. (Debreczen. Tiszántúli 
ev. ref. egyházkerület. 8r. 146 1. ára 50 kr.) 

Eredete, A magyar faj és művelődés. II. köt. 1. füzet. (Maros-Vásár
hely. Reichardsperg József. N.8r. IV, 651—872 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Erényi Ervin. Eugénia keringő. Zongorára. (Sátoralja-Újhely. Landes
mann Miksa. 4r. 7 1. ára 1 frt.) 

Erschinger János. Az újpesti ipartestület 1890. évi titkári jelentése. 
(Újpest. Kaczander és Fuchs nyomdája. 8r. 31 1. ára ?) 

Értekezések a mathematikai tudományok köréből, kiadja a magyar 
tudományos akadémia. XIV. kötet. 4—5. szám. (Lásd : Fröhlich Izidor, 
Kherndl Antal.) 

Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a magyar 
tudományos Akadémia. Szerkeszti Gyulai Pál. XV. kötet. 8—10. szám. 
(Lásd : Asbóth Oszkár, Simonyi Zsigmond, Télfy Iván.) 

Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
Akadémia. Szerkeszti Pauer Imre. XI. kötet. 3—5 szám. (Lásd : Schwarcz 
Gyula, Tóth Lörincz.) 

Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tud. 
Akadémia. XXI. kötet. 1—4. sz. A III. oszt. rendeletéből szerkeszti Szabó 
József. (Lásd : Regéczy Nagy Imre, Gothard Jenő, Schmidt Sándor.) 

Értekezések a történeti tudományok köréből, kiadja a magyar tud. 
Akadémia. Szerkeszti Pauer Imre. XIV. kötet. 10., XV. k. 1—3 szám. (Lásd: 
Pulszky Ferencz, Téglás Gábor, Szentkláray Jenő, Demkó Kálmán.) 
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Értekezések, Magyar jogászegyleti. 53., 55—66. füzet (Lásd: Illés 
Károly, Rákosi Béla, Baumgarten Izidor, Kmety Károly, Márkus Dezső, 
Bodor László. Gruber Lajos, Reichard Zsigmond, Fayer László, Kelemen Mór, 
Balogh Jenő', Székács Ferencz, Székely Ferencz, Lányi Bertalan, Krajcsik 
Soma, Fekete Gyula, Doleschall Alfréd.) 

Értesítés. Alperesi, Simor János esztergomi érsek fölperesnek Forster 
János alperes ellen a nyitrai kir. törvényszék előtt indított perében. (Esztergom, 
Laiszky János nyomdája. 8r. 84 1. ára ?) 

Értesitő az erdélyi muzeumegylet orvos-természettudományi szak
osztályából. XVI. évf. I. orvosi szak. 1—3. füzet. (Kolozsvár. Ajtai K. Albert. 
302 1. 3 rajzmelléklettel, ára ?) 

Értesítő az erdélyi múzeum-egylet orvos-természettudományi szak
osztályából. XVL évfolyam. II. Természettudományi szak. 1—3. füzet. 1891. 
(Kolozsvár. Ajtai K. Albert nyomdája. 8r. 365 1. 7 rajzmelléklettel, ára 4 frt.) 

Értesítő az erdélyi múzeum-egylet orvos-természettudományi szak
osztályából. Szerkesztő Farkas Gyula. XVI. évfolyam. III. népszerű szak. 
(Kolozsvár. Ajtai K. Albert nyomdája. 8r. 127 1. ára ?) 

Értesítő, Mathematikai és természettudományi, szerkeszti König Gyula. 
IX. kötet. 1-9. füzet. (Akadémia. 8r. 339 1. 4 tábla rajzzal, ára 3 frt.) 

Értesítő, Történelmi és régészeti. A délmagyarországi történelmi és 
régészeti múzeum-társulat közlönye. Szerkeszti Patzner István. VII. évfolyam. 
1. füzet. (Temesvár. Csanádegyházmegyei könyvsajtó. 8r. 1—71 1. ára?) 

Értesítő és népiskolai rendszabályzat arany mondásokkal bővítve. 
(Székesfehérvár. Singer Ede. 16r. 34 1. ára 5 kr.) 

Értesítője, A békésmegyei gazdasági egyletnek 1890-ik évi. Szer
kesztette Zlinszky István. (Békés-Csaba. «Corvina> könyvnyomda. 8r. 
161 1. ára?) 

Értesítője, A székely nemzeti múzeum, szerkesztette Nagy Géza. 
I—II. rész. (Sepsi-Szent-György. Jókai-nyomda-részvénytársulat nyomdája. 
8r. 128. 290 1. 3 tábla rajzzal, ára ?) 

Ertl Heribert. Rövid természettan tótajkú elemi iskolák számára. 
Krátky silozpyt etc. (Méhner Vilmos. 8r. 32 1. ára 12 kr.) 

Ertl Heribert. Rövid természetrajz tótajkú elemi iskolák számára. 
Krátky prírodopis pre slovenské elementárne ákoly. (Méhner Vilmos. 8r. 
49 1. ára 12 kr.) 

Erzsi néni. Hogy kell főzni ? A gyümölcs, főzelék stb. befőtt készí
tésének gyakorlati kézikönyve. (Nyíregyháza. Tarczali Dezső. 8r. 87 1. 
ára 80 kr.) 

Észrevételek a kisdedóvásról szóló 1891-iki XV. törvényczikkre. 
(Gyulafehérvár. Püspöki lyceum nyomdája. 8r. 14 1. ára 3 kr.) 

Eszter könyve. Magyarra fordította Schőn József. (Nagyvárad. Gutman 
Vilmos. 8r. 36 1, ára?) 

Évkönyv, Állategészségügyi, az 1890. évre. A földmivelésügyi magyar 
kir. ministerium megbízásából a hivatalos adatok alapján szerk. Hutyra 
Ferencz. Negyedik évfolyam. (Ifj. Nagel Ottó. N.8r. V, 260 1. ára 1 frt.) 
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Évkönyv, Közgazdasági és statisztikai. Ujabb ötödik évfolyam. 1891. 
A m. tud. Akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottságának megbízásá
ból és az orsz. m kir. statisztikai hivatal támogatásával Bedő Albert, 
Fenyvessy Adolf, György Aladár, Halász Sándor, Pólya Jakab, Ráth Zoltán 

=— és Vizneker Antal közreműködésével szerkesztik Jekelfalussy József és Varga 
Gyula. (Orsz. m. kir. statisztikai hivatal. 8r. XIII, 689 1. ára 3 frt 50 kr.) 

Évkönyv, Magyar statisztikai. Szerkeszti és kiadja az orsz. m. kir. 
statisztikai hivatal. Tizennyolczadik évfolyam. 1888. XII. fűz. Tizenkilenczedik 
évfolyam. 1889. I. IV—VI. IX. füz. Huszadik évf. 1890. III. fűz. (Orsz. m. kir. 
statisztikai hivatal. N.8r. 21, 127, 51, 127, 231, 125 1. ára füzetenkint 50 kr.) 

Évkönyv, Magyar statisztikai. Szerk. és kiadja az orsz. magyar sta
tisztikai hivatal. Tizennyolczadik évf. 1888. XII. füz. Tizenkilenczedik évf. 

, 1889. I. IV—VI. IX. füz. Huszadik évf. 1890. IV. füz. Statistisches Jahrbuch 
für Ungarn. (Orsz. m. kir. stat. hivatal. N.8r. 21, 127, 51, 127, 231, 125 1. 
ára füzetenkint 50 kr.) 

Évkönyv, Szőlészeti és borászati, 1891. évre. Szerk. Lónyay Ferencz. 
I. évfolyam. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. V, 203 1. ára 1 frt.) 

Évkönyve, A békésvármegyei régészeti és művelődéstörténeti társulat
nak 1890/91. Összeállította Karácsonyi János. XV. kötet. (Gyula. Dobay János. 
8r. 148 1. egy arczképpel, ára 1 frt ) 

Évkönyve, A magyar gazdasszonyok országos egyletének, az 1890/91. 
évről. Szerkeszté Mayer György. (Rudnyánszky nyomdája. 8r. 47 1. ára ?) 

Évkönyve, A m. kir. földtani intézet. IX. köt. 3—6. füzet, (L. Miczynski 
Kázmér, Staub Móricz, Halaváts Gyula, Weisz Tádé.) 

Évkönyve, A magyar protestáns irodalmi társaság. Szerkesztette 
Kenessey Béla. 1891. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 50 1. ára ?) 

Évkönyve, Magyar gazdák. IV. évf. Szerk. Löcherer Andor, Kormos 
— Alfréd és Kende Zsigmond. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 208, 51 1. ára 1 frt 50 kr ) 

Évkönyve, Magyar kereskedők, 1891. évre. Szerk. Kormos Alfréd és 
~_ Kende Zsigmond. Hatodik évfolyam. (Ifj. Nagel Ottó. 8r 186 1. ára 1 frt 50 kr. 

Évkönyve, Magyar könyvkereskedők. I. évfolyam. I. Magyar könyvészet 
1890. Összeállította Glück Soma. II. Könyvkereskedelmi üzletczímtár. III. Köz
hasznú üzleti tudnivalók. Heckenast Gusztáv életrajzával és arczképével. 
(Magyar könyvkeresk. egylete. 8r. LXXV, 200 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Évkönyve, Az állatvédő országos egyesület, az 1890. évre. Szerkesz
tette Szalkay Gyula. (Buschmann Ferencz nyomdája. 8r. 41 1. ára ?) 

Évkönyve, Bácsbodroghvármegyei történelmi társulat. Szerkeszti Gros-
schmid Gábor. VII. évf. 1 . . . füzet. (Zombor. Bittermann Nándor nyomdája. 
8r. 1-50 1. ára ?.) 

Évkönyve, A budapesti k. magyar tudományegyetemi bölcsészethall-
gatók segitőegyesületének, az 1890—91-dik évről. Összeállította Czékus László 
(Egyetemi nyomda. 8r. 36 1. ára ?.) 

Évkönyve, Az <eperjesi Széchenyikör», az 1889. és 1890. évről. Szer-
"" késztette Vida Aladár. (Eperjes. Kósch Árpád nyomdája. 8r. 21 1. ára ?.) 

Évkönyve, Az erdélyi irodalmi társaság. III. (Kolozsvár. Ajtai K. Albert 
- nyomdája. 8r. 43 1. ára ?) 
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Évkönyve, A magyarországi Kárpátegyesület. XVIII. évfolyam 1891. 
(Igló. Egyesület. 8r. 202 1. 3 melléklettel, ára ?) 

Évkönyve, A kecskeméti ev. ref. jogakadémiai olvasókör, 1890—91-ről. 
(Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8r. 148 1. ára 1 frt.) 

Évkönyve, Magyar nyomdászok. Szerkeszti Kleinmann Frigyes. 1891. 
(Franklin-társulat nyomdája. 8r. 152 1. ára ?) 

Évkönyve, A magyar szent korona országai balneologiai egyesületének 
1891-iki. Összeállította Löw Sámuel. (Mezei Antal nyomdája. 8r. 186 1. ára ?) 

Évkönyve, A «Mercur» hiteles tudósító sorsolási, az 1892. évre. Ver
losungsjahrbuch für das Jahr 1892. («Mercur» kiadóhivatala. 8r. 124 1, 
ára 50 kr.) 

Évkönyve, A Nyitravármegyei orvos-gyógyszerészi és természettudo
mányi egyesület 1889—90-iki, I. évfolyam. Összeállította Biringer Ferencz. 
(Nyitra. Egylet, őr; 88 1. ára ?) 

Évkönyve, A szent-István-társulat, 1891. (Szent-István-társulat. 8r. 
199 1. ára?) 

Évkönyve, Az országos nőképző egyesület, az 1889/90. évről. (Fanda 
József nyomdája. 8r. 33 1. ára ?) 

Évkönyve, A magyarországi tornaegyletek szövetségének Il-ik. (Athe-
naeum r.-társ. nyomdája. 8r. 76 1. ára ?) 

Évkönyve, A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat, az 1889. 
és 1890. évekről. Szerk. Mailand Oszkár. (Kolozsvár. Ajtai K. Albert nyom-

/'dája. 8r. 144 1. két rajzmelléklettel, ára ?) 
Évkönyve, A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet 1891-iki. Szerkesz

tette Deininger Imre. (Nagy-Kanizsa Weiss nyomdája. 8r. 171 1. ára ?) 
Évkönyve. A tiszántúli ev. ref. középiskolai tanáregyesület, 1891/92. 

évre. Szerk. Elek Lajos. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8r. 155 1. ára ?) 
Évkönyve, A Vasm. Rég. Egylet. MDCCCLXXXIX—XG. Szerkeszté 

Kárpáti Kelemen. XVII—XVIII. évfolyam. (Szombathely. N.8r. 127 1. Rajzok
kal, ára ?) 

Évkönyve, A Trencsén vármegyei természettudományi egylet 1890/91. 
évi. Jahresheft etc. (Trencsén. Egylet. 8r. 173 1. hét tábla rajzzal, ára ?) 

Évkönyvei, A meteorológiai és földdelejességi m. kir. központi intézet. 
XIX. kötet. 1889. évf. Jahrbücher etc. (Heisler nyomdája. 4r. 155 1. ára ?) 

Évlapjai, A Kisfaludy-társaság. Új folyam. 25. kötet, 1890—91. (Franklin-
társulat nyomdája. 8r. 155 1. ára ?) 

Expertus. Néhány őszinte szó a decentralisatió és államosításról. 
(Aigner Lajos. 8r. 34 1 ára 40 kr ) í .'". 

Fa István. Tengeren megmentve. Történet egy világítótoronyról. 
Németből fordította. (Vallásos iratok magyar nyelven. 23. sz. Hornyánszky 
Viktor. 8r. 92 1. ára 10. kr.) 

Falk Zsigmond. Renaissance. Keringő zongorára. (Deutsch Zsigmond. 
4r. 11 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Faludi János. Természetrajz a népiskolák számára. (Lauffer Vilmos. 
8r. 88 1. ára 25 kr.) 

Faludi JáDos. A magyarok története kapcsolatban a világtörténelem 
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legfőbb vonásaival, A miniszteri tanterv szerint a népiskolák V. és VI. osz
tályai számára. (Lauffer Vilmos. 8r. 74 1. ára 25 kr. 

Faludi János. Földrajz a népiskolák IV. osztálya számára. Magyar
ország, a szomszéd országok, Európa többi államai, a többi földrészek a 
legáltalánosabb körvonalakban. A miniszteri tanterv szerint. Második egészen 
átdolgozott s jav. kiadás. Magyarország térképével. (Lauffer Vilmos. 8. 51 1. 
ára 30 kr.) , : - •• 

Faludi János és Szép József. Magyar olvasókönyv nyelvtannal a 
népiskolák II. osztálya számára. Tekintettel a miniszteri tantervben előirt 
beszéd- és értelemgyakorlatokra. Negyedik kiadás.. (Lampel Róbert. 8r. 143, 
IV 1. ára 28 kr.) 

Farkas Ernőd. Margitszigeti vadrózsák. Ujabb költemények. (Bartalits 
Imre. K.8r. 4, 90 1. ára 1 frt.) 

Farkas Mihály. Géza lengyelke. Zongorára. (Rózsavölgyi és Társa. 
4r. 4 1. ára 60 kr.) 

Faublas. Fügefalevelek. Apró történetek a salon és hálószobából. 
(Gerő és Kostyál. K.8r. 31 1. ára 20 kr.) 

Fayer László, Kelemen Mór, Balogh Jenő, Székács Ferencz, Illés 
Károly, Székely Ferencz. Büntetési és börtönrendszerünk reformja. A magyar 
jogászegylet börtönügyi bizottságában 1889. ápril 27-től május 15-ig lefolyt 
vita. (Magyar jogászegyleti értekezések. LXI. Franklin-társulat. 8r. 47 1. 
ára 20 kr.) 

Fayer László. Büntetési rendszerünk reformja. Adalék a btk. módo
sításához. II. (Pfeifer Ferdinánd. 8r. 76 1. ára 60 kr.) 

Fazekas József. Néptársadalmi nyelvtan, melyben minden betű sajátos 
értelemmel bír, ennélfogra 24 óra elég a közforgalmi nyelv megtanulására 
20 leczkében. Első leczke. (Szerző. 16r. 18 1. ára 12 kr.) 

Fazekas Mihály. Ludas Matyija. A bécsi 1817-ki második kiadás után 
sajtó alá rendezte, szerzője életrajzával ellátta Mátray Lajos. (Szatmár. 
Litteczky Endre és társa. 8r. 32.1. ára 20 kr.) 

Febronius. Ultramontanismus és nemzeti állam. (Grill Károly könyv
kereskedése. 8r. 99 1. ára 80 kr. 

Feichtinger Elek. Tengeri magánjogunk és a francia reformok. (Id. 
Poldini Ede és T. nyomdája. 8r. 73 1. ára ?) 

Feigler Ferencz. Pozsony sz. kir. városnak környéke és Pozsony-
megyének színezett térképe. Iskolai használatra. Második jav. kiadás. (Pozsony. 
Steiner Zsigmond. 1 1. ára 20 kr.) 

Fejes István. Előmunkálatok a magyarországi református egyház meg
újítandó énekes-könyvéhez. III - IV. füzet. (Sárospatak. Ev. ref. főiskola 
nyomdája. 8r. 64. 47 1. ára ?) 

Fejlődése, A valutaügy, 1867. óta. Kiadja a magyar k. pénzügyminis-
terium. (Az 1892. márczius havára összehívott valutaenquête irományai. 
M. k. államnyomda. 4r. 94 1. ára ?) 

Fekete Gyula. A dologház és lakói. (Magyar jogászegyleti értekezések. 
65. füzet. Franklin-társulat nyomdája. 8r. 74 1. ára 50 kr.) 

Fekete Gyula. Az iszákosság, annak befolyása a társodalom élet-
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rendjére és az ellene való védelem irányelvei. A m. tud. Akadémia állal 
Sztrokay-díjjal jutalmazott pályamű. (Aranyos-Maróth. Szerző. 8r. 244 1. 
ára 2 frt.) 

Fekete Lajos. Talajtan. Második teljesen átdolgozott és bőv. kiadás. 
(Selmeczbánya. Joerges Ágost özv. és fia. 8r. 210 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Felirattervezete A budapesti ügyvédi kamara választmányának, a 
büntetó'törvénykönyv módosítása tárgyában. (Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 
8r. 63 1. ára ?) 

Felolvasásai. A magy. prot. irod. társaság vallás-erkölcsi, 1891. I. k. 
(Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 89 1. ára ?) 

Felterjesztései, Az 1890. szeptember 6—8. Aradon tartott II. országos 
ipartestületi gyűlés központi bizottságának. Évi jelentés az orsz. iparegyesület 
működéséről. (Rózsa Kálmán és neje 2r. 26, lő, 6 1. ára ?) 

Fenyvessy Ferencz. Széchenyi emlékezete. Ünnepi beszéd a soproni 
irodalmi és művészi kör által rendezett Széchenyi ünnepén. (Athenaeum 
rész vén y társulat nyomdája. 8r. 13 1. ára ?) 

Fest Aladár. Fiume és az Uszkokok. Történeti tanulmány. (Kilián 
Frigyes, 8r. 86 1. ára 1 frt.) 

Feuillet Octave. A kísértés. Színmű öt felvonásban. Ford. Radnótfáy S. 
2-ik kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 128 1. ára 40 kr.) 

Feuillet Oktáv. Művészbecsület. Regény. Francziából ford. Tóth Béla. 
I. II. köt. (Egy. regénytár. VI. 8. 9. 8r. 144, 145 1. ára kötetenkint 50 kr). 

Fialowski Lajos. Khémián felépülő' minexalogia és geológia. A gym-
nazium negyedik osztályának. Szines táblával és számos képpel. Második, 
jav. kiadás. (Lampel Róbert. 8r. X. 184 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Fillinger Károly. Az állatok természetrajza. Polgári fiu- és leány
iskolák számára. I. rész. Gerinczes állatok. Ötödik kiadás. A szöveg közé 
nyomott ábrákkal. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. IV, 140 1. ára 80 kr.) 

Finck János, Sopron város polgármesterének 1890. évi jelentése a 
városi közigazgatás összes ágairól. (Sopron. Litfass Károly nyomdája. 8r. 
96 1. ára ?) 

Fodor L. és Wagner A. Rajzoló planimetria a középiskolák első oszt. 
számára. 5. kiadás. (Nagel Bernát. 8r. 83 1. 6 táblával, ára 80 kr.) 

Forrai Soma. A magyar gyorsírás tankönyve a Gabelsberger-Markovits-
rendszer szerint. Iskolai és magánhasználatra. 5-ik kiadás. I. köt. Levelezési 
rész. (Lampel Róbert. 8r. 79 1. ára 60 kr.) 

Földváry Elek. Törvényszéki orvosszakértői eljárás. Második kiadás. 
(Ifj. Nagel Ottó. 8r. 255 1. ára 3 frt 40 kr.) 

Földváry István. A boldogság útján. Ujabb költemények 1878—1890. 
(Révai testvérek. 16r. 150 1. ára 1 frt.) 

Fontana Ferdinánd. Azrael. Legenda, fordította Radó Antal. (A m. 
kii*, operaház könyvtára. 38. füz. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 43 1. ára ?) 

Főrendiház Naplója. (Az 1S87. évi szeptember hó 26-ára hirdetett 
országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. IV. kötet. Pesti könyvnyomda
részvénytársaság. 4r. 132 1. ára ?) 

Főrendiház Irományai. (Az 1887. évi szeptember 26-ára hirdetett 
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országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. IX.. X., XI. kötet. Pesti könyv
nyomda-részvénytársaság. 4r. 395, 387, 311 1. ára ?) 

Főrendiház Jegyzőkönyve. (Az 1887. évi szeptember 26-ára birdetett 
országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. IV. füzet. Pesti könyvnyomda
részvénytársaság. 4r. 100 1. ára ?.) 

Fraknói Vilmos. Hunyadi Mátyás király 1440—1490. (Rátb Mór. N.8r. 
416 1. ára 4 frt 80 kr.) 

Fráter Ann Tytler. Leila Angliában. Angolból fordította Tisza Etelka. 
(Lédrády testvérek. 8r. 170 1. képekkel, ára 1 frt.) 

Fráter Ann Tytler. Leila otthon. Angolból ford. Tisza Etelka. Képekkel. 
(Légrády testvérek. 8r. 170 1. ára 1 frt.) 

Fráter Ann Tytler. Leila a szigeten. Angolból fordította Tisza Etelka. 
(Légrády testvérek. 8r. 136 1. képekkel, ára 1 frt.) 

Fried Vilmos, Védbeszéde, budapesti ügyvédnek rablás és szándékos 
emberölés bűntettének elkövetésével vádott Sóvágó János és neje bűnügyében 
Nyíregyházán 1891. márcz. 2. (Kunosy Vilmos és fia nyomdája. 8r. 27 1. ára ?) 

Fröhlich Izidor. Együttesen lengő elemi mágnesek kölcsönös vonzásai 
és taszításai. (Értekezések a mathematikai tudományok köréből. XIV. kötet. 
5. szám. Magyar tud. Akadémia. 8r. 43 1. ára 40 kr.) 

Futtaky Gyula. Magyarország czímere színnyomatu czímerképekkel. 
(Czettel és Deutsch. 4r. 16 1. ára 2 frt.) 

Füredi Ignácz. Magyar-német beszélgetések. Módszeres gyakorlati út
mutatás a magyar és német beszéd gyors megtanulására. (Méhner Vilmos. 
16r. 352 1. ára 80 kr.) 

Füredi Ignácz. Közhasznú idegen szótár a szó-származás és kiejtés 
megjelölésével. (Méhner Vilmos. 16r. 233 1. ára 80 kr.) 

Fürst Manónak felebbezési indokai a nyitrai kir. járásbírósághoz 
Franki Henrik ellen az e bíróság előtt 33200 frtos két váltónak zár aluli fel
oldása tárgyában támasztott igényperben, a budapesti kir. tábla sérelmes 
ítélete ellen. (Nyitra. Neugebauer Nándor nyomdája. 2r. 15 1. ára ?) 

Füzetek, Természettudományi. A délmagyarországi természettud. tár
sulat közlönye. Szerkesztik Véber Antal és Tauffer Jenő. XV. kötet 1891. 
3—4. füzet. (Temesvár. Társulat. 8r. 86—160 1. ára ?) 

Füzetek, Ugor. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehason
lításához. 10. szám. (L. Halász Ignácz.) 

Füzetek, Statisztikai havi. Szerk. Körösi József. Tizennyolczadik év
folyam. (Grill Károly. N.8r. 563 1. ára 4 frt.) 

Gaál Árpád István. A fülke titka. Vígjáték. (Kolozsvár. Közművelődés 
részv.-társ. nyomdája. 8r. 32 1. ára ?) 

Gaal Jenő. Az alföldi munkásmozgalom. (Athenaeum r.-társ. nyom
dája. 8r. 51 1. ára 40 kr.) 

Gaal Karolina. Végzetes látogatás. Regény egy kötetben. (Robicsek 
Zsigmond. K.8r. 208 1. ára 1 frt.) 

Gaal Mózes. A magyar nemzet története a világtörténelem nevezetes 
eseményeivel kapcsolatban. A népiskolák V. és VI. oszt. számára. (Pozsony. 
Stampfel Károly. 8r. 96 1. ára 30 kr.) 
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Gaal Mózes Nagy diákok. (A «kompanisták» folytatása.) Az ifjúság 
számára. Kiss Lajos rajzaival. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 67 1. 30 kr,) 

Gabányi Árpád. A szórakozott kisasszony. Vig monológ. Julse de 
Marthold után. (Monológok. 2. Singer és Wolfner. K.8r. 7 1. ára 15 kr.) 

Gabányi Árpád. Desparat ur. Vig monológ. Julse de Marthold után. 
(Monológok. 3. Singer és Wolfner. K.8r. 7 1. ára 15 kr.) 

Gabányi Árpád. Egy kedves ember. A bányaszerencsétlenség. (Mono
lógok. 28. Singer és Wolfner. K.8r. 14 1. ára 15 kr.) 

Gabányi Árpád. Az asszony természetrajza dióhéjban. (Singer és 
Wolfner. 16r. 99 1. ára 60 kr.) 

Gágász. (Boross Vilmos.) Csigabigák. Adomák, humoros versek és 
szatirikus gondolatok. (Karczag. Sződi S. 16r. 74 1. ára 40 kr.) 

Gálffy Ignácz. Közönséges számtan polgári iskolák alsó osztályainak 
használatára. Második kiadás. (Méhner Vilmos. 8r. 280 1. ára 1 írt 20 kr.) 

Gáspár Ignácz. Magyarország térképe. Harmadik kiadás. (Ifj. Nagel 
Ottó. 1 1. ára 12 kr.) 

Gáspár Ignácz. Magyarország vasúti térképe. Harmadik kiadás. (Ifj. 
Nagel Ottó. 1 1. ára 20 kr.) 

Gáspár József. Baromfitenyésztés. (Az erdélyi gazdasági egylet könyv
kiadó vállalatának XIII. füzete. IV. évf. 1. füzet. Kolozsvár. Gámán János 
örökösei. 8r. 47 1. ára 35 kr.) 

Gegus Ida. Virágos kert. Dalok, játékok és mesék óvodák, anyák és 
nevelők számára. (Franklin-társulat. 8r. 96 1. ára 80 kr.) 

Geibel. Loreley. Dalműtöredék. Fordította Ábrányi Emil. (A magy. kir. 
operaház könyvtára. 41. szám. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 9 1. ára 25 kr.) 

Geréb József. A görög vallás és művészet. Segédkönyv az irodalom 
és művelődés-történeti tanításhoz. Számos fametszetü képpel. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. K.8r. VI, 132 1. ára 1 frt.) 

Gergely Lajos, Sükösd István Maros-Tordamegye földrajza vezér
könyvül. A marostordam. tanítótestület által 100 frttal jutalmazott pályamű. 
(Marosvásárhely. Tanítótestület. 8r. 76 1. ára ?) 

Gerhárt György. A Papách-család szerencséje. Elbeszélés a jelenből. 
(Grill Károly. 8r. 119 1. ára 1 frt.) 

Gerlóczy Gyula. A közegészségügy szerepe a nemzetgazdaságban. 
(Lampel Róbert. N.8r. 27 1. ára 30 kr.) 

Gerlóczy Zsigmond és Hankó Vilmos. Budapest fürdői és ásvány
vizei. (Lampel Róbert. 8r. 163 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Gerö Gyula. A századparancsnok teendői bűnügyekben. Katonai bűn
ügyi előnyomozás. Tényvázlatok szerkesztése. A m. kir. honvédelmi minis-
terium által a századparancsnokságok számára megrendelt kézikönyv. Számos 
példával és 19 tényvázlat mintával ellátta. (Grill Károly. K.8r. IV, 225 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Gerstäcker Frigyes. A régi adományok behajtásának új módja. 
(Humoros zsebkönyvtár. IX. Losoncz. «Kármán» társulat. K.8r. 26 1. ára 12 kr.) 

Gerzsó Angela. Tarpataki keringő. Zongorára. (Rózsavölgyi és Társa. 
4r. 11 1. ára 1 frt.) 
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Goethe. Iphigeniája. Szövegjegyzetekkel és irodalomtörténeti fejtege
téssel ellátta Haraszti Gyula. (Német irók iskolai tára. III. Lampel Róbert 
8r. 102 1, ára 30 kr.) 

Goldsmith Olivér. A vékíildi lelkész. Elbeszélés angolból. I—II. kötet". 
4 kiadás. (Vasárnapi könyvtár. III. évfolyam. 6—7. Franklin-társulat. 8r> 
111, 110 1. ára 40 kr.) 

Goldzieher Vilmos. A szemészet kézikönyve. (Orvosi kézikönyvek 
gyűjteménye. III. Grimm Gusztáv. 8r. 505 1. számos ábrával, ára 5 frt.) 

. Gonda Dezső. Ismeró'seim. Elbeszélések Angyalfy Erzsi rajzaival. 
(Atbenaeum. 8r. 196.1. ára 1 frt 50 kr.) 

Gonda Béla. Epitési tanácsadó mérnökök és építészek, építő iparosok 
és vállalkozók, földbirtokosok és gazdatisztek, általános építkező közönség 
használatára. Teljesen átdolgozott második kiadás. I. köt. Húsz képmellékletteL 
(Ifj. Nagel Ottó. N.8r. VIII., 320 1. ára 3 frt.) . 

Gondolatok, Komoly. Ford, a bibliographiai intézet Berlinben. (Grill 
Károly. 8r. 50 1. ára 60 kr.) 

Gopcsa László. Büntetőjogi elvek a legrégibb népeknél. Jogtörténeti 
tanulmány. (Gerő és Kostyál. K.8r. 27 1. ára 30 kr.) 

Goschen György J. A külföldi váltók árfolyamának elmélete. Ford 
Lobmayer János Ferencz. (Pfeifer Ferdinánd 8r. 83 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Gothard Jenő. Spektral fotográfiai tanulmányok. (Értekezések a ter
mészettudományok köréből. XXI. köt. 2. sz. Akadémia. 8r. 31 1. ára 30 kr.) 

Gothárd Sándor. A városi hulladékok értékesítése és a komposzt 
készítés. A szövegbe nyomtatott 35 ábrával és egy táblával. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8r. 141 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Gosztonyi Jenő. Duna-Szekcső a múltban és jelenben. (Pécs. Taizs 
József nyomdája. 8r. 109 1. ára ?) 

Gönczy Pál. Magyarázó jegyzetek Bopp K. természettani nyolcz fali 
táblájához. 3. kiadás. (Egyetemi nyomda. 8r. 36 1. ára ?). 

Gönczy Pál. Magyarország'megyéinek kézi atlasza. Rajzolta Kogutowicz 
Manó. (Singer és Wolfner. 2r. 681., 73 térkép és 20 városi tervrajz, ára 22 frt.) 

Göőz József és Tóth József. Magyar nyelvtan, különös tekintettel a 
helyesírás és fogalmazás gyakorlati tanítására polgári fiu- és leányiskolák 
számára. (Lampel Róbert. 8r. 196 1. ára 80 kr.) 

Grachus. Mit akarnak a munkások? Röpirat. (Löbl Mór nyomdája. 
8r. 16 1/ ára 10 kr.) 

Gracchus. Válasz «Szilágyi Dezső» czímű természet után rajzolt képre. 
Első kiadás. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 20 1. ára 30 kr.) 

Graf Jakab. Olvasókönyv és nyelvtan a német nyelv gyakorlati el
sajátítására. Polgári és felső leányiskolák számára. Második és harmadik 
rész: A III. és IV. osztály számára. (Franklin-társulat. 8r. 116, 176 I. ára 
60, 80 kr.) 

Grátz Mór. Bibliai kalauz. Az ó- és újszövetség könyveinek rövid 
ismertetése. A protestáns tanuló ifjúság számára Altherr Alfréd nyomán. 
(Kolozsvár. Márton Kálmán. 8r. 58 1. ára 35 kr.) 

Greguss Ágost. Shakspere pályája. A m. t. Akadémia által Karácsonyi-
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díjjal jutalmazott mű. Uj (czím) kiadás. (A magy. nemz. családi könyvtára. 
LXXVII. köt. Ráth Mór. 8r. XII, 480 1. ára 2 frt 80 kr.) 

Greguss Gyula. Természettan, teljesen áldolgozta Berecz Antal. 8. kiad. 
A szöveg közé nyomott 179 ábrával. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 
115 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Griesbach Ágost. A budetini monda. Irodalomtörténeti tanulmány. 
(Légrády testvérek nyomdája. 8r. 67 1. ára ?) 

Grósz Ignácz és 113 társa, nyitrai lakosoknak fellebbezése gróf Csáky 
Albin vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez az 1891. évi ápril 20-iki 
nyitrai rabbiválasztás ellen (Nyitra. Neugebauer Nándor könyvnyomdája. 2r. 
5 1. ára ?). 

Gruber Lajos. A feltételes elítélés. (Magyar jogászegyleti értekezések. 
59. füzet. Franklin-társulat nyomdája. 8r. 30 1. ára 20 kr.) 

Grubiczy Geyza. A baromfi-tenyésztés. Függelékkel ellátott III. kiadás. 
63 a szövegbe nyomtatott ábrával. (Athenaeum. 8r. 297 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Grünwald Béla Kossuth és a megye. Uj kiadás. (Ráth Mór. 8r. 53 1. 
ára 40 kr.) 

Grünwald István. Geometria bádogosok számára. Vezérfonal a bádogos 
munkák szabásrajzának elkészítésére. A szöveg közé nyomott 288 ábrával. 
Különlenyomat a «Technológiai Lapok»-ból. (Szerző. 8r. 88 1. ára 1 frf 50 kr.) 

Gyarmathy Zsigáné. A havasok alján. Elbeszélések a kalotaszegi 
népéletből. József főherczeg előszavával és néhány szó Mikszáth Kálmántól. 
(Egyetemes regénytár. VI. évfolyom. 10. kötet. Singer és Wolfner. 8r. 154 1. 
ára 50 kr.) 

Gyarmathy Zsigáné. A havasok alján. Elbeszélések a kalotaszegi 
hépéletből. Előszóval ellátta : József főherczeg. (Singer és Wolfner. N.8r. 154 1. 
ára 1 frt 60 kr.) 

Gyomlay Gyula. Homeros Odysseája. A nmélt. vallás- és közokt. m. 
kir. minister úr megbízásából bő szemelvényekben fordítva és jegyzetekkel 
kisérve. Preller eredeti képeivel. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 2111. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Győrffy Lajos. Hopták. Vidám egzeczérozások a cs. és kir. katonai 
életből. (Mulattató zsebkönyvtár. 51. füzet. Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 
32r. 70, II. 1. ára 12 kr.) 

Györgyei Jenő és Eibenschütz Ármin. «Illatos levelek.» Vígjáték. 
(Lampel Róbert. 8r. 19 1. ára 30 kr.) 

Gyűjteménye, Igazságügyre vonatkozó rendeleteknek, a kir. Curia, a 
bpesti kir. ítélő tábla és a pénzügyi közigazgatási biróság teljes üléseiben 
hozott döntvényeknek. 1890. évf. 2-ik füzet. (Ráth Mór. 8r. VIII, 81—120 1. 
ára 40 kr.) 

Gyűjteménye, Igazságügyre vonatkozó rendeleteknek, a kir. Curia, a 
bpesti kir. ítélő tábla és a pénzügyi közigazgatási biróság teljes üléseiben 
hozott döntvényeknek. Teljesen. (Ráth M. 8r. VIII, 120 1. ára 1 frt.) 

Gyűjteménye, Igazságügyre vonatkozó rendeleteknek, a kir. Curia, a 
bpesti kir. ítélő tábla és a pénzügyi közigazgatási biróság teljes üléseiben 
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hozott döntvényeknek. Teljesen pótfüzettel. (Ráth Mór. 8r. VIII, 120, 30 1. 
ára 1 frt 80 kr.) 

Gyűjteménye, Igazságügyre vonatkozó rendeleteknek, a kir. Curia, a 
bpesti kir. ítélő tábla és a pénzügyi közigazgatási bíróság teljes üléseiben 
hozott döntvényeknek. 1891. évi folyam. 1—4 füz. (Ráth Mór. 8r. 168, 132 1. 
ára 2 frt 30 kr.) 

Gyűjteménye, Igazságügyre vonatkozó rendeleteknek, a kir. Curia, a 
bpesti kir. ítélő tábla és a pénzügyi közigazgatási bíróság teljes üléseiben 
hozott döntvényeknek. 1891. évf. Pótfüzet. Bírói ügyviteli szabályok. (Rátb 
Mór. 8r. 132 1. ára 1 frt.) 

Gyűjteménye, Munkástörvények. I—II. füzet. 1891. XIV. t.-cz. az 
ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről. 1891. 
XIII. t.-cz az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről. Magyarázatokkal el
látta : Kari F. F. (Budapesti könyvnyomda- és kiadó szövetkezet. 8r. 32,17 1. 
ára 26 kr.) 

Gyűjteménye, Vadászati ügyben hozott kormányrendeletek, határozatok 
és döntvények. Összegyűjtötte és kiadja Egerváry Gyula. 3. kiadás. (Brózsa 
Ottó nyomdája. 8r. XVI, 204 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Gyűjteménye, A magyar kir. igazságügyministerium rendeleteinek. 
1879. évi folyam. 2. kiadás. (Ráth Mór. 8r. 4-1 1. ára ?). 

Gyűjteménye. A magyar kir. igazságügyministerium rendeleteinek. 
1880. évi folyam. 2. kiadás. (Ráth Mór. 8r. 63 1. ára ?). 

Gyűjteménye, Orvosi kézikönyvek. III. (L. Goldzieher Vilmos.) 
Gyűjteménye, Jogi ismétlő könyvek. XVIII. füzet. (L. Ypsilon). 
Gyulai Pál. Arany János. Emlékbeszéd. (Olcsó könyvtár. 277. szám. 

(Franklin-társulat nyomdája. 8r. 56 1. ára 20 kr.) 
Hajdú László. Természetrajz elemi népiskolák számára. 5. kiadás. 

(Dobrowsky és Franke. 8r. 63 1. ára 20 kr.) 
Hajnal József. Állatbiztosítás az egészségügyi törvény szabatos végre-

hajthatása és az állattenyésztés emelésének szempontjából tekintve. (Külön
lenyomat a «Veterinarius» 1891. évi 9. és 10. számából. Buschmann F. 8r. 
25 1. ára 50 kr.) 

Hajnik Imre. Egyetemes európai jogtörténet a középkor kezdetétől a 
franczia forradalomig. Középkor. Harmadik javított kiadás. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. N.8r. IV, 383 1. ára 4 frt.) 

Hajnóczy R. József. Földrajz az elemi népiskolák IV. oszt. számára. 
Magyarország és társországai s az osztrák császárság leírása, Európa, a többi 
földrészek, az egész föld s a nap- és világrendszer rövid ismertetése. (Pozsony 
Stampfel Károly. 8r. 48 1. ára 28 kr.) 

Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. IV. Déli-lapp szótár. (Ugor füzetek. 
10. sz. Akadémia. V, 264 1. ára l frt 60 kr.) 

Halász Náthán és Schlesinger Sámuel. Zsidó vallástani vezérfonal 
a polgári iskolák I. osztály számára. (Pesti könyvnyom da-részvénytársaság. 
8r. 103 1. ára 65 kr.) 

Halaváts Gyula. A szegedi két artézi kút. (A m. kir, földtani intézet 
évkönyve. IX. köt. 5. füzet. Kilián Frigyes. N.8r. 76—97 1. ára 30 kr.) 
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Halmy Gyula. Vérségi Ferencz élete és munkái. (Franklin-társulat 
nyomdája. 8r. 102 I. ára ?) 

Halmy Gyula. Prométheusz. Bölcseleti költemények. (Révai Leó. 16r. 
270 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Hamerling Róbert. Ámor és Psyche. Költemény hat énekben. Magyarra 
fordította Ábrányi Emil. Illustrálta Thumann Pál. (Divald Károly és fiai. 4r. 
142 1. ára 12 frt.) 

Hampel József. Emlékbeszéd Rómef F. Flóris rendes tagról. (A m. 
tud. Akad. elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. VI. kötet. 13. szám. 
Akadémia. 8r. 64 1. ára 60 kr.) 

Händler Márk. Vezérfonal a bibliaoktatásnak, tartalmazza a héber nyelv 
nyelvtani alakjait az azokra vonatkozó szabályokkal és Mózes 5 könyvének 
teljes szótárát. Tanodái és magánhasználatra. I. rész. 1. füz. A II. osztály 
számára. I. félév. Második jav. kiadás. (Székesfehérvár. Singer Ede. 8r. 60 1. 
ára 30 kr.) 

Händler Simon. A Schir Haschirim könyv értelmezésének története a 
Tnóim korában (80—210). (Márkus Samu nyomdája. 8r. 29 1. ára ?) 

Hangay Oktáv. A fogadás. Czigányos kiejtéssel. (Monológok. 21. Singer 
és Wolfner. K.8r. 7 1. ára 15 kr.) 

Hankó Vilmos. Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása. 38 képpel. 
(Kolozsvár. Horatsik János; K.8r. 224 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Hannibál József. Lehet-e autonómia választás nélkül? A törvény
hatóságok és községek belélete és viszonya az államhoz. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 
48 1. ára 60 kr.) 

Hanusz István. Az állatok világából. (Méhner Vilmos. 8r. 243 1. ára 
1 frt 20 kr.) 

Hanusz István. A földközi tenger. (Kecskemét. Tóth László nyomdája. 
8r. 23 1. ára ?). 

Hanvay Zoltán. Sportszilánkok a vadászat-természetrajz és vizslászat 
köréből. (Grill Károly. 8r. 191 1. ára 2 frt.) 

Harrach József. Német olvasókönyv középiskolai használatra. IV. köt. 
(Franklin-társulat nyomdája. 8r. 255 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Hartman Sándor. Zichy Jenő gróf és magyar világkiállítás. (Gerő és 
Kóstyál. 8r. 16 1. ára 30 kr.) 

Határozatai, Felsőbíróságaink elvi. A kir. Curia, a kir. ítélőtáblák és 
a pénzügyi közigazgatási biróság döntéseinek rendszeres gyűjteménye. 
Készítette Márkus Dezső. I. kötet. (Grill Károly könyvkereskedése. 8r. 786 1. 
ára 4 frt.) 

Határozmányok. Az osztrák-magyar bank leszámítolási üzletére vonat
kozó szerves. (Athenaeum r.-társ. nyomdája. 8r.- 39 1. ára ?) 

Hátsek Ignácz. A magyar sz. korona országainak megyei térképe. 
(Lampel Róbert. Az egész mű ára 14 frt.) 

Hátsek Ignácz. A magyar sz. korona országainak törvénykezési be
osztása. (Lampel Róbert. 1 1. ára 40 kr.) 

Hátsek Ignácz. Szebenmegye közigazgatási térképe. Hivatalos adatok 
alapján. IV. kiadás. (Lampel Róbert. 1 1. ára 15 kr.) , 
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Hátsek Ignácz. Az osztrák-magyar monarchia vasúti térképe. Mérték : 
1:1800,000. (Lampel Róbert. 1 1. ára 1 frt.) 

Hátsek Ignácz. Budapest kirándulási térképe. Mérték. 1:165,000 
(Lampel Róbert. 1 1. ára 50 kr.) 

Hátsek Ignácz. Magyar sz. korona országainak térképe az uj beosztás 
tekintetbe vételével az 1876. XXXIII. 1880. LV. és az 1881. LXIV. törvény-
czikk alapján. Iskolai és magánhasználatra. (Lampel Róbert. 1 1. ára 20 kr.) 

Hátsek Ignácz. Csongrád megye közigazgatási térképe. III. kiadás. 
(Lampel Róbert. 1 1. ára 15 kr.) 

Hátsek Ignácz. Gömörmegye közigazgatási térképe. IV. kiadás. (Lampel 
Róbert. 1 1. ára 15 kr.) 

Hatvani Péter. A kis óvódás. Gyermekversek. Óvodai és családi hasz
nálatra. (Szatmár. Litteczky és Reizer. 16r. 140 1. ára 50 kr.) 

Havas Antal József. Az értéktőzsde megbizható útmutató és tanács
adó mindenki számára értéktőzsdei ügyekben. Tájékoztató vezérfonal .a tőke
elhelyezésnél és a speculatióknál. Függelékül értéktőzsdei lexikon és compasz. 
(Grill Károly. 8-r. 164 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Havas Miksa. A mezőgazdasági hitel és a zálogleveles kölcsönök. 
(Brózsa Ottó nyomdája. 8r. 27 1. ára ?) 

Havas Miksa. Kereskedelmi számtan. Alsófokú kereskedelmi iskolák 
számára. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 143 1. ára 80 kr.) 

Havas Miksa. Kereskedelmi számtan. Alsófokú kereskedelmi iskolák 
számára. I—III. füzet. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 48, 48, 47 1. Egy füzet 
ára 30 kr.) 

Havas Sándor. Budapest régiségei. A főváros területén talált mű
emlékek és történelmi nevezetességű helyek leírása. III. kötet. (Főváros. 4r. 
164 1. egy melléklettel, 3 nagy és több kisebb fametszvénynyel és rajzzal, 
ára 2 frt 50 kr.) 

Hazai Samu és Vághó Ignácz. Hadsereg szervezet a. m. k. honvéd
ségi Ludovika Akadémia tanfolyamai számára. Hivatalos kiadás. (Pallas. 
N.8r. XII., 487 1. és XII tábla, ára 3 frt.) 

Házi állataink, Kedves. Képeskönyv kemény papiron. (Lauffer Vilmos. 
8r. ára 80 kr.) 

Hegedűs Géza. A gulyabeli szarvasmarha-tenyésztés előnyei és hátrá
nyai. (A keszthelyi «Georgicon» gazdasági kör kiadványa. 2. sz. Keszthely. 
Farkas János nyomdája. 8r. 42 1. ára ?) 

Hegedűs János. Községi pénzügytan elméleti és gyakorlati kézikönyve, 
tekintettel a nemzetgazdaságtan, pénzügytan s számvitel általános elveire. 
Községi és körjegyzők, községi elöljárók, községi pénzügygyei foglalkozók, 
törvényhatósági tisztviselők, ügyvédek, jogtanulók és a községjegyzői vizsgára 
készülők számára a legújabb ideig közzétett miniszteri elvi jelentőségű hatá
rozatok feldolgozásával a fennálló törvény és rendeletek alapján. (N. Becskerek. 
Szerző. 8r. XV, 312 1. 4 frt.) 

Hegedűs János. Magyar közjog az alkotmány-politikával. Hazai irók 
nyomán. Hallgatói számára kézirat gyanánti használatra. (Nagy-Becskerek. 
8r. 92, III. 1. ára 80 kr.) 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. C 
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Hegedűs János. Községi ügyviteli szabályok. Kézikönyv községi és 
körjegyzők, eló'ljárók és a jegyzői vizsgára készülők számára. 2-ik kiadás. 
(Nagy-Becskerek. Pleitz Fer. Pál. 8r. 153 1. ára 80 kr.) 

Hegy, Az arany, és a kolibri madár és egyéb apró elbeszélések. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 123 1. ára ?) 

Hegyesi József. A legújabb báziczukrászat kézikönyve. Harmadik jav. 
és bőv. kiadás. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 210 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Hegyesi Márton. A Máriássy-zászlóalj 1848—1849-ben. (Nagyvárad. 
Laszky Ármin nyomdája. 8r. 25 1. ára ?) 

Heinrich Károly. Német olvasókönyv kereskedelmi akadémiák és 
középkereskedelmi iskolák alsó osztályai számára. Második átdolgozott ki
adás. (Kókai Lajos. 8r. 116 1. ára 80 kr.) 

Heller Ágost. A physika története a 19. században. I. kötet. (Ter
mészettudományi társulat. 8r. 574 1. ára ?.) 

Heller Venczel Jószeí. Baross-induló. Magyar népdalokból összeállítva. 
(Temesvár. Polatsek-féle könyvkereskedés. 4r. 5 1. ára 80 kr.) 

Hentaller Lajos. A czivilizált oláhok. Pár megjegyzés a román fész-
kelődésre. (Kolozsvár. Horatsik János. 8r. 16 1. ára 20 kr.) 

Herczegh Mihály. Magyar polgári törvénykezési rendtartás. (1868 : 
LIV., 1881 : LIX., 1881 : LX. törvényczikk.) Kapcsolatban a váltó, kereske
delmi, a birói ügyvitellel, a vonatkozó hazai és részben külföldi jogforrásokkal, 
különösen pedig a magy. kir. curia fontosabb elvi határozataival. Negyedik 
javított kiadás. (Franklin-társulat. N8r. VIII, 703 1. ára 5 frt 60 kr.) 

Herczegh Mihály. A telekkönyvi rendtartás Magyarországban és Erdély
ben. Az ezt módosító és kiegészítő törvényekkel, felsőbb rendeletekkel, iromány
példákkal és a m. kir. Curia 1862—1890. évig hozott és szakaszonként össze
állított telekkönyvi döntvényeivel s egy függelékkel, mely a telekkönyvi 
hatóságnak végrehajtási teendőit tartalmazza. Negyedik jav. és bőv. kiadás. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. N8r. VIII, 534 1. ára 4 frt.) 

Herder. Cid. Magyarázta Hoffmann Frigyes. (Német irók iskolai tára. 
Lampel Róbert. 8r. 176 1. ára 50 kr.) 

Hermann Antal.. Német olvasókönyv és nyelvtan polgári iskolák szá
mára. III. rész. (Méhner Vilmos. 8r. 194 1. ára 1 frt.) 

Hermann Ottó. Petényi J. S. A magyar tudományos madártan meg
alapítója. 1799—1855. Életkép. Chernél István, Madarász Gyula és Vastagh 
Géza közreműködésével. Arczképpel és szines melléklettel. (Kilián Frigyes. 
2r. 128 1. ára 4 frt.) 

Hermán Sándor. A magyar kereskedelmi jog rövidre vont tankönyve. 
Kereskedelmi iskolák használatára. (Székesfehérvár. Singer Ede. 8r. 176 1. 
ára 1 frt 50 kr.) 

Hermann Sándor. A magyar váltótörvény tankönyve tekintettel az 
általános német váltó-rendszabályra, kereskedelmi iskolák használatára és 
magántanulásra. Második javított kiadás. (Székes-Fehérvár. Singer Ede. K8r. 
TV, 216 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Hetyey Gábor Gyöngyvirágok. Gyermekmesék. Négy szines képpel 
és hazai művészek rajzaival. (Singer és Wolfner. K.4r. 63 1. ára 1 frt 40 kr.) 
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Hilóczky Béla. Bordal. Énekhangra zongora-kisérettel. (Rózsavölgyi 
és Társa. 4r. 7 1. ára 80 kr.) 

Hlavács Samu. Zselezno gyógyhelynek ismertetése. 2. kiadás. (Rózsa
hegy. Salva Károly nyomdája. 8r. 8 1. ára?) 

Hock János. Nagyböjti szent beszédek a szent-ferencziek budapesti 
templomában. (Singer és Wolfner. 8r. 113 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Hodinka Antal. A szerb történet forrásai és első kora. (Athenaeum 
r.-társ. nyomdája. 8r. 66 1. ára ?) 

Hofer Károly. Franczia olvasókönyv középiskolák alsó oszt. számára. 
Szótárral és jegyzetekkel ellátta Háhn Adolf. 4. kiadás. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8r. VI, 178 1. ára 1 frt.) 

Hofer Károly. Gyakorlókönyv a rendszeres franczia nyelvtanhoz. 
Szótárral ellátta Háhn Adolf. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 135 1. 
ára 90 kr.) 

Hofer Károly. A franczia nyelv módszeres tankönyve. I. rész. 6. kiad. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 114 1. ára 80 kr.) 

Hoffman Ferencz. 100 kis történet jó kis gyermekek számára. 7. kiad. 
(Franklin-társulat nyomdája. 8r. 159 1. ára?) 

Hoffmann Ferencz. Egy fedél alatt. Elbeszélés az ifjúság számára. 
Ötödik magyar kiadás. Négy képpel. Ford. Dulácska Géza. (Athenaeum. 8r. 
114 1. ára 50 kr.) 

Hoffmann Ferencz. Az életbiztosítás. Ford. Kun Béla. (Athenaeum. 
8r. 88 1. négy aczélmetszette], ára 50 kr.) 

Hoffmann Ferencz. Tiszteld atyádat és anyádat. (Athenaeum. 8r. 
71 1. négy aczélmetszettel, ára 50 kr.) 

Hoffmann Ferencz. A barátság áldozata. Elbeszélés az ifjúság szá
mára. Ford. Barabás József. Négy aczélmetszettel. (Lampel Róbert. 16r. 
148 1. ára 50 kr.) 

Hoffmann Ferencz. Százötven új erkölcsi elbeszélés kis gyermekek 
számára. Tizenhárom szinezett képpel. Második egyedül jogosított magyar 
kiadás. (Pozsony. Stampfel Károly. K.8r. 270 1. ára 2 frt.) 

Hoffmann Ferencz. Ötven új kis mese jó gyermekek számára. Öt 
szinezett képpel. (Pozsony. Stampfel Károly. K.8r. 270 1. ára 80 kr.) 

Hoffmann Ferencz. Ünnepi ajándék jó kis gyermekek számára. Öt 
szinezett képpel. (Pozsony. Stampfel Károly. K.8r. 94 1. ára 80 kr.) 

Hoffmann Ferencz. Kis elbeszélések az ifjúság számára. Öt szinezett 
képpel. (Pozsony. Stampfel Károly. K.8r. 88 1. ára 80 kr.) 

Hoffmann Mór. Magyar olvasókönyv polgári fiúiskolák számára. Har
madik kötet. (A III. osztály részére.) (Franklin-társulat. 8r. 184 1. ára 80 kr.) 

Hoffmann Mór. Magyar nyelvtan. A közép- és polgári iskolák első és 
második osztálya számára. Második, lényegében változatlan kiadás. (Franklin
társulat. 8r. 127 1. ára 50 kr.) 

Hoffmann Mór. Német nyelvtan és olvasókönyv mindkét nembeli 
polgári iskolák számára. Második jav. kiadás. Első és második rész. (Franklin
társulat. 8r. 135, 224 1. ára 80 kr: és 1 frt.) 

Hoffmann Mór. Német nyelvtan és olvasókönyv, fordítási gyakorlatok
éi* 
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kai és feladattárral. A ministeri tanterv alapján készítve. Első rész : Szó-
és alaktan. Hatodik, lényegében változatlan kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 
160 1. ára 60 kr.) 

Holló Lajos. A közigazgatás rendezése a megyékben, városokban és 
községekben. A kormány javaslatának és a bizottság főbb megállapodásai
nak bírálatával. (Grill Károly. N.8r. IV, 240 1. ára 2 frt.) 

Holub Emil. A Fokvárostól a Masukulumbék országába 1883—1887. 
Függelékül : Hét év Dél-Afrikában. Körülbelül 160 eredeti fametszettel és 2 
térképpel. 2 kötet. (Rátb Mór. N. 8r. 499, VII; VIII, 515 1. A két kötet 
ára 13 frt.) 

Homeros Iliása. A vallás- és közokt. m. kir. minister megbízásából 
bő szemelvényekben fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csengeri 
János. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. XVI, 213 1. Preller képeivel, 
ára 1 frt 40 kr.) 

Homeros Odysseiája. A vallás- és közokt. m. kir. minister megbízásá
ból bő szemelvényekben fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel kísérte 
Gyomlay Gyula. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 211 1. Preller képei
vel, ára 1 frt 20 kr.) 

Homolka József. Budapest térképe jbázszámok megjelölésével, az utczák 
és terek betűrendes jegyzékével. 1891-iki kiadás. (Eggenberger-féle könyv
kereskedés. 1 1. ára 80 kr.) 

Homolka József. Magyarország közigazgatási és közlekedési térképe. 
Arány 1: 900.000. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 1 1. ára vászonra 
húzva 4 frt 50 kr.) 

Honvéd-névkönyv. Az 1848/9. honvédseregnek 1890-ben még életben 
volt tagjairól. Összeállította Mikár Zsigmond. (Szerző. K.4r. XIX, 376 1. ára 3 frt.) 

Hoor Károly. A skiaskopia. (Árnyékpróba.) (Toldi Lajos. 8r. 29 1. 
ára 36 kr.) 

Hoós János. Dalkönyvecske. Egy és két szólamú eredeti gyermek
dalok elemi népiskolák használatára. 1—2. füzet. Második jav. és bőv. kiad. 
(Singer és Wolfner. 8r. 24, 21 1. Egy füzet ára 15 kr.) 

Horn M. Rózsa rege. Daljáték. Magyarítá Váró Ferencz. Kiadja a 
nagyenyedi dalkör. (Kolozsvár. Közművelődés részvény-társaság nyomdája. 
8r. 24 1. ára 25 kr.) 

Hornyánszky Gyula. Pindaros, tanulmány. (Hornyánszky Viktor 
nyomdája. 8r. 52 1. ára ?) 

Horváth Ákos. Románcz. Melodráma-költemény Lauka Gusztávtól. 
(Zombor. Schön Adolf. 4r. 5 1. ára 1 frt.) 

Horváth Ákos. Berta-polka. Lengyelke zongorára. (Zombor. Schön 
Adolf. 4r. 5 1. ára 50 kr.) 

Horváth Atilla. Három zenemű zongorára. 1. sz. Virágra. 2. sz. 
Lidérczfény magyar sülben. 3. sz. Humoreszk. (Rózsavölgyi és társa. 4r. 9, 
1, 5 1. ára 90, 70, 50 kr.) 

Horváth Cyrill. Temesvári Pelbárt és codexeink. (Különnyomat a 
«Budapesti Szemlé»-bői. Franklin-társulat. 8r. 48 1. ára?) 

Horváth Cyrill. Nemzeti irodalmunk a reformáczióig. Külön lenyo-
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mat a Katholikus Szemle V. kötetéből. (Athenaeum r.-társ. nyomdája. 8r. 
143 1. ára?) 

Horváth Jenő. Az ujabbkori hadviselés történelme a magyar kir. 
honvédségi Ludovika-Akadémia felsőbb tiszti tanfolyama számára. (Pallas. 
N.8r. VIII, 602 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Horváth Jenő. Harczászat. I. rész. A fegyvernemek alaki barczászata 
és harczmódja. Az új gyakorlati szabályzatok alapján átdolgozott 2-ik kiadás. 
63 szövegbeli rajzzal. (Pallas. 8r. VI, 220 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Horváth Jenő. Harczászat. A m. kir. honvédség Ludovika-Akadémia 
tisztképző és felsőbb tiszti tanfolyamában előirt és rendszeresített s a m. kir-
honvéd törzstiszti tanfolyam használatra elfogadott tankönyv. II. III. rész. 
A harcz és vezetése. A harczon kívüli tevékenység. Az új szabályzatok alap
ján átdolgozott második kiadás. 56 szöveg közti rajzzal. (Pallas. N.8r. IV, 
165 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Horváth Jenő. Zrínyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi 
munkái. A magyar tud. Akadémia megbízásából sajtó alá rendezte, beveze
téssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta. (Akadémia. 8r. 403 1. Zrínyi M. 
arczképével, ára?) 

Horváth Jeromos. Adatok az éti csiga (Helix pomatia L.) idegrend
szerének boncz- és szövettani szerkezetéhez. (Rózsa Kálmán és neje nyom
dája. 8r. 32 1. egy tábla rajzzal, ára?) 

Horváth József. A debreczeni Magyar Grammatica. (Vácz. 8r. 
69 1. ára ?) 

Horváth Ödön. Dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. (Eperjes. Kósch 
Árpád nyomdája. 8r. 67 1. ára 60 kr.) 

Horváth Ödön. A vallásszabadság kérdéséhez. (Debreczen. Kutasi 
Imre nyomdája. 8r. 45 1. ára 60 kr.) 

Horváth Ödön. Az 1889. XXVI. t.-cz. («Az 1883. I t.-cz. módosításá
ról, tekintettel a katonai szolgálatot teljesítő joghallgatókra.») Külön lenyomat 
a Jogtudományi Közlöny 1891. évi 7— 9. számaiból. (Franklin-társulat 
nyomdája. 8r. 23 1. ára?) 

Hová építsük az új városházát ? E kérdésre felel és feleletét a 
főváros képviselőtestületének becses figyelmébe ajánlja : Névtelen. (Lampel 
Róbert. 4r. 12 1. és 4 tábla, ára 30 kr.) 

Hoványi. Könyvnélküli katekizmus katholikus lelkészek használatára. 
Mai helyesirás szerint leírta és 327 példával bővítve kiadta Huszár Károly. 
Első kiadás. (Székesfehérvár. Klokner Péter. 16r. 274 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Höcker Oszkár. Isten nem hagyja el az övéit ! Elbeszélés az ifjúság 
számára. Fordította Barabás József. Négy aczélmetszettel. (Lampel Róbert. 
lfir. 154 1. ára 50 kr.) 

Höhnel Lajos. A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki Sámuel gróf 
felfedező útja Keletafrika egyenlítői vidékein 1887—1888-ban. Számos kép
pel. 1—6. füz. (Ráth Mór. 8r. 1—192 1. ára füzetenkint 30 kr.) 

Hrebaly Emil. Tanulmány a takarmánynemüek mesterséges eltartásá
ról. Tanuló és gyakorló gazdák, valamint gazda-közönség számára. A szö
vegbe nyomott 6 ábrával. (Kassa. Koczányi és Vitéz. 8r. ára 80 kr.) 
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Hubay Jenő. Alienor. Dalmű 4 felvonás és egy «Epilog»-ban. Váradi 
Antal dr. (A m. kii*, operaház könyvtára. 43. sz. Pfeifer Ferdinád. 8r. 57 1. 
ára 40 kr.) 

Hunfalvy-Album. Hunfalvy Pál félszázados akadémiai tagsága emlé
kére kiadják tisztelői (Hunfalvy Pál arczképével). (Hornyánszky Viktor. 8r. 
XV, 272 1. ára ?) 

Hunfalvy János és Schneider János. Földrajz a polgári leányiskolák 
II. osztálya számára. A legújabb ministeri tanítási terv nyomán. II. rész. 
Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. Második kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 
110 1. ára 80 kr.) 

Huszár Pál és Kovács János. A mi vármegyénk. (Budapesti vas
megyei kör. 8r. 132 1. ára?) 

Hutyra Ferencz. Kísérletek a tuberculinnal szarvasmarhákon. Külön
lenyomat a Veterinarius 1891. évfolyam 4. sz. (Buschmann F. nyomdája. 
8r. 19 1. ára?) 

Hübner Ágoston. Jézus szentséges szive. Oktató imádságos könyv 
Jézus szive társulata és az imaapostolkodás számára ; mellékletül szűz Mária 
szeplőtelen szent szíve tiszteletére. Patisz György S. J. nyomán. Az egyházi 
hatóság jóváhagyásával. (Franklin-társulat. 8r. 511 1. ára ?) 

Hübner Sándor. A brit birodalmon keresztül. Függelékül a «La 
France» postahajó égése 1886. decz. 20-án. Számos képpel és térképpel. 
1-12. füzet. (Ráth Mór. 8r. 1—354 1. füzetje 30 kr.) 

Ihász Gábor magyar nyelvtana a középiskolák használatára. Átdol
gozta Barbaries Róbert. Huszonharmadik kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 252 1. 
ára 1 frt.) 

Illem. A jó társaság szabályai, útmutató a művelt társas életben. Irta 
egy nagyvilági hölgy. Negyedik tetemesen bővített kiadás. (Athenaeum. 8r. 
259 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Illés Károly. Az önbíráskodás. Különlenyomat a jogtudományi köz
lönyből. (Singer és Wolfner. 8r. 20 1. ára 20 kr.) 

Illés Károly. A szabadságbüntetés reformja különös tekintettel a fel
tételes ítéletekre. Felolvastatott a magyar jogászegyletben, 1890. október 18. 
(Singer és Wolfner. 8r. 22 1. ára 20 kr.) 

Illés Károly. A szabadságbüntetés reformja, különös tekintettel a fel
tételes ítéletekre. (Magyar jogászegyleti értekezések. 53. szám. Franklin-társ. 
8r. 22 1. ára 20 kr.) 

Ima, Egyázi, és énektár. (Esztergom. Laiszky János nyomdája. 8r. 
192 1. ára?) 

Imádság, Reggeli és esteli, mely Klobusiczky Péter kalocsai érsek udvará
ban naponkint végeztetett. (Kalocsa. Malatin Antal nyomdája. 8r. 48 1. ára ?) 

Imádságok a Mária-intézet növendékei használatára. (Rózsa K. és 
neje nyomdája. 8r. 24 1. ára?) 

Imák. fohászok és függelék az ev. ref. népiskolák használatára. Kiadta 
a mezőföldi egyházmegye. VI. kiadás. (Székesfehérvár. K.8r. 32 1. ára 10 kr.) 

Imling Konrád. A végrehajtási törvény (1881. évi 60. t-cz.) magya
rázata. 2. kiadás. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. XX, 516 1. ára 4 frt 50 kr.) 
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Imre Sándor. A magyar nyelv és nyelvtudomány rövid története. 
I. kötet. A magyar nyelv ó- és középkora. (Hornyánszky V. 8r. 336 1. ára ? 

Imreh Sándor (szakértői véleménye a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamarához a könyvnyomdai s hasonló iparosok képesítése ügyében.) 
(Marosvásárhely. Ev. ref. kollégium nyomdája. 2r. 3 1. ára?) 

Imrik Cornelia. Tátrafüredi emlék. Gyorspolka. Zongorára. (Nagyvárad. 
Kutasi D. 4r. 5 1. ára 1 frt.) 

Imrik Cornelia. Magyar népdalok. Zongorára. (Nagyvárad. Kutasi D. 
4r. 6 1. ára 1 frt.) 

Indokolás a «közigazgatás és az önkormányzat rendezéséről a vár
megyékben» ez. törvényjavaslathoz. (M. kir. államnyomda, 4r. 51, LXIII1. ára?) 

Indokolás a közigazgatás és az önkormányzat rendezéséről a vár
megyékben czímű törvényjavaslathoz. (Athenaeum részvénytársaság. 8r. 100 1. 
ára 30 kr.) 

Iratok, Vallásos, magyar nyelven. 23. 26. szám. (Lásd : Fa István, 
Szász Károly.) 

Irma néni. Gyermekek mulatsága. 20 szines képpel. (Bécs. Deubler 
József. 4r. ára 1 frt 30 kr.) 

Irma néni. Kedvenczem szép képes könyve. Sok szines képpel. (Bécs. 
Deubler József. 4r. ára 1 frt.) 

Irományai, Az 1892. márczius havára összehivott Valuta-enquête. 
I—II. A nevezetesebb külföldi államok valutaügyének és jegybank rendszeré
nek leirása és az azokra vonatkozó legfontosabb törvények. Kiadja a magyar 
kir. pénzügyminisztérium. (M. kir. államnyomda. 4r. 228, 189 1. ára ?) 

Ismertetése, Az aszódi kir. javító-intézet. Közzéteszi a m. kir. igaz-
ságügyminiszterium. (Neuwald Illés nyomdája. 8r. 28 1. egy rajzzab ára ?) 

Ismertetése, A kolozsvári kir. javító-intézet. Közzéteszi a magy. kir. 
igazságügyminiszterium. (Neuwald Illés nyomdája. 8r. 19 1. egy rajzzal, ára?) 

Jablonowski József. A magyar közoktatás jelene és az egységes 
középiskola. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 98 1. ára 1 frt.) 

Jakab Elek. Emlékbeszéd báró Orbán Balázs felett. (Athenaeum. 8r. 
58 1. ára?) 

Jakab Ödön. Nyár. Költemények. (Franklin-társulat. K.8r. 189 1. ára 
1 frt 40 kr.) 

Jaksch Rezső. A belső bajok klinikai kórisméje bakteriológiai vegyi 
és mikroskopiai vizsgálati módszerek segélyével. Fordította Juba Adolf, át
vizsgálta Hőgyes Endre; (A m. orvosi könyvkiadó-társ. könyvtára. 63. kötet. 
Társulat. 8r. 426 1. 125 fametszettel, ára ?) 

James György. Robin Hood. Ford. Petőfi Sándor. 3-ik kiadás. (Ráth 
Mór. 8r. 230 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Jancsó Benedek. Magyar irodalmi olvasmányok a görög nyelv pótlá
sául a gymnasium VI. osztálya számára. (Lampel Róbert. N.8r. 228 1. ára 
1 frt 80 kr.) 

Jancsó Benedek. Középiskoláink reformja. Paedagogiai tanulmány. 
(Lampel Róbert. 8r. 135 1. ára 1 frt.) 
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Janet Paul. A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való 
viszonyában. Fordította Lörincz Béla. I. (Akadémia. 8r. VI, 608 1. ára ?) 

Janka Sándor válogatott művei két kötetben. I. Elbeszélések. II. Szín
mű s kisebb költemények. (Munkács. Farkas Kálmán. 8r. 166, 185 1. A két 
kötet ára 2 frt.) 

Jankó János. Stanley utazása, kalandjai és felfedezései Afrikában. 
Stanley eredeti művei alapján, Burdo életrajzi vázlatának felhasználásával. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 281 1. ára 2 frt.) 

Jankó János. Magyarország hegyvidékeinek csoportosítása. A magyar 
földrajzi intézet megbízásából. Térkép melléklettel. (Lampel Róbert. N,8r. 
55 1. ára 80 kr.) 

Jattka Ferencz. Burgonya termesztése a mai okszerű alapon. (Magyar
óvár. Czéh Lajos nyomdája. 8r. 204 1. 17 rajzzal, ára 1 frt 30 kr.) 

Javadalmazása, A vármegyei tisztviselők jelenlegi. (Magyar kir. állam
nyomda. 4r. 29 1. ára?) 

Javaslata, A budapesti ügyvédi kamara által kiküldött bizottság, a 
büntető-törvénykönyv módosítása tárgyában. (Rózsa Kálmán és neje nyomd. 
8r. 62 1. ára?) 

Jäger H. A kertészet általános kézikönyve. Utasítás a kertészet minden 
ágában az összes konyhakerti termények, gyümölcsfajok, a legszebb kerti, 
üvegházi és szobai virágok tenyésztésére, valamint kertek berendezésére 
vonatkozólag. Kertészek, kertkedvelők és mezőgazdák számára. A 4. bővített 
kiadás után fordította és a hazai viszonyokra alkalmazta Benes János. 2-ik 
magyar kiadás. 253 fametszvénynyel. (Athenaeum. 8r. XIV, 692 1. ára 4 frt.) 

Jegyzék serdülő leányok olvasmányairól. Összeállította a Mária-
Dorothea-egyesület tanítónői szakosztálya. (Méhner Vilmos. 8r. 72 1. ára 40 kr.) 

Jékey Aladár költeményei. 1879—1889. (Kolozsvár. Márton Kálmán. 
16r. 152 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Jegyzőkönyv a brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye 1891. évi 
július 26. Bácsfaluban tartott közgyűléséről. (Brassó. Alexi nyomdája. 2r. 
19 1. ára?) 

Jegyzőkönyv a brassói ág. hitv. ev. magyar egyházmegye 1891. évi 
október 11-én Brassóban tartott közgyűléséről. (Brassó. Alexi nyomdája. 2r. 
5 1. ára?) 

Jegyzőkönyv a miskolczi kereskedelmi és iparkamara 1891. évi már-
czius 24., április 28. tartott üléséről. (Miskolcz. Forster Rezső könyvnyomd. 
8r. 13—54 1. ára?) 

Jegyzőkönyv a Pozsony-kerületi kereskedelmi és iparkamarának 1891. 
évi február 4., márczius 16., május 1., november 12. tartott üléséről. Proto
koll über die Verhandlungen der am 4. Februar, 16. März. 1. Mai, 12. Nov. 
abgehaltenen Sitzung. (Pozsony. Stampfel, Eder és társa nyomdája. 8r. 25, 
51, 9, 20 1. ára?) 

Jegyzőkönyv a soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarának 1891. 
évi május 14., október 1. és november 12. tartott üléséről. Protokoll der 
Sitzung der ödenburger Distriktual-Handels- und Gewerbekammer. (Sopron. 
Litfass Károly nyomdája. 8r. 135—197, 249—375 1. ára?) 
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Jegyzőkönyv, Az erdélyi ev. ref. egyházkerület Kolozsvárit 1891. évi 
szeptember 26—29. napjain tartott közgyűlésének. Szerkesztette Szász Gerő. 
(Kolozsvár. «Közművelődés»-részvénynyomda. 8r. 144 1. ára 90 kr.) 

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1891. évi ápr. 11. Sárváron. Protokoll etc. 
Tárgy. A sárvárpozsonyi vasút sárvár-mosoni illetve porgácz-répczelaki 
vonalának közigazgatási bejárása. (Pozsony. Stampfer, Eder és társa nyomd. 
2r. 61 1. ára?) 

Jegyzőkönyv. Felvétetett Debreczenben 1891. évi május hó 13. és 
Julius 6-ik és október hó 13-ik napján az «Alsószabolcsi tiszai ármentesítő-
társulat» rendes és rendkivüli közgyűléséről. (Debreczen. Város nyomdája. 
2r. 17, 3, 14 1. ára?) 

Jegyzőkönyv. Felvétetett Nyitrán a városi jogi és pénzügyi bizottsá
goknak 1891. évi augusztus 23—24. 29. és szeptember 14. napjain megtartott 
közös ülésekor. Tárgy : a városi önkormányzati szabályrendelet módosítása. 
(Nyitra. Neugebauer Nándor nyomdája. 2r. 39 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A bánáti ágostai hitv. ev. egyházmegye 1891-ki szep
tember 25—26. napjain Temesvárott megtartott rendes közgyűléseinek és az 
1890. november 3. napján Lajosfalván megtartott rendkívüli közgyűlésének. 
(Temesvár. Steger Ernő könyvnyomdája. 8r. 46 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület augusztus 19., 20. 
és 21. napjain Budapesten tartott közgyűlésének. (Hornyánszky Viktor nyomd. 
8r. 119 1. ára ?j 

Jegyzőkönyve, A budapesti ág. hitv. ev. esperesség 1891. október 8. 
tartott közgyűlésének. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 2r. 7 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A debreczeni ref. egyházmegye 1891. április 7-én és 
augusztus 25-én Debreczenben tartott közgyűlésének. (Debreczen. Városi 
nyomda. 8r. 36, 74 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A debreczeni kereskedelmi és iparkamara 1891. évi 
május 27-én és november 14-én tartott rendes közgyűlésének. (Debreczen. 
A város könyvnyomdája. 8r. 49, 37 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A dunamelléki ev. ref. egyházkerület 1890. okt. 25-én 
s következő napjain Budapesten tartott köz- és törvényszéki gyűlésének. 
Kiadta Szilády Áron. (Pallas részv.-társ. nyomdája. 8r. 273 1. ára 80 kr.) 

Jegyzőkönyve, A dunamelléki ev. ref. egyházkerület 1891. szeptember 
26-ik s következő napjain Budapesten tartott közgyűlésének. Kiadja Szilády 
Áron. (Pallas részvénytárs. nyomdája. 8r. 339 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1891. évi 
augusztus 12—13. napjain Pápán tartott közgyűlésének. (Sopron. Litfass 
Károly nyomdája. N.8r. 74 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A fehérkomáromi ág. hitv. ev. egyházmegye 1891-ik 
évi június 25-én Székesfehérvárott tartott közgyűlésének. Sajtó alá rendezte 
Hering Lajos. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 28 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A magyarhoni ág. hitv. ev. négy egyházkerülete 1891. 
évi szeptember 23—24. napján tartott egyetemes egyházi közgyűlésének 
(Hornyánszky Viktor nyomdája. 2r. 32 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 1891. 
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évi deczember 21. tartott ülésének. (Marosvásárhelyi ev. ref. kollégium nyom
dája. 8r. 183—201 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konvent
jének. Budapest 1891. április 7—12., július 2—4 és november 5—7. napjain. 
Kiadta Tóth Sámuel. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8r. 172, 40, 11 1. ára?) 

Jegyzőkönyve, A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 1891. 
évi február 9. márczius 14., ápr. 25., május 27.. Julius 6., augusztus 11., 
szeptember 12., október 23., november 23. tartott közgyűlésének. (Maros
vásárhely. Ev. ref. koll. könyvnyomdája. 8r. 1—181 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A nagyszalontai ev. ref. egyházmegye 1891. április 2. 
és augusztus 17. napján Nagy-Szalontán tartott közgyűlésének és birósági 
ülésének. Kiadta Balog Ambrus. (Debreczen. Város nyomdája. 8r. 78, 301. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A pécsi kereskedelmi és iparkamara 1891. évi márcz. 
hó 20-án tartott rendes közgyűlésének. (Pécs. Taizs József nyomdája. 8r. 
24-35 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A pestmegyei ágostai hitv. evang. esperesség 1890. 
deczember 16. és 1891. évi Julius 15—16. Budapesten tartott közgyűlésének. 
(Kecskemét. Tóth László nyomdája. 8r. 51 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A sárospataki ev. ref. főiskolai igazgatótanács 1891. 
január 26—30. napjain tartott ülésének. (Sárospatak. Ev. ref. főiskola nyom
dája. 8r. 42 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A solti evang. reform, egyházmegyei tanítói egylet 
V—VI. rendes közgyűlési, 1890. szeptember 5. 1891. augusztus 5. (Kalocsán. 
Malaiin Antal nyomdája. 8r. 20, 32 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A soproni alsó ág. hitv. ev. egyházmegye 1891-ik évi 
Június 29-én Szil-Sárkányban tartott rendes közgyűlésének. (Kapuvár. Buxbaum 
József nyomdája. 8r. 26 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A szatmári ev. reformált egyházmegye Szatmáron 1891. 
április 16—17. napjain tartott közgyűlésének. (Szatmár. Nagy Lajos nyomdája. 
8r. 46 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 1890. évi decz. 2. 
Miskolczon tartott közgyűlésének. Szerkesztette Mitrovics Gyula. (Sárospataki 
ev. ref. főiskola nyomdája. 8r. 104 1. ára 50 kr.) 

Jegyzőkönyve, A vasi közép ág. hitv. ev. egyházmegye 1891. évi 
Julius 22-én Körmenden tartott közgyűlésének. (Sopron. Litfass Károly nyom
dája. 8r. 18 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, A vasi felső evang. egyházmegye 1891. évi Julius 9-én 
Vas-Körtvélyesen tartott közgyűlésének. Protokoll des Senioral-Conventes etc. 
(Felsó'-Eőr. Schodisch Lajos nyomdája. 8r. 33 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve, Az alsó baranyabácsi ref. egyházmegye 1891. aug. 12. 
napján Eszék-Rétfaluban tartott gyűlésének. Kiadta Hetesy Viktor. (Pécs. 
Taizs József nyomdája. 8r. 88 1. ára ?J 

Jegyzőkönyve, Az alsózempléni ev. ref. egyházmegye 1891. ápr. 2 —4. 
napjain Sárospatakon tartott közgyűlésének. Szerk. Kónya András. (Sáros
pataki ev. ref. főiskola nyomdája. 8r. 51 1. ára 35 kr.) 

Jegyzőkönyve. Az alsószabolcs-hajduvidéki ev. ref. egyházmegye 1891. 
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ausgusztus 21-én Debreczenben tartott közgyűlésének. (Debreczen. Városi 
könyvnyomda. 8r. 43 1. ára ?) 

Jegyzőkönyve az 1891. évi június 1—2. Újvidéken tartott bácsszerémi 
ág. hitv. ev. esperességi közgyűlésnek stb. (Újvidék. Pajevits nyomdája. 8r. 
34 1. ára ?) . 

Jegyzőkönyve, Az ev. ref. tiszántúli egyházkerület 1891. május 21—23. 
szeptember 24—27. és november 18. napjain Debreczenben tartott I., II. és 
III. gyűlésének. Kiadta Tóth Sámuel. (Debreczen. Város könyvnyomdája. 8r. 
200, 181, 11 1. ára ?) 

Jelentés a gyermekvédő egyesület működéséről. Szerkesztették Halász 
Frigyes, Kanócz István. (Márkus Samu nyomdája. 8r. 48 1. ára ?) 

Jelentés az országos letartóztatási intézetek 1890. évi állapotáról. 
Közzéteszi a magyar kir. igazságügyministerium. (Neuwald Illés nyomdája. 
8r. 93 1. 10 rajztáblával, ára ?) 

Jelentés a magyar kir. technológiai iparmúzeum 1890/91. évi mű
ködéséről. Szerkesztették Táborsky Ottó és Hegedűs Károly. (Franklin tár
sulat nyomdája. 8r. 29 1. ára ?) 

Jelentés a soproni háziipar-egyesületnek 1890. évi működéséről. (Sopron. 
Litfass Károly nyomdája. 8r. 12 1. ára ?) 

Jelentés az 1890/91. évi működésről. A felvidéki magyar közművelődési 
egyesületnek Rózsahegyen 1891. évi augusztus 10. tartott közgyűlése elé 
terjeszté az igazgató választmány. (Nyitra. Huszár István nyomd. 8r. 79 1. ára ?) 

Jelentése, A brassói kereskedelmi és iparkamara, kerülete közgazda
sági viszonyairól az 1890-ik évben. (Brassó. Kamara. 8r. 87, 11 1. ára ?) 

Jelentése, A budapesti kereskedelmi és iparkamara, a keresk. magyar 
k. mitűsterhez a kamarai kerület keresk. viszonyairól az 1890-dik évben. 
(Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 4r. 137 1. ára ?) 

Jelentése, A budapesti korcsolyázóegylet évi. Az 1890/91. évről. (Fanda 
József. 8r. 81 s egy táblázat, ára ?) 

Jelentése, A debreczeni kereskedelmi és iparkamara, a keresk. m. kir. 
ministerhez a kamarai kerület keresk. viszonyairól 1890. évben. (Debreczen. 
Város nyomdája. 8r. 168 1. ára ?) 

Jelentése, A m. kir. földtani intézetnek, 1890. évről. Egy kőnyomatú 
táblával. (Kilián Frigyes. N.8r. 163 1. ára 1 frt.) 

Jelentése, A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara, tevékenysége és 
kerületének gazdasági viszonyairól az 1890. évben. (Pozsony. Stampfel, Eder 
és társai nyomdája. 8r. 165 1. ára ?) 

Jelentése, Az állat- és növényhonosító társaság évi, 1890. évről. (Fanda 
József nyomdája. 8r. 22 1. ára ?) 

Jelentése, Az országos magyar gazdasági egyesület igazgató-választ
mányának az egyesület 1891. évi május 10. tartandó közgyűlés elé terjesztett. 
(Brózsa Ottó nyomdája. 8r. 74 1. ára ?) 

Jelentése, A kereskedelemügyi ministernek 1890. évi működéséről a 
törvényhozás elé terjesztett. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 4r. 952 1. ára ?) 

Jelentése, A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara, kerülete köz-
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gazdasági viszonyairól az 1890. évben. (Kolozsvári kereskedelmi és ipar
kamara. 8r. 182, 87 1. ára ?) 

Jelentése, A miskolczi kereskedelmi és iparkamara, a keresk. m. k. 
ministerhez Borsod és Gömör-Kishont vármegyék közgazdasági viszonyairól 
az 1890-ik évben. (Miskolcz. Keresk. kamara. 8r. 100 1. ára ?) 

Jelentése, A magyar országos tűzoltószövetség központi választ
mányának, az 1889. aug. 18-tól 1891. aug. lB-ig terjedő működéséről. (Rózsa 
Kálmán és neje nyomdája. 8r. 35 1. ára ?) 

Jelentése. A magyar szent korona országai Vörös-kereszt egyletének 
1890. évi. (Pesti Lloydtársulat nyomdája. 8r. 99 1. ára ?) 

Jelentése, A pécsi kereskedelmi és iparkamarának, a kerületét képező 
Baranya-, Somogy- és Tolnamegyének továbbá Pécs szab. kir. városnak 
általános gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól az 1890-ik 
évben. (Pécs. Taizs József könyvnyomdája. 8r. 118 1. ára ?) 

Jelentése, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek a köz
oktatás állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett XX. II. kötet, a 
középiskolákról, a felsőbb tanintézetekről, a szakiskolákról és közművelődési 
intézetekről. (Egyetemi nyomda, ér. 442 1. ára ?) 

Jelentése, Debreczen szab. kir. város polgármesterének évi, az 1890. 
évről. (Debreczen. Városi könyvnyomda. 8r. 88 1. ára ?) 

Jelentése és számadása, Az országos magyar iskola egyesület fel
ügyelő bizottságának, az egyesület működéséről az 1891. évben. (Wodianer F. 
és fiai. 8r. 109 1. ára ?) 

Jephson Mounteney A. J. A legsötétebb Afrikában. Emin basa és a 
zendülés Equatoriában. Kilencz havi élmények és fogság az utolsó Szudáni 
tartományban. Stanley H. M. közreműködésével. Számos képpel és térképpel. 
1-19 . füzet. (Ráth Mór. 8r. 612 1. Egy füzet ára 30 kr.) 

Jephson Mounteney A. J. A legsötétebb Afrikában. Emin pasa és a 
zendülés Equatoriában. Stanley H. M. közreműködésével. Angol eredetiből 
fordított magyar kiadás. (Ráth Mór. 8r. XVI, 634 1. 44 fametszettel, ára 
6 M 30 kr.) 

Jókai Mór. A debreczeni lunatikus. Elbeszélés. 2-ik kiadás. (Jókai Mór 
munkái. Népszerű kiadás. 132. füzet. Franklin-társulat. 16r. 110 1. ára 40 kr.) 

Jókai Mór. Egy ember, a ki mindent tud. Egy darab regény. 2-ik ki
adás. (Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. 133—134. füzet. 16r. 178 1-
ára 40 kr.) 

Jókai Mór. A kétszarvú ember. Históriai beszély. Az egyiptusi rózsa. 
5. kiadás. (Franklin társ. nyomdája. 8r. 228 1. ára 80 kr.) 

Jókai Mór. Egy ember a ki mindent tud. Egy darab regény. II. kiadás. 
(Franklintársulat. 8r. 178 I. ára 80 kr.) 

Jókai Mór munkái. 135—136. füzet. Népszerű kiadás. Asszonyt kisér, 
istent kisért. Regény. II. kiadás. (Franklintársulat. 8r. 202 1. ára 80 kr.) 

Jókai Mór. Gróf Benyovszky Móricz életrajza. Képekkel, térképekkel, 
autographokkal stb. Második kiadás. 2 köt. (Ráth Mór. N8r. 413, 310, LIX 1. 
A két kötet ára 7 frt.) 
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Jókai Mór. Napra forgók. Ujabb elbeszélések. 2 kötet. (Révai testvérek. 
8r. 196, 186 1. ára 3 frt.) 

Jókai Mór. Nincsen ördög. Regény 2 kötetben. (Légrády testvérek. 8r. 
178, 212 1. ára 2 frt.) 

Jókai Mór munkái. Török világ Magyarországon. Történeti regény. 
6. kiadás. (Franklintársulat. 8r. 524 1. ára 2 frt.) 

Jókai Mór munkái. Népsz. kiadás. Az uj földes úr. 5. kiadás. (Franklin
társulat nyomdája. 8r. 422 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Jókai Mór. Páter Péter. Regény. Második kiadás. (Révai testvérek. 8r. 
246 1. ára 1 frt.) 

Jósika Miklós regényei. II. Rákóczi Ferencz. 8. kiadás. 1—4. kötet. 
(Franklintársulat. 8r. 340, 349, 343, 368 1. ára 4 frt.) 

Jósika Miklós regényei. Az utolsó Bátori. 7. kiadás. (Franklin-társulat. 
8r. 655 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Jósika Miklós regényei. 85. 86. füzet. Uj olcsó kiadás. A végváriak. 
Regény Bethlen Gábor fejedelem korából. 2-ik kiadás. (Franklintársulat. 16r. 
370 1. Egy füzet ára 50 kr.) 

Junker László. Nagy Károly birodalma és intézkedései. (Kecskemét. 
Tóth László nyomdája. 8r. 52 1. ára ?) 

Kabos Ede. Harakiri s kisebb vázlatok. (Neumayer Ede nyomdája. 
8r. 141 1. ára ?) 

Eada Elek, Kárpáti János. A vasutak keletkezése, fejló'dése és üzeme. 
I-VIII. füzet. (Szerzők. 8r. 256 1. ára ?) 

Kádár Kálmán. A budapesti kereskedő ifjak társulatának huszonötéves 
története. 2. kiadás. (Pesti könyvnyomda részvény-társulat. 8r. 2701. ára 1 frt.) 

Kahn József. Budapesti útmutató. Emlék a főváros látogatóinak. «An 
illustrated Guide of Budapest» czímü angol munkája után fordította Arany 
Gyula. (Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. 8r. 1121. számos képpel, ára 1 frt.) 

Kakujay Károly. Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv elemi nép
iskolák számára. Második évf. (Dobrowsky és Franke. 8r. 100 1. ára 30 kr.) 

Kakuk-óra, A—. Egy lyukas hatos története és egyéb elbeszélések. 
Számos képpel. (Forgó bácsi könyvtára. II. kötet. Eggenberger-féle könyv
kereskedés. K.8r. 124 1. ára 80 kr.) 

Kalauz a csákányi elérni népiskolai tanulók s a halogyi hivek hasz
nálatára. Összeállították Nagy Károly és Nagy Béla István. (Szombathely. 
Özvegy Seiler Henrikné nyomdája. 8r. 124 1. ára 30 kr.) 

Kalauz, Budapesti. A főváros és környékének leirása. Számos ábrával 
és a főváros szines térképével. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 16r. XV, 
128 1. ára 60 kr.) 

Káldi válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral. Szerkesz
tette Bellaagh Aladár. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 302 1. ára 1 frt.) 

Káldi válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral. Szerk. 
Bellaagh Aladár. (Jeles irók iskolai tára. XXXVIII. köt. Franklin-társulat. 8r. 
302 1. ára 1 frt.) 

Káldi Gyula. Eredeti duhaj nóták. Énekhangra és zongorára alkal
mazva. (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 8 1. ára 1 frt.) 
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Káldi Gyula. Két népdal. 1. «Sirassatok, ha meghalok.» 2. «Busán 
szól a kalocsai nagy harang.» Énekhangra és zongorára. (Rózsavölgyi és 
Társa. 4r. 7 1. ára 80 kr.) 

Kálmány Lajos. Szeged népe. Szeged vidéke, népköltése. III. kötet. 
(Aigner Lajos. 8r. 322 1. ára 2 frt.) 

Kalmár Endre Kovács Pál után. Az úrban elhunyt rendtagok kegye
letes emlékezete az 1889. év novemberétó'l 1890. év novemberéig. (Idősb Poldini 
Ede és Társa nyomdája. 2r. 12 1. ára ?) 

Kandra Kabos. Aba Samu király. A magy. történelmi társulat 1890. 
decz. 14-én tartott havi ülésén felolvasva. (Ráth Mór. N.8r. 158 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Kanyari. Az állatbiztosításról. («Magyar Föld» kiadóhivatala. 8r. 32 1. 
ára 50 kr.) 

Kanyaró Ferencz. Unitáriusok Magyarországon, tekintettel az unitáris-
mus általános történetére. (Kolozsvár. Lehmann Frigyes. N.8r. 229 1. ára 
1 frt 60 kr.) 

Kapeller Béla. Egy évi önkéntes jelöltek teendó'i. Útmutatás az egyévi 
önkéntesi jog érvényesítése körül követendő eljárásra. A véderőről szóló 
1889. évi VI. t. ez. s az ennek végrehajtása tárgyában kiadott honvédelmi 
ministeri utasítás nyomán. (Ifj. Nagel Ottó. N.-8r 43 1. ára 30 kr.) 

Karácsonyi János. Szent István király oklevelei és a Szilveszterbulla. 
Diplomatikai tanulmány. (Magyar t. Akadémia. 8r. 223 1. ára 2 frt.) 

Kardos Albert. A magyar alföld közművelődésért. (Lampel Róbert. 8r. 
8 1. ára 10 kr.) 

Kardos Ignácz. Földrajzi előfogalmak és Ungvármegye földrajza nép
iskolák III. oszt. számára. 3. kiadás. (Ungvár. Szerző. 8r. 27 1. ára 14 kr.) 

Özv. gróf Károlyi Alajosnénak és örököseinek összes birtokaiban 
megállapított tiszti és számviteli rendszabályok. (Hornyánszky Viktor nyom
dája. 2r. 82 1. ára?) 

Kassay Adolf. A földbirtokosok kézikönyve. Összes birtokjogi viszo
nyaikra. A mezei gazdászatra és jogi szükségleteire vonatkozó legújabb tör
vények, ministeri rendeletek s legf. törvényszéki és pénzügyi közigazgatás^ 
bírósági döntvények gyűjteménye. Magyarázattal, példákkal s iratmintákkal. 
Nélkülözhetlen földbirtokosoknak, bérlőknek, mérnököknek, községi elöljárók
nak, telekkönyvi, erdészeti, rendőri stb. hivatalnokoknak, ügyvédeknek stb. 
(Lampel Róbert. 8r. 394 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Kassay Adolf. A zsidó házasságokra a megfelelő rendeletekkel és 
határozatokkal. Átdolgozta és bővítette Severus. (Robicsek Zsigmond. 8r. 
74 1. ára 50 kr.) 

Kátay J. Kis társalgó. A mi nem illik. Szabályok a társadalmi ferde-
ségek elhárítására és a szemek ápolására. Társas zálogjátékok. Virágnyelv. 
Szerelmi gondolatok vagyis irányadó a nemesebb ízlések elsajátítására. 
(Robicsek Zsigmond. 32r. 185 1. ára 40 kr.) 

Katona Lajos. Német olvasókönyv a gymnasium III. osztálya szá
mára. (Lampel Róbert. 8r. 181 1. ára 1 frt.) 

Kaulen Ferencz. Asszyria és Babylonia. A legújabb fölfedezések után. 
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A 4-ik kiadás után ford. Szabó Árpád. 91 képpel, egy felirati táblával és 
két térképpel. (Ráth Mór. N.8r. VII, 361 1. ára 3 frt.) 

Kaulen Ferencz. Asszyria és Babylonia a legújabb fölfedezések után, 
fordította Szabó Árpád. (Történeti nép- és földrajzi könyvtár. 38. kötet. 
Temesvár. Csanádegyházmegyei nyomda. 8r. 361 1. 91 képpel és két térkép
pel, ára 3 frt 60 kr.) 

Kazinczy Ferencz összes művei. III. osztály. Levelezés. II. kötet. 
1790—1802. A magyar tud. Akadémia megbízásából közzéteszi Váczy János. 
(M. Akadémia. 8r. XXXII, 626 1. ára 6 frt.) 

Kedves piczikénknek ! Képes könyv papíron. (Lauffer Vilmos. 8r. 
8 tábla, ára 2 frt.) 

Keglevich Béla. A beteg parlament. (Franklin-társulat. 8r. 24 1. 
ára 20 kr.) 

Keglevich István. Műiparunk és a lakberendezések tárlata 1892-ben. 
(«Magyar Szalon.» 8r. 18 1. ára?) 

Kelemen János. A tanácsadó kézikönyv. Jövedéki törvények és sza
bályok gyűjteménye. A törvényeket és szabályokat hivatalos forrás után, a 
többi részt saját kidolgozása mellett szerkesztette... I. kötet. 2-ik kiadás. 
(Kassa. Szerző. N.8r. 727, XLI 1. ára 4 frt 50 kr.) 

Kelemen János. Ugyanaz, II. kötet. 1-ső kiadás. (Kassa. Szerző. N.8r. 
1616, XXXIX 1. ára 5 frt.) 

Kelemen Lajosné és Zatureczky Berta. Mikor csend van 
Románcz. Szövegét irta Bartha Imre. «Szovatai bucsudal.» Énekhangra 
zongora kísérettel. (Sepsi-Sz.-György. Bernstein Mór. 4r. 7 1. ára 1 frt.) 

II. Kelemen László. Magyar vagy német színház ? («Magyar Salon» 
kiadóhivatala. 32 1. ára 20 kr.) 

Kemenes Ferencz. Isten és az ember. Fohász a szentháromsághoz. 
(Veszprém. Kompolthy T. nyomdája. 8r. 339, 201 1, ára?) 

Kemény Lajos ifj. A reformáczio Kassán. Oklevéltárral. (Kassa. Mildner 
Ferencz. 8r. 110 1. ára 1 frt.) 

Kempf József. Homeros Iliása az eredeti versmértékben fordítva 
(Grill Károly. 8r. 1—16 1. A teljes mű ára 1 frt 40 kr.) 

Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről Pázmány Péter 
fordítása nyomán kiadja Molnár László. II. kiadás. (Kalocsa. Malaiin Antal 
nyomdája. 8r. 273 1. ára ?) 

Kennan György. Szibéria. A «Century Magazine»-ben megjelent köz
lemények nyomán. Ford. Zempléni P. Gyula. (Rubinstein J. 8r. 195, 152 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Kénosy Béla. Gyászbeszéd Máté Lajos sírjánál a bikafalvi temetőben 
1891. évi január 5. napján. (Székelyudvarhely. Becsek Dániel nyomdája. 8r. 
7 1. ára ?) 

Képek az állatországból. Képeskönyv kemény papíron. (Lauffer Vilmos. 
8r. ára 80 kr.) 

Képeskönyv, Az első, az édes kicsinyek számára. (Bécs. Deubler 
József. 4r. ára 1 frt.) 

Képviselőház irományai. Az 1887. évi szeptember hó 26-ára hirdo-
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tett országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. XXV—XXIX. kötet. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 4r. 407. 407. 400, 388, 411 1. ára ?) 

Képviselőház Jegyzőkönyve. Az 1887. évi szeptember hó 26-ára hir
detett országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. IV. kötet. (Pesti könyv
nyomda-részvénytársaság. 4r. 373 1. ára ?) 

Képviselőház Naplója. Az 1887. évi szeptember hó 26-ára hirdetett 
országgyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. Az országgyűlési gyorsiroda 
közreműködésével szerkesztette Fenyvessy Adolf. XXI—-XXVI. kötet. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 4r. 435, 413, 375, 405, 461, 533 1. ára ?) 

Kereskedelmi és iparkamara, Marosvásárhelyi. 1868. évi VI. t.-cz. 
a kereskedelmi és iparkamarákról. A kamara ügyrendje. (Kamara. 8r. 
33 1. ára?) 

Kérészi István és Szinyei Gerzson. Latin mondattan a gymnasium 
3—4. oszt. számára. 6. kiadás. (Gymnasiumi könyvtár. II. kötet. Sárospatak. 
Főiskola. 8r. 125 1. ára 63 kr.) 

Kérészy Barna. Nem Bábel tornyát építettek. Toronyszentelési beszéd 
az egri ev. ref. egyház tornyának felszentelésekor 1891. szept. 6-án. (Sáros
patak. Ev. ref. főiskola nyomdája. 8r. XI 1. ára 20 kr.) 

Kérvénye, A magyar országgyűlés mélyen tisztelt képviselőházához 
Debreczen sz. kir. város közönségének, a debreczeni róm. kath. egyház által 
a város ellen formált kegyúri követelés tárgyában. (Debreczen. Városi könyv
nyomda. 2r. 8 1. ára?) 

Ifj. Keszi Pál. Barátságos beszélgetések az unitárius vallásról. (Kolozs
vár. Gámán János örökösei nyomdája. 8r. 56 1. ára 30 kr.) 

Kherndl Antal. A lánczhidak merevítő tartóinak grafikai elméletéről. 
(Értekezések a mathematikai tudományok köréből. XIV. kötet 4. szám. 
Magyar tud. Akadémia. 8r. 45 1. két rajzlapmelléklettel, ára 50 kr.) 

Kimutatása, A Pécsvárosi közkórház 1890. évi beteg- és pénztári 
forgalmának. Közli Erreth Lajos. (Pécs. Taizs József nyomdája. 8r. 49 1. ára?) 

Kimutatása, Magyarország területén az 1891. évben szervezett fedez-
tetési állomásokon felállított valamint az egyes tenyésztők által kibérelt 
állami mének. (Budnyánszky Antónia nyomdája. 4r. 86 1. ára ?) 

Király János. A pozsonyi nagydunai vám- és révjog története. Levél
tári adatok nyomán. Ünnepi iratként kiadja az állandó «I. Ferencz József» 
hidnak ünnepélyes megnyitása alkalmából : Pozsony Sz. kir. város (Pozsony. 
Drodtleff Budolf. 8r. 176 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Király Károly. Modern polgári iskola. Tanulmány. Az «Országos pol
gári iskolai tanáregyesület» támogatásával. (Eggenberger-féle könyvkereskedés 
8r. 62 1. ára 50 kr.) 

Király Pál. Magyar nyelvtan mondattani alapon. Polgári és felsőbb 
leányiskolák számára. (Méhner Vilmos. 8r. 160 1. ára 80 kr. 

Király Pál. Ulpia Trajana Augusta colonia dacica Sarmizegetusa 
metropolis Dacia fővárosa. Várhely Hunyadmegyében. (Athenaeum részvény 
társulat. 8r. 178 1. ára 20 kr.) 

Király Pál. A markoman háborúk. (Különlenyomat a Századokból. 
Athenaeum. 8r. 83 1. ára ?) 
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Király Pál. Adalékok Mithra cultusához. (Különlenyomat a Hunyadm. 
Tört. Társ. Évk. Déva 8r. 35 1. ára ?) 

Király Pál. Dacia nyugoti határa s a határvédelem. (Különlenyomat 
a Századokból. Athenaeum. 8r. 28 1. ára ?) 

Király Pál. Publius Aelius Theimes föliratai. (Különlenyomat a Száza
dokból. Athenaeum. 8r. 20 1. ára ?) 

Kiss Áron. Magyar gyermekjáték könyv kis gyermekek számára. 
(Hornyánszky Viktor. 8r. 173 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Kiss Áron. Magyar gyermekjáték gyűjtemény. (Hornyánszky Viktor. 
N.8r. VIII, 518 1. ára 3 frt.) 

Kiss Áron. Magyar gyermekjáték gyűjteménye. Olcsó kiadás. (Hor
nyánszky Viktor. 8r. 252 1. 1 frt 20 kr.) 

Kiss Áron, Komáromy Lajos, Péterffy Sándor. Olvasókönyv a tanító-
és tanítóképző intézetek I. oszt. számára. Második javított kiadás. (Dobrowsky 
és Franke. 8r. 276 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Kiss Áron és Pósa Lajos. Apró emberek könyve. 100 képpel. (Singer 
és Wolfner. 8r. 107 1. ára 50 kr.) 

Kiss Áron és Pósa Lajos. Apró emberek könyve. (Singer és Wolfner. 
4r. 98 1. ára 2 frt.) 

Kiss Endre. Lytton. Egy komédiás fiu története. Elbeszélés. (Kis-Várda, 
Berger Ignácz. 16r. 178 1. ára 50 kr.) 

Kiss E. János. Constructiv planimetria reáliskola 3—4. oszt. számára. 
(Franklin-társulat nyomdája. 8r. 128 1. 18 rajzlappal és 31 ábrával, ára 
2 frt 40 kr.) 

Kiss József. Tanügyi jelentés Debreczen város 1889—90. iskolai évi 
népoktatási állapotáról. (Debreczen város nyomdája. 8r. 32 1. egy statistikai 
táblával, ára ?) 

Kis József. Keresztyén hit- és erkölcstan az ev. ref. gymnasiumok 
3—4. osztálya számára. (Nagykanizsa. Fischel Fülöp nyomdája. 8r. 134 1. 
ára 60 kr. 

Kiss József ujabb költeményei, 1883—1889. A költő arczképével. 
(Révai testvérek. 16r. 143 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Kiss Kálmán. Reform, keresztény vallástudomány. (Hit- és erkölcstan.) 
Gymnasiumok, tanító- és tanítónőképezdék, polgári iskolák számára. Második 
átdolgozott kiadás. (Kókai Lajos. 8r. 69 1. ára 60 kr.) 

Kiss Kálmán. Mezei gazdaság- és kertészettan vagy a földmivelés, 
növénytermelés, gazdasági állat-, méh-, selyemhernyótenyésztés, konyha- és 
gyümölcskertészet, gazd. fatenyésztés, szólőmivelés, kisgazdaság és kert
rendezés szabályainak ismertetése. Harmadik javított kiadás. A szöveg közé 
nyomott ábrákkal. Tanítóképezdék számára. (Dobrowsky és Franke. 8r. 292 1. 
ára 1 frt HO kr.) 

Kiss Kálmán. Vízfodrok egy nótárius hullámos életéből. Elbeszélések 
és költemények. (Szerző. 8r. 88 1. ára ?) 

Kisfaludy Sándor. Regék a magyar előidőből- II. kötet. 4. kiadás. 
(Vasárnapi könyvtár. II. évfolyam. 9. szám. Franklin-társ. 8r. 111 1. ára 20 kr.) 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. D 
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Kivonat az 1877. évi XX. törvényczikkből. A gyámok és gondnokok 
kötelességei. (Szamosújvár, «Aurora» nyomdája. 8r. 15 1. ára ?) 

Kivonatok Hontvármegye jegyzőkönyveiből 1848—1849 és 1861-ről. 
Kivonta Pongrácz Lajos. II. füzet. (Ipolyság. Neumann J. nyomdája. 8r. 106 1. 
ára 80 kr.) 

Klimó Pál. A gyöngyösi ev. református 1876. évtől belvét és ágostai 
evang. egyesült protestáns egybáz történetének vázrajza. (Gyöngyös. Herzog 
Ernő Ármin nyomdája. 8r. VHÍ, 54 1. ára ?) 

Klingenberg J. Magyar nyelv- és irálytan. Elméleti és gyakorlati 
kézikönyv. A népiskola V. és VI. osztálya számára. Negyedik, javított kiadás. 
(Franklin-társulat. 8r. 176 1. ára 50 kr.) 

' Kmety Károly. A közigazgatási bíróságok hatáskörének szabályozásáról. 
(Magyar jogászegyleti értekezések. 62. füzet. Franklin-társulat nyomdája. 8r. 
37 1. ára 20 kr.) 

Kmety Károly. A porosz közigazgatási reformról. (Magyar jogász
egyleti értekezések. 57. füzet. Franklintársulat nyomdája. 8r. 110 1. ára 50 kr.) 

Kneip Sebestyén. Vizkurám, 30 esztendőnél tovább próbálva és irva, 
a betegségek gyógyítása és az egészség föntartására. Irta és kiadta Huszár 
Károly. Második bőv. kiadás. (Székesfehérvár. Klökner Péter. 8r. VIII, 478 1. 
ára 2 frt 50 kr.) 

Kneip vizkurája, szükséges tanácsadó mindennemű betegség u. m. : 
angol betegség, aranyér, álmatlanság, bőrseny, búskomorság, vértolulás, csont-
szenv, csúz, dyphteritis, delirium tremens, dugulás, erőtlenség, fagydaganat, 
fehérfolyás, fülfájás-zugás, görvélykór, gyomorhurut, gerinczbaj, holyaghurut, 
influenza, idegláz, köszvény, légrekedés, mirigydaganatok, magömlés, orbáncz, 
orrvérzés, rekedtség, szemlob, sorvadás, sérv, üszök, vérköpés, vizeleti nehéz
ségek, vizérdag, vizkórság, zúzódás stb. ellen. A Kneip-féle vízgyógymód 
alapján irta, Asklepiades II. (Gerő és Kostyál. 8r. 90 1. ára 1 frt.) 

Kneipp Sebestyén. Gyermekápolás egészséges és beteg napokban. 
Javaslatok. Magyarul irta és kiadta Huszár Károly. (Székesfehévár. Klökner 
Péter. 16r. 227 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Knorr Alajos. A magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója. III. köt. 
1886—1890. (Ifj. Nagel Ottó. N.8r. XXIX, 531 1. ára 4 frt.) 

Kohaut Rezső, Sajóhelyi Béla, Tiborcz Ida. Gazdaságtan polgári 
leányiskolák számára. (Lampel Róbert. 8r. 92 1. ára 60 kr.) 

Kohn Dávid. A nemzetközi váltók tana. (Révai Leó. 8r. 41 1. ára 
40 krajczár.) 

Kohn Sámuel. Emlékbeszéd dr. Hirschler Ignácz fölött a pesti izr. 
hitközség által rendezett gyászünnepély alkalmával 1891 deczember 15-én 
mondotta: K. S. (Burián Mór. 8r. 7 1. ára?) 

Koleszár Mihály. Válogatott költői olvasmányok a költő rövid élet
rajzával. A középtanodák, polgári iskolák, valamint egyéb hasonczélú tan
intézetek növendékei használatára. Magyarázó jegyzetekkel ellátva. Második 
javított és bőv. kiadás. (Sopron. Schwarz Károly. 8r. < 76 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Kollerich Pál budapesti lakosnak t. k. törvényszékhez Nagykanizsán 
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ellenvégirata Sebestyén Lajos nagykanizsai lakos által ellene indított perben. 
(Márkus Samu nyomdája, fcr. 40 1. ára ?) 

Komárik István. Gróf Koháry István élete. (Kalocsa. Malatin Antal 
nyomdája. 8r. 28 1. ára?) 

Komáromy András. Liszti László munkái. Életrajzzal bevezette 
Komáromy András. 3-ik kiadás. (Olcsó könyvtár. 289. sz. Franklin-társulat. 
16r. 591 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Komáromy Lajos. Magyar nyelvtan. Gyakorlati oktatás a belyes-
beszéd, belyesirás és fogalmazás elsajátítására. Az elemi népiskolák V. és VI. 
osztályai és az ismétlő-iskolák számára. (Singer és Wolfner. 8r. 134 1. ára 
44 krajczár.) 

Kondor Vilmos. Az 1890. évi bécsi ált. gazdasági és erdészeti kiállítás 
erdészeti csoportja. Különlenyomat az «Erdészeti Lapok» 1891. 1—4. füzeté
ből. («Országgyűlési Értesítő» nyomdája. 8r. 104 1. ára?) 

Koneberg H. A bérmálás szentsége. Kilencz bitelemző tanításban. 
Magyarítá Farkas Sándor. A «Kath. Hitoktatás» különlenyomata. (Ó-Becse. 
Löwy Lajos nyomdája. 8r. 28 1. ára?) 

Konkoly Miklós. Bevezetés a fotografozásba. Kiadja Calderoni és társa. 
(Franklin-társulat nyomdája. 8r. 144 1. ára 60 kr.) 

Kontúr Béla. Morvaországból. Liljom-hervadás. Rajzok és elbeszélések. 
(Ifj. Nagel Ottó. K.8r. 172 1. ára 1 frt 10 kr.) 

Koós G. Egy pár nem árt kóstolónak se legénynek, se leánynak. 
Költemények. (Singer és Wolfner. 16r. 32 1. ára 30 kr.) 

Koós Gábor. Ne féljetek ! nem gyászlepel. Hőn érző sziveket fed el. 
Költemények. (Lampel Róbert. 16r. 32 1. ára 30 kr.) 

Koós Gábor. A kávé történelmi, irodalmi, élettani s vegytani szem
pontból. Pörkölési terményei chemiai szempontból saját kutatásai nyomán. 
(Lampel Róbert. 8r. 19 1. ára 15 kr.) 

Kormos Alfréd. Budapesti compass. Pénzintézetek és részvénytársasá
gok évkönyve. 1891. (Ifj. Nagel Ottó. K.8r, XVI, 124, 52 1. ára 2 frt.) 

Kornéli Dénes. Medikus keringő. Zongorára. (Kolozsvár. Márton 
Kálmán. 4r. 11 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Koróda Pál. Az ostrom. Vígjáték három felvonásban. (Lauffer Vilmos. 
16r. 153 1. ára 1 frt.) 

Koróda Pál és Baló Tasziló. Fehér virágok. Fiatal leányoknak való 
költemények. (Lauffer Vilmos. 8r. 221 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Kótai Lajos. Általános földrajz rövid kivonatban, 2-ik kiadás. (Szat-
már. Litteczky és Reizer. 8r. 47 1. ára 30 kr.) 

Kótai Lajos. Magyar nyelvtan elemi iskolák használatára. Harmadik 
kiadás. (Szatmár. Litteczky és Reizer. 8r. 96 1. ára 30 kr.) 

Kovács János. A csillagászati földrajz elemei. A polgári és felsőbb 
leányiskolák IV. osztálya számára. A szöveg közé nyomott 26 rajzzal, egy 
czímképpel. és egy szines táblával. (Méhner Vilmos. 8r. 66 1. ára 50 kr.) 

Kovács János. Rövid fizika polgári és felsőbb leányiskolák IV. oszt. 
számára. (Méhner Vilmos. 8r. 128 1. ára?) 

D* 
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Kovács Lajos. Számtani gyakorlókönyv. IV. füzet, elemi negyedik 
osztály számára. 4. kiadás. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8r. 32 1. ára 10 kr.) 

Kovácsy Sándor. Bibliai vallástan. 2. kiadás. (Gymnasiumi könyvtár. 
XVII. kötet Sárospatak. Ev. ref. főiskola nyomdája. 8r. 104 1. ára 70 kr.) 

Kovásznay Zsigmond. Választervezet. Felirata a baromfitenyésztő 
egyesületnek a földmivelési m. k. miniszterhez a baromfitenyésztés érdekében. 
(Buschmann J. nyomdája. 2r. 9 1. ára ?) 

Kováts Kálmán. Az ösvény-abádi tiszaszabályozási társulat (most 
öblözet) múltja, jelene és jövője. (Karczag. Sződi S. 8r. 32 1. ára 30 kr.) 

Kováts S. János. A könyvnyomtatás története Vasmegyében. (Szombat
hely. Bertalanffy József nyomdája. 8r. 79 J. ára ?) 

Kozáry József. Magyar nyelvtan katekizmus alakjában, vagyis : a közép-
és polgári iskolák I. és II. osztályának magyar nyelvi tananyaga kérdések 
és feleletekben földolgozva. (Nagy-Kanizsa. Fischel Fülöp. 8r. 89 1. ára 36 kr.) 

Kozma Andor. Fehér kereszt. (Nagel István nyomdája. 8r. 5 1. ára ?) 
Kozma Gyula. Iskolai atlasz. Polgári fiu- és felsőbb leányiskolák 

számára, kiváló tekintettel a természeti viszonyokra. Harminczegy fő- és 
tizenhárom melléktérkép, 26 szinezett lapon. Hetedik jav. és bőv. kiadás. 
(Dobrowsky és Franke, ér. ára 60 kr.) 

Kozma Gyula. Földrajz a polgári fiu-iskolák. I. oszt. számára. A leg
újabb tanítási terv alapján. I. rész. A szöveg közé nyomott 32 térképpel és 
számos egyéb ábrával. Ötödik jav. kiad. (Eggenbergerféle könyvkereskedés. 
K.8r. 132 1. ára 80 kr.) 

Kozma Gyula. Földrajz a polgári fiúiskolák II. oszt. számára. II, rész* 
Európa és Ázsia, az osztrák-magyar monarchia kivételével. A szöveg köze nyo
mott 32 térképpel és számos egyéb ábrával. Negyedik jav. kiadás. (Eggenberger
féle könyvkereskedés. K.8r. 114 1. ára 70 kr.) 

Kozma Gyula. Leányiskolái földrajz polgári és felsőbb leányiskolák 
számára. II. rész. 3. kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 8r. 
113 1. ára 70 kr.) 

Költők, Orosz. Fordította Szabó Endre. (Szépirodalmi könyvtár. II. évf. 
6. köt. Deutsch Zsigmond és társa. 8r. 130 1. ára 1 frt.) 

Költségvetés, Állami, a magyar korona országai részére az 1892. évre. 
1-19. füzet. (Magyar kir. államnyomda, ér. 30, 113, 39, 248, 80, 52, 56, 146, 
72, 166, 148, 105, 163, 89. 56, 73, 161, 21, 8 1. ára ?) 

Költők lugasa. Az ujabbkori magyar költészet termékeinek képekkel 
díszített gyűjteménye. A rajzokat metszette Morelli Gusztáv. (Méhner Vilmos. 
8r. 319 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Könnye Nándor Franczia-magyar és magyar-franczia zsebszótár. (Nagy
várad. Ifj. Berger Sámuel. 16r. 423, 334 1. ára 1 frt 80 kr. 

Könnye Nándor. Két szótárkritika. I. Ballagi szótára. Könnye szótára. 
II. Fordítói bírálat. (Nagyvárad. Ifj. Berger S. nyomdája. 8r. 27 1. ára ?) 

Könyv, Magyar-német olvasó és nyelvgyakorló. A magyar és német 
tannyelvű népiskolák II. oszt. számára. Szerkesztette több tanférfiu. (Pozsony. 
8r. VIII, 130 1. ára 45 kr.) 

Könyvkiadó vállalata, Az erdélyi gazdasági egylet irodalmi szak-
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osztályának. III. évfolyam, 4. füzet, IV. évf. 1—4. füzet. (L. Ritter Gusztáv, 
Gáspár József. Cserháti Sándor, Czájlik István, Vörös Sándor.) 

Könyvkiadványai, A tiszántúli ev. ref. egyházkerület népiskolai, IX. 
Magyar ábécze és olvasókönyv az elemi iskola I. oszt. számára, szerkesztette 
Dóczy Gedeon. 5. kiadás. Pályadijat nyert mű. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 
8r. 128 1. ára 20 kr.) 

Könyvtár, Falusi, Kiadja a Franklin-társulat. 40—43. kötet. (Pali bácsi, 
Mika Károly). 

Könyvtár, Gimnasiumi. Kiadja a «Sárospataki irodalmi kör.» V., X., 
XVII. kötet. (L. Búza János, Kovácsy Sándor, Molnár Lajos.) 

Könyvtár, Ifjúsági. I. füz. (L. Conscience Henrik.) 
Könyvtár, Egyetemes. Szerkeszti Ferenczy József. 47. füz. (L. Beniczkyné 

Bajza Lenke.) 
Könyvtár, Történelmi. Kiadja a Franklin-társulat. 4. 59. füzet. (Lásd 

Áldor Imre.) 
Könyvtár, Vasárnapi. Kiadja a Franklin-társulat. Szerkeszti Hajnik 

Károly. II. évf. 9. füzet. III. évf. 6—7. füzet. (L. Kisfaludy Sándor, Goldsmith 
Olivér.) 

Könyvtár, Ifjúsági és nép—. 1—2. 7. szám. Szerkeszti Bánfi János. 
(L. Bánfi János). 

Könyvtár, Olcsó. Szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja a Franklin-társulat. 
277, 279-280, 284—294. (L. Gyulai Pál, Csiky Gergely, Szász Károly, Aris
toteles, Sophokles, Komáromy András, Szamota István, Augier Emil, Id. 
Dumas S., Csiky Gergely, Lavisse Ernő'.) 

Könyvtár, Népiskolai. IX. kötet, (L. Nagy Sándor.) 
Könyvtár, Szépirodalmi. Kiadja a «Műbarátok köre». I. évfolyam. 

VIII—XII. köt. II. évf. I—VI. köt. (L. Kunos Ignácz, Rákosi Viktor, Abonyi 
Árpád, Bartók Lajos, Bársony István, Szalóczy Bertalan, Reiner Bertalan, 
Dóczi Lajos, Endró'di Sándor, Rákosi Viktor, Orosz költők.) 

Könyvtár, Történeti-, nép- és földrajzi. Kiadja Szabó Ferencz. 32, 38, 
52. kötet. (L. Lázár Gyula, Kaulen Ferencz, Wertner Mór.) 

Könyvtára, A nemzeti színház. 7, 29, 72, 86, 140 füzet. (Lásd Bérezik 
Árpád, Moser, Tóth Ede, Morton Maddison János ) 

Könyvtára, A magy. kir. operaház. Kiadja Pfeifer Ferdinand. 1., 38 —42. 
szám. ((K. Lortzing, Geibel, Egressy Benjámin, Fontana Ferdinánd, Targioni 
Tozzetti és Menasci, Roquette Ottó.) 

Könyvtára, A magyar nemzet családi. LXXI. LXXII LXXVI—LXXXI. 
kötet. (L. Eötvös József, Verne Gyula, Greguss Ágost, Tolsztoj Leó.) 

Könyvtára, A m. orvosi könyvkiadó-társ. 63, kötet. (L. Jaksch Bezső.) 
Könyvtára, Forgó bácsi. I—V. kötet. (L. Nellike, A kakukóra, Kis 

mesekönyv, Kis színdarabok, Aesopus.) 
Könyvtára, Tanulók. Szerk. Dávid István. Latin és görög classikusok 

fordítása és magyarázata. 57. 60. füzet. (L. M. Tullius Cicero, Tacitus, Xeno-
phon, Vergilius.) 

Köpesdy Sándor. Praeparátió Cicero beszédjeihez Catilina ellen. 1. füzet. 
(Latin Praeparátiók. XI. füzet. 8r. 1—48 1. ára 30 kr.) 
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Köppen Fedor. Az Európai haderők ismertetése. 118 legfinomabb ki
vitelű szinnyomatú képpel és 48 szövegbeli ábrával Knőtel Rikárdtól. Magya
rázó szöveggel ifjak és öregek számára. Átdolgozás németből. (Lauffer Vilmos. 
4r. 140 1. ára 6 frt.) 

Környei János és Gyulay Béla. Gyakorlati irálytan. Különös tekin
tettel a levélírásra, az előforduló polgári ügyiratokra és a prózai műfajokra. 
A polgári s felső népiskolák és felsőbb leányiskolák használatára. Hetedik 
kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 207 1. ára 90 kr.) 

Körösi József. Statisztika és logika. Egyúttal válasz Jekelfalussy úrnak. 
(Grill Károly. 8r. 22, 2 1. ára ?) 

Körösi József. Megyei mongrafiák. Magyarország közgazdasági és köz
művelődési állapota XIX. század végén. A magyar tudományos Akadémia 
nemzetgazdasági és statisztikai bizottság megbízásából I. köt. Körösi József: 
Bevezetés. I. Grünwald Béla : Zólyommegye. II. Szmrecsányi Arisztid : Liptó-
megye. III. Pisztori Mór : Pozsony városa. IV. Sváby Frigyes : Szepesmegye. 
V. Kubinyi Miklós ifj. : Árvamegye. (Akadémia. 8r. XXII, 252 1. ára 1 frt. 50 kr.) 

Közleményei, A pozsonyi természettudományi és orvosi egyesület. Új 
folyam. 7. füzet. 1887-1891. Verhandlungen des Vereins für Natur- und 
Heilkunde zu Pressburg etc. (Pozsony. Egyesület. 8r. 247 1. ára ?) 

Közleményei, Az országos magyar képzőművészeti társulat, 1891. évre. 
18. szám. (Franklin-társulat nyomdája. 4r. 71 1. rajzokkal, ára ?) 

Közleményei, A Haynald-observatorium. V. füzet. 1891. A kalocsai 
Haynald-observatoriumon eszközölt meteorológiai észleletek 1886. évtől 1888. 
évig. Kiadja Fényi Gyula. (Kalocsa. Werner Ferencz nyomdája. 8r. 140 1. két 
lithographiai táblával, ára ?) 

Közleményei, A pozsonyi természettudományi és orvosi egyesület. Új 
folyam. 7. füzet. 1887—1891. Verhandlungen etc. (Pozsony. Egylet. 8r. 2471. ára?) 

Közlemények, Mathematikai és természettudományi, vonatkozólag a 
hazai viszonyokra. Kiadja a magyar tudományos Akadémia. Szerk. Lengyel 
Béla. XXIV. kötet. 5—9 szám. (L. Teschler György, Téglás Gábor, Loczka 
József, Lendl Adolf, Weszelovszky Károly, Méhely Lajos.) 

Közlemények, Balneologiai, a Szt.-Lukácsfürdőről. (Fürdőigazgatóság. 
8r. 15 1. ára ?) 

Közlemények, Irodalomtörténeti. Szerkeszti Ballagi Aladár. I évfolyam 
I—IV. (Magyar tudományos Akadémia. 8r. 510 1. egy füzet ára 1 frt 50 kr.) 

Közlemények, Mathematikai és természettudományi, vonatkozólag a 
hazai viszonyokra. Kiadja a magyar tud. Akadémia, szerk. Lengyel Béla. XXIV. 
kötet. 10. szám. Simonkay Lajos. Növényföldrajzi vonások hazánk flórájának 
jellemzéséhez. (Akadémia. 8r. 577—629 1. ára 50 kr.) 

Közlemények, Nyelvtudományi. Kiadja a magyar tudományos Aka
démia. Szerkeszti Budenzl József. XXII. kötet 2—4. füzet. (Akadémia. 8r. 
81—320 1. egy füzet ára 50 kr ) 

Közlemények, Statisztikai, az osztrák-magyar monarchia vasutairól az 
1888. üzleti évre. Szerk. és kiadja a es. kir. kereskedelmi minisztérium statisz
tikai osztálya Bécsben, az orsz. m. kir. statisztikai hivatal Budapesten. Német
magyar szöveggel. (Orsz. statisztikai hivatal. N.2r. 871 1. ára 6 frt.) 
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Krafft-Ebing Rikhárd. A törvényszéki elmekórtan tankönyve. Ford. 
és előszóval ellátta Babarczi Schwarzer Ottó. A m. tud. Akadémia engedélye 
folytán megjelent második újra átdolgozott magyar kiadás. (Hornyánszky 
Viktor. N.8r. XXIV, 485 1. ára 3 írt.) 

Krajcsik Soma. A gyermekvédelem Oroszországban. (Magyar jogász-
egyleti értekezések 63. füzet. Franklin-társulat nyomdája. 8r. 22 1. ára 20 kr.) 

Králik Emil A szakegyesületek haszna és jelentősége. (Babina Géza. 
8r. 20 1. ára 10 kr.) 

Kriescb. János. A természetrajz elemei. I. köt. Állat- és növénytan. 
A reáliskola I. oszt. számára. 16-ik kiadás. Átdolgozta Tescbler György. 
(Nagel Bernát. 8r. 162 1. ára 1 frt.) 

Kriescb. János. II. köt. Állat- és növénytan. A reáliskola II. osztálya 
számára. (Nagel Bernát 8r. 225 1. ára 1 frt 30 kr.) 

Kudora János. Katholikus egyházi szónoklattan példákkal megvilá
gítva és a szónoklat történelmi vázlatával bővítve. (Esztergom. Buzárovits 
Gusztáv. 8r. 197, III1. ára 1 írt. 60 kr.) 

Kugler Alajos. A soproni színház története 1841—1891. (Sopron. 
Litfass Károly nyomdája. 8r. 33 1. ára ?) 

Kun László. Szilágyi Dezső és jogi reformjaink uj világításban. (Deutsch 
Zsigmond. N.8r. 38 1. ára 40 kr.) 

Kunos Idnácz. Anatóliai képek. (Szépirodalmi könyvtár. VIII. «Mű-
barátok köre» 8r. 139 1. ára ?) 

Kupa. Árpád, Mező-Túr. Ugron Gábor, Ádám Sándor, Tóth Sándor. 
(Neumayer Ede. 8r. 31 1. ára ?) 

Kuttner Sándor. Első oktatás a magyarok történetében tekintettel a 
világtörténet nevezetesebb eseményeire. Népiskolák V. és VI. osztálya számára. 
Teljesen átdolgozták Suppan Vilmos és Laukó Albert. XX. Szemlér Mibály 
rajzaival ellátott kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 98 1. ára 30 kr.) 

Kürschner Jakab és Engelmann Pál. A magyarországi szocziál-
demokráczia 1890. évi deczember 7—8-án Budapesten tartott pártgyülésének 
jegyzőkönyve. (Budapesti könyvnyomda- és kiadószövetkezet. 8r. 58 1. ára ?) 

Kvacsala János. Bisterfeld János Henrik életrajza. Különlenyomat 
«Századok» 1891-iki folyamából. (Stampfel Károly. 8r. 66. 1. ára 70 kr.) 

Lád Károly és Márki Sándor. Általános földrajz a polgári fiúiskolák 
I—HL osztálya számára. (Singer és Wolfner. 8r. 85, 90, 93 1. Egy kötet 
ára 50 kr.) 

Lád Károly és Oldal János. Német nyelv- és olvasókönyv szókönyv
vel és magyarázó jegyzetekkel polgári fiúiskolák számára. I—II. rész. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 202, 307 1. ára 2 frt 80 kr.) 

Lakatos János. Szent keresztút vagyis gyakorlása azon fájdalmas 
útnak, melyen a halálra ítéltetett istenember az Úr J. Kr. vállain vivén a 
keresztet, a kálvária hegyére ment és megfeszíttetett, több énekekkel és 
utániakkal. (Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 8r. 56 1. ára ?) 

Lakatos Károly. Vadászati és madarászati emlékeimből. 3 szín
nyomatú és 13 a szöveg közé nyomott ábrával. (Szeged. Traub B. és társa. 
N.8r. 315 1. ára 3 frt.) 
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Lakos Lajos. A nagyváradi kir. ítélőtábla. Hivatalos adatok alapján 
szerkesztve. (Nagyvárad. Ungár Jenő. 4r. 75 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Laky Dániel. Természettani és csillagászati földrajz. Középiskolák 
számára. Valamint tanítóképző-intézetek használatára. A miniszteri tanterv 
szerint. A könyvhöz mellékelt számos rajzot feltüntető 9 táblával. (Dob-
rowsky és Franke. 8r. 111 1. ára 1 frt.) 

Laky Dániel. Földrajz a népiskolák számára. 6-ik javított kiadás. 
(Dobrowsky és Franke. 8r. 56 1. ára 16 kr.) 

Landau Alajos és Wohlrab Flóris. Rajzoló geometria. Harmadik füzet : 
Planimetriai szerkesztések. Irta Wohlrab Flóris. A gymnasiumok III. és IV. 
osztályai számára. A szöveg közé nyomott 122 ábrával s 1 szines rajzlap
pal. Ötödik kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 145 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Láng Jágó. Magyar orvostudományi szaklapok a m. n. Múzeum 
könyvtárában. Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1890. évfolyamából. 
(Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 11 1. ára?) 

Lantos György. Álom-ébredés. Keringő énekhangra zongorakísérettel. 
(Sepsi-Sz.-György. Bernstein Mór. ér. 7 1. ára 1 frt.) 

Lányi Bertalan. A bányamívelési jog önállósága szemben a föld
tulajdonnal. (Magyar jogászegyleti értekezések 64. füz. Franklin-társulat 
nyomdája. 8r. 19 1. ára 20 kr.) 

Lányi Ernő. Dunántúli bokréta. Eredeti magyar dal zongorái-a és 
énekhangra. (Székesfehérvár. Klökner Péter. 4r. 9 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Lányi Ernő. «Ne sirj, ne sirj Kossuth Lajos.» Énekhangra zongora
kísérettel. (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 3 1. ára 50 kr.) 

Lányi Ernő. 3 eredeti magyar dal. 1. Muzsikálnak. 2. Ennek a kis 
leánynak nem volt szeretője. 3. Nem kell a szőke énnekem. (Rózsavölgyi 
és Társa. N.8r. 5, 5, 5 1. Egy-egy szólam 5 kr.) 

Lányi Mór. Szenvedélyek. (Arad. Gyulai István nyomdája. 8r. 166 1. 
ára 1 frt.) 

Lasitz Pál. A bélyeg és illetékek iránti törvények és szabályok magya
rázata. A hivatalos összeállítás szakaszai és tételeihez. Második bőv. kiadás. 
(Grill Károly. N.8r. 568 1. ára 3 frt.) 

Lassú Lajos. Liturgika vagyis a katbolikus egyház isteni tiszteletének 
magyarázata. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8r. 48 1. ára 10 kr.) 

Laucsek Jónás. Egyházi beszéd a Dunántúli ág. hitv. ev. egyház
kerületi közgyűlés alkalmával 1891. évi augusztus 12-én Pápán tartott gyám
intézeti isteni tiszteleten. (Sopron. Litfass Károly nyomdája. 8r. 9 1. ára ?) 

Lauka Gusztáv. A bölcs titkai. Eredeti regény két részben. (Robicsek 
Zsigmond. 16r. 208 1. ára 1 frt.) 

Lavisse Ernő. Európa politikai történetének átnézete. Francziából 
fordította Angyal Dávid. (Olcsó könyvtár. 286. sz. Franklin-társulat 16r. 
164 1. ára 30 kr.) 

Lázár Gyula. Az orosz birodalom történelme. III. köt. Boris Godu-
nowtól egész Nagy Péter czárig 1598—1725. (Ráth Mór. N.8r. 478 1. ára 
2 frt 50 kr.) 

Lázár Gyula. Az orosz birodalom történelme. 4. kötet. 1725-től a 
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jelenkorig. (Történeti nép- és földrajzi könyvtár. 32. köt. Temesvár. Csanád
egyházmegyei nyomda. 8r. 606 1. ára 3 frt.) 

Léderer A. A jelképzés mint függelék minden neveléstanhoz. Tan
férfiak és más természet-barátok számára. (Lampel Róbert. 8r. 32 1. ára 30 kr.) 

Lehr Albert és Riedl Frigyes. Magyar olvasókönyv. III. kötet. 
2. kiadás. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 215 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Leirása, A mezőhegyesi magyar kir. állami ménesbirtok rövid, 1890. 
évben. (Franklin társulat nyomdája. 8r. 2í 1. ára?) 

Lendl Adolf. Tanulmány az Epeira cucurbitina Cl., E. alpica L. K. 
és E. inconspicua E. S. nevű fajokról. Adatok az újabb irányú descedentia-
elmélethez. (Mathematikai és természettudományi közlemények. XXIV. köt. 
7. szám. Magyar t. Akadémia. 8r. 357—371 1. egy rajzlábiával, ára 25 kr.) 

Lengyel Sándor. Szerkesztő és gyakorlati méréstan. A polgári fiú
iskolák III. és IV. osztálya számára. A szöveg közé nyomott 252 fametszettel. 
(Lampel Róbert. 8r. 136 1. ára 80 kr.) 

XIII. Leó pápa ó' szentségének körlevele a munkások helyzetéről. A 
ftdő esztergomi főegyházmegyei hatóság által jóvábagyotl hiteles fordítás. 
(Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8r. 48 1. ára 20 kr.) 

Lepsényi Miklós. Alkalmi szent beszédek. (Pozsony. Szerző. 8r. 315 1. 
ára 2 frt.) 

Lers Vilmos. A Duna folyóra vonatkozó nemzetközi jogállapot. Díj
nyertes pályamű. (Pallas. N. 8r. VII, 253 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Lévai Dezső. Otthon. Karczolatok. Előszóval ellátta : Rákosi Viktor. 
(Kilián Frigyes. 8r. 159 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Liebermann Leó. Azary Ákos emlékezete. (Buschmann F. nyomdája. 
8r. 11 1. ára?) 

Liebermann Leó. Jegyzetek. Vegytani előadások. Mint kézirat nyom
tatva. (Singer és Wolfner. N. 8r. 183 1. ára 2 frt 50 kr.). 

Lindau Pál. Lázban. Begény. Németből ford. Tábori Róbert. (Egyete
mes regénytár. VI. évf. 17. köt. Singer és Wolfner. 8r. 154 1. ára 50 kr.) 

Lindner G. A. Logika vagyis gondolkodástan, fordította Klamarik János. 
3. kiadás. (Lauffer Vilmos. 8r. 176 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Lipcsey Ádám. Árnyék. (Költemények.) (Singer és Wolfner. K. 16r. 
112 1. ára 1 frt.) 

Livius, Kis, függelékül gnómák, Phaedrus és Ovidius. A gymn. 3—4. 
oszt. számára. Jegyzetekkel ellátta Polgár György. 2. kiadás. II. füzet. (Franklin
társulat nyomdája. 8r. 191 1. ára 70 kr) 

Titi Livii Ab űrbe condita liber XXI—XXII. Bevezetésekkel és magya
rázatokkal ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly. 3. kiadás. Görög és római 
remekírók iskolai könyvtára. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 155 1. 
ára 90 kr.) 

Loczka József. Ásványelemzések. (Mathematikai és természettudo
mányi közlemények. XXIV. kötet. 6. sz. Magyar tud. Akadémia. 8r. 341— 
354. 1. ára 20 kr.) 

Lónyay Jánosné. Töredékek Lónyay Jánosné, Lónyay Florentina 
emlékirataiból. I. köt. Visszaemlékezések. II. köt. Éjjeli elmélkedések. III. köt. 
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Gondolatok. IV. köt. Bibliai gondolatok. Vallásos elmélkedések. (Munkács. 
Farkas Kálmán. 8r. 176, 163, 167, 182 1. az I. II. köt. ára egyenkint 1 frt 
a III. IV. köt. ára egyenkint 1 frt 25 kr.) 

Lortzing. A fegyverkovács. Víg opera 3 felvonásban. Szövegét for
dította Radó Antal. (A magy. kir. operaház könyvtára. 40. szám. Pfeifer 
Ferdinánd. 8r. 77 1. ára 40 kr.) 

Lőcsei Emma. Emma néni elbeszélései 6 —8 éves gyermekek számára. 
6 színezett képpel Boem Rittától. (Pozsony. Stampfel Károly. K. 8r. 115 1. 
ára 1 frt.) 

Lőrinczi Ferencz. Kormányrendeletek és gyógykezelési módozatok a 
roncsoló toroklob (Diphteritis) iránt. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 14 1. ára?) 

Lőutasítás a magy. kir. honvédgyalogság részére. Az 1881. évi ló'uta-
sítás 2-ik kiadása. (Pallas. 8r. 121 1. ára 20 kr.) 

Ludwig Julia. Virágok az útfélen. Öt elbeszélés fiatal leányok számára. 
Fordította Győry Ilona. (Lauffer Vilmos. 8r. J25 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Lukács Ödön. Temetési beszédek és imák. I. kötet. (Nyíregyháza. 
Tarczali Dezső. 8r. 323 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Lutter Nándor. Közönséges számtan a középtanodák használatára. 
Tizenkettedik, lényegében változatlan kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 272 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Lutter Nándor. Mértan a gymnasiumok használatára. Hetedik, lénye
gében változatlan kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 355 1. ára 2 frt.) 

Lutter Nándor. Betűszámtan a gymnasiumok használatára. Tizedik, 
lényegében változatlan kiadás. (Franlin-társulat. 8r. 407 1. ára 2 frt.) 

Macher Ede. A mese és Lafontaine. Bölcsészettudori értekezés. (Pozsony. 
Wigand I. K. nyomdája. 8r. 36 1. ára?) 

Madarász Gyula. Magyarázó a második nemzetközi ornithologiai con-
gressus alkalmával Budapesten rendezett magyarországi madarak kiállí
tásához. Vastagh Géza eredeti vázlataival. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 
114 1. ára?) 

Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. A keres
kedelemügyi miniszter úr rendeletéből szerk. és kiadja az orsz. m. kir. statisz
tikai hivatal. 1890. július—deczember végéig terjedő félévre. X. évf. (Orsz. 
statisztikai hivatal. 2r. 81 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. A keresk. 
miniszter úr megbizásából szerk. és kiadja az orsz. m. kir. stat. hivatal. Az 
1890. jan. —decz. végéig terjedő évre. X. évf. Magyar-német szöveggel. (Orsz. 
m. kir. stat. hivatal. N. 2r. 81 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Magyarország áruforgalma. 1890. évf. 9—12 fűz. 1891. évf. 1—7 füz. 
(Orsz. m. kir. stat. hivatal. 2r. füzetenkint 35 1. ára 50 kr.) 

Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. Ungarns 
Waarenverkehr 1891. I. félév. (Orsz. statisztikai hivatal. 2r. 81 1. ára 1 frt.) 

Mákzór. Imádságos könyv az év minden ünnepnapjára. Magyarra for
dította Schön József. Héber-magyar kiadás. I—IX. kötet. Héber kiadás ugyan
annyi. (Neumayer Ede nyomdája. 8r. 256, 264, 96, 528, 287, 258, 260, 322, 
339 1. ára?) 
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Malonyay Dezső. Tanulmány fejek. (Révai Testvérek. 8r. 201 1. ára 
1 frt 20 kr.) 

Malonyay Dezső. Vörösmarty drámái. (Kolozsvár. Stein János. 8r. 
66 1. ára ÍO kr.) 

Mandello Gyula. Az ipari kartellekről. (Kilián Frigyes. 8r. 102 1. 
ára 90 kr.) 

Mandello Gyula. A valutaváltoztatás jogi jelentőségéről. Felolvasta
tott a magy. tud. Akadémia II. osztályának 1890. évi deczember hó 9-iki 
ülésén. (Katz G. 8r. 45 1. ára 50 kr.) 

Mangold Lajos. Világtörténelem középiskolai használatra. III. kötet. 
Újkor és legújabb kor. 3. kiadás. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 287 1. ára 
1 frt 50 kr.) 

Mantegazza Pál. A szerelem élettana. Olaszból fordította Zempléni P. 
Gyula. (Berlin. Fried H. Alfréd és Társa. 8r. 239 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Marczali Henrik. Mária Terézia. 1717—1780. (Ráth Mór. N. 8r. 332 1. 
ára 4 frt.) 

Marczali Henrik. Mária Terézia. I—III. füzet. (Magyar történeti élet
rajzok. II-IV. füzet. Ráth Mór. N. 8r. 1—332 1. Füzetje 1 frt 60 kr.) 

Marhatrágya, Légen szárított, Neuman testvérek szeszgyári hizlaló 
istállóiból Aradon. Kizárólagos képviselet Magyarország stb. részére Szávoszt 
Alphons-nál. (Megjelent a «Földmívelési Érdekeink» 1891. évi 28. és 29. 
számában. Hornyánszky Viktor. 8r. 22 1. ára ?) 

Máriaffy József. Jogosult-e a büntetés ? Büntetőjogi tanulmány. (Sin
ger és Wolfner. 8r. 23 1. ára 30 kr.) 

Máriássy Béla. A magyar törvényhozás és Magyarország történelme. 
I. Ferencz József. XIII—XV. köt. Győr. Szerző. 8r. IV, 421 ; IV, 170 ; 361 1. 
ára kötetenkint 5 frt.) 

Mariska Vilmos. A pénzügyi jog kézikönyve. Folytonos vonatkozással 
a magyar államháztartásnak a legújabb időig terjedő tényleges eredményeire. 
Ötödik, teljesen átdolgozott kiadás. (Franklin-társulat. N. 8r. 859 1. ára 5 frt.) 

Marjai. Paraszthistóriák. Pikáns elbeszélések. (Gerő és Kostyál. 16r. 
73 1. ára 40 kr.) 

Márk Pál. Egyetemes egyháztörténelem és a reformatio történelme. 
Protestáns gymnasiumi használatra az alsóbb fokon. Hetedik módosított 
kiadás. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8r. 102 1. ára 60 kr.) 

Márki Sándor. Földrajz. Gymnasiumok használatára. A legújabb minisz
teri utasítások nyomán. I. füzet. Európa földrajza. Az I. osztály számára. 
56 képpel. Második kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 136 1. ára 80 kr.) 

Márkus Dezső. Felső bíróságaink elvi határozatai. A kir. Curia, a 
kir. ítélőtáblák és a pénzügyi közigazgatási bíróság döntéseinek rendszeres 
gyűjteménye. 1. 2. kötet. (Grill Károly. N. 8r. VII, 786 ; III, 732, XXVIII 1. 
A két kötet ára 8 frt.) 

Márkus Dezső. Külföldi biztosító társaságok Magyarországon. I. «The 
Gresham.» Ausländische Versicherungsgesellschaften in Ungarn. (Brózsa Ottó 
nyomdája 8r. 19, 20 1. ára 40 kr.) 
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Márkus Károly. Vélemény a Biló hegységben előjövő lignittelepek 
kibányászását illetőleg. (Pécs. Engel Lajos nyomdája. 2r. 8 1. ára ?) 

Marlitt E. Második feleség. Regény. Képes díszkiadás. Ford. Tarczal. 
(Singer és Wolfner. 8r. 218, 212 1. ára 2 frt.) 

Marlitt E. A bagolyvár. Regény. Képes díszkiadás. (Singer és Wolf
ner. 8r. 228. 220 1. ára 2 frt.) 

Marlitt E. Aranyos Erzsike. Regény. Ford. Tarczal. 2 kötet. (Singer 
és Wolfner. 8r. 212, 203 1. ára 2 frt 80 kr.) 

Mártonffy Márton és Pechány Adolf. Földrajz I. II. rész. A nép
iskolák IV—VI. oszt. számára. (Larnpel Róbert. 8r. 55, 100 1. ára 24, 36 kr.) 

Mascagni Pietro a «Parasztbecsület» szerzője. (Hornyánszky Viktor 
nyomdája. 8r. 24 1. ára ?) 

Matlekovics Sándor. Emlékbeszéd Apáthy István rendes tagról. (A 
m. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. VI. köt. 12. sz. 
Akadémia. 8r. 24 1. ára 20 kr.) 

Matolcsy Károly. Szolgálati kézikönyv a rendőrség számára. (Zilah. 
Seres Samu. 8r. IV, 119 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Matolcsy Pál. Magyarország és társországainak vármegyéi versekben. 
(Beszterczebánya. Singer és Sonnenfeld. 16r. 22 1. ára 10 kr.) 

Matyi és Peti, vagy az élet egy koraiszigeten. (Eggenberger-féle könyv
kereskedés. 8r. 128 1. számos képpel, ára ?) 

Maupassant Guy de. Erős mint a halál. Regény. Francziából fordí
totta R. Trux Hugóné. 2 kötet. (Pallas. 8r. 147, 190 1. a két kötet ára 1 frt 
20 kr.) 

Maurovics F. A tavak országából. Gazdasági útirajzok Svédországból. 
Különlenyomat a «Földmívelési Érdekeink» gazdasági hetilapból. (Kilián 
Frigyes. 8r. 156 1. ára 1 frt.) 

Mayer Adolf. Számtani gyakorlatok nevezetlen számokkal. Első füzet. 
(Az I. osztály számára.) Használható bármely tannyelvű népiskolában. (Nagy
szombat. Horovitz Adolf. K. 8r. 36 1. ára 20 kr.) 

Mayer Miksa. Alak- és mértan. Polgári leányiskolák és tanítónő-
képezdék számára. Az uj tanterv alapján átdolgozták és bővítették Zettner 
Ede és Scherter Gyula. 5. javított és bőv. kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 152 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Mayer Miksa. Rövid alkotmánytan népiskolák számára. XIX., az 
ujabb törvényekkel bővített és javított kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 30 1. ára 
16 kr.) 

Maywald József. Görög nyelvtan rövid, áttekinthető előadásban. Füg
gelékül áz ión szójárás alaktana. Gymnasiumi használatra. 2-ik átdolg. kiad. 
(Kókai Lajos. N. 8r. 196 1. ára 1 frt 40 kr.) 

' Märzenroth. A veszedelmes kúra (Humoros Zsebkönyvtár. III. Losoncz. 
«Kármán» társulat. K. 8r. 22 1. ára 32 kr.) 

Märzenroth. Bacchus. A házasság közvetítő sütőkemencze. (Humoros 
Zsebkönyvtár. VI. Losoncz. «Kármán» társulat. K. 8r. 32 1. ára 12 kr) 

Mederschitzky József. A galvanoplasztikái művelet. (Kilián Frigyes. 
K. 8r. 71 1. ára 50 kr. 
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Meghívó a sopronmegyei gazdasági egyesület f. é. április 10. és május 
23. Sopronban a megyeház nagytermében tartandó igazgató választmányi 
ülésére. (Sopron. Litfass Károly nyomdája. 8r. 22, 8 1. ára ?) 

Méhely Lajos. A magyar fauna bombinatorjai s egy új Triton (Molge) 
faj hazánkból. (Mathemat. és természettudományi közlemények. XXIV. kötet 
9. szám. Magyar tud. Akadémia. 8r. 553 —574 1. két tábla rajzzal, ára 40 kr.) 

Meissner Károly. Latin phraseologia. Iskolai használatra. A hatodik 
német kiadás után átdolgozta Burián János. (Franklin-társulat. 8r. VIII, 270 1. 
ára 1 frt 60 kr.) 

Melegh Gyula. A lélektan és gondolkozástan vázlata. (Grill Károly. 
8r. 141 1. ára 90 kr.) 

Melles Emil. A dicséret áldozata. Görög szertartású kath. vagyis óhitű 
imakönyv. Második javított és tetemesen bó'vített kiadás. (Ungvár. Lévai Mór. 
8r. 390 1. ára 1 frt 50 kr ) 

Melles Emil. Görög szertartási katholikus liturgika, azaz : szertartás-
értelmezés. Iskolai és magánhasználatra. A munkácsi püspöki hatóság jóvá
hagyásával. (Ungvár. Lévai Mór. K. 8r. 256 1. ára 60 kr.) 

Mélyacsay Ad. A finom művelt társalgó, vagyis az udvariasság sza
bályai a társas körökbeni illemteljes viselet és társalgásnál. 3-ik jav. és bó'v. 
kiadás. (Robicsek Zsigmond. 8r. 112 1. ára 60 kr.) 

Mendés Catulle, Silvestre Amande, Maupassant, Zola, Ulbach és 
mások. Szemérmes történetek. Pajkos epizódok a franczia bonvivant világból. 
(Gerő és Kostyál. K. 8r. 143 1. ára 60 kr.) 

Mergl Ödön. Adatok a Trachoma kérdéséhez. Különlenyomat a «Sze
mészet» 1890. évi 6. számából. (Pozsony. Stampfel Eder és társai nyomdája. 
8r. 14 1. ára ?) 

Mericzay-Karossa Irma. Egy család démona. Eredeti regény két kötet
ben. (Robicsek Zsigm. 16r. 224 1. ára 1 frt.) 

Mesekönyv, Kis. Grimm testvérek gyűjteményéből. Válogatott mesék 
5—8 éves gyermekek számára. (Forgó Bácsi könyvtára. III. kötet. Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. K. 8r. 128 1. ára 80 kr.) 

Mészáros Sándor. Imák reform, népiskolák számára. (Kalocsa. Mala-
tin Antal nyomdája. 8r. 15 1. ára 10 kr.) 

Miczynski Kázmér. Egynehány Radácson, Eperjes mellett gyűjtött 
fornil növénymaradvány. II—IV. táblával. (A m. kir. földtani intézet évkönyve. 
IX. köt. 3. füz. Kilián Frigyes. N. 8r. 51—66 1. ára 30 kr.) 

Michelet. A franczia forradalom története. Ford. De Gerando Antonina. 
XL, XII. köt. (Révai testvérek. 8r. 249, 250 1. Egy kötet ára 2 frt.) 

Mihalik József. Ugocsa vármegye lakói a praehistorikus korban és 
a tört. kor elején. (Nagy-Szőllős. Székely Simon. 8r. 22 1. ára?) 

Mika Károly. A száraz építészet elemei. Gazdák, építészek és gazda
sági tanintézetek hallgatói számára. 130 ábrával. (Falusi könyvtár. 41. füz. 
Franklin-társulat. 8r. 103 1. ára 40 kr.) 

Miklós Gergely. Természetrajz. A népiskolák számára. Különös tekin
tettel a hivatalos tantervre s az egészség- és gazdaságtanra. 126 rajzzal. 
(Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 138 1 ára 40 kr.) 
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Mikszáth Kálmán. Almanach 1891. évre. 15 elbeszélés a legkiválóbb 
magyar Íróktól. (Egyetemes regénytár. VI. évf. III. IV. köt. Singer és Wolf-
ner. 8r. 257 1. ára 1 frt.) 

Mikszáth Kálmán. Almanach az 1892. évre. (Egyetemes regénytár. 
VII. évf. 3. 4. köt. Singer és Wolfner. 8r. 249 1. ára 1 frt.) 

Mikszáth Kálmán országgyűlési karczolatai. Összegyűjtötték és kiadták 
Légrády testvérek. (Légrády testv. 8r. 365 1. ára 2 frt.) 

Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkái. VI. kötet. Urak és parasztok. 
(Révai testvérek. 8r. 224 1. ára 2 frt.) 

Milleker Bódog. A délmagyarországi tanítóegylet verseczi fiókegyleté
nek jelentése az 1890—91-iki egyleti évró'l. (Versecz. Wettel és Veronits nyom
dája. 8r. 15 1. ára ?) 

Milleker Bódog. Délmagyarország ó'skori régiségleletei. (Temesvár. 
Csanádegyházm. nyomda 8r. 71 1. ára ?) 

Mintakönyv, Szabászati. Útmutató a fehérnemű szabáshoz. Iskolai és 
magánhasználatra magyarázó szöveggel és rajzméretekkel 36 mintalapon. 
Magyarra ford. Lengyel Dánielné. Bécsi női iparegylet, ér. ára 1 frt.) 

Miskolczi Henrik. A Yankeek országából. Amerikai történetek. (Gerő 
és Kostyál. K. 8r. 180 1. ára 1 frt.) 

Mocnik Ferencz. Számoló könyv a népiskolák számára. A 17-ik ere
deti kiadás után átdolgozta s a legújabb m. kir. miniszteri tantervhez alkal
mazta Orbók Mór. 4. füzet. A IV. osztály számára. Negyedik, a szerző által 
egyedül jogosított kiadás (Pozsony. Drodtleff Rudolf. 8r. 56 1. ára 20 kr.) 

Moénik Ferencz. Számolókönyv a polgári fiúiskolák I—III. osztályai
nak használatára. «Rechenbuch für Knaben-Bürgenschulen» ez. munkája fel
használásával a min. tanterv szellemében kidolgozta : Orbók Mór. (Singer és 
Wolfner. 8r. 299, IV 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Moénik Ferencz. Mértan felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák és 
tanítónő-képezdék «Geometrische Formenlehre für Mädchen-Bürgerschulen» 
ez. munkája felhasználásával kidolgozta : Orbók Mór. A szerző által egyedül 
jogosított magyar átdolgozás. (Singer és Wolfner. 8r. 160 1. ára 80 kr.) 

Mocnik Ferencz. Számtan a középiskolák I., II. és III. oszt. számára. 
A 24. eredeti kiadás után a tanítás uj tervéhez alkalmazta Schmidt Ágoston. 
18-ik, lényegében változatlan, a szerző által egyedül jogosított kiadás. (Lampel 
Róbert. 8r. 240 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Mocnik Ferencz nyomán Orbók Mór. Számolókönyv népiskolák szá
mára. Budapest népiskoláinak viszonyaihoz alkalmazta Jeny József. 2—5. 
füzet. (Pozsony. Drodtleff Rudolf. 8r. 63. 48, 64. 111 1. ára 1 frt.) 

Mócs Szaniszló. Kézirati pálos iskoladrámák az Akadémia könyvtárá
ban. Különlenyomat az «Egyetemes philologiai közlöny» 1891. évf. (Franklin
társulat. 8r. 42 1. ára ?) 

Mocsáry Lajos. Az állami közigazgatás. Uj kiadás előszóval, válaszul 
Reksics Gusztáv «Közigazgatásunk reformja és nemzeti politikánk» czím alatt 
megjelent röpiratára. (Singer és Wolfner. 8r. 284 1. ára 2 frt.) 

Moldován Gergely. Válaszirat a bukaresti román ifjak memorandu
mára. (Kolozsvár. Horátsik János. 8r. 70 1. ára 50 kr.) 
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Molnár György. Excelsior ! vagy a sziv és öntudat harcza. Monológ. 
(Monológok. 35. Singer és Wolfner. K. 8r. 13 1. ára 15 kr.) 

Molnár György. Az iró utolsó forintja. (Monológok. 32. Singer és 
Wolfner. K. 8r. 15 1. ára 15 kr.) 

Molnár István. Szőlőink újjáalakítása. Amerikai szőlőfajok segélyével. 
Számos magyarázó ábrával. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 127 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Molnár István. Az okszerő borászat népszerű vezérfonala. Második 
teljesen átdolgozott kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 77 1. ára 
60 kr.) 

Molnár Lajos. Magyar olvasókönyv a középiskolák II. oszt. számára. 
2. kiadás. II. kötet. (Gyrnnasiumi könyvtár. X. kötet. «Sárospataki irodalmi 
kör.» 8r. 183 1. ára 90 kr.) 

Monarchia, Az osztrák-magyar-, Írásban és képben. Előbb néhai Rudolf 
trónörökös főherczeg Ő cs. és kir. Fensége kezdeményezésével, most Stefánia 
özv. trónörökösné főherczegné Ő cs. és kir. Fensége védnöksége alatt. VI. 
kötet. (Karinthia és Krajna). (Révai testvérek. 4r. XII, 512 1. ára 5 frt.) 

Monarchia. VII. kötet. (Magyarország II. kötete.) (Révai testv. -ír. XIV, 
655 1. ára 6 frt 50 kr.) 

Monológok. Víg és komoly magánjelenetek. 2. 3. 21. 28—35. füzet. 
(L, Gabányi Árpád, Murai Károly, Hangay Oktáv, Saphir, Molnár György.) 

Moór Gyula. A brassói ág. h. ev. magyar egyházmegye 1890. július 
1-től 1891. július l-ig terjedő életéről főesperesi évi jelentés. (Brassó. Alexi 
nyomdája. 2r. 11 1. ára?) 

Moravcsik E. E. Az elmebeli állapotok megfigyelésénél szem előtt 
tartandó főbb iránypontok. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 15 1. ára ?) 

Moravcsik Gyula. Nemzetközi vasúti törvénykönyv. (Révai testvérek. 
8r. 19. 1. ára 20 kr.) 

Móricz Ferencz. Szépirási minták. Az elemi és középiskolák számára. 
(Kolozsvár. Lehmann és Báldi. VI 1. ára 12 kr.) 

Móricz Pál. Emlékezzünk a régiekről. Rajzok a nem rég múlt időkből. 
(Lampel.Róbert. 8r. 204 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Móricz Pál. Egy restauráczio 1844-ben. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 100 1. 
ára 1 frt.) 

Móricz Pál. Néhány irat a Lovassy László ellen folytatott perből. (Ifj. 
Nágel Ottó. 8r. 96 1. ára 60 kr.) 

Morton Maddison János. Box és Cox. Vígjáték. (Nemzeti színház 
könyvtára. 140. füzet. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 20; 1. ára 40 kr.) 

Moser G. Kukli-prédikácziók. Vígjáték, fordította Szász Károly. (Nem
zeti színház könyvtára. 29. szám. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 27 1. ára 4.0 kr.) 

Mudrony Soma. Ildeiné leánya. Regény. I. II. köt. (Egyetemes regény
tár. VI. évf. 15. 16. köt. Singer és Wolfner. 8r. 167, 163 1. ára kötetenkint 
50 kr.) 

Munkálatai, A magyar orvosok és természetvizsgálók 1890. augusztus 
16—20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti vázlata. 
Szerkesztette Schächter Miksa. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 655 1. ára ?) 



84 A magyar irodalom 1891-ben. 

Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpapság magyar egyháziro
dalmiiskolája. 54. évfolyam. (Buschmann Ferencz nyomdája. 8r. XXII, 3921. ára ?) 

Munkássága, A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem tanárainak 
1886—1891. (Egyetemi nyomda. 8r. 131 1. ára ?) 

Murai Károly. A váratlan fordulat. Jelenet. (Monológok. 34 Singer 
és Wolfner. K.8r. 8 1. ára 15 kr.) 

Murai Károly. A revolver. Jelenet. (Monológok. 33. Singer és Wolfner. 
K.8r. 11 1. ára 15 kr.) 

Murai Károly. A mama. Vígjáték két jelenésben. (Monológok. 31. 
Singer és Wolfner. K.8r. 13 1. ára 15 kr.) 

Murai Károly. A ki mer, az nyer. Jelenet. (Monológok. 30. Singer és 
Wolfner. K.8r. 8 1. ára 15 kr.) 

Murai Károly. Huszárszerelem. Vígjáték két felvonásban. (Lampel 
Róbert. 16r. 156 1. ára 50 kr.) 

Murin Antal nemesperki földbirtokosnak a nyitrai kir. járásbíróság
hoz határjárási sommás keresete Laukó György, úgy is mint Csekej község 
birája és bentnevezett társai ellen Csekej és Nemes-Perk községek határának 
bírói megállapítása iránt. (Nyitra. Neugebauer Nándor nyomdája. 2r. 3 1. ára ?) 

Murz F. Vító'r-, kard- és párbajvívás. Fordította Laky I. Fénykép fel
vétel után szerző" által rajzolt 21 ábrával. (Grill Károly. 8r. 188 1. ára 2 frt.) 

Musset Alfréd. A két vetélytársnő" (Deux maîtresses.) Francziából ford. 
Mignon. (Ruzitska Armin. K8r. 141 1. ára 1 frt.) 

Művész, A kis, rajz- és festőkönyve. (Franklin-társulat. K.4r. 79 1. 
ára 80 kr.) 

Nagy Ernő. Magyarország közjoga (államjog.) II. kiadás. (Eggenberger-
féle könyvkereskedés. 8r. 367 1. ára 3 frt 50 kr.) 

Nagy Imre. Sopron vármegye története. Kiadja Sopron vármegye 
közönsége. Oklevéltár. II. kötet. 1412 — 1653. (Sopron. Litfass Károly. 8r. 
650 1. ára?) 

Nagy József. A tótok otthonáról Árvamegyében. (Alsókubin. «Árva
megyei Hirlap.» 8r. 226 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Nagy Lajos. Útmutatás a német beszéd könnyű megtanulására. Magyar 
betűs kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 16r. 200 1. ára 50 kr.) 

Nagy László. Lucile. Regény. (Pfeifer Ferdinánd. K.8r. 285 1. ára 80 kr.) 
Nagy Péter. Konfirmáczió kisebb káté. Az erdélyi ev. ref. anyaszent

egyház számára. Koszorúzott pályamű. IX. kiadás. (Kolozsvár. 8r. 88 1. 
ára 25 kr.) 

Nagy Sándor. Parisból haza. Útirajzok. (Nagyvárad. Lang József. 16r. 
193 1. ára 1 frt.) 

Nagy Sándor. A jobbágyság története Magyarországon. (Ráth Mór. 
N.8r. 174 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Nagy Sándor. Magyar abc és olvasókönyv az elemi népiskola szá
mára. (Népiskolai könyvtár. IX. kötet. «Sárospataki irodalmi kör.» 8r. 100 1. 
ára 21 kr.) 

Nagy Zoltán. «Tehetyi, mer1 vasutyi.» Csárdás zongorára. (Rózsa
völgyi és Társa. 4r. 5 1. ára 80 kr.) 
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Nagyvárad szőlőhegysége. (Debreczen városi nyomda. 8r. 16 1. ára?) 
Nagyváthy Kálmán. Nagyváthy János élete. (Pozsony. Stampfel, 

Eder és társai nyomdája. 8r. 62 1. ára ?) 
Naplója, A magyarországi néptanítók 1890. évi augusztus 20—23. 

napjain Budapesten tartott negyedik egyetemes gyűlésének. Szerkesztette 
Somlyay József. Kiadta a rendező bizottság. (Egyetemi nyomda. 8r. 5231. ára?) 

Naplójegyzetei, Egy képviselő (Sz. K.) —, az 1865. deczember 10-én 
megnyilt országgyűlés alatt. Uj kiadás. (Ráth Mór. 8r. 290, 73 1. ára 
1 frt 20 kr.) 

Nedeczky Gáspár. A Nedeczky család. (Szerző. 8r. II, 621, II 1. és 
XXIV tábla, ára 4 frt.) 

Neiszer György. A méhek tenyésztése. (Uj elmélet.) A jövedelmező 
méhészet kézi- és tankönyve, egy függelékkel a méz felhasználásáról. Ford. 
Prónay Albert. (Losoncz. «Kármán»-társulat. K.8r. XV, 108 1. ára 80 kr.) 

Nellike és elbeszélések a kandalló mellett. Számos képpel. (Forgó 
bácsi könyvtára. I. kötet. Eggenberger-féle könyvkereskedés. K.8r. 128 1. 
ára 80 kr.) 

Neményi Imre. Polgári leányiskoláink fogyatkozásai. (Lampel Róbert. 
8r. 37 1. ára 40 kr.) 

Németh Lajos. A római kath. egyházi szertartások régészeti és 
magyarázati kézikönyve. Tanítóképezdék, gymnasiumok, reál- és polgári 
tanodák számára. Hatodik kiadás. (Lampel Róbert. 8r. XVI, 194, XXVI 1. 
ára 84 kr.) 

Nendtwich Károly. Nyilt levél dr. Schlauch Lörincz nagyváradi 
püspök ő Excellentiájához, mint a magyar orvosok és természetvizsgálók 
Nagyváradon 1890. évi augusztus hó 16-tól 20-ig tartott 25-ik vándorgyűlése 
elnökéhez. (Kókai Lajos. 8r. 85 1. ára 60 kr.) 

Népszínház műsora. 22. füz. (L. Rátkay László.) 
Neumann Ármin. Valutánk rendezéséről. (Grill Károly. 8r. 31 1. 

ára 30 kr.) 
Névkönyve, A magy. kir. honvédelmi minisztérium —, a honvédség 

és csendőrségről 1891. évre. Rendfokozati és beosztási kimutatással. Hiva
talos kiadás. (Pallas. 8r. VII, 319 1. ára 90 kr.) 

Névkönyve, A Magyar Heraldicai és Genealógiai Társaság. 1891. évre 
(Franklin-társulat, 8r. 60 1. ára?) 

Névy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Iskolai 
használatra. Ötödik kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 129 1. 
ára 1 frt.) 

Névy László. Kereskedelmi levelező. Kereskedelmi iskolák és a 
kereskedő ifjúság számára. Második kiadás. (Kókai Lajos. 8r. 244 1. ára 
1 frt 50 kr.) 

Névy László, Stilisztika. Az irály és irásmü-szerkezet általános sza
bályai. Középiskolák számára. II. rész. Szerkezettan. A prózai olvasmányok
kal és számos vázlattal írásbeli feladatokhoz. Ötödik átdolgozott kiadás. 
(Kókai Lajos. 8r. 234 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. E 
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Noé bárkája. Állatos képeskönyv. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 
4r. ára 1 frt.) 

Noël Károly. Franczia nyelvtan. Módszeres tanmenet iskolai és 
magán használatra. Hatodik kiadás. A reáliskolai tanterv és utasítások sze
rint teljesen átdolgozták és olvasmányokkal bővítették Bartos Fülöp és 
Ghovancsák István. I. rész. Egyedül jogosított magyar kiadás. (Lampel Róbert. 
8r. 199, XVI 1. ára 1 frt ) 

Nogáll János. Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről. 
(Wajdits Nándor, ér. XI, 288 1. ára 6 frt.) 

Nogáll János. Kempis Tamás négy könyve a Krisztus követéséről. 
Negyedik kiadás. (Wajdits Nándor. K.8r. X, 1-350 1. ára 1 frt.) 

Nogely István. Idegen országok és népek. Közlemények a földrajz 
és népélet köréből, tekintettel a katb. missiókra. II. köt. Afrikai élet Schynse 
Ágoston afrikai bithirdető utazásainak naplójegyzetei után. (Nagyvárad. 
Pauker Dániel. 8r. 156 1. ára 1 frt ) 

Nóvák Sándor. Költészettan és magyar nemzeti irodalomtörténet rövid 
vázlata. A polgári és felsőbb leányiskolák IV. osztálya számára. (Lampel 
Róbert. 8r. 242, III 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Nóvák Sándor. Könyvviteltan reáliskolák számára. Egyszerű könyv
vitel, alkalmazva kereskedelmi és ipari üzletekre. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. minisztérium megbízásából és utasítása szerint. (Hornyánszky 
Viktor. N.8r. VIII, 128 1. ára 1 frt.) 

Nóvák Sándor és Oldal János. Magyar olvasókönyv a polgári leány
iskolák I. oszt. számára. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 208 1. ára 80 kr.) 

Nóvák Sándor és Oldal János. Ugyanaz. A II. osztály számára. (Ifj. 
Nagel Ottó. 8r. 265 1. ára 1 frt.) 

Női kereset. A női kéz. A királykisasszony varrotasa. (Kolozsvár. 
Stein János. 8r. 46 1. ára 50 kr.) 

Nyerges Zsigmond és Harmath Jenő. Politikai jegyzetek Concha 
Győző előadásai után. II. rész. Közigazgatástan. (Kolozsvár. Közművelődés 
irodalmi és műnyomdai r.-t. 8r. 141 1. ára?) 

Nyeviczkey Antal. A budapesti királyi ítélő tábla története. 1861. évi 
május 1-tó'l 1891. évi május 4-ig. Különlenyomat az «Ügyvédek Lapjá>-ból. 
(Márkus Soma. 8r. XVIII, 177 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Nyugdíj szabályzat a fővárosnál alkalmazott egyének illetőleg özve
gyeik és árváik ellátásáról. 780/1885. és 306/1891. közgy. számok. Az 1885-iki 
közgy. sz. határozattal megállapított «Budapesti nyugdíjszabály» módosí
tott kiadása. Egyedül jogosított hivatalos kiadás. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 22 1. 
ára 25 kr. 

Nyirák Ede. A szeszadó ügyekre vonatkozó némely számítási táblá
zatok. (Szerző. 8r. 87 1. ára 80 kr.) 

Oheroly János. Tornazsebkönyv. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 16r. 
300 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Ohnet György. A gyűlölség adója. Regény. Francziából ford. Tóth 
Béla. I. II. kötet. (Egyetemes regénytár. VII. évf. I. II. kötet. Singer és 
Wolfner. 8r. 138, 168 1. ára kötelenkint 50 kr.) 
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Ohnet György. A vasgyáros. Ford. Fái I. Béla. II. köt. (Egyetemes 
regénytár. VI. évf. 12. köt. Singer és Wolfner. 8r. 154 1. ára 50 kr.) 

Ohnet György. A. vasgyáros. Francziából ford. Liptai Kornél. (Gerő 
és Kostyál. 8r. 139 1. ára 60 kr.) 

Ohnet György. A vasgyáros. Ford. Zempléni P. Gyula. (Szerző. 8r. 
301. 1. ára 80 kr.) 

Ohnet György. A Pierre lelke. Regény két kötetben. Fordította Fái 
I. Béla. (Egyetemes regénytár VI. 1—2 Singer és Wolfner. 8r. 152, 150 1. 
egy kötet ára 1 frt.) 

Okmánytár, Anjoukori. Szerkesztette Nagy Imre. VI. kötet. 1353—1357. 
Magyar történelmi emlékek. I. oszt. okmánytárak. (Magyar tud. Akadémia. 
8r. 658 1. ára 6 frt.) 

Okmánytár, Hazai. VIII. kötet. Codex diplomaticus patrius hungaricus. 
Kiadja a magyar tudom. Akadémia. Szerkesztette Nagy Imre. (Franklin-társ. 
nyomdája. 8r. VII, 474 1. ára 3 frt.) 

Oláh Gyula. A községek feladatai a közegészségügyi szolgálat terén. 
A községi elöljáróságok, a községi és körorvosok, valamint az egészségügyi 
hatóságok használatára. (Grill Károly. N.8r. 310 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Oldal János. Nyelvkönyv polgári leányiskolák I. II. osztálya számára. 
(Singer és Wolfner. 8r. 220 1. ára 1 frt.) 

Olvasó- és gyakorlókönyv, Magyar-német. Magyar és német tan
nyelvű népiskolák számára. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 131 1. ára 45 kr.) 

Ónodi. Orr- és gégegyógyászati közlemények. (Neumayer Ede nyom
dája. 8r. 165 1. ára?) 

Ország Miksa. Az egyszerű és kettó's könyvvitel tankönyve alsófokú 
kereskedelmi és polgári iskolák használatára. Alsófokú keresk. iskolák kézi
könyvei. VIII. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 151 1. ára 1 frt.) 

Ortvay Tivadar. Magyarország egyházi földleirása a 14. század ele
jén. A pápai tizedjegyzékek alapján feltüntetve. A vatikáni okirattárbizottság 
rendeletére. I. fele. Hét térképmelléklettel. (Franklin-társ. 4r. 494 1. ára?) 

Ortvay Tivadar. Emlékbeszéd Pesty Frigyesről. (A magyar tud. Aka
démia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. VII. köt. 1. szám. Aka
démia. 8r. 39 1. ára 40 kr.) 

Osváth Imre. A telekkönyvi betétek szerkesztéséről intézkedő törvé
nyeink összeállítása. Az 1886. XXIX. 1889. XXXIII. és 1891. XVI. törvény-
czikkek alapján magyarázó jegyzetekkel. (Grill Károly. 8r. 74 1. ára 60 kr.) 

Osváth Imre. A szeszes folyadékokkal való kereskedés Magyarorszá
gon. Kézikönyv bor-, sör-, szesznagykereskedők stb. részére. Az 1875. XXXVI., 
1884. XVII., 1887. XLVIL, 1888. XXIV., 1888. XXXV. és 1890. XXXVI. 
t.-czikkek és a vonatkozó felsőbb rendeletek alapján. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 
VIII, 180, IV 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Öreg János. Bölcseleti erkölcstan iskolai használatra. (Debreczen 
város nyomdája. 8r. 63 1. ára 60 kr.) 

Öröme, Az ifjúság. V. kötet. Kiadja a Szent-István-társulat. (Athe-
naeum r.-társ. nyomdája. 8r. 224 1. ára ?) 

Paal Gyula. Elbeszélések. A Rimaszombatban fölállítandó Tompa-
E* 
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szobor javára kiadta Győrffy Pál Gábor. (Rimaszombat. 8r. 257 1. ára 
1 frt 20 kr.) 

Pajeken Frigyes. Messze nyugaton. Elbeszélések Észak- és Délameriká
ból. Fordította Győry Ilona. Négy színnyomatú képpel. (Lauffer Vilmos. 8r. 
134 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Pajkos Péter. (Struwelpeter.) Képeskönyv. (Eisler G. 8r. ára 50 kr.) 
Pajor István. Válasz Brassai röpiratára gr. Csáky Albin ellen. A röp

iratban 1—195. pontok alatt foglalt kritikai észrevételek tüzetes czáfolata és 
Nagy Iván akad. tagnak a válasz szerzőjéhez intézett nyilt levelével. (Pfeifer 
Férd. 8r. 40 1. ára 50 kr.) 

Pajor Sándor. Bőrgyógyászali zsebkönyv. Gyakorló orvosok és orvos
tanhallgatók részére. (Dobrowsky és Franke 16r. 75 1. ára 50 kr.) 

Palágyi Lajos. Komor napok. Ujabb költemények. 1889—1890. (Singer 
és Wolfner. 8r. 135 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Palásthy Pál. A Palásthyak. III. köt. Hat nemzedékrendi táblával. 
(Hunyadi Mátyás intézet. 8r. XVI, 433 1. ára ?) 

Pálify Albert. Egy leány mint özvegy asszony. Regény. (Franklin
társulat. 8r. 351 1. ára 2 frt.) 

Pálfy József. A keresztény anyaszentegyház rövid története. Kisebb 
kiadás evang. népiskolák számára. Hatodik kiadás. (Kókai Lajos. 8r. 87 1. 
ára 40 kr.) 

Pali bácsi. A kis gyümölcstermelő. 32 ábrával. (Falusi könyvtár. 40. 
füz. Franklin-társulat. 8r. 116 1. ára 40 kr.) 

Pallas-könyvtár. V. évf. 11—12. köt. (L. About Edmund.) 
Palotai Ákos. A sorsüldözött család. Regény az életből. (Nagy-Kanizsa. 

16r. 208 1. ára 80 kr.) 
Pap Ferencz. Tankönyv a népiskolák felsőbb osztályai számára. 6. 

kiadás. (Kókai Lajos. 8r. 91 ]. ára ?) 
Paprika Jancsi. Ezer-féle szép látnivaló képek a vásári életből, mulat

ságul és tanulságul. (Bécs. Deubler József. 4r. 1 frt 30 kr.) 
Pártos Béla. Választás vagy kinevezés? Adalék a közigazgatási reform

hoz. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 31 1. ára 40 kr.) 
Pasteiner Gyula. A művészetek története a legrégibb időktől napjainkig. 

352 ábra a szövegben. Második változatlan kiadás. 1. 2. füzet. (Franklin-tár
sulat. N.8r. 1—192 1. ára füzetenkint 60 kr.) 

Páter Béla. A legfontosabb pázsit-félék gyakorlati ismertetése. 6 ábrá
val. (Kassa. Koczányi és Vitéz. 8r. 33 1. ára 30 kr.) 

Pávai Vájna Gábor. A divatról orvosi tekintetben. (Pozsony. Stampfel 
Károly. 8r. 24 1. ára 40 kr ) 

Pávai Vájna Gábor. A tuberkulózis gyógyításáról Koch rendszere 
szerint. Berlini tapasztalatok nyomán. (Pozsony. Drodtleff Rudolf. 8r. 22 1. 
ára 40 kr.) 

Pávai Vájna Gábor. A tüdővész gyógyító módjának mai állásáról. 
Önálló tapasztalatok nyomán. (Pozsony. Drodtleff Rezső. 8r. 27 1. ára 40 kr.) 
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Pávai Vájna Gábor. Az idegességről. (Pozsony. Drodtleff Rudolf. 8r. 
15 1. ára 30 kr.) 

Pech Antal. Emlékbeszéd Zsigmond Vilmos levelező tagról (A m. 
tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. VI. köt. 14 sz. 
Akadémia. 8r. 28 1. ára 25 kr.) 

Pech József. A földmívelésügyi magyar kir. minisztérium vízrajzi 
osztályának évkönyvei. IV. kötet. 1889-iki (negyedik) évfolyam. (Franklin
társulat nyomdája 4r. 113 1. 10 rajzzal és ábrákkal, ára ?) 

Pech József. A magyar állam jelentékenyebb folyóiban észlelt víz
állások. III. kötet. Vízállások a Tisza mellékfolyóiban és a Temes-Bégában 
1876—1887. években. 1891. (Hornyánszky Viktor nyomdája, ér. 335 1. ára ?) 

Pékár Károly. Az aesthetikai érzések psychologiája. A k. m. tudo
mányegyetem által jutalmazott pályamunkából. Különlenyomat a Philosophiai 
Szemléből. (Pallas részvénynyomda. 8r. 32 1. ára ?) 

Peres Sándor, Wagner István. Földrajzi olvasókönyv és feladattár a 
Nógrád vármegyei népiskolák III. oszt. számára. 50 db. aranynyal jutalma
zott pályamű. (Losoncz. Nógrád vm. tanítótestület. 8r. 51 1. ára 15 kr.) 

Peres Sándor. Wagner István. Vezérkönyv. Nógrád vármegye föld
rajzának oktatásában. Három város rajzával. (Losoncz. Nógrád vm. tanító
testület. 8r. 155 1. ára 1 frt.) 

Péter Albert elbocsátott m. kir. pénzügyőrnek legalázatosabb folya
modványa 0 cs. és kir. ap. felsége I. Ferencz József úrhoz, ausztriai császár. 
Magyar-, Cseh- stb. országok királyához stb., stb., melyben egész ártatlansága 
mellett kegyelmet kér. (Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 2r. 17 1. ára ?) 

Petőfi Sándor összes költeményei. Első végleges teljes kiadás. Élet
rajzzal ellátta Jókai Mór. Három rézkarczczal. 1—5. füzet. (Athenaeum. 8r. 
1—96 1. ára füzetenkint 30 kr.) 

Petőfi Sándor. A hóhér kötele. Uj kiadás. (Ráth Mór. 12r. 189 1. 
ára 1 frt.) 

Petrik Géza. Magyarország bibliographiája 1712—1860. Könyvészeti 
kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent 
nyomtatványoknak. Bevezetéssel Szilágyi Sándortól. III. kötet. 1—4. rész. 
(Dobrowsky Ágost. 8r. 900 1. ára lé frt.) 

Petrovics László. Ünnepi szózat Roskoványi Ágoston nyitrai m. 
püspök 40 évi püspökségének emlékére 1891. évi nov. 30. (Rózsa Kálmán és 
neje nyomdája. 8r. 3 1. ára ?) 

Philalethesz. Elkorcsosodik a világ. Antropológiai tanulmány. 2. bőv. 
és jav. kiadás. (Beszterczebánya. Ivánszky Elek. 8r. 20 1. ára 20 kr.) 

Pintér Sándor. A népmesékről. XIII eredeti palóczmesével. (Losoncz. 
Kármán-társulat. 8r. 191 1. ára ?) 

Pisztory Mór. Rövid vázlata a nemzetgazdaságtan, váltójog és keres
kedelem alapfogalmainak. A hazai törvények rendeleteihez alkalmazva, alsó
fokú kereskedelmi iskolák számára. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 116 1. 
és 6 minta, ára 60 kr.) 

Platon Theaitetosa. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Simon József Sándor. (Franklin-társulat. 8r. XX, 116 1. ára 60 kr.) 
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Platon Theaitetosa. Görögül és magyarul. (Franklin-társulat. 8r. XX, 
224 1. ára 1 írt 20 kr.) 

Plósz Béla Adatok a kutya szőrtüszó'-atkájának morphologiájához. 
(Buschmann F. nyomdája. 8r. 22 l. egy tábla rajzzal, ára ?) 

Plósz Sándor. A kir. curia 50. sz. teljes ülési döntvénye. Különlenyo
mat a «Jogi Szemléből». (Grill Károly. 8r. 20 1. ára 30 kr.) 

Pokorny Sámuel. Ájtatossági gyakorlatok. Imádságok és egyházi 
énekek a középiskolák róm. kath. ifjúsága számára. Az esztergomi főegy
házmegyei hatóság jóváhagyásával. (Nágel Bernát utóda Toldy Lajos. 8r. 
284 1. ára 80 kr.) 

Polner Ödön. Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történeti 
kifejlődésében és jelen alakban. A bpesti kir. magy. egyetem 200 frt pálya
díjával jutalmazott munka. (Singer és Wolfner. N.8r. XII, 219 1. ára 1 frt 
60 kr.) 

Pór Antal. László erdélyi vajda (1291—1315.) Rajzok Erdély múltjá
ból a középkorban. Különlenyomat az erdélyi múzeumegylet bölcsészeti-, nyelv-
és tört. tud. szakosztálya kiadványai VIII. kötetéből. (Kolozsvár. Ajtai K. 
Albert nyomdája. 8r. 433—481 1. ára ?) 

Pór Antal. Emlékbeszéd Rónay János Jáczint rendes tagról. A m. 
tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. VI. köt. lő. sz. 
(Akadémia. 8r. 39 1. ára 30 kr.) 

Pór Antal. Tót Lörincz a királyi tárnokok és zászlótartók mestere 
1328—1348. Különlenyomat a «Századok» 1891. évi V. füzetéből. (Athenaeum 
r.-társ. nyomdája. 8r. 31 1. ára ?) 

Pór Antal. Az Osl-nemzetség története a XIII. és XIV. században. 
Különlenyomat a «Turul» 1890. VIII. kötetének 4. füzetéből. (Franklin-társu
lat nyomdája. 4r. 48 1. egy nemzedékrendi táblával, ára ?) 

Pósa Lajos. Arany napok. Gyermekversek képekkel. (Ifj. Nágel Ottó. 
4r. ára 1 frt 80 kr.) 

Pósa Lajos. Arany napok, tündér órák. Gyermekversek képekkel. (Ifj. 
Nágel Ottó. 4r. ára 3 frt 20 kr.) 

Pósa Lajos. Rózsabokor. Képeskönyv jó gyermekek számára. Elischer 
Lajos eredeti rajzaival. (Légrády-testvérek. 8r. 56 1. ára 2 frt.) 

Pötzl Ede. A szellem haja. Meyes-Mérián. A szobatudós a szabad ter
mészetben. (Humoros zsebkönyvtár. VIII. Losoncz. Kármán társulat. K.8r. 16 1. 
ára 12 kr.) 

. Praeparatiók, Latin. VII—-XII. füzet. (L. Szilasi Móricz, Tóth György, 
Szerelemhegyi Tivadar, Köpesdy Sándor, Telmányi Emil.) 

Preisz Hugó. Adatok a sertésorbáncz ismeretéhez. Különleny. «Vete-
rinarius» 1891. évf. 5. sz. (Buschmann F. nyomdája. 8r. 16 1. két tábla rajz
zal, ára ?) 

Preisz Hugó. A pseudotuberculosisnak juhnál észlelt egy esetéről és 
a pseudotuberculosisról általában. Különlenyomat a «Veterinarius» 1891. évi 
9. sz. (Buschmann F. nyomdája. 8r. 16 1. ára ?) 

Prohászka Ottokár. Isten és a világ. Különös tekintettel a természet
tudományokra. (Grill Károly. N.8r. 241 1. ára 1 frt.) 
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Prónay Albert. A mébek rajzása tekintettel a szalmakassal méhész
kedő közönségre. (Losoncz. Kármán-társulat. K.8r. 14 1. ára 30 kr.) 

Prónay Albert. Az okszerű méhészet kézi és tankönyve. (Losoncz. 
«Kármán»-társulat. 8r. 24 1. ára 50 kr.) 

Pulszky Ferencz. A magyar pogány sírleletek. (Értekezések a tört. 
tudományok köréből. XIV. köt. 10. sz. Akadémia. 8r. 21 1. és 4 lap rajzzal, 
ára 20 kr.) 

Pulszky Károly. Gellérthegyi Nekropolis. (Athenaeum r.-t. 8r. 201. ára ?) 
Pungur Gyula. A magyarországi tücsök-félék természetrajza. (Histoire 

naturelle des gryllides de Hongrie.) A kir. magy. természettud. társulat meg
bízásából. Franczia kivonattal és 6 tábla rajzzal. (Kilián Frigyes. 4r. 79 1. ára 
2 frt 50 kr.) 

Rácz Károly. Gyógyszerészeti reálencyclopaedia. Gyógyszerészeti tudo
mányos magyarázó szótár. Függelék a legújabb gyógyszerekről. 2 kötet. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. N.8r. 2192, 16 1. A két kötet ára 12 frt.) 

Rácz Sándor. Homoki szőlők telepítése tekintettel a filloxera elleni 
védekezésre. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 115 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Rácz Sándor. A vasúti távirdaszolgálat. (Vasúti tisztképző tanfolyam. 
Szerző kiadványa. 8r. XVI, 235 1. ára ?) 

Radó Antal. Idegen költők albuma. Műfordítások a XIX. század lyrá-
jából Mannheimer Gusztáv, Cserépy Árpád és mások eredeti rajzaival (Lampel 
Róbert. 8r. XI, 367 1. ára 5 frt.) 

Radó Vilmos. Magyar népmondák az ifjúság számára. Ébner Lajos 
képeivel. (Lampel Róbert. 8r. 151 1. ára 2 frt 80 kr.) 

Rainer Simon. A szesz-számítási táblázatok gyakorlati összeállítása. 
(Szerző. K.8r. 155 1. ára 1 frt) 

Rákóczy Lajos. Földrajz a népiskolák IV—V. oszt. számára. Pálya
nyertes mű. 3. kiadás. (Dobrowsky és Franke. 8r. 75, 101 1. ára 80 kr.) 

Rakodczay Pál. Jászai Mari mint Elektra. Tanulmány. (Singer és 
Wolfner. 8r. 15 1. ára 20 kr.) 

Rakodczay Pál. Prielle Kornélia élete és művészete. 50 éves szini 
pályája emlékéül. 7 képpel. (Singer és Wolfner. 8r. 229 1. ára 2 frt.) 

Rákos Ernő. Az osztrák-magyar hadsereg csapat- és seregtestei szer
vezete. Kópletileg feltüntetve. (Grill Károly. 1 1. ára 60 kr.) 

Rákosi Béla. A fegy intézeti élelmezés próbája súly mérések alapján. 
(Magyar jogászegyleti értekezések. 55. füzet. Franklin-társulat nyomdája. 8r. 
22 1. egy grafikai táblával, ára 20 kr.) 

Rákosi György. Luther Wormsban. Egyháztörténelmi tanulmány. 
(Hornyánszky Viktor. 8r. 103 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Rákosi Jenő. István vezér. (Királynék harcza.) Történet öt felvonás
ban. (Szerző. 8r. 98. 1. ára 50 kr.) 

Rákosi Jenő. Színmüvei. Második kiadás. Két kötet. (Ráth Mór. K.8r. 
272 1. A két kötet ára 1 frt 50 kr.) 

Rákosi Viktor. Sipulus tárczái. (Szépirodalmi könyvtár. I. évfolyam. 
IX. kötet. A szépirodalmi könyvtár kiadóhivatala. 8r. 155 1. ára 1 frt.) 

Rákosi Viktor. (Sipulus.) Egy falusi Hamlet. Regény egy kötetben. 
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(Szépirodalmi könyvtár. II. évf. V. kötet. «Szépirod. könyvtár» kiadóhivatala 
8r. 125 1. ára 1 frt.) 

Rasch K. A természetrajz rendszeres átnézete. Vezérfonal R. termé
szetrajzi tábláihoz. Magyar nyelvre fordította Gönczy Pál. (Ráth Mór. 8r. 
59 1. ára ?) 

Ráth György. Nyomtatott szertartáskönyveink a római rituálé behoza
taláig. (Hornyánszky Viktor. 8r. 45 1. ára ?) 

Rátkay László. Árvalányhaj. Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonás
ban. Kézirat gyanánt. (Népszínház műsora. 22. sz. Ifj. Nagel Ottó. 8r. 63 1. 
ára 60 kr.) 

Rátz István. A szárnyasok kolerája. (Baromfivész.) Népszerű ismertetés. 
A földmivelésügyi m. kir. minisztérium megbizásából. Második kiadás. (Ifj. 
Nagel Ottó. 8r. 41 1. ára 40 kr) 

Récsei Viktor. A kassai püspökségi könyvtár codexeinek és incuna-
bulumainak jegyzéke. (Hornyánszky Viktor 8r. 108 1. ára 1 frt.) 

Régeczy Nagy Imre. Vizsgálatok az izomrángás lefolyásának különböző 
behatásokra beálló módosulásairól, a Jendrassik összehuzódási elméletének 
alapján. (Értekezések a természettudományok köréből. XXI. kötet. 1. szám. 
Akadémia. 8r. 71 1. ára 60 kr.) 

Regénytár. Egyetemes. Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése. 
VI. évfolyam. 1—18. kötet. VII. évfolyam 1—5. kötet. (Lásd: Ohnet György, 
Mikszáth Kálmán, Coleman, John, Beniczkyné Bajza Leake, Feuillet Octav, 
Gyarmathy Zsigáné, Serao Matild, Mudrony Soma, Lindau Pál, Tinseau Léon, 
Verga G.) 

Reichard Zsigmond. A feltételes elitélés kérdésének néhány vitás 
pontjáról. (Magyar jogászegyleti értekezések. 60. füzet. Franklin-társulat 
nyomdája. 8r. 20 1. ára 20 kr.) 

Reindl Román. Igaz-e, hogy dr. Luther Márton felakasztotta magát? 
Vagy dr. Luther Márton kedélyállapota, életének végperczei és halála. Pszi-
chologika-historikus tanulmány. (Szüts és Társa. 8r. 71 1. ára 60 kr.) 

Reiner Bertalan. Magyar kulturképek. (Szépirodalmi könyvtár. II. évf. 
IV. kötet. «Szépirod. Könyvtár» kiadóhivatala. 8r. 147 1. ára 1 frt.) 

Rejtő Sándor. A papiros tartósságának megállapítása. 52 darab a 
szöveg közé nyomott ábrával. (Kilián Frigyes. 8r. 96 1. ára 1 frt.) 

Remekírók, Római, magyar fordításban. 23. kötet. (L. Tacitus.) 
Rendelet, Igazságügyminiszteri, a kir. bíróságok előtt felmerült bűn

ügyi költségek behajtásáról szóló 1890. 43. t.-cz. hatályba léptetése tárgyá
ban. (M. kir. államnyomda. 2r. 8 1. ára?) 

Rendelet, Igazságügyminiszteri. Bírói ügyviteli szabályok. (Magyar 
kir. államnyomda. 4r. 90 1. ára ? 

Rendelet. Igazságügyminiszteri, a joggyakornokok és jegyzők szolgá
lati viszonyainak szabályozása tárgyában. (Magyar kir. államnyomda. 4r. 
14 1. ára?) 

Rendeletek, A vasárnapi ipari munkaszünetre vonatkozó miniszteri 
végrehajtási, különösen a szünetelési kivételekről. Magyarázattal és felvilágo
sításokkal. (Lampel Róbert. 16r. 16 1. ára 12 kr.) 
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Rendeletek, Magyarországi, tára. Huszonötödik folyam. 1891. 1 — III. 
füzet. (Magyar kir. belügyminisztérium. 8r. XII, 1—242 1. ára 1 frt.) 

Rendeletek, Ugyanaz. IV. és V. füzet. (M. kir. belügyminisztérium. 
8r. VII, 243—514 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Rendeletek, Ugyanaz. VI. és VII. füzet. (M. kir. belügyminisztérium. 
8r. XII, 515-934 1. ára 2 frt.) 

Rendeletek, Ugyanaz. VIII. füzet. (M. kir. belügyminisztérium. 8r. 
VII, 935—1344 1. és XLVIII minta, ára 2 frt 40 kr.) 

Resch Adolf brassói aranyműves bűnpere. (Brassó. Alexi nyomdája. 
8r. 16 1. ára?) 

Révész Bálint. Imakönyv protestáns keresztyének számára magános 
használatul. Negyedik kiad. (Debreczen. Város nyomdája. 8r. H l , VII 1. ára?) 

Révész Ernő. Rigmusok. (Révai Leó. 8r. 108 1. ára 80 kr ) 
Révész Kálmán. Unitárius történetírás. Néhány megjegyzés Kanyaró 

Ferencz «Unitáriusok Magyarországon» ez. munkájára (Pápa. 8r. 17 1. ára?) 
Révész Kálmán. Emlékkönyv a budai és pesti zsinatok százados 

évfordulójára. Mindkét zsinat tagjainak teljes névsorával. Teleky József, 
Brunszwik József, id. Ráday Gedeon grófok, Prónay László báró és Torkos 
Mihály arczképével. (Hornyánszky Viktor. 8r. 30 1. ára 20 kr.) 

Reymond M. A villamos nagybácsi. Báli tudósítás. (Humoros zseb
könyvtár. XI. Losoncz. «Kármán»-társulat. K.8r. 22 1. ára 12 kr.) 

Rézi néni. Szegedi szakácskönyv. Ötödik javított kiadás. (Eggenberger-
féle könyvkereskedés. 8r. 505 1. ára 2 frt.) 

Rhédei János. Földrajz. A Bereg vármegyei elemi népiskolák III. 
osztályú tanulói számára. A rajzoltató és utazó módszer, az összetevő és 
elemző tanalak követelményeinek megfelelően. Képekkel ellátta : Árvay 
Bonaventura. A szöveg közé nyomott hat térképpel. (Beregszász. Heimlich 
S. Sándor. 8r. 51 1. ára 20 kr.) 

Ribáry Ferencz. Magyarország oknyomozó történelme. Tanodái és 
magánhasználatra. Az új tanterv és utasítások alapján. Sajtó alá rendezte 
Mangold Lajos. Hatodik, lényegileg változatlan kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 
308 í. ára 2 frt.) 

Ribbeck Ottó. A római költészet története, fordította Csiky Gergely. 
I—II. kötet. (M. tud. Akadémia. 8r. 420, 447 1. ára 5 frt 50 kr.) 

Ritter Gusztáv. A házi kert. Az erdélyi gazdasági egylet irodaim, 
szakosztályának könyvkiadó vállalata. III. évfolyam. 4. füzet. (Kolozsvár. 
Márton Kálmán. 8r. 56 1. Két rajztábla, ára 40 kr.) 

Robitsek Ferencz. Rómába Budapestről zarándoklat. (Neumeyer Ede 
nyomdája. 8r. 14 1. ára ?) 

Rodiczky Jenő. Az ipari és kereskedelmi növények ismerete és ter
mesztése. Kézikönyv gazdasági tanintézetek és gyakorló gazdák számára. 
I. kötet. Olaj-, fonal- és fűszernövények. II. kötet. Gyári növények és pótszerek. 
Számos magyarázó ábrával. Második olcsó kiadás. 2 kötet. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. N.8r. 283, 141 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Romanecz Aladár. Nyilt szó a kongruakérdésben. (M.-Sziget. Mára-
marosi részvénynyomda. 8r. 63 1. ára?) 
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Roquette Ottó. Szent Erzsébet legendája. Oratorium. Ford. Id. Ábrányi 
Kornél. (Magyar kir. Operaház könyvtára. 42. sz. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 22 1. 
ára 20 kr.) 

Roscoe H. E. Chemia, ásványtan és földtan. A polgári és leányiskolák 
számára dolgozta Legeza Viktor. Számos fametszetű ábrával. (Eggenberger-
féle könyvkereskedés. 8r. 72 1. ára 90 kr.) 

Rosty Kálmán. Gonzaga, szent Alajos Jézus társasági hitvallónak 
élete. Boldog halála háromszázados évfordulóján 1591 —1891. (Számos képpel 
a kor viseletében). (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 168 1. ára?) 

Róth Pál. Tervezet a biztosítási vállalatok állami felügyeletéről. Külön
lenyomat a «Kereskedelmi Jog- és Ismeretek Tárából.» (Id. Poldini Ede és 
társa nyomdája. 8r. 20 1. ára?) 

Roth Samu. A növénytan alapvonalai középiskolák felső osztályai 
számára. Sajtó alá rendezte Schuch József. 377 ábrával. Negyedik javított 
kiadás. (Franklin-társulat. 8r. VIII, 192 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Roth Samu. Az állattan alapvonalai középiskolák számára. Elementi 
di zoológia. Átdolgozta és olaszra fordította Matisz János. (Budapesti egyetem 
nyomda. 8r. 338 1. 232 ábrával, ára?) 

Rovácsek Pál. Az útszéli malom. Idylla zongorára. (Rózsavölgyi és 
Társa. 4r. 5 1. ára 60 kr.) 

Rovara Ferencz. Répatermelés. Az országos gazdasági egyesület által 
Kodolányi Antal és az I. hazai takarékpénztár adományából jutalmazott 
pályamunka. Számos magyarázó ábrával. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 
8r. VII, 289 1. ára 2 frt 60 kr.) 

Rózsa Miklós. A könyvárus hivatása és a könyvkereskedelem befolyása 
a műveltség fejlődésére különös tekintettel Magyarországra. Pályadíjjal ki
tüntetett dolgozat. Biráló jelentés a budapesti könyvkereskedő-segédek «Csak. 
szorosan» egyletének 1890. évi pályázatáról. A biráló bizottság megbízásából 
szerkesztette Morgenstern Leó. («Csak szorosan» budapesti könyvkereskedő
segédek egylete. K.8r. 42 1. ára 30 kr.) 

Röhmann F. Vezérfonal a khémiai gyakorlatokban, orvostanhallgatók 
számára. Fordította Huber Alfréd. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 111 1. 
17 ábrával és 3 szinnyomatú táblával, ára 2 frt 40 kr.) 

Roser János. Váltóisme és váltógyakorlat számos váltómintával. 
Kereskedelmi iskolai és magánhasználatra. Második bővített kiadás. (Kilián 
Frigyes. 8r. 170, IX 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Rudnyánszky Gyula. Uj könyv. Költemények. (Robicsek Zsigmond. 
8r. 272 1. ára 80 kr.) 

Rudnyánszky Gyula. Uj könyv. Költemények. Második kiadás. (Bobicsek 
Zsigmond. 8r. 272 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Rupp Kornél. Ovidius és Gyöngyösi. Irodalomtörténeti tanulmány. 
Révai Leó. 8r. 50 1. ára 50 kr.) 

Rybár István. Vegytan, ásványtan és földtan. Elemi képezdék, polgári 
és felsőbb leányiskolák számára. Harmadik változatlan kiadás. (Kókai Lajos. 
8r. 110 1. ára 90 kr.) 
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Saphir. Teljes végeladás. Szabadon átirta Hangay Oktáv. (Monológok. 
29. Singer és Wolfner. K.8r. 7 1. ára 15 kr.) 

Sardou Viktor. A jó barátok. Szinmű négy felvonásban. Fordította 
Szerdabelyi Kálmán. 2-ik kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 179 1. ára 40 kr.) 

Sárkány Sámuel és Horváth Sándor. Oltári imádság és egyházi 
beszéd. A bányai ev. egyházkerületi aszódi leánynevelő-intézetének megnyitó
ünnepén 1891. szeptember 8. (Kókai Lajos. 8r. 14 1. ára 20 kr.) 

Sasvári Ármin. A tudakozó irodákról. Tanulmányi jelentés. (Légrády 
testvérek. 8r. 30 1. ára 30 kr.) 

Schack Béla. Magyar szöveg német fordításra. A középiskolák és az 
ezekkel egy fokon álló intézetek felsőbb osztályai számára. Szógyűjteménynyel 
és phraseologiával. Segédkönyv a magyar szöveghez. (Franklin-társulat. 8r. 
263, 212 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Schack Béla. Német olvasókönyv. Kereskedelmi középiskolák és aka
démiák használatára. I. rész. Az alsó (I.) osztály számára. Függelék : Anyag 
az olvasmányok módszeres feldolgozásához. (Pozsony. 8r. VIII, 189, 144 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Schanz Paulina. Jó lánykáknak. Tizenkét elbeszélés 7—10 éves lány
kák számára. Ford. Győry Ilona. Hat szinnyomatú képpel Offterdinger K. 
tanár után. (Lauffer Vilmos. N.8r. 74 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Schanz Paulina. Tizenkét elbeszélés. Ford. Győry Ilona. Hat szin
nyomatú képpel Offterdinger K. tanár vizfestményei után. (Lauffer Vilmos. 
K.2r. 60 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Schächter Miksa. A gyakorlati orvostan haladása. írták : Bakó Sándor, 
Báron Jónás, ErŐss Gyula, Felleki Hugó, Moravcsik Emil, Purjesz Ignácz, 
Schwarcz Arthur. Szabó Dénes, Székács Béla, Szili Adolf, Zwillinger Hugó. 
IV. évfolyam. (A «Gyógyászat» szerkesztősége. 8r. 217 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Schermann Adolf. Test- és egészségtan. Tanító, tanítónő, óvó képe-
sedés és a művelt közönség használatára. A nmélt. vallás- és közokt. m. 
kir. minisztérium által 1889. évi nov. 12-én 39658. sz. alatt engedélyezett 
tankönyv. Negyedik javított kiadás. Számos a szövegbe nyomott magyarázó 
ábrával. (Révai testvérek. 8r. 181 1. ára 2 frt.) 

Schider A. Angolosan. (Humoros zsebkönyvtár. X. Losoncz. « Kármán »-
társulat. K.8r. 24 1. ára 12 kr.) 

Schill Salamon. Görög régiségek és a görög művészet története a 
gymnasium 5—6. oszt. számára. (Franklin-társulat. 8r. 175 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Schiller. Die Jungfrau von Orleans. Magyarázta Bauer Simon. (Német 
irók iskolai tára. IV. Lampel Róbert. 8r. 184 1. ára 50 kr.) 

Schmid Hugó. Sebészi műtéttan, orvostanhallgatók és gyakorló orvosok 
számára. A szöveg közt számos ábrával, (Grimm Gusztáv. 8r. VII, 862 1. 
ára 6 frt.) 

Schmid Kristóf legszebb elbeszélései az ifjúság számára. 7 —12 kötet. 
Schmid Kristóf. A néma gyermekek. Aranypénz. Rézpénz. (Schmid 

elbeszélései. 7. köt. Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 56 1. ára 30 kr.) 
Schmid Kristóf. A hegyvidéki agg. A kalács. (Schmid elbeszélései. 

8. köt. Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 56 1. ára 30 kr.) 
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Schmid Kristóf. A tűzvész. A gyémántgyűrű. (Schmid elbeszélései. 
9. köt. Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 56 1. ára 30 kr.) 

Schmid Kristóf. A Máriakép. Fehér és piros rózsák. (Schmid elbeszé
lései. 10. köt. Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 56 1. ára 30 kr.) 

Schmid Kristóf. Anselmo. A dinnye. (Schmid elbeszélései. 11. köt. 
Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 56 1. ára 30 kr.) 

Schmid Kristóf. A cseresznye. Tiszai áradás. (Schmid elbeszélései. 
12. köt. Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 56 1. ára 30 kr.) 

Schmid Kristóf ifjúsági iratai. Uj folyam. IX. kötet. A vadon virágai. 
Lajos, a kis kivándorló. Anzelmo. Fordította Fuchs Tamás. 2. kiadás. 
(Athenaeum r. társulat. 8r. 232 1. ára 50 kr.) 

Schmidt Ágoston. Fizika és fizikai földrajz. A középiskolák III. osz
tálya számára. Ötödik, javított és bőv. kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 112, VIII1. 
ára 80 kr.) 

Schmidt Boldizsár. A néptanító a nemzeti kultúra szolgálatában. 
Krämer János, nádasdi kántor-tanító 50 éves jubileuma alkalmával szabadon 
előadta. Különlenyomat a «Néptanoda» XXIV. évfolyamából. (Pécs. Taizs 
József nyomdája. 8r. 11 1. ára ?) 

Schmidt János. A formai számolásnak általános alapelvei és a Grass-
mann-féle analysis. (Pécs. Taizs József. 8r. 80 1. ára ?) 

Schmidt Sándor. Adatok a Pyroxen-csoport egyes ásványainak ponto
sabb ismeretéhez. (Értekezések a természettudományok köréből. XXI. kötet. 
4. sz. Magyar tud. Akadémia. 8r. 74 1. hat tábla rajzzal, ára í frt.) 

Schneller István. Beszédek és a theologiai akadémia fejlesztésére 
vonatkozó dolgozatok. (Pozsony. Szerző. 8r. 187 1. ára 1 frt.) 

Scholtz Albert. Földrajz a gymnasiumok használatára. IV. rész. Az 
osztrák-magyar monarchia. 3. kiadás. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 96 
1. ára?) 

Schosberger Henrik budapesti lakosnak felebbezése a Zagyva-Szántó 
község határában létesítendő selypi czukorgyár részére kért vízhasználat tár
gyában keletkezett elsőfokú határozat ellen. (Rózsa K. és neje. 2r. 12 1. ára ?) 

Schöberl X. F. A katholikus hitoktatás kézikönyve. Magyarul kiadta 
Tóthfalussy Béla. II. kötet. (Pallas részvény-nyomda. 8r. 243 1. ára?) 

Schönthan Ferencz. Az ezer botütés jubileuma. (Humoros könyvtár. 
VII. Losoncz. «Kármán»-társulat. K.8r. 14 1. ára 8 kr.) 

Schönthan Ferencz. Eredeti regény reczept. Schönthan Pál. Egy báli 
ismeretség. Schröder Arnold. Óriási tréfa. (Humoros zsebkönyvtár. IV. Losoncz. 
«Kármán»-társulat. K.8r. 28 1. ára 14 kr.) 

Schröder Károly. Emlékbeszéd Campione Sándor felett. (Rudnyánszky 
nyomdája. 8r. 17 1. ára ?) 

Schubin Ossip. Asbe'ín egy művész életéből. Fordította báró Ó—y. 
(Athenaeum r. társ. nyomdája. 8r. 471 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Schultz Imre, Vezérkönyv Schultz-Vizer számolókönyvéhez. Néptanítók 
és tanítójelöltek számára. (Pécs. Engel Lajos. 8r. 64 1. ára 30 kr.) 

Schultz Imre és Vizer Endre. Számolókönyv a III., IV., V. és VI. 
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oszt. népiskolai tanulók számára Külön a tanítói használatra szerkesztett 
vezérkönyvvel. (Pécs. Engel Lajos. 8r. 77 1. ára 30 kr.) 

Schwarz Gyula. Az athenei alkotmánytörténelem korszakai. Azon csak 
imént fölfedezett görög munkában, melyet némelyek Aristotelesnek tulajdoní
tanak. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. köt. 3. sz. Aka
démia. 8r. 67 1. ára 60 kr.) 

Schwarcz Gyula. További tanulmány a legújabban fölfedezett Athé-
nájon politéja fölött. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. köt. 
5. szám. Magyar tud. akadémia. 8r. 77 1. ára 70 kr.) 

Schwarz Róbert. A család és az iskola, és ezeknek egymásra való 
hivatása a gyermekek nevelésénél. Ford. Laub Sándor. (Miskolcz. Lövy József 
és fia. 8r. 27 1. ára 80 kr.) 

Sebestyén Gyula. Adalékok a középkori énekmondók történetéhez. 
Különnyomatok a Philologiai Közlönyből és az Irodalomtörténeti Közlemé
nyekből. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 34 1. ára ?) 

Sebestyén Hugó. Ásványtan a gymnasium IV. osztályának használa
tára. 149 képpel. (Lampel Róbert. 8r. 186, VI 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Sebestyénné Stetina Ilona. Magyar olvasókönyv a polgári leányiskolák 
első osztálya számára. (Méhner Vilmos. 8r. 163 1. ára 70 kr.) 

Sebesztha Károly. Földrajz német tannyelvű elemi iskolák számára. 
Geographie für deutschsprachige Volksschulen. (Pozsony. Stampfel Károly. 
8r. 40 1. ára 20 kr.) 

Sebesztha Károly. Világtörténelem polgári fiúiskolák használatára. 
I. II. kötet. (Lampel Róbert. 8r. 134, 111 1. ára 70, 70 kr.) 

Seemann Gábor. A libapásztor. Elbeszélés az ifjúság és a nép szá
mára. Az állatvédők országos egyesülete által koszorúzott pályamunka. 
(Lauffer Vilmos. 8r. 59 1. ára 50 kr.) 

Sefcsik István. Kis földrajz a máramaros-vármegyei népiskolák III. 
oszt. számára. 2. kiadás. (M.-Sziget. Kaufman Ábrahám. 8r. 79 1. ára 25 kr.) 

Ségur. A hit a modern tudománynyal szemben. Az ujabb franczia 
kiadás után magyarítá Farkas Szerafin. (Pozsony. Lepsényi Miklós. 8r. 102 1. 
ára 25 kr.) 

Seidel Pál. Képes természetrajz különös tekintettel a gazdászatra és 
az egészségtanra népiskolák számára. 12. kiadás. (Eggenberger-féle könyv
kereskedés. 8r. 56 1. ára 25 kr.) 

Serao Matild. Isten hozzád szerelem ! Regény. Olaszból ford. Tóth 
Béla. I. II. köt. (Egyetemes regénytár. VI. évf. 13. 14. köt. Singer és Wolfner 
8r. 159, 146 1. ára kötetenkint 50 kr.) 

Shakspere színművei. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegyzetekkel 
ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. Közel 600 illustratióval. IV. köt. (Víg 
és regényes színjátékok II. kötete.) Tartalom : A windsori víg asszonyok. 
Ford. Rákosi Jenő. A vihar. Ford. Szász Károly. Sok hűhó semmiért. Ford, 
Arany László. A hogy tetszik. Ford. Rákosi Jenő. A két veronai ifjú. Ford. 
Arany László. Felsült szerelmesek. Ford. Rákosi Jenő. Tévedések játéka. Ford. 
Arany László. (Ráth Mór. 4r. VI, 42 ; VIII, 32 ; VIII, 35 ; VIT, 36 ; VII, 32 ; 
VI, 42 ; VII, 28 1. ára 10 frt 80 kr.) 
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Shakspere színművei. Fordítják többen. Közel 600 illustratióval. 
XX—XXVI. darab. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Csiky Gergely. Javított 
kiadás. (Ráth Mór. 4tr. VIII, 36 ; VI, 42 ; VIII, 35 ; VIII, 36 ; VII, 38 ; VII, 
32 ; VI, 42 ; VII, 28 1. ára darabonkint 1 frt és füzetenkint 1 frt 20 kr.) 

Shakspere színművei. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegyzetekkel 
ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. Közel 600 illusztrátióval. VI. köt. Tör
ténelmi színművek. II. köt. VI. Henrik király. 1—3. rész. III. Ricbárd király. 
VIII. Henrik király. (Ráth Mór. 4r. VII, 35 ; IX, 46 ; VIII, 44 ; VIII, 52 ; VIII, 
48 1. ára díszkötésben 9 frt 60 kr.) 

Shakspere színművei. Fordítják többen. Bevezetésekkel és jegyzetekkel 
ellátta Csiky Gergely. Javított kiadás. Közel 600 illustratióval. 99—115. füzet. 
(Ráth Mór. 4r. 17-40, 1—42, VIII; 1—36, VIII; 1-86, VII; 1—36, VII, 
1—36, VII ; 1—32 1. ára füzetenkint 40 kr.) 

Shakspere színművei. Új javított kiadás. Bevezetésekkel és jegyzetekkel 
ellátta Csiky Gergely. IV. köt. Víg és regényes színjátékok. II. köt. A vihar. 
A két veronai ifjú. A windsori víg nó'k. Tévedések játéka. Sok hűhó semmiért. 
Felsült szerelmesek. A hogy tetszik. (Ráth Mór. 4r. VIII, 32 ; VII, 32 ; VI, 
42; VII, 28; VIII, 35; VII, 32; VII, 36 1. ára 10 frt 80 kr.) 

Sík Sándor. Szilágyi Dezső. Természet után rajzolva. (Révai testvérek. 
8r. 20 1. ára 30 kr.) 

Simon Ödön. Évi jelentés Sopron vármegye állapotáról 1890. (Sopron. 
Litfass Károly nyomdája. 8r. 66 1. ára?) 

Simonyi Jenő. Az uj világ. Kalandozások Amerika művelt és vad 
vidékein. Útirajzok és életképek kiváló utazók leírásaiból. (Singer és Wolfner. 
8r. 266 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Simonyi Jenő. Földrajz a polgári fiúiskola III. oszt. számára. Homolka 
József színes és fekete térképével. (Méhner Vilmos. 8r. 85 1. ára ?) 

Simonyi Zsigmond. A nyelvújítás és az idegenszerűségek. (Érteke
zések a nyelv- és széptudományok köréből. XV. köt. 9. sz. Akadémia. 8r. 
68 1. ára 60 kr.) 

Simonyi Zsigmond. Kis magyar nyelvtan. A középiskolák első és 
második osztálya számára. Hatodik jav. kiadás. (Eggenberger-féle könyv
kereskedés. 8r. 121 1. ára 80 kr.) 

Simonyi Zsigmond. Magyar nyelvtan. Felsőbb osztályoknak. Negyedik 
jav. kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 165 1. ára 1 frt.) 

Simsay Lajos. Hogyan segítsünk középiskolai tanulóink és tanáraink 
kedvérzetbeli sorvadásán ? Milyen egységes középiskolában neveljük hazánk 
szellemi védőerejét? (Lampel Róbert. 8r. 48 1. ára 50 kr.) 

Singer Mihály. Judith. Regény két kötetben. Előszóval ellátta Ágai 
Adolf. (Győr. Grosz Gusztáv. K.8r. VIII, 95 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Singer Mihály. Zsidó világ. Rajzok és vázlatok. (Grill Károly. K.8r. 
154 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Siposs Antal. Két zenekép. I. Távozás. II. Viszontlátás. Zongorára. 
(Rózsavölgyi és Társa. ér. 79 1. ára 80 kr. és 1 frt.) 

Sirisaka Andor. A közmondásokról. Tanulmány Szvorényi, Ballagi, 
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Erdélyi s mások után. Különlenyomat szerzőnek a «Magyar Közmondások 
könyve> ez. munkájából. (Lampel Róbert. 8r. 72 1. ára 50 kr.) 

Sládkovic András. «Detván.» Fordította Goldberger Miklós. (Ifj. Nagel 
Ottó. 8r. 117 1. ára 1 frt.) 

Smith Ádám. Vizsgálódás a nemzeti vagyonosság természetéről és 
okairól. I. 1. (Nemzetgazdasági irók tára. I. köt. 1—2. füzet. Akadémia. 8r. 
LXXV, 80 1. Füzetje 50 kr.) 

Somlay József. A magyarországi néptanítók 1890. évi augusztus hó 
20—23. napján Budapesten tartott negyedik egyetemes gyűlésének naplója. 
Kiadta a rendező bizottság. (Lampel Róbert. N.8r. IV, 520 1. ára 1 írt 50 kr.) 

Sonnenfeld Zsigmond. Német nyelv- és irodalmi kézikönyv felsőbb 
leányiskolák számára. II. rész. (Budapesti egyetemi nyomda. 8r. 184 1. ára ?) 

Sophokles. Elektra. Fordította Csiky Gergely. 2-ik kiadás. (Olcsó 
könyvtár. 288. sz. Franklin-társulat. 16r. 93 1. ára 20 kr.) 

Sophokles. Oedipus király. Ford. Csiky Gergely. 2-ik kiadás. (Olcsó 
könyvtár. 292. sz. Franklin-társulat. 16r. 94 1. ára 20 kr.) 

Sophokles. Oedipus Kolonosban. Ford. Csiky Gergely. 2-ik kiadás. 
(Olcsó könyvtár. 293. sz. Franklin-társulat. 16r. 112 1. ára 20 kr.) 

Sophokles. Antigoné. Ford. Csiky Gergely. 2-ik kiadás. (Olcsó könyv
tár. 294. sz. Franklin-társulat. 16r. 74 1. ára 20 kr.) 

Sóvári Soós Gábor emlékezete. Imádságok és beszédek Sóvári Soós 
Gábor temetése alkalmával Hajdu-Nánáson 1891. január 9. (Debreczen v. 
nyomdája. 8r. 31 1. ára?) 

Sporzon Pál. Gazdasági becsléstan. Vezérfonal szántóföldek, rétek, 
legelők, kertek, szőlők s egyéb telekrészek és tartozékok, valamint egész 
gazdaságok és fölszerelvényeik értékbecslésénél. (Eggenberger-féle könyv
kereskedés. 8r. V, 159 1. ára 2 frt.) 

Stadler Károly. Autodafé-k Magyarországon. Elbeszélés a hazai 
zsidóság történetéből. (XVI. század.) (Pécs. Engel Lajos nyomdája. 8r. 123 
1. ára?) 

Stanley H. M. A legsötétebb Afrikában. 21—41. füzet. (Ráth Mór. 8r. 
609-663, 1-554 1. Füzetje 30 kr.) 

Stanley H. M. A legsötétebb Afrikában. X—XVI. (utolsó) füzet. (Ráth 
Mór. 8r. 81-643 1. ára füzetenkint 90 kr.) 

Stanley H. M. A legsötétebb Afrikában. Emin pasának Equatoria kor
mányzójának fölkeresése, megszabadítása és visszavonulása. Egyetlen jogosí
tott, az angol eredetiből fordított magyar kiadás. Százötven fametszettel és 
térképpel. I. II. kötet. (Ráth Mór. N.8r. XI, 683, XIX, 643 1. ára a két 
kötetnek 14 frt.) 

Staub Móricz. A radácsi növényekről. (A m. kir. földtani intézet év
könyve. IX. köt. 4t fűz. Kilián Frigyes. N.8r. 67—75 1. ára 15 kr.) 

Steltzer Frigyes. Követválasztási előkészületek Bácsmegyében. (Márkus 
Samu nyomdája. 8r. 51 1. ára 30 kr.) 

Sterényi Hugó. Ásványtan a gymnasium IV. osztályának használa
tára. 149 képpel. (Lampel Róbert. 8r. 186, VI 1. ára 1 frt 20 kr.) 
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Stern Mór. Salamon példabeszédei tanodái és magánhasználatra. (Löwy 
M. E. fia. 8r. 39 1. ára 50 kr.) 

Stromp László. Somogyi Péter fogsága. Kép a protestantismusnak 
Oláh Miklós érsek alatt szenvedett üldöztetése idejéből. (Pozsony. Szerző. 
8r. 123 1. ára 1 frt.) 

Sturm Albert. Uj országgyűlési almanach 1887 — 1892. Rövid életrajzi 
adatok a főrendiház és képviselőház tagjairól. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. 3981. ára 
1 frt 60 kr.) 

Sudy Kapisztrán J. Természetrajz a népiskolák számára. (Lampel 
Róbert. 8r. 114 1. ára 40 kr.) 

Sugár Győző. A szibériai halálmezők vagy az orosz császári palota 
rejtelmei. Történeti regény. Székely Aladár kiadása. 1—75. füz. (Neuwald 
Illés nyomdája. 8r. 2399 1. egyes füzet ára 15 kr.) 

Suppan Vilmos. Szemléltető geometria a reáliskolák és polgári fiú
iskolák I. és II. osztályai számára a tantervek és utasításokban foglalt elvek 
szerint. Harmadik változatlan kiadás. A szöveg közt 195 ábrával. (Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. 8r. 104 1. ára 70 kr.) 

Suppan Vilmos. Számtan a felsőbb leányiskolák és polgári leány
iskolák számái'a. II. füzet. A harmadik és negyedik osztály számára. A szö
vegbe nyomott ábrákkal. Második javított kiadás. (Eggenberger-féle könyv
kereskedés. 8r. 128 1. ára 80 kr.) 

Suppan Vilmos. Számtan a középiskolák és polgári fiúiskolák számára. 
I. füzet az első osztály számára. III. kiadás. (Eggenberger-féle könyvkeres
kedés. 8r. 108 1. ára 60 kr.) 

Suppan Vilmos. Rajzoló mértan polgári és felsőbb leányiskolák I—IV. 
osztályai számára. Az uj tanterv szerint. A szövegbe nyomott 263 ábrával. 
Második, lényegében változatlan kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 
8r. 131 1. ára 80 kr.) 

Suppan Vilmos. A mértan és mértani rajz elemei. Alsófoku ipar
iskolák és felső népiskolák, valamint polgári iskolák I. és II. osztálya szá
mára. Második kiadás. A szövegbe nyomott 140 ábrával. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8r. 79 1. ára 40 kr.) 

Surányi János. A magyar kath. szentszékek rendtartása, különös 
tekintettel a házassági és bűnügyekben való eljárásra. A bpesti m. kir. egye
tem hittudományi kara által a Horváth-alapítványból jutalmazott pályamű. 
(Győr. Máxa Ferencz. N 8r. 219 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Suták József. Az isoklin normálisok görbéinek meghatározása és 
alkalmazása a másodrendű felületekre. (Franklin-társulat. 8r. 35 1. ára ?) 

Sváby Frigyes. A Kőrösszeghi és Adorjáni gróf Csáky-család genea
lógiája. (Különlenyomata «Turul» IX. kötetéből. Franklin-társulat. 4r. 41. ára?) 

Swift Jonathan. Gulliver utazásai ismeretlen országokban. Angol 
eredetiből átdolgozta Hoffmann J., magyarítá Battlay Imre. (Bartalits Imre. 
8r. 219 1. számos képpel, ára?) 

Szaák Luiza. B. Jósika Miklós élete és munkái. (Szerző. 8r. VII, 
374 1. egy arczképpel, ára 3 frt.) 

Szabadka város köztörvényhalóságának szabályrendeletei. Összegyűj-



A magyar irodalom 1891-ben. 81 

tötték és sajtó alá rendezték Hever Géza, Vojnics Félix. Hodossy László. 
(Szabadka. Schlesinger Sándor nyomdája. 8r. 462 1. ára?) 

Szabados K. Vióra a tengerszemű hölgy. Ballet 3 felvonásban. 
Potpourri 2 kézre. (Egyveleg.) (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 25 1. ára 2 frt.) 

Szabados K. Viora a tengerszem tündére. Ballet 3 felvonásban. 
(Rózsavölgyi és társa. K.4r. 143 1. ára 4 frt.) 

Szabályok, Az új birói ügyviteli, kiegészítve a vonatkozó törvényekkel 
és rendeletekkel. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 301 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Szabályok, Birói ügyviteli. (M. kir. belügyminisztérium. 8r. 154, XLVI 
minta és 48 1. ára 1 frt 50 kr.)! 

Szabályok, Birói ügyviteli. (Ráth Mór. 8r. 132 1. ára 1 frt.) 
Szabályok, Birói ügyviteli. Igazságügyminiszteri rendelet a joggyakor

nokok stb. kiképzése tárgyában. Igazságügymin. rendelet a teljes ülések 
tárgyában. (Franklin-társulat. N.8r. 112 1. ára 40 kr.) 

Szabályrendelet Marostorda vármegye útmestereinek szolgálati viszo
nyairól, minősítéséről és hivatalos teendőiről. (Marosvásárhelyi ev. ref. koll. 
nyomda. 4r. 7 1. ára?) 

Szabályrendelet a törvényhatósági közúti kezelőszemélyzetről és az 
útadó természetben való lerovásának kiszámítása, ellenőrzése és felülvizsgá
lata iránt. (Deés. Demeter és Kiss nyomdája. 8r. 13, 15 1. ára?) 

Szabályrendelet az állattenyésztés érdekében. Utasítás Pozsony vár
megye állattenyésztési szabályrendeletének végrehajtása tárgyában. (Pozsony-
megyei gazdasági egylet. 8r. 21 1. ára?) 

Szabályrendeletei, Szabadka sz. kir. város köztörvényhatóságának. 
A tanács megbízásából összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Hever Géza és 
Vojnics Félix. Hivatalos kiadás. (Szabadka. Miskolczy István. 8r. 462 1. 
ára 1 frt.) 

Szabályrendeletei és utasításai Nyitravármegye köztörvényhatóságá
nak. Összegyűjtötte és kiadja Rudnay Béla. III. kötet III. fűz. (Nyitra. Nyitra 
vármegye. 8r. 75—129 1. ára 30 kr.) 

Szabályrendeletei, Udvarhely vármegye. 1884—1891. (Székely-Udvar
hely. Becsek Dániel nyomdája. 8r. 280 1. ára?) 

Szabályzat, Gyakorlati, a magyar kir. honvéd lovasság számára. II. 
rész. 2-ik kiadás. (Pallas. 8r. 151 1. ára 70 kr.) 

Szabályzat, Szolgálati, az első cs. kir. szab. Duna-gőzhajózási társa
ság uszálykormányosai számára. Vezérfonal a társulat téli iskoláinak tan
folyamaiban. (Duna-gőzhajózási társaság. 8r. 99 1. ára ?) 

Szabályzat, Tiszti szolgálati és nyugdíj-, József főherczeg jószágaiban 
alkalmazott gazdasági tisztviselők részére. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 
2r. 33, 7 1. ára?) 

Szabályzat a m. kir. tudomány-egyetemek és kir. jogakadémiák tanul
mányi és vizsgálati rendjét illetőleg. (Egyetemi nyomda. 8r. 19 1. ára ?) 

Szabó István. A Holdelőtti árkászok. (Franklin-társulat nyomdája. 
8r. 23 1. ára ?) 

Szabó István. A Múzsák eredete és e nevök jelentése. (Franklin
társulat nyomdája. 8r. 21 1. ára ?) 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. 
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Szabó József. Az idegen szók használásmódja. (M. tud. Akadémia. 
8r. 32 1. ára 30 kr.) 

Szabó József. Selmecz környékeinek geológiai leírása. Egy atlaszszal. 
(Akadémia. 4r. VIII, 487 1. Atlaszszal együtt 16 frt.) 

Szabó L. Gyakorlókönyv a német nyelv megtanulására a magyar 
tannyelvű népiskolák számára. Übungsbuch etc. (Pozsony. Stampfel Károly. 
8r. 68 1. ára 20 kr.) 

Szabó L és Feigler F. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá
mára. A miniszteri tanterv és didaktikai követelmények tekintetbe vételével. 
I—IV. füzet. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 49. 60, 49, 54 1. ára 16, 16, 
16. 18 kr.) 

Szabolcska Mihály. Költemények. (Debreczen. A « Csokonai-kör. > 8r. 
212 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Szabóné Nogáll Janka. Igaz történetek a serdülő ifjúság számára. 
Homicsko Athanáz rajzaival. (Légrády testvérek. 8r. 292 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Szádeczky Lajos. Kovacsóczy Farkas. 1576—1594. (Magyar történeti 
életrajzok. I. füzet. Ráth Mór. 8r. 1—140 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Szalóczy Bertalan. Elbeszélések. (Szépirodalmi könyvtár. II. évf. III. 
kötet. «Szépirod. könyvtár» kiadóhivatala. 8r. 170 1. ára 1 frt.) 

Számító. A mindenkor kész, vagyis kisegítő kézikönyv vásárlók és 
eladók számára. XI. kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 16r. ára 40 kr.) 

Szamota István. Régi utazások Magyarországon és Balkán-félszigeten. 
1054—1717. Jegyzetekkel kisérve. (Olcsó könyvtár. 290. sz. Franklin-társu
lat. 16r. 559 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Szana Tamás. Petőfiné, Szendrey Julia. Baditz Ottó, Neogrády Antal. 
Roskovics Ignácz. Stetka Gyula és Spányi Béla rajzaival. (Grill Károly. 8r. 
238 1. ára 4 frt 50 kr.) 

Szaniszló Albert. Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és akadémiák 
állattani (kiválólag rovartani) előadásaihoz. Második kiadás. I. füzet. (Kolozs
vár. Horatsik János. 8r. 80 1. ára 1 frt.) 

Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond. Magyar nyelvtörténeti szótár. 
A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. II. köt. 9—10. III. köt. 1—5. füz. 
(Hornyánszky V. 4r. 1281—1630, 1—800 kéthasábos lap, egy füzet ára 1 frt.) 

Szász Károly. Az anyátlan család. Javított 3. kiadás. (Vallásos iratok 
magyar nyelven. 26. sz. Hornyánszky Viktor. 8r. 51 1. ára 5 kr.) 

Szász Károly. Kis biblia. Kivonat a bibliai történetekből. Ref. nép
iskolák számára. 13. kiadás. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 91 1. ára?) 

Szász Károly. Horatius. Élet- és jellemrajz. (Olcsó könyvtár. 285. sz. 
Franklin-társulat. 8r. 131. ára?) 

Szathmáry Jenő. Üldözve a föld körül. Történeti regény. Székely 
Aladár kiadása. 1—27. füzet. (Neuwald Illés nyomdája. 8r. 1—864. 1. egy 
füzet ára 15 kr.) 

Szavaló, köszöntő és levelező az ifjúság számára. Ajánlható a 
nevelő-intézetek és kisebb iskoláknak. 5-ik kiadás. (Lampel Róbert. 16r. 
64 1. ára 12 kr.) 
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Szávoszt Alphons h. főlövészmesternek jelentése a berlini lövész
ünnepélynek lefolyásáról. (Franklin-társulat nyomdája. 4r. 11 1. ára?) 

Széchenyi Dénes gróf. Egy ó'szinte szó a Kossuth-cultusról. (Franklin-
társulat nyomdája. 8r. 40 1. ára 40 kr.) 

Széchenyi István gróf munkái. VI. köt. Levelei III. köt. Összegyűj
tötte, előszóval s jegyzetekkel ellátta Majláth Béla. (Akadémia. N.8r. VI, 
810 1. ára 5 frt.) 

Szecsey István. A mezó'gazdasági növénytermelés átalános alapisme
retei földmíves iskolai tanulók használatára. (Athenaeum r.-társulat nyom
dája. Br. 119 1. ára 1 frt.) 

Szederkényi Nándor. Heves vármegye története. III. kötet. Eger vára 
elestétől visszavételéig. 1596—1687. (Eger. Érseki lyceum nyomdája. 8r. XIX, 
483 1. ára 3 frt.) 

Székács József. Imádságok és buzgólkodások. Evangéliumi prot. 
keresztyének számára. Negyedik kiadás. (Hornyánszky Viktor. 8r. XII, 428 1. 
ára 2 frt 50 kr.) 

Székely Ede. Nincs többé filloxeraveszély ! Eredeti mívelési rendszer 
szőlőinknek a filloxera elleni megvédése s normális termőképességük bizto
sítása iránt. Lutz Konrád nyomán. (Pécs. Engel Lajos. 8r. 24 1. ára 20 kr.) 

Székely István. A szentírás apológiája. A nagyváradi 1. sz. egyház
megyei hatóság jóváhagyásával. (Nagyvárad. Ungár Jenő. 8r. 707 l. ára 4 frt.) 

Székely József. Világtörténelem a tisztképző tanfolyam II. évfolyama 
számára. II. rész. Középkor. Hivatalos kiadás. (Pallas. N.8r. VII, 371 1. 
ára 1 frt 15 kr.) 

Szekeres Fr. Ödön. A rovargyűjtő. Gyakorlati útmutató a tanulók 
részére. 53 ábrával. (Kassa, Koczányi és Vitéz. K.8r. 172 1. ára 80 kr.) 

Szekeres Fr. Ödön. A növénygyüjtő. Gyakorlati útmutató a tanulók 
részére. 34 ábrával. (Kassa. Koczányi és Vitéz. K.8r. 169 1. ára 80 kr.) 

Székesegyház, Az újjáalakított pécsi. Képekkel ellátott népszerű 
templommagyarázó kalauz. (A «Szent család» népnaptára szerkesztői. N8r. 
48 1. ára 20 kr.) 

Széki Ákos. Természettani kis múzeum. Útmutató 67 természettani 
készüléknek könnyű és kevés költséggel való előállításához a velük végre
hajtó és egyéb 26 idevágó kísérlet leírásával és ábrákkal. Tanférfiak, tanulók 
és a nép számára. Második kiadás. (Pécs. Engel Lajos. K.8r. 76 1. ára 50 kr.) 

Szekrényi Lajos. A bibliai régiség-tudomány kézikönyve. 96 famet-
szetû képpel. (Szerző. 8r. VIII, 264 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Széll Farkas. Kihalt-e a Telekesi Török-család ? (Különlenyomat a 
<Turul> IX. kötetéből. Franklin-társulat. 4r. 4 1. Egy nemzedékrendi táblá
val, ára ?) 

Szemák István. Német olvasókönyv. IV. rész. A középiskolák VII. és 
VIII. oszt. számára. Harmadik jav. kiadás. (Lauffer Vilmos. N.8r. VII, 359 1. 
ára 2 frt.) 

Szemák István. Német mondattan. 4. kiadás. (Franklin-társ. nyom
dája. 8r. 118 1. ára 50 kr.) 

Szendrei János. Magyar diszítmények. Tanulmány. (Különlenyomat a 
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«Művészi Ipar» 1891. évi III. számából. Franklin-társulat. N.4r. 24 1. Számos 
képpel, ára?) 

Szentiványi Kálmán. Nyilt levél a nyárádszeredai követválasztó kerü
let polgáraihoz. (Maros-Vásárhelyi ev. ref. koll. nyomdája. 2r. 2 1. ára?) 

Szentkláray Jenő. Oláhok költöztetése Délmagyarországon a múlt 
században. (Értekezések a történeti tudományok köréből. XV. kötet. 2. sz. 
Magyar t. Akadémia. 8r. 25 1. ára 20 kr.) 

Szentpáli Janka. Arczisme. (Physiognomika.) 30 fényképtáblával. 
I. köt. (Pfeifer Férd. K.8r. 213 1. ára 2 frt.) 

Szerdahelyi Adolf. Férfi sorsa nő vagy Széchenyi és Kossuth, nagy 
nemz. szinmű 5 felvonásban. A legnagyobb magyar születésének százados 
évfordulója alkalmából. (Révai testvérek. 8r. 162 1. ára 80 kr.) 

Szerelemhegyi Tivadar. Praeparatio Livius XXI—XXII. könyvéhez. 
3. 4. füzet. (Latin Praeparatiók. IX—X. füzet. Singer és Wolfner. 8r. 
113—264 1. ára 30 és 40 kr.) 

Szerelemhegyi Tivadar. Praeparatio Livius XXI—XXII. könyvéhez. 
(Singer és Wolfner. 8r. 264 1. ára 1 frt.) 

Szerelemhegyi Tivadar. A Balassa-halom. Elbeszélés a török hódítás 
korából. (Lampel Róbert. 16r. 66 1. ára 50 kr.) 

Szerelemhegyi Tivadar. Görög állami régiségek a gymnasium V. 
osztálya számára. (Grill Károly. 8r. 77 1. ára 68 kr.) 

Szeretete, Jézusnak a jó pásztornak. Példázat. Második kiadás. (Hor-
nyánszky Viktor. 8r. 12 1. ára 1 kr.) 

Szervezete, Az esztergomi kir. érseki tanítóképezde önképzőkörének, 
és alapszabályai. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv nyomdája. 8r. 16 1. ára ?) 

Szervezete, A pozsonyi róm. katholikus aut. hitközség önálló. Selbst
ständige Organisation der Pressburger r. k. autonomen Gultusgemeinde. 
(Pozsony. Angermayer Károly nyomdája. 8r. 73 1. ára ?) 

Szervezete, Gymnasiumaink új. Ismertetése és magyarázata az 1890. 
évi XXX. törvényczikknek s a reá vonatkozó tanterveknek és rendeleteknek. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. K.8r. 30, 14 1. ára 40 kr.) 

Szerződés, mely egyrészt Budapest főváros közönsége, másrészt a 
Nemzetközi villamos társaság között köttetett. (Légrády testvérek. 4r. 
8, 3 1. ára ?) 

Szerződés, mely egyrészről a Felek-fogarasi h. é. vasút engedélyesei : 
idősb Horváth Mihály, ifjabb Horváth Mihály és Dániel Gábor, másrészről 
Getto Gyula, Mandel Gyula, Hoffmann Sándor és Quittner Vilmos mérnökök 
és építési vállalkozók között köttetett. (Márkus Samu nyomdája, ét, 16 1. ára?) 

Szerződés, mely egyrészről a brassó-háromszéki h. é. vasút részvény
társaság, másfelől a magy. kir. államvasutak igazgatósága között köttetett. 
(Légrády testvérek. 4r. 7 1. ára ?) 

Szeszadótörvény, A, és szabályok hivatalos összeállítása. 2. kiadás. 
Kiadja a magyar kir. pénzügyminisztérium. (Ifj. Nagel Ottó. 8r. XIV, 762 1. 
ára 2 frt 50 kr.) 

Sziklay P. Gyula és Velősy Lipót. Fehérmegye földrajza a népisko
lák III. tanfolyama számára. A min. tanterv alapján. Negyedik kiadás. 
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A «Fehérmegyei Tanítóegyesület» által 10 darab aranynyal jutalmazott 
pályamű. (Székesfehérvár. Singer Ede. 8r. 35 1. ára 20 kr.) 

Szilágyi Aladár. A Gabelsberger-Markovits-féle gyorsirászat tankönyve. 
Iskolák és különösen magántanulók számára. Huszonöt órában. I. rész. 
Levelezó'-irás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 80 1. ára 60 kr.) 

Szilágyi Farkas. Nagy-Enyed pusztulása 18á9-ben. Korrajz. (Nagy-
Enyed. Báldi Károly. 8r. 364 1. ára 2 frt.) 

Szilágyi Sándor. II. Rákóczy György 1621—1660. (Magyar tört. Élet
rajzok. 1891. IV. V. füz. Ráth Mór. 8r. 212 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Szilágyi Sándor. Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okira
tok. Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátva. II. kötet. Transsylvania et bellum 
boreo-orientale. (Magyar, t. Akadémia. 8r. 596 1. ára 5 frt.) 

Szilasi Móricz. Praeparatió Horatius válogatott ódáihoz. Harmadik 
füzet. (Latin Praeparatiók. VII. füzet. Singer és Wolfner. 8r. 97—150 1. 
ára 30 kr.) 

Szilasi Móricz. Praeparatió Horatius válogatott ódáihoz. (Singer és 
Wolfner. 8r. 150 1. ára 80 kr.) 

Szilasi Móricz. Szemelvények Thukydidesbó'l. Két térképpel. (Grill 
Károly. 8r. 260 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Szilvássy János. Borszék. Rövid kivonat «Borszék monográfiája» 
czímű művéből. (Gyergyó-Ditró. Ditró és Szárhegy községek könyvnyomdája. 
8r. 14 1. ára ?) 

Színdarabok, Kis. Gyermekelőadásokra. Több képpel. (Forgó bácsi 
könyvtára. IV. köt. Eggenberger-féle könyvkereskedés. K.8r. 124 1. ára 80 kr.) 

Szinnyei József. Magyar irók élete és munkái. I. kötet. Aachs— 
Bzenszki. (Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. 8r. 1440 kéthasábos 1. 
ára 4 frt 50 kr.) 

Szirmai József. Számtani példatár a német tannyelvű népiskolák 
számára. I—III. füzet. (A II—IV. oszt. számára.) (Nagyszombat. Horovitz 
Adolf. 8r. 54, 56, 54 1. ára füzetenkint 15 kr.) 

Szirmai József. Vezérkönyv a magyar nyelvnek a németajkú népiskolá
ban való módszeres oktatásához. Segédkönyvül a Szirmai-féle «Magyar 
nyelvkönyv»-höz és a «Számtani példatár»-hoz. Tanítók és tanítójelöltek 
számára. (Nagyszombat. 8r. 197, 11 1. ára 1 frt.) 

Szokolay István. A kir. ítélőtáblák, ügyészségek s bíróságok ujabb 
szervezésére vonatkozó összes törvények s rendeletek. (Rózsa Kálmán és 
neje. N.8r. 71 1. ára 60 kr.) 

Szokolay István. Centralisatió és önkormányzat. Észrevételek a köz
igazgatási törvényjavaslathoz. (Athenaeum. 8r. 87 1. ára 80 kr.) 

Szomory Károly. Sötét világ. Költemények. (Révai testvérek. 8r. 198 1. 
ára 2 frt.) 

Szontagh Aladár. A kőszén. (Kilián Frigyes. 8r. 91 1. ára 1 frt.) 
Szótár, Magyar-franczia és franczia-magyar. Dictionnaire hongrois-

français et français-hongrois. IL rész. Magyar-franczia szótár. I. köt. 1—11. 
füzet. (Pallas részvénynyomda. 8r. 1—489 1. egy füzet ára 30 kr.) 

Szőke István. Földrajz népiskolai használatra. A «Közoktatási tanács» 
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bírálata nyomán átdolgozott új kiadás. (Dobrowsky és Franke. 8r. 48 1. 
ára 10 kr.) 

Szölgyémy Gyula. Földrajzi előismeretek Esztergommegye földrajzá
val a népiskolák 3. oszt. számára. 2. kiadás. Az esztergomjárási kath. tanító
egyesület által jutalmazott pályamű. (Esztergom. Laiszky János nyomdája. 
8r. 46 1. ára 20 kr.) 

Sztehlo Kornél. Törvényes bigámia? Jogosítva van-e a róm. kath. 
hitvalláson maradt nő. kinek férje újból megnősült, volt férje nevét továbbra 
is viselni? (Pfeifer Ferdinánd. 8r. 16 1. ára 20 kr.) 

Szülik József. Világtörténelem tanítóképző intézetek s polgári iskolák 
használatára. Átdolgozta Márki Sándor. 4. kiadás. (Lauffer Vilmos. 8r. 128 1. 
ára 1 frt.) 

Szüts István. Illetékegyértéki útmutató. (Beszterczebánya. Ivánszky 
Elek. 8r. 209 1. ára 1 frt.) 

Szvorényi József. Emlékbeszéd Danielik Jánosról. (A magyar tud 
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. VI. kötet, 11. szám 
Akadémia. 8r. 35 1. ára 30 kr.) 

Tábla, Földrajzi alapfogalmakat szemléltető fali —. (Pozsony. Stampfel 
Károly. Ára 4 frt.) 

Tábori Róbert. Az alakulások. Eredeti regény (Robitsek Zsigmond. 
8r. 126 1. ára 1 frt.) 

Tábori Róbert. Görbe hegyek országában. Regény a magyar ifjúság 
számára. («Magyar Ifjúság» szerkesztője. 8r. 144 1. ára ?) 

Tacitus évkönyvei. (Annales IV. füzet. Tacitus annales II. 43 végéig 
III. 1.) Fordította és magyarázta Fodor Gyula. (Tanulók könyvtára. 58. füzet. 
Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 193—25fi 1. ára 30 kr.) 

Tacitus évkönyvei. 1. füzet. Fordította Mihály István. (Római remek-
irók. 23. kötet. Lampel Róbert. 16r. 1—96 1. ára 30 kr.) 

Takács Gyula. Átiratok az ujabb és kedveltebb magyar népdalok 
felett zongorára. 1. füzet. 1. Száll a madár, levél hullik. 2. Gyászba borult 
az életem. 3. Ne hitegess, ne csalogass. 4. A baraczkfa hullatja a virágát. 
5. Hej beh hangos a becsali csárda. Friss csárdásokkal. (Munkács. Farkas 
Kálmán. 4r. 15 }. ára 2 frt.) 

Tanáregyesület, Az országos középiskolai, történetéhez. Az egyesület 
fennállása 25-ik évfordulója alkalmából. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 
68 1. ára?) 

Tankönyv az egyévi önkéntesek számára. A es. kir. közös hadügy
miniszter által kiadott «Instruction für die Einjährig-Freiwilligen der Infanterie 
und Jägertruppe v. J. 1889.» ez. tankönyv hiteles magyar kiadása. II. rész. 
Fegyverszak ; Pótfüzet. (Pallas. N.8r. 66 1. ára 39 kr.) 

Tankönyv. Ugyanaz. III. rész. Hadsereg szervezet. Pótfüzet az 1890. 
évi kiadáshoz. (Pallas. N.8r. 74 1. ára 40 kr.) 

Tankönyv. Ugyanaz. VI. rész. Katonai ügyirály. Pótlék. (Pallas. N.8r. 
35 1. ára 24 kr.) 

Tankönyv. Ugyanaz. VII. rész. Gazdászat kezelési, ügyvitel. I. pótfüzet. 
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Kivonat a es. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédség állomány veze
tésére vonatkozó utasításból. (Pallas. N.8r. 34 1. ára 24 kr.) 

Tankönyv az egyéves önkéntesek számára. VII. rész. II. pótfüzet. Kivo
nat a cs. és kir. közös hadsereg és a magyar kir. honvédség «illeték sza
bályzatából:». I. rész. Béke illetékek. (Pallas. N.8r. 97 1. ára 60 kr.) 

Tankönyv. Ugyanaz. VII. rész. III. pótfüzet. II. rész. Mozgósítási ille
tékek. (Pallas. 8r. 52 1. ára 32 kr.) 

Tankönyv. Ugyanaz. VII. rész. IV. pótfüzet. Kivonat a cs. és kir. 
közös hadsereg és m. kir. honvédség ruházatának kezelése és számvitelére 
vonatkozó utasításból. (Pallas. N.8r. 45 1. ára 32 kr.) 

Tanrendé, A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem, az 1890—91/ 
tanév második felére. (Egyetemi nyomda. 8r. 67 1. ára?) 

Tanterv a róm. kath. tanítóképezdék számára. (Athenaeum r. társ. 
nyomdája. 4r. 16 1. ára ?) 

Tára, Jeles irók iskolai. I. XXI. XXXVIII. kötet. (Lásd: Balladák, 
Schiller, Káldi.) 

Tára, Magyarországi rendeletek. 1891. Kiadja a m. kir. belügyminisz
térium. I—XII. füzet. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 8r. 1852. CXX 1. 
ára 9 frt 50 kr.) 

Tára, Német irók iskolai. II—IV. (L. Herder. Goethe, Schiller.) 
Tára, Nemzetgazdasági irók. A m. tud. Akadémia támogatásával kiadja 

a magyar tud. Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága. I. kötet. 
1—2. füzet. (L. Smith Ádám.) 

Targioni-Tozzetti és Menasci. Parasztbecsület. Melodráma. Fordította 
Radó Antal. Zenéjét irta Mascagni Péter. (A m. kir. operaház könyvtára. 
39. füz. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 15 1. ára 25 kr.) 

Tárgymutató, Betűrendes, a debreczeni reform, egyházmegye 1824. 
január 12-től 1859. június 16-áig és 1859. decz. 15-től 1868. június 30-áig 
bezárólag tartott gyűlési jegyzőkönyveihez. (Debreczen. Város nyomdája. 8r. 
84 1. ára ?) 

Tarkányi. Vezércsillag. Imádságok. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 
480 1. ára?) 

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny huszonöt évfolyamához. 
1865—1890. (Franklin-társulat. 8r. VILI, 191 1. ára 80 kr.) 

Tauffer Vilmos. A szülészet ügyének (bábaügy) állása hazánkban 
mint a gyermekek és a gyermekágyasok nagy halálozásának egyik tényezője. 
Javaslatok a szülésznői intézmény fokozatos fejlesztésére. (Pallas részvény
nyomda. 4r. 165 1. ára?) 

Tauszk Ferencz. A gyógyászat kézikönyve gyakorló orvosok számára, 
írták : Bach Imre, Brück Miksa, Kertész József, Kóssa Gyula, Neupauer 
Gusztáv, Purjesz Ignácz, Schäffer Károly, Schultz Henrik, Tauszk Ferencz. 
(Dobrowsky és Franke. 8r. 555 1. ára 3 frt 60 kr.) 

Téglás Gábor. Tanulmányok a rómaiak dácziai aranybányászatáról. 
Az aranybányászat ethnographiai és administrationalis szervezete Dácziában. 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. XV. kölet. 1. szám. Akadémia. 
8r. 99 1. ára 90 kr.) 
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Téglás Gábor. Ujabb barlangok az erdélyi érczhegység övéből és a 
fejér Kőrös bunyadmegyei völgyszakaszáról. (Mathem. és természettudom, 
közlemények. XXIV. kötet. ő. sz. Magyar Akadémia. 8>\ 305. 337 1. 13 rajzzal, 
ára 40 kr.) 

Telefon, A. Kiadja Egger B. és Társa telefon-osztálya. (Kilián Frigyes. 
N.8r. 95 1. ára 60 kr.) 

Télfy Iván. Kisfaludy Károly «Mohácsa» görögül. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. XV. kötet. 10. sz. Magyar t. Akadémia. 
8r. 48 1. ára 40 kr.) 

Telmányi Emil. Praeparatio Sallustius Jugurthájához. 1. füzet. 1—27. 
fejezet. (Latin praeparatiók. XII. füzet. Singer és Wolfner. 8r. 1—64 1. 
ára 30 kr.) 

Térképe, Magyar sz. korona országainak, az uj megyei beosztás tekin
tetbe vételével az 1876. XXXIII. 1890. LV. és az 1881. LXIV. t.-cz. alapján. 
Iskolai és magánhasználatra tervezte és rajzolta Hátsek Ignácz. (Lampel 
Róbert. 1 1. ára 20 kr.) 

Természetrajz képekben. Az állatok világa 250 szinnyomatú képpel 
a szemléltető oktatásboz. (Ruzitska Kálmán. 2r. 24 1. ára 3 frt 60 kr.) 

Tervezet. A magyar kir. belügy-, igazságügy- és pénzügyminiszterek 
által 1891. évi J. M. sz. a. kiadott utasítás, az ország erdélyi részeiben, 
továbbá a volt Kraszna-Közép-Szolnok-, Zaránd megyék és a volt Kővár
vidék területén a birtokrendezési eljárás tárgyában. (Légrády-testvérek nyom
dája. 4r. 60 1. ára ?) 

Tervezete, A Pest-Pilis-Solt-Kun vármegyei gazdasági egyesület által 
a vármegye támogatásával 1891. évi szeptember 19—22. napjain Váczon 
rendezett gazdasági kiállítás. («Országgyűlési Értesítő» nyomd. 8r. 76 1. ára?) 

Tervrajza, Budapest. (Lampel Róbert. 1 1. ára 50 kr.) 
Teschler György. Körmöczbánya és északnyugati vidékének kőzetei. 

A Ferdinánd-Altárna zöldkő-trachytja. Egy földtani térképpel és két táblán 
rajzolt 25 ábrával. (Mathem. és term. tud. Közlemények. XXIV. köt. 4. sz. 
Akadémia. 8r. 211—302 1. ára 1 frt.) 

Testamentom, Uj, azaz : a mi Urunk Jézus Krisztusnak új szövetsége. 
Magyar nyelvre fordította Károly Gáspár. (Brit- és külföldi bibliatársulat. 8r. 
517 1. ára ?) 

Teszelszky József. Vigilius pápa álláspontja a három fejezetről szóló 
vitában. (Nyitra. Huszár István nyomdája. 8r. 96 1. ára?) 

Thaly István. Bátori Schulcz Bódog. Életrajz. (A körmöczbányai magyar 
egyesület. 8r. 6í 1. ára 50 kr.) 

Theuriet André. Veszedelmes bűbáj. Regény, francziából fordította 
Tóth Béla. I—II. kötet. (Egyetemes regénytár. VII. évfolyam. 9—10. kötet. 
Singer és Wolfner. 8r. 165, 134 1. ára 1 frt.) 

Thewrewk István. Modern élet. Tárczaczikkek. (Arad. Szerző. 8r. 
118 1. ára 1 frt.) 

Thuránszky Irén. Háztartástan és gazdaságtan. Polgári iskolák, felsőbb 
leányiskolák és tanítóképző intézetek számára. Több fametszetű ábrával. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 133 1. ára 80 kr.) 
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Tinseau Léon. A hivek. Regény. Fordította Fái I. Béla. (Egyetemes 
regénytár. VI. évf. 18. kötet. Singer és Wolfner. 8r. 183 1. ára 50 kr.) 

Tiringer Béla. A magyar tud. Akadémia kiadásában megjelent mun
kák és folyóiratok szakjegyzékei. (Akadémia. 8r. 20 1. ára ?) 

Tisza Etelka. Szünórák. Angol elbeszélések az ifjúság számára. I. 
Rhoda leczkéje. II. Miklós a bányász. III. A kis sánta herczeg. (Légrády-
testvérek. 8r. 93 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Tisza Etelka. Hires gyermekek. Külföldi müvekből fordította. (Légrády-
testvérek. 8r. 216 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Tokody Ödön. Összeférczelt lapok az öreg plébános irataiból. (Franklin
társulat nyomdája. 8r. 361 1. ára?) 

Tokody Ödön. A magyarországi róm kath. papság egyetemes névtára. 
1891-re. (Temesvár. Csanádegybázmegyei nyomda. 8r. 1495 1. ára?) 

Toldy István. Öt év története 1867—1872. Uj kiadás. (Ráth Mór. 8r. 
262 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Tolsztoj Leó. Szebasztopol. Oroszból ford. Cs. K. Második kiadás. 
(A m. nemz. családi könyvtára. LXXVIII. kötet. Ráth Mór. 8r. 164 1. ára 
1 frt 60 kr.) 

Tolstoi Leó. A házasság regénye. Ford. Brankovics György. (Robicsek 
Zsigmond. K.8r. 136 1. ára 1 frt.) 

Tolstoi Leó. Dolgozzatok a míg mécsetek ki nem alszik. Regény a 
kereszténység első korszakából. Ford Somogyi Ede. (Robicsek Zsigmond. 
8r. 140 1. ára 80 kr.) 

Tolstoj Leó. Háború és béke. Történelmi korrajz. Második kiadás. 
3 kötet. I. kötet. Tilsit előtt. II. köt. Az invázió. III. köt. Rosodino. A fran-
cziák Moskvában. Epilógus. (Ráth Mór. 8r. 680. 589. 606 1. A három kötet 
ára 6 frt.) 

Tomics Jása bűnpöre II. Visontai Soma védbeszéde az újvidéki tör
vényszék előtt. T. J. önvédelmi beszéde. (Márkus Samu nyomd. 8r. 63 1. ára?) 

Tolnai Lajos. Csak egy asszony ! Regény. (Athenaeum részvénynyomda. 
8r. 132 1. ára?) 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalom kézikönyv polgári- és 
felsőbb leányiskolák III. osztálya számára. A m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi minisztérium megbízásából. Irálytan prózai és költői olvasmányokkal. 
Negyedik átdolgozott kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. N.8r. 241 1. 
ára 80 kr.) 

Torkos László. Ugyanaz. A IV. oszt. számára. A költői mütájok át-
nézete s a kiválóbb magyar költők rövid ismertetése olvasmányokkal. Negye
dik átdolg. kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. N.8r. 211 1. ára 80 kr.) 

Torkos László. Magyar nyelvtan polgári- és felsőbb leányiskolák I. 
és II. osztálya számára. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megbízásából. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. N.8r. 102 1. ára 40 kr.) 

Torkos László. Magyar olvasókönyv polgári- és felsőbb leányiskolák 
I. oszt. számára. A m. kir. vallás- és közokt. minisztérium megbízásából. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. N.8r. 199 1. ára 50 kr.) 
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Torkos László. Ugyanaz a II. osztály számára. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. N.8r. 240 1. ára 60 kr.) 

Torma József. A Zonuki grófságról. (Pfeifer Ferdinánd. 8r. 303 1. 
ára 2 frt 40 kr.) 

Torma József. Szaniszló Zsigmond naplói. 1682—1711. (Pfeifer Férd. 
8r. 186 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Tormay Béla. A mezőgazdászat és érdeklő néhány városi ügyről. 
Jelentés a nmélt. gr. Bethlen András földmívelésügyi m. kir. miniszter úr 
ő excellentiájához. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 196 1. ára 1 frt.) 

Tóth Ede. A falu rossza, népszínmű. (Nemzeti színház könyvtára. 
72. szám. Pfeifer Ferdinánd. 8r. 80 1. ára 40 kr.) 

Tóth György. Praeparatio Vergilius Aeneisének VI. énekéhez. (Singer 
és Wolfner. 8r. 128 1. ára 70 kr.) 

Tóth György. Praeparatio Virgilius VI. énekéhez. Harmadik füzet. 
(Latin Praeparatiók. VIII. füzet. Singer és Wolfner. 8r. 97—128 1. ára 30 kr.) 

Tóth Lajos. Mentő-eljárások mérgezések eseteiben. Megjelent a «Mentők 
Lapja» II—III. évfolyamában. (Az «Országgyűlési Értesítő» nyomdája. 8r. 
38 1. ára?) 

Tóth Lörincz. A rövidtartamú szabadságvesztés-büntetések s a föl
tételes elitélés. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. kötet. 
4. szám. Magyar tud. Akadémia. 8r. 45 1. ára 40 kr.) 

Tóth Mihály. Adatok Nagyvárad környéke diluvialis képződményeinek 
ismertetéséhez. (Különlenyomat a «Magyar orvosok és természetvizsgálók 
1890. Nagyváradon tartott vándorgyűlésének munkálatai»-ból. 8r. 475,4791. ára?) 

Tóth Mihály. Az aldunai zuhatagok viz alatti szikláinak robbantása. 
Olvastatott: A Magyar mérnök- és építészegylet 1891. évi márcz. 21-én 
tartott egyetemes szakülésén, Bécsben az osztrák mérnök- és építészegyletben 
április 4-én. Különlenyomat a Magyar mérnök- és építészegylet Közlönye 
XXV. kötetéből. (Kilián Frigyes. N.8r. 19 1. és 4 tábla, ára 1 frt 50 kr.) 

Tóth Pál. Magyar irálytan felsőbb leányiskolák, polgári leányiskolák 
számára. (Miskolcz. Lőwy József fia. 8r. 396 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Török Ferencz. A felmérési ügyvitel kézikönyve különös tekintettel 
a felmérési felügyelőségek vezetésére. (Pozsony. Szerző. 8r. 151 1. ára ?) 

Története. A Budavári Casino-Egylet félszázados. 1841—1891. (Egvlet. 
8r. 84 1. ára ?) 

Törvény a birói és ügyészi szervezet módosításáról (1891. XVII. t.-cz.) 
kiegészítve az idézett törvényekkel. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 
36 1. ára 20 kr.) 

Törvény az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről (1891. XIII. t.-cz.) 
és az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről 
(1891. XIV. t.-cz.) kiegészítve a vonatkozó törvényekkel. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. K.8r. 48 1. ára 30 kr. 

Törvény, Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való 
segélyezéséről szóló, 1891. évi XIV. t.-cz. Magyarázatokkal ellátta Gelléri Mór. 
(Dobrowsky és Franke. 8r. 78 1. ára 50 kr.) 
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Törvényczikk, 1891. XV., a kisdedóvásról. Országgyűlési képviselő 
magyarázataival. (Ráth Mór 8r. 27 1. ára 40 kr) 

Törvény a kisdedóvásról. 1891. XV. törvényczikk. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8r. 34 1. ára 20 kr.) 

Törvényczikk, 1891. évi XVI. az 1886. 29. és 1889. 38. a telekkönyvi 
betétekről szóló törvényczikkek módosításáról, jegyzetekkel ellátta Imling 
Konrád. (Ráth Mór. 8r. 20 1. ára?) 

Törvényczikk, 1887. XXIX. A kir. törvényszékek telekkönyvi ható
ságához utalt ügyeknek egyes birák által való elintézéséről. Jegyzetekkel, 
utalásokkal és magyarázattal ellátta Imling Konrád. 188Ü. XLVI. t.-czikk a 
telekkönyvi rendeletek pótlásáról és módosításáról. A m. kir. igazságügy
miniszter rendelete a telekkönyvi rendeletek pótlásáról és módosításáról 
intézkedő 1880. XLVI. t.-cz. életbeléptetésének időpontjára és az eljárás 
részleteinek meghatározására nézve. (Ráth Mór. 8r. 3, XVI 1. ára 40 kr.) 

Törvényczikk, 1891. XVI., a telekkönyvi betétek szerkesztéséről szóló 
1886. XXIX. és 1889. XXXVIII. t.-cz. módosításáról és pótlásáról. (Eggen
berger-féle könyvkereskedés. 8r. 22 1. ára 20 kr.) 

Törvényczikk, I., az 1885. évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki 
jutalékok megajánlása tárgyában. (Ráth Mór. 8r. 52 1. ára ?) 

Törvényczikk, Az 1888. évi XIX., a halászatról a rávonatkozó tör
vényekkel bővítve. (Szeged. Várnai. 8r. 28 1. ára 20 kr.) 

Törvényczikk, 1891. XVII., a birói és ügyészi szervezet módosításáról. 
Jegyzetekkel ellátta Reiner Ignácz. (Ráth Mór. 8r. 33 1. ára ?) 

Törvényczikk, A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. XIV. (Ráth 
Mór. 8r. 50 1. ára 50 kr.) 

Törvényczikk, Az 1891 : XIII., az ipari munka vasárnapi szünetelésé
ről a rávonatkozó végrehajtási rendeletekkel. (Eggenberger-féle könyvkeres
kedés. 8r. 16 1. ára 12 kr.) 

Törvényczikk, 1891. XIII., az ipari munkának vasárnapi szünetelésé
ről jegyzetekkel ellátta Fritz Péter. I. II. füzet. (Ráth Mór. 8r. 4, 12 1. egy 
füzet ára 20 kr.) 

Törvényczikk, 1891. XIV., az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség 
esetén való segélyezéséről. Jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta Fritz 
Péter. (Ráth Mór. 8r. 36 1. ára 50 kr.) 

Törvényczikk, 1891. évi XIII. Az ipari munkának vasárnapi szüne
teléséről a törvény eredeti szövegével s magyarázattal és ezen törvény végre
hajtása tárgyában 1891. évi 29773. sz. a. kiadott kir. miniszteri rendelettel 
bővített harmadik kiadás. (Magyar-német szöveggel. Irta : Z. K. L (Robicsek 
Zsigmond. 32r. 31, 32 1. ára 20 kr.) 

Törvényczikk, 1891 : XIII., az ipari munkának vasárnapi szünetelésé
ről és az 1891 : XIV. törvényczikk az ipari és gyári alkalmazottaknak beteg
ség esetében való segélyezéséről. (Lampel Róbert. 16r. 54 1. ára 20 kr.) 

Törvényczikk, 1891. évi XVIII., az ásványolajvám felemeléséről és az 
ásványolajadóról és az annak végrehajtása iránt kiadott utasítások. Második, 
bővített kiadás. (M. kir. belügyminisztérium. 8r. 116 1. ára 50 kr.) 
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Törvényczikkek, Az 1890-ik évi országgyűlési. (Eggenberger-féle könyv
kereskedés. 8r. 586 1. ára 3 frt.) 

Törvényczikkek, 1891. évi országgyűlési. Imling Konrád, Fritz Péter 
és más szakférfiak közreműködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magya
rázattal ellátva. I—III. füzet. XVIII—XXXI. t.-cz. (Ráth Mór. 8r. 1—272. 1. 
ára 50, 60, 40, 60 kr.) 

Törvényczikkek. I—III. füzet. I-XXXI. t.-ez. (Ráth Mór. 16r. 1—5861. 
ára 50, 60, 40, 50 kr.) 

Törvénye, Az ipari munka vasárnapi szünetelésének, (1891. évi XIII. 
t.-czikk) és arra vonatkozó végrehajtási rendelet. Összeállította Szokolay 
István. (Rózsa Kálmán és neje. 8r. 44 1. ára 20 kr.) 

Törvények, 1876-iki, VIII—XXXVI. czikkei. (Athenaeum r.-társulat 
nyomdája. 8r. 65—324 1. ára ?) 

Törvények, Az 1881. évi, gyűjteménye. I. füzet. I—XIV. t.-cz. (M. kir. 
belügyminisztérium. 8r. 1—120 1. ára 50 kr.) 

Törvények, ugyanaz. II. füzet. (XV—XVII. t.-cz.) (M. kir. belügym. 8r. 
121-190 1. ára 30 kr.) 

Törvények, ugyanaz. III. füzet. (XVIII—XXVIII. t.-cz.) (M. kir. bel
ügym. 8r. 191—222 1. ára 20 kr.) 

Törvények, 1890. évi, gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. 
III. füzet. (Lampel Róbert. 8r. 181—360 1. ára 1 frt.) 

Törvények, ugyanaz. Teljesen. (Lampel R. 8r. 360 1. ára 2 frt 20 kr.) 
Törvények, ugyanaz. III. füzet. (Lampel R. 16r. 417—738, VI. ára 1 frt.) 
Törvények, ugyanaz. Teljesen. (Lampel R. 16r. 738, V 1. ára 2 frt 20 kr.) 
Törvények, Az 1891. évi, gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyarázatok

kal. I. füzet. I—XIV. t.-cz. (Lampel Róbert. 8r. 1—96 1. ára 60 kr.) 
Törvények, ugyanaz. I. füzet. I—XVII. t.-cz. (Lampel Róbert. 16r. 

1—224 1. ára 70 kr.) 
Törvények, A valutaügyre vonatkozó, és fontosabb rendeletek Ausztriá

ban és Magyarországon. Kiadja a magyar kir. pénzügyminisztérium. (Az 1892. 
márczius havára összehivott valutaenquête irományai. M. k. államnyomda. 
4r. 147 1. ára ?) 

Törvényjavaslat az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna-, 
Középszolnok-, Zarándmegyék és a volt Kővárvidék területén a birtokrende
zési, arányosítási és tagosítási ügyekben követendő eljárásról szóló 1880 : 
45. t.-cz. némely határozatainak módosításáról és kiegészítéséről. (Légrády 
testvérek. 4r. 11 1. ára ?) 

Törvényjavaslat a polgári és büntető ügyek jogorvoslatainak szabályo
zásáról. (M. kir. államnyomda. 4r. 10 1. ára ?) 

Törvényjavaslat a közigazgatás és az önkormányzat rendezéséről a 
vármegyékben. (M. kir. államnyomda. 4r. 84 1. ára ?) 

Törvényjavaslat a közigazgatás és az önkormányzat rendezéséről a 
vármegyékben. (Athenaeum. K.8r. 112 1. ára 40 kr.) 

Törvénytár, 1891-dik évi országos. Kiadja a magyar kir. belügyminisz
térium. (Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. Ar. 217 1. ára 2 frt 71 kr.) 

Trautmann Henrik. Kereskedelmi könyvvitel. Tankönyv kereskedelmi 
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középiskolák és akadémiák részére, valamint magánhasználatra. I. rész. 
(Kilián Frigyes. N.8r. 162 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Trux Hugó. A magyar örökösödési eljárás biróságok előtt. Második 
javított és bővített kiadás. (Pallas. N.8r. XVIII, 307 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Twain Márk. Tapasztalatok a difteritisz körül. (Humoros zsebkönyv
tár. V. Losoncz. «Kármán»-társulat. K.8r. 16 1. ára 8 kr.) 

Twain Márk. Hogyan szerkesztettem én gazdasági lapot. (Humoros 
zsebkönyvtár. II. Losoncz. «Kármán»-társulat. K.8r. 34 1. ára 8 kr.) 

Twain Márk. Az én órám. Hogyan gyógyíthatják a nátbát ? (Humoros 
zsebkönyvtár. I. Losoncz. «Kármán>-társulat K.8r. 20 1. ára 8 kr.) 

Ugron-Uzselácz. (Dobrowsky és Franke. 8r. 17 1. ára 20 kr.) 
Utasítás a hadsereg és a honvédség lószükségletének mozgósítás eseté

ben fedezésről szóló 1873. évi XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában. Hivatalos 
kiadás. (Pallas. 8r. 142 1. ára 20 kr.) 

Utasítás kir. ügyészségek számára. (M. k. államnyomda. 4r. 47 1. ára ?) 
Utasítás a szivattyúőrök számára. Magyar királyi államvasutak. 

(Légrády testvérek. 8r. 16 1. ára?) 
Utasítás a postacsomagok sommás szállítására. Naputak glede sumarnog 

(skupnog) odpremanja poátanskih zamotakah. (A «P. és T. R. T.» 1891. évi 
8. sz. Hornyánszky Viktor nyomdája. 4r. 152 1. ára ?) 

Utasítások, 1882. évi 18. t.-cz. az ásványolajvám felemeléséről és az 
ásványolajadóról és az annak végrehajtása iránt kiadott. 2. kiadás. (Magyar 
k. államnyomda. 8r. 116 1. ára 50 kr.) 

Útmutatás a szőlőragya (peronospora viticola) ellen való védekezésre. 
(Debreczen. Városi könyvnyomda. 4r. 3 1. ára?) 

Útmutatás a répatermelésre, mint a magyar czukor-ipar részvény
társulat fiókja Szerencsen utasítása. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 
11 1. ára?) 

Úlése, Az osztrák-magyar bank közgyűlésének XIII. rendes évi, 1891. 
évi február hó 3-án. (Bécs. Bank. 4r. 118 1. ára ?) 

Vadállatok. Képeskönyv. (Lauffer Vilmos. 8r. ára 40 kr.) 
Vajda Pál. Szépirási minták. Gymnasiumok, reál-, polgári- és közép

kereskedelmi iskolák, tanítóképzők és hasonrangú tanintézetek számára, 
továbbá magánhasználatra vezérkönyvül, magyarázatokkal ellátva, módszer
tanilag rendezve és kiadva. Magyar és német irás. Kettős füzet. (Lampel 
Róbert, ára 40 kr.) 

Válasz Sík Sándornak. Szilágyi Dezső. A tények alapján irta : (Gerő 
és Kostyál. 8r. 16 1. ára 30 kr.) 

Vángel Jenő. A k. m. tud. egyetemi állattani és összehasonlító boncz-
tani intézet múltja és jelen állapota. Különlenyomat a c Magyar Salon» 1891. 
márcziusi füzetéből. (Czettel és Deutsch nyomdája. 8r. 13 1. ára ?) 

Várady Antal. Démon. Eredeti dráma négy felvonásban. (Robitsek 
Zsigmond. 8r. 182 1. ára 1 frt.) 

Várady Antal. Iskarióth. Tragédia. Bevezetésül Szigligeti Edének 
<Iskarióth»-ról írt tanulmányával. 2. kiadás. (Neumayer Ede nyomdája. 8r. 
127 1. ára ?) 
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Varázskártyák utasítással. (Székesfehérvár. Klökner Péter. VII kártya, 
ára 15 kr.) 

Várdai Szilárd. Faliminták az elemi szabadkézi és ékítményes rajz
oktatáshoz. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 90 fali minta, ára 32 kr.) 

Várdai Szilárd. Fali minták az elemi szabadkézi és ékítményes rajz
oktatáshoz közép-, polgári és ipariskolák, valamint tanítóképzők számára. 
A nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium támogatása mellett. 
Számos magyarázó ábrával. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8r. 54 1. 
ára 80 kr.) 

Varga Mihály. Borús napok. Elbeszélések. (Csongrád. Szerző. 8r. 152 1. 
ára 1 fit 50 kr.) 

Vargyas Endre. Természetrajz. Módszeres előadásban. Az osztatlan 
népiskolák V. és VI. évfolyamai számára. Második kiadás. Első lenyomat. 
31 képpel. (Lampel Róbert. 8r. 62 1. ára 20 kr.) 

Várnai Ferencz. Élő képek. (Nagyvárad. Ungár Jenő. 8r. 188 1. 
ára 1 frt.) 

Vas Gereben munkáinak együttes képes kiadása. Sajtó alá rendezte 
Vali Béla és Sziklay János. Gyulai László rajzaival. I—II. kötet. A régi jó 
idők. (Méhner Vilmos. 8r. 519, 506, XVI 1. ára?) 

Vázsonyi Miklós. A választási elv a külföldi közigazgatásban. (Singer 
és Wolfner könyvkereskedése. 8r. 160 1. ára 1 frt.) 

Végzés. A rózsahegyi kir. törvényszék Teltsch Jakab elleni csődügyben 
következő végzést hozott : a kir. törvényszék a Jacob Teltsch czég ellen meg
nyitott csődöt megszünteti stb. (Liptó-Rózsahegy. Salva Károly nyomdája. 2r. 
7 1. ára?) 

Végzés. A deési kir. törvényszék a gróf Teleki nemzetség mint fel
peresnek a kir. kincstár alperes ellen, kárpótlás teljesítése, 202,500 pfrt tőke 
s járulékai végett folyamatba tett perében felek között létrejött egyezséget 
megvizsgálván, következő végzést hozott : fenti egyezség jóváhagyatik stb. 
(Deés. Demeter és Kiss nyomdája. 2r. 17 1. ára?) 

Venetianer Lajos. A felebaráti szeretet a zsidó ethikában. (Singer és 
Wolfner. 8r. 29 1. ára 30 kr.) 

Verga G. Egy apácza története. Olaszból fordította Zigány Árpád. 
(Egyetemes regénytár. VII. évfolyam. 5. kötet. Singer és Wolfner könyvkeres
kedése. 8r. 156 1. ára 50 kr.) 

Vergilius Aeneise. IV. füz. Aeneis IV. könyv 52—664 Ford. és magy. 
Dávid István. (Tanulók könyvtára. 60. füz. Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 
129—192 1. ára 30 kr.) 

Verne Gyula. Összegyűjtött munkái. VI. kötet. 3 orosz és 3 angol 
kalandjai Dél-Afrikában. (Eisler G. 8r. 307 1. ára 80 kr.) 

Verne Gyula. A fekete indiák. Ford. Zempléni P. Gyula. (Eisler G. 
8r. 261 1. ára 80 kr.) 

Verne Gyula. Öt hét léghajón. (Függelékül: Egy dráma Mexikóban.) 
Ford. Zempléni P. Gyula. (Eisler G. 8r. 312 1. ára 80 kr.) 

Verne Gyula. Világfelfordulás. Regény. Fordította Huszár Imre. (Franklin
társulat. 8r. VIII. 200 1. ára 1 frt 40 kr.) 
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Verne Gyula. Húszezer mértföldnyire a tenger alatt. Ford. Zempléni 
P. Gyula. (Eisler G. 8r. 176, 143 1. ára 80 kr.) 

Verne Gyula. Névtelen család. Francziából fordította Huszár Imre. 
80 képpel. (Franklin-társulat. 8r. 417 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Verne Gyula. Utazás a föld központja felé. Ford. Beöthy Leó. Második 
kiadás. (A magy. nemz. családi könyvtára. LXXVI. köt. Ráth Mór. 8r. 300 1. 
ára 1 frt 60 kr.) 

Verne Gyula. Utazás a föld körül 80 nap alatt. Fordította Zempléni 
P. Gyula. (Eisler G. 8r. 286 1. ára 80 kr.) 

Verne Gyula. Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. Átdol
gozta Szász Károly. Második kiadás. (Franklin-társulat. 8r. 247 1. ára 2 frt.) 

Verne Gyula. Sztrogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. Ford. 
Zempléni P. Gyula. III. rész. (Eisler G. 8r. 178, 121 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Verner László. Tanügyi karczolatai. 15 apró történet. Kiadja az arad
vidéki tanítóegylet. (Arad. Réthy L. és fia nyomdája. 8r. 121 1. ára 80 kr.) 

Vértess József. Asszonybáboru. Elbeszélések. (Lampel Róbert. K.8r. 
141 1. ára 1 frt.) 

Víg gyermek-élet. Képeskönyv kemény papiron. (Nagyszombat. Horo-
vitz Adolf. K.4r. ára 1 frt.) 

Vigaság. Mennyei. Imák és énekek a keresztény kath. hivek lelki 
javára. Összeszedte : Csernus Elek. 4. kiadás. (Szabadka. Krécsi György. 8r. 
744, 84, 48 1. ára?) 

Viharos (Gerő Ödön). Az én fővárosom. (Révai testvérek. 8r. 179 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Vikol Simon. Csu-haj ! Csárdás zongorára. (Kolozsvár. Márton Kálmán. 
4r. 7 1. ára 1 frt.) 

Villányi Szaniszló. Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. 
(Esztergom. Laiszky János. 8r. 152 1. és 3 térkép, ára 2 frt.) 

Villemot E., Silvestre A., Hugues A., Zola E., Daudet A. és mások. 
Pongyolában. Párisi boudoir-történetek. Franczia novelettek. (Geró' és Kostyál. 
8r. 143 1. ára 60 kr.) 

Virág Béla. Egy év története (1890) versekben. (Révai testvérek. 8r. 
190 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Virág István. Alkezlán szamara. Operette. (Az «Ezeregy éj> egyik me
séje nyomán.) (Kalocsai fitanítóképezde önképző köre. 8r. 14 1. ára ?) 

Virágok, Fehér, fiatal leányoknak való köttemények. Kiválogatták 
Koróda Pál és Baló Tasziló. (Lauffer Vilmos. 8r. 221 1. ára ?) 

Visontay János és Borbás Vincze. Egyetemes földirat. (Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália.) A gymnasiumi tanítás új terve és a reá vonatkozó 
utasítások nyomán. A gymnasiumok II. osztálya számára. A földrajzi részt 
átdolgozta Schneider János. 18. kiadás. (Lampel Róbert. 8r. 156 1. ára 90 kr:) 

Visontai Soma védbeszéde az új-vidéki kir. törvényszék előtt. Tomics 
Jása önvédelmi beszéde. (Grill Károly. 8r. 63 1. ára 50 kr.) 

Vőfény-könyv, Magyar nemzeti. Az ev. ref. népszokásokhoz alkal
mazva. (Karczag. Sződi S. 8r. 26 1. ára 10 kr.) 

Vörös Sándor. A dohánytermesztésről. (Az erdélyi gazdasági egylet 
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könyvkiadó vállalatának XVI. füzete. IV. évf. 4. füzet. Kolozsvár. Gámán 
János örököseinek nyomdája. 8r. 65 1. négy ábrával, ára 35 kr.) 

Wagner L. A német poétika vázlata. Grundzüge der deutseben Poetik. 
(Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 68 1. ára 36 kr.) 

"Waisbecker Antal. Kőszeg és vidékének edényes növényei. Második 
javított és bővített kiadás. (Kilián Frigyes. 8r. 80 1. ára 60 kr.) 

"Walter Gyula. Simor János bibornok herczegprimás emlékezete. (Esz
tergom. Szerző. 4r. 169 1. ára 1 frt 50 kr.) 

"Walter Gyula. Szent beszéd, melyet 1890. decz. 8-án mint Esztergom-
viziváros fogadalmi ünnepének másfélszázados évfordulóján a nevezett plé
bánia templomában mondott. (Esztergom. Szerző. 8r. 30 1. ára 25 kr.) 

"Walter Gyula. Szent beszéd. Schreiber Aladár esztergom-főegyház-
megyei áldozár 1891. évi decz. hó 27-én az esztergom-vizivárosi plébánia
templomban tartott első miséje alkalmával. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 
8r. 16 1. ára?) 

"Walter Gyula. Üdvözlégy Mária ! Imakönyv a bold. szűz tiszteletére. 
4 kiadás. (Esztergom. Szerző. 8r. 546, XVI 1. ára 80 kr.) 

Warga Lajosné (Rajka Teréz). Lányok könyve. Fiatal lánykák szá
mára. II. kiadás. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 231 1. ára ?) 

Weber J. R. Gyakorlókönyv a népiskolai énektanításhoz. Egybeállí
tották : Sándor Domokos, Horváth Gyula és Bátori Lajos. III. füzet. Második 
kiadás. (Lauffer Vilmos. K. 8r. 120 1. ára 60 kr.) 

Wehner Gyula József. 101 iskolaének az elemi népiskola tanulói hasz
nálatára. (Rudnyánszky A. nyomdája. 8r. 47 1. ára 10 kr.) 

Weinberger Illés. Telephon-polka. Zongorára. (Nagyvárad. Kutasi D. 
ér. 3 1. ára 60 kr.) 

Weisz József. A Koch-korszak gyógytévedése zymologiai világításban. 
(«Hunyadi Mátyás>-nyomda. 8r. 34 1. ára?) 

Weisz József. A világura világűrben. Önálló természetes világnézet. 
(Pfeifer Férd. 8r. 40 1. ára 80 kr.) 

Weisz Tádé. Az Erdélyrészi bányászat rövid ismertetése. (A m. kir. 
földtani intézet évkönyve. IX. köt. 6. füzet. Kilián Frigyes. N.8r. 101—171 1. 
ára 40 kr.) 

Weissberg Zsigmond. Az emberi egészség megóvásáról, vagyis a jövő 
gyógyászatról. (Pfeifer Ferdinánd. 8r. 23 J. ára 30 kr.) 

Weress Sándor. Torda ős családai. 2-ik kiadás. (Maros-Vásárhely. 
Reichardsperg József. N.8r. 140 1. ára 70 kr.) 

"Wertner Mór. A magyar nemzetségek a 14. század közepéig. I. kötet. 
(Történeti nép- és földrajzi könyvtár. 52. kötet. Temesvár. Csanádegyház
megyei nyomda. 8r. 327 1. ára?) 

"Wertner Mór. A középkori délszláv uralkodók genealógiai története. 
(Történeti nép- és földrajzi könyvtár. 28. kötet. Temesvár. Csanádegyházm. 
nyomda. 8r. 266 1. több genealógiai táblával, ára 2 frt.) 

"Weszelovszky Károly. Éghajlati viszonyok Árvaváralján. 1850—1884-ig 
terjedő észlelései alapján^ (Mathematikai és természettudományi közlemények. 
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XXIV. kötet. 8. szám. Magyar tud. akadémia. 8r. 375—563 1. egy grafikai 
táblával, ára 1 frt 80 kr.) 

Wettstein. Természettan a polgári leányiskolák számára. Kidolgozták 
Pásthy Károly és Szarvassy Margit. (Méhner Vilmos. 8r. 109 1. 118 ábrával, 
ára 80 kr.) 

Wickenburg Márk. A német birodalom valutareformja. Tanulmány. 
(Kilián Frigyes. 8r. 106 1. ára 90 kr.) 

Wilheim József. Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve. Elmé
leti rész. Egyes és összefüggő példányokkal. Kereskedelmi iskolák használa
tára. Második jav. kiadás. (Kolozsvár. Horatsik János. N. 8r. 200 1. ára 
1 frt 50 kr.) 

Wissinger Károly. Jegecz-hálózatok jegecz-alakok készítéséhez. (Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. 8r. 11 1. és 8 tábla, ára 80 kr.) 

Wohl Stephanie hátrahagyott iratai. Szerző arczképével. 1. 2. kötet. 
(Athenaeum. 8r. XIII,. 275, 229 1. ára 3 frt.) 

Wohlrab Flóris. Szemléltető geometria polgári fiúiskolák számára. 
II. füzet. Constructiv planimétria a terület és térfogat méréseivel. 2. kiadás. 
(Franklin-társ. nyomdája. 8r. 117 1. 167 ábrával, ára 80 kr.) 

Wolí Vilmos budapesti ügyvédnek mint gyilkossági kisérlettel vádolt 
Scheiber Mór védőjének a bpesti kir. törvényszék esküdtszéki termeiben 1891. 
évi augusztus hó 31-én tartott védbeszéde. (Pfeifer Ferdinánd. 8r. 19 1. ára 
25 kr.) 

Wollmann Elma. Franczia olvasókönyv felsőbb leányiskolák V. és 
VI. osztályai számára. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. VII, 216 1. ára 1 frt 
40 kr.) 

Wutz Albert. A régi Róma nevelés- és tanításügye. (Id. Poldini Ede 
és társa. 8r. 16 1. ára?) 

Xenophon emlékiratai Sokratesrő). IV. füz. III. könyv. 8-tól végig. IV. 
könyv. 4. Ford. és magy. Némethy Géza. (Tanulók könyvtára. 59. füzet. 
Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 195—256 1. ára 30 kr.) 

Ypsilon. Magyar pénzügyi jog. Kérdések és feleletekben. (Jogi ismétlő 
könyvek gyűjteménye. XVIII. Eggenberger-féle könyvkereskedés. K.8r. 129 1. 
ára 80 kr.) 

Záray Ödön. Magyar nyelvtan népiskolai használatra. 25. kiadás. 
(Dobrowsky és Franke. 8r. 62 1. ára 30 kr.) 

Zárszámadása, A magyar korona országainak állami, az 1890. évre. 
1—11. füzet. (Magyar kir. államnyomda. 4r. 252, 191, 189, 47, 329, 115, 8, 
109, 115, 39, 37 1. ára ?) 

Zawadowski Alfréd. Magyarország vizeinek statistikája. I—II. rész. 
(Athenaeum r.-társulat. 4r. XXIV, 449, 431 1. A két kötet ára 4 frt.) 

Zeiller Kálmán. Jolán-csárdás. Zongorára. (Deutsch Zsigmond. 4r. 51. 
ára 1 frt.) 

Zempléni Árpád költeményei. (Szerző. 8r. 124 1. ára 50 kr.) 
Zempléni P. Gyula. Tündérmesék és csodaszép elbeszélések. Kis hívei

nek elmondja. Sok színes képpel. (Eisler G. 8r. 120 1. ára 1 frt.) 
Zempléni P. Gyula. A muzsikus gyermek, elbeszélés 11—14 éves 
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gyermekek számára, átültette. (Bécs. Deubler József. 4r. 92 1. négy pompás 
színnyomatú képpel, ára 1 frt 80 kr.) 

Zempléni P. Gyula. Tündérszép mesevilág. 50 kis történet. Gyűjtötte. 
(Bécs. Deubler József. 4r. 119 1. négy színnyomatú képpel, ára 1 frt 80 kr.) 

Zempléni P. Gyula. Rózsakastély és egyéb elbeszélések fiuk számára, 
átdolgozta. (Bécs. Deubler József. 4r. 130 1. négy pompás színnyom. képpel, 
ára 1 frt 80 kr.) 

Zempléni P. Gyula. Az angyalka és egyéb elbeszélések 10—12 éves 
gyermekek számára, gyűjtötte. (Bécs. Deubler József. 4r. 104 1. négy színny. 
képpel, ára 1 frt 80 kr.) 

Zempléni P. Gyula. Mesekincstár, 50 szép kis elbeszélés 6—11 éves 
gyermekek számára, gyűjtötte. (Bécs. Deubler József. ár. 127 1. négy színes 
képpel, ára 1 frt 80 kr.) 

Zenegyöngyök. Tánczdarabok, operák, dalok stb. gyűjteménye nép
zenekarra. 10., 12.. 16. sz. (L. Waldteufel, Engesser, Engel.) 

Zentai Dániel. A Kreutzer-szonáta bűnöse vagy a szerelem vakja. 
Bűnügyi regény. (Löbl Dávid. 8r. 160 1. ára 10 kr.) 

Zichy Antal. Egy szó a közigazgatási reform ellen. (Hornyánszky 
Viktor. N.8r. 34 1. ára 30 kr.) 

Zichy Géza. Ablak alatt. Dal zongorakisérettel. (Rózsavölgyi és Társa. 
4r. 7 1. ára 75 kr.) 

Zichy Géza. * Nász-Ga volette». Zongorára. (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 
3 1. ára 1 frt.) 

Zichy Jenő. Országos vagy világkiállítás kell-e nemzetünk ezeréves 
ünnepére ? (Lampel Róbert. 8r. 52 1. ára 50 kr.) 

Zilahy Ágnes. Valódi magyar szakácskönyv. (Magyar nők lapjának 
kiadóhivatala. K.8r. 366 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Zimándy Ignácz. Ébresztő hangok műveltebb katb. körök számára. 
XIII. könyv. («Hunyadi Mátyás »-nyomda. 8r. 378 1. ára?) 

Zimmermann Julius. Német olvasó- és gyakorlókönyv a reáliskola 
II. és a gymnasium IV. oszt. számára. Deutsches Lese-und Uebungsbuch etc. 
II. III. rész. (Debreczen. Harmatby Pál. 8r. 238, 276 1. ára 2 frt 5 kr.) 

Zlinszky Imre. Magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel 
a gyakorlat igényeire. Negyedik kiadás. Tekintettel törvényhozásunk ujabb 
alkotásaira, kiegészítette Dárday Sándor. (Franklin-társulat. 8r. 8H61. ára 6 frt.) 

Zlinszky István. A házi szárnyasok okszerű tenyésztése. Kiadta a 
békésmegyei gazdasági egylet. (Békés Csaba. «Corvina»-nyomda. 8r. 104 1. ára?) 

Zlinszky István. Pár őszinte szó megyénk munkás népéhez. Békés
megyei gazdasági egylet. (Békés-Csaba. «Corvina»-nyomda. 8r. 30 1. ára?) 

Zoványi Jenő. A Coccejanismus története. Tanulmány a protestáns 
theologia múltjáról. Theologiai magántanári vizsgálatra. (Kolozsvár. Lehmann 
és Báldi. N.8r. 176 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Zöldi Márton. Thália pongyolában. Humoros színházi rajzok. (Gerő és 
Kostyál. 8r. 144 1. ára 60 kr.) 

Zsebkönyv a magy. kir. honvéd-lovasság altisztjei és altiszti iskolásai 
számára. Hivatalos kiadás. I. II. kötet. (Pallas. 8r, VIII, 577 1. Egy kötet ára 40 kr.) 
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Zsebkönyvtár, Humoros. I— XI. fiiz. Szerk. Jeszenák Ráfáel. (L.Twain 
Márk, Märzenroth, Schönthan Ferencz, Pötzl Ede, Gerstäcker Frigyes, Schider 
A., Reymond M.) 

Zsebkönyvtár, Mulattató. 51. füzet. (L. Győrffy Lajos.) 
Zsilinszky Mihály. A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a 

reformátiótól kezdve. II. kötet. A bécsi békekötéstől a linczi békekötésig. 
1608—1647. (A magyar protestáns irodalmi társaság kiadványai. Hornyánszky 
Viktor nyomdája. 8r. XVI, 518 1. ára 4 frt.) 

Zsilinszky Mihály. Keresztény hit- és erkölcstan. Főgymnasium és 
főreáltanodai protestáns ifjúság számára. A második kiadást sajtó alá ren
dezte és némileg bővítette : Hörk József. (Kilián Frigyes. 8r. XI, 109 1. ára 
90 kr.) 

Zsoltárok, A, könyve. (Brit és külföldi bibliatársulat. 8r. 133 1. ára ?) 
Zubriczky Endre. Magyar szépirási minták iskolai és magánhaszná

latra módszertanilag kidolgozva. Tizenegyedik kiadás. (Kókai Lajos. 12 1. 
ára 20 kr.) 

Zubriczky Endre. Német szépirási minták iskolai ós magánhaszná
latra módszertanilag kidolgozva. Tizenegyedik kiadás. (Kókai Lajos. 12 1. 
ára 20 kr.) 

HAZAI NEM-MAGYAR IRODALOM. 
Abafi Ludwig. Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich-Ungarn. 

12—16. Heft. (Aigner Lajos. 8r. 163—367 1. Egy füzet ára 40 kr.) 
Abafi Ludwig. Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich-Ungarn. IL 

Bd. (Aigner Lajos. 8r. 367 1. ára 3 frt 50 kr.) 
Adressenbuch (Wegweiser) des Bács-Bodrogher Comitates. (Zombor. 

Schön Adolf. 8r. 104 1. ára 80 kr. 
Anklänge, Heilige. Gebete für katholische Christen. (Franklin-társulat 

nyomdája. 8r. 516 1. ára?) 
Arbeitergesetzsammlung. Heft 1—2. Gesetz über die Krankenunter

stützung der gewerblichen Arbeiter. Gesetz über die Sonntagsruhe der 
gewerbl. Arbeiter. Übersetzt und erläutert von F. F. Karl. (Budapesti könyv
nyomda-szövetkezet. 8r. 35, 18 1. ára 26 kr.) 

Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. 
XXIII. Band. 3 Heft. (Nagyszeben. Krafft W. nyomdája. 8r. 795 1. ára?) 

Bauer L. M. Deutsche Elementar-Grammatik. Ein Hilfsbuch zum 
deutschen Sprachunterricht in den Haupt- und Mittelschulen. (Lauffer Vilmos. 
8r. 139 1. ára?) 

Belohorsky Gabriel. Evangelisches Confirmandenbüchlein. 7. Aufl. 
(Újvidék. Pajevits A. nyomdája. 8r. 31 1. ára 20 kr.) 

Berichte, Mathematische und naturwissenschaftliche, aus Ungarn. 
Mit Unterstützung der ung. Akademie der Wissenschaften und der natur-

G* 
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wissenschaftlichen Gesellschaft. Redigirt von J. Fröhlich. VIII. Band. (M. 
Akadémia. 8r. Ó25 1. 9 táblával, ára 4 frt 50 kr.) 

Bibel und Winkelmass. Abgedrukt a. d. Hb. von Caspari u. Döhner 
mit 730 Morgen- und Abendbetrachtungen über ebenso viele Bibelsprüche. 
Georg Meissner. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 49 1. ára ?) 

Bibliothek für Lebemänner. Allerlei Liebe. Was uns Frau Venus 
erzählt. Compass für Liebende. (Márkus Samu nyomdája. 8r. 109, 112, 
111 1. ára?) 

Birthler Friedrich. Das Verfahren bei der Zusammenlegung der 
Grundstücke (Kommassation.) auf Grund des Ges-Art. XLV. 1880. und der 
einschlägigen Verordnungen. (Nagyszeben. Drotleff József nyomdája. 8r. 
33 1. ára ?) 

Blau Ludwig. Masoretische Untersuchungen. (Athenaeum r.-társ. 
nyomdája. 8r. 61 1. ára?) 

Bourget Paul. Lügen. Roman. Uebersetzung aus dem Französischen 
von A. Hanny. (Grimm Gustav. 8r. 309 1. ára?) 

Bourget Paul. Physiologie der modernen Liebe. Nachgelassene Frag
mente eines Werkes von Claude Lorcher. Uebersetzung von Ottmar Dittrich. 
(Grimm G. 8r. 295 1. ára?) 

Brück Julius. Einjährige und dreijährige. Erzählungen aus dem Sol
datenleben. (Fritz Ármin és tsa. 8r. 152 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Budolfi Josef. Ob es möglich wäre, während eines Bühnenbrandes 
jede Gefahr, unter allen Umständen, sowohl für das Publikum, als auch für 
das Theater zu beseitigen. (Szeged. Traub és Társa. 8r. 15 1. ára 50 kr.) 

Bürger G. A. Leonardo und Blandine, tragische Oper, frei von Franz 
Mogele. (Felső-Őr. Schodisch Lajos nyomdája. 8r. 14 1. ára?) 

Caviar. Pikante und heitere Blätter. Redakteur : Jean qui rit. VI. Jahrg. 
1891. Heft 5—12. (Grimm Gusztáv. 4r. 113-336 1. füzetje 50 kr.) 

Cornaro Friedrich, Berichte des venetianischen Gesandten, über die 
Belagerung und Rückeroberung Ofens im J. 1686. Mit deutscher Uebersetzung 
der Berichte und mit einer aus dem Ungarischen übersetzten historischen 
Einleitung des Sigmund Bubics. Avvisi del Federico Cornaro circa l'assedio 
e la presa di Buda. (Kiadó. 4r. LXXXIV, 419 1. 63 képpel, ára?) 

Dimitrovic Milos. Die Rose von Arad. (Arad. Könyvnyomdai társaság. 
8r. 23 1. ára 20 kr.) 

Dirner Gustav. Lebensgeschichte eines Gewerbetreibenden. (Edmund 
Johann Leclaire). (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 23 1. ára ?) 

Doleschall E. A. Evangelischer Konfirmanden-Unterricht. 4. Auflage. 
(Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 47 1. ára?) 

Dubay Nicolaus. Die neue Heilmethode der Nervenkrankheiten. Metallo
therapie. 3. Ausg. (Pesti Lloyd-társulat nyomdája. 8r. 16 1. ára?) 

Dubsky Eduard. Heine's Memoiren. Phantastische Oper in 5 Bildern. 
(Vorspiel, 3 Akte und Nachspiel.) Textbuch mit Verwendung mehrerer Ge
dichte von Heine. Musik von Ludwig Burger. (Pozsony. Drodtleff Rudolf. 12r. 
96 1. ára 30 kr.) 

Ebner Gustav. Reformationspredigt, gehalten am 1. November 1891 
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in der evang. deutschen Kirche A. C. zu Pressburg. (Pozsony. Wigand nyom
dája. 8r. 14 1. ára?) 

Einladung zu der am 10. April und am 23. Mai im gr. Saale des 
Komitatshauses in Oedenburg abzuhaltenden Ausschusssitzung. Vom Oeden-
burger Komitats-Landwirthschafts-Verein. (Sopron. Litfass Károly nyomdája. 
8r. 22, 8 1. ára?) 

Escompte- und Wechslerbank, Ungarische, Fiumaner Lagerhaus-Unter
nehmung. Betriebsreglement und Tarife. Giltig vom 1. Juli 1891 bis auf 
Weiteres. (Közraktári vállalat. 8r. 41 1. ára ?) 

Farkas Alexius. Neuestes und vollständigstes Taschen-Wörterbuch. 
II. Band. Ungarisch-deutscher Theil. 10. Abdruck. (Franklin-társulat nyom
dája. 8r. 454 három hasábos 1. ára ?) 

Frühwald Ludwig. Erklärungen zu Luther's kleinem Katechismus. 
2. verbesserte und vermehrte Auflage. (Pozsony. Heckenast Gusztáv utóda. 
8r. 76 1. ára 30 kr.) 

Führer, Neuer, durch Kronstadt und deren Umgebung, sowie die sieben-
bürgischen Badeorte : Zaizon, Élőpatak, Málnás, Tusnád, Kovászna und Bor
szék. Herausg. vom städtischen Fremdenverkehrs-Comité. (Brassó. Város. 8r. 
52 1. 17 fényképpel, egy szines térképpel és több szövegrajjzal, ára ?) 

Gerecze Péter. Die Fünfkirchner Kathedrale und ihre Wandgemälde. 
Wegweiser für die Fünfkirchner Kathedrale. (Pécs. Engel Lajos. 16r. 110 1. 
ára 40 kr) 

Gesetz über die Sonntagsruhe der gewerblichen Arbeit (G.-A. XIII. 
1891) nebst den bezüglichen Durchführungsverordnungen. Zusammengestellt 
von Stefan Szokolay. (Bózsa Kálmán és neje. 8r. 36 1. ára 20 kr.) 

Gesetz über die Krankenunterstützung der in Gewerbe- und Fabriks
betrieben Beschäftigten. XIV. G.-A. v. J. 1891. Uebersetzt und mit Anmer
kungen versehen von Edmund Steinacker. (Dobrowsky és Franke. 8r. 66 1. 
ára 50 kr.) 

Gesetzartikel, XV., vom J. 1891 über das Kinderbewahrwesen. Mit 
Erläuterungen und Anmerkungen. Uebersetzt nach dem ungarischen von Rudolf 
Krejcsi. (Ráth Mór. 8r. 32 1. ára 50 kr.) 

Gesetzartikel. XIV., vom Jahre 1891 über die Unterstützung in Krank
heitsfällen der gewerblichen und Fabriks-Angestellten. Mit Erläuterungen, An
merkungen und Parallelstellen von Peter Fritz. (Ráth Mór. 8r. 40 1. ára 60 kr.) 

Gesetzartikel, XIII., vom J. 1891 über die Sonntagsruhe der gewerb
lichen Arbeiter. Mit Erläuterungen und Anmerkungen von Peter Fritz. I—II. 
Heft. (Ráth Mór. 8r. 4, 12 1. ára 50 kr.) 

Gesetzartikel 1890. XXX. in Betreff der Abänderung des Gesetzar
tikels 1883. XXX. über die Mittelschulen und die Befähigung der Professoren 
an denselben. Lehrplan für jene Gymnasialschüler, welche statt des Griechi
schen die auf Grund des G.-A. XXX. v. J. 1890 festgesetzten Gegenstände 
lernen. Uebersetzung aus dem Ungarischen. (Egyetemi nyomda. 8r. 8 1. 
ára 8 kr.) 

Gesetze, Ungarische, über die Begünstigung der Industrie. (Singer és 
Wolfner. 8r. 16 1. ára 30 kr.) 
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Goldmark Carl. Drei Stücke für Pianoforte. (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 
25 1. ára 2 frt.) 

Graner Albert. Die Verwendung des Torfes für landwirthschaffliehe 
Zwecke. (Márkus Samu nyomdája. 8r. 23 1. ára?) 

Halaváts Julius. Die zwei artesischen Brunnen von Szeged. (Mit
theilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. geologischen Anstalt. IX. Bd. 
5. Heft. Franklin-társulat. 8r. 79-102 1. ára ?) 

Hermann Otto. J. S. Petényi der Begründer der wissenschaftlichen 
Ornithologie in Ungarn 1799—1855. Ein Lebensbild unter Mitwirkung von 
Julius Madarász, Stefan Chernél und Géza Vastagh. Schriften des ung. wissen
schaftlichen Comités für den IL internationalen ornithologischen Congress. 
(M. nemz. Múzeum. ív. 137 1. ára ?) 

Hiemesch und Christiani. Der erste Schreib-Leseunterricht. Ein Be
gleitwort zu der Fibel. (Brassó. Zeidner Henrik. 8r. 45 1. ára 15 kr.) 

Hiemesch Karl Heinrich und Johann Fr. Christiani. Fibel. I—II. 
Theil. (Brassó. Zeidner Henrik. 8r. 48, 47 1. ára egy-egy kötetnek 18 kr.) 

Hólíczky Béla. Was will die einsame Thräne ? Sie liebten sich Beide. 
Zwei Lieder von H. Heine für eine Singstimme mit Begleitung des Piano
forte. (Rózsavölgyi és Társa. 4r. 4 1. ára 75 kr.) 

Hutyra Franz. Jahresbericht über das Veterinärwesen in Ungarn. Im 
Auftrage des k. ung. Ackerbauministeriums bearbeitet. II. Jahrgang. 1890. 
Nach dem vierten Jahrgange der ungarischen Ausgabe. (Franklin-társulat 
nyomdája. 8r. 231 1. ára?) 

Jahrbuch, Statistisches, der evangelischen Landeskirche Augsburger 
Bekenntnisses in Siebenbürgen. VII. Jahrgang. (Nagyszeben. Drodtleff József 
nyomdája. 4r. XXI, 188 1. ára?) 

Jahresbericht der kgl. ung. geologischen Anstalt für 1889. (Kilián 
Frigyes. N.8r. 195 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Jahresbericht der Pressburger Handels- und Gewerbekammer über 
ihre Thätigkeit und die wirthschaftliche Verhältnisse des Kammerbezirkes im 
J. 1890. (Pozsony. Stampfel, Eder és társai nyomdája. 8r. 188 1. ára ?) 

Jausz Georg. Fibel, vorzüglich nach der analytisch-synthetischen Lese
methode unter Mitwirkung von Schranz. 12. Auflage. (Dobrowsky és Franke. 
8r. 94 1. ára 30 kr.) 

Kertsch Chr. Auszug aus der Denkschrift des Chr. K. über die 
Reinigung und Entwässerung der Stadt Kronstadt. (Brassó. Alexi nyomdája. 
8r. 62 1. ára ?) 

Kézmárszky Theodor. Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen. 2. 
Aufl. Mit 7 Abbild. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. V, 206 1. ára 2 frt.) 

Kürschner Jakob und Paul Engelmann. Protokoll des Parteitages 
der Socialdemokratie Ungarns in Bpest vom 7—8. Dez. 1890. (Budapesti 
könyvnyomda- és kiadószövetkezet. 8r. 59 1. ára ?) 

Lackner Philip, Friedrich Ilg, Heinrich Joeckel, Ludwig Krug. 
Deutsches Lesebuch für die III—IV. Classe der Volksschulen. (Hornyánszky 
Viktor nyomdája. 8r. 200 1. ára 40 kr.) 
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Lányi Ernst. Charakterstücke. (Jellemdarabok.) (Rózsavölgyi és Társa 
4r. 11 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Lányi Ernst. Nachtmusik, (Éji zene.) Für Pianoforte. (Rózsavölgyi és 
Társa. 4r. 3 1. ára 75 kr.) 

Lipthay Alexander. Die Berechnung der Weichen-und Geleiseanlagen. 
Mit Genehmigung des Verfassers aus dessen Handbuche über Eisenbahnbau 
auszugsweise übersetzt von Arthur Thiering. (Kilián Frigyes. 8r. VII, 152 1. 
ára 3 frt.) 

Madarász Julius. Erläuterungen zu der aus Anlass des IL internatio
nalen Ornithologen-Congresses zu Budapest veranstalteten Ausstellung der 
ungarischen Vogel fauna. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 1241. Vastagh Géza 
eredeti vázlataival, ára ?) 

Majláth Koloman Josef. Heldenthaten der österreichisch-ungarischen 
Armee. I. Abtheilung. (Pozsony. Heckenast G. utóda. N.8r. 56 1. ára 60 kr.) 

Maimer Martin. Trostesworte an die am 8. Mai 1. J. von einem grossen 
Brande heimgesuchte Gemeinde Grossau, gesprochen am 10. Mai 1891. (Nagy
szeben. Krafft W. nyomdája. 8r. 12 1. ára 20 kr.) 

Maria, die Hilfe der Christen. Gebet- und Gesangbuch. Gesammelt und 
herausgegeben von Adam Niedermayer und Sohn. (Arad. Réthy Lipót és fia 
nyomdája. 8r. 547 1. ára?) 

Megila. Das Buch Esther, mit einer deutschen Uebersetzung. (Nagy
várad. Gutman Vilmos. 8r. 36 1. ára ?) 

Michaelis Ludwig. Die Johannis-Glocke von Unterten. Eine Novelle 
aus dem Siebenbürger Sachsen-Lande. IL Auflage. (Nagyszeben. Michaelis és 
Seraphin. 8r. 79 1. ára 80 kr.) 

Milleker Felix. Geschichte der Grossgemeinde Temes-Paulis. (Versetz. 
Özvegy Kirchnerné nyomdája. 8r. 27 1. ára ?) 

Mittheilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. geologischen Anstalt. 
IX. Bd. 4—6. Heft. (L. Staub M., Halaváts Julius, Weisz T.) 

Moldován Gregor. Eine Antwort auf die Denkschrift der Bukarester 
Universitäts-Jugend. (Kilián Frigyes. N.8r. 45 1. ára 50 kr.) 

Morres Eduard. Nach 25 Jahren. Ein Beitrag zur Geschichte unserer 
Schul- und Kirchenzeitungen. (Brassó. Alexi nyomdája. 8r. 60 1. ára?) 

Müller Johann. Praktischer Lehrgang der rumänischen Sprache. 
(Nagyszeben. Krafft W. nyomdája. 8r. 176 1. ára?) 

Nagy Ignatz. Geschichte der Adam Hauserischen Armenstiftung zu 
Rohoncz. (Felső-Őr. Schodisch Lajos nyomdája. 8r. 61 1. ára?) 

Pártos Béla. Wahl oder Ernennung? Aus dem Ungarischen. (Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. 8r. 32 1. ára 40 kr.) 

Pederzani Julius. Die christliche Andacht. Gebetbuch für Altkatholiken. 
2. Ausgabe. (Pozsony. Heckenast Gusztáv utóda. 8r. 256 1. ára 2 frt.) 

Petőfi Alexander. Gedichte. Aus dem Magyarischen übertragen von 
Heinrich Melas. I—II. Bd. aus den J. 1842—1849. (Nagyszeben. Krafft W. 8r. 
271, 366 1. ára?) 

Rainer Simon. Praktische Zusammenstellung der alkoholometrischen 
Berechnungs-Tabellen, (Szerző. K.8r. 155 1. ára 1 frt.) 
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Reiser 0. Die Vogelsammlung des bosnisch-herzegovinischen Landes
museums in Sarajevo. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 148 1. Vastagh Géza 
két eredeti vázlatával, ára ?) 

Résumé über die vom 2. bis 26. April 1891 in Belgrad abgehaltene 
Beamten-Commission. Verkehr zw. Oesterreich-Ungarn, Serbien, Bulgarien und 
der Türkei. (Légrády testvérek. 2r. 11 1. ára ?) 

Rinderdünger, Luftgetrockneter, aus den Spiritusfabriks-Maststallungen 
der Brüder Neumann in Arad. Ausschliessliche Vertretung für Ungarn, 
Croatien und Slavonien bei Alphons Szávoszt. (Erschienen in den Nr. 28 
und 29 der «Földmivelési Érdekeink» vom Jahre 1891. Hornyánszky Viktor. 
8r. 22 1. ára?) 

Schiller Friedrich. Die Kinder des Hauses. Schauspielfragment. Für 
die deutsche Bühne bearbeitet von Alexander Wald. Mit einem Vorworte von 
Prof. Uli Schanz. Pozsony. Heckenast G. utóda. 8r. 72 1. ára 50 kr.) 

Schiller Friedrich. Wilhelm Teil, Schauspiel, kiadta és magyarázta 
Heinrich Gusztáv. 2. kiadás. (Jeles irók iskolai tára. XXI. füzet. Franklin
társ, nyomdája. 8r. 205 1. egy térképpel, ára 60 kr.) 

Schlacht, Die, von Maiienburg (bei Kronstadt) 1612. Ballade. (Besz-
tercze. Botschak Tivadar nyomdája. 4r. 4 1. ára ?) 

Schlick Josef. Deutsches Sprachbuch mit Übungsaufgaben. 1. Theil 
3. Auflage. (Pozsony. Stampfel Károly nyomdája. 8r. 51 1. ára 20 kr.) 

Schulze Georg. Der Prinz. Dramatische Kleinigkeit in einem Aufzug. 
(Pozsony. Heckenast G. utóda. 8r. 16 1. ára 30 kr.) 

Schwarz Armin. Aus längstvergangenen Tagen. Drei alte Goldstück
chen nebst einem Anhang. Zusammengestellt und herausgegeben von Arnold 
Kohn. (Czettel és Deutsch nyomdája. 8r. 27 1. ára?) 

Statut betreffend den Schutz gegen die Phylloxéra vastatrix für den 
Weinbaugebiet der königl. Freistadt Oedenburg. (Sopron. Litfass Károly 
nyomdája. 8r. 11 1. ára?) 

Staub M. Etwas über die Pflanzen von Radács bei Eperies. (Mit
theilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. geologischen Anstalt. IX. Band. 
4 Heft. Franklin-társulat. 8r. 66-77 1. ára?) 

Székely Eduard. Keine Phylloxera-Gefahr mehr ! Originelles Reben
pflanzen-System zum Schutze unserer Weingärten gegen die Phylloxéra und 
zur Erhaltung ihrer Tragfähigkeit. Nach den Daten des Conrad Lutz. (Pécs. 
Engel Lajos. 8r. 24 1. ára 30 kr.) 

Szilvássy Johann. Borszék. Kurzer Auszug aus «Borszék's Monografie. 
(Gyergyó-Ditro. Ditró és Szárhegy községek könyvnyomdája. 8r. 15 1. ára?) 

Sztehlo Andreas. Evangelisch-christliche Religionslehre für Bürger
und Realschulen, Untergymnasien und zum Confirmanden-Unterricht. 5. Aufl. 
(Pozsony. 8r. 48 1. ára 20 kr.) 

Textbuch zur Opernaufführung des Männerchor Hermania im Jahre 
1891. Abu Hassan Oper. Text von Hiemer. Die Verschworenen oder der 
häusliche Krieg. Oper. Text von Castelli. (Nagyszeben. Egylet. 8r. 23 1. ára ?) 
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Thomas Karl. Theodor Korner. Vortrag bei der am 23. September 
1891. vom kronstädter sächsischen Turnverein veranstalteten Körnerfeier. 
(Különlenyomat a «Kronstädter Zeitung»-ból. 8r. 15 1. ára ?) 

Unterrichtswesen, Das ungarische, in den Studienjahren 1888—89 
und 1889—90. Auszug aus dem XIX. Jahresbericht des königl. ung. Ministers 
für Kultus und Unterricht. (Egyetemi nyomda. 8r. 243 1. ára ?) 

Uebersetzung, Deutsche, der von dem kön. ung. Finanzministerium 
der für den 8. März 1892. einberufenen Valuta-Enquete vorgelegenen statis
tischen und synoptischen Tabelle. (M. kir. államnyomda. 4r. 155 1. ára ?) 

Verein, Hygienischer, des hermannstädter Komitates. IL Erste Hülfe 
bei Unglücksfällen. (Nagyszeben. Egylet. 8r. 7 1. ára ?) 

Vertrag der kön. Freistadt Oedenburg mit der Firma Schmid, Alber 
und Speidel in Betreff des in Oedenburg zu errichtenden Wasserleitungs-
Werkes 1891. (Sopron. Litfass Károly nyomdája. 8r. 25 1. ára?) 

Weisz T. Der Bergbau in den Siebenbürgischen Landestheilen. (Mit
theilungen aus dem Jahrbuche der kön. ung. geologischen Anstalt. IX. Band. 
6. Heft. Franklin-társulat. 8r. 105—184 1. ára?) 

Wolf Carl. Die Geschichte der hermannstädter allgemeinen Sparkassa 
(1841—1891.). Jubiläums-Festschrift. (Nagy-Szeben. Takarékpénztár. 8r. 94, 
CCLXIII 1. két gráf. táblával, ára ?) 

Wolf Wilhelm. Die Kreutzer-Sonate vor Gericht. Rede, gehalten im 
Schwurgerichts-Saale des budapester kön. Gerichtshofes am 31. August 1891. 
in Vertheidigung des wegen Mordversuches angeklagten Moritz Schreiber. 
(Pfeifer Ferdinánd. 8r. 27 1. ára 25 kr.) 

Zimmermann Franz. Über Archive in Ungarn. Ein Führer durch 
ungarländische und siebenbürgische Archive. (Különnyomat az «Archiv des 
Vereins für siebenbürg. Landeskunde»-ból. Nagy-Szeben. Krafft W. nyomdája. 
8r. 182 1. ára?) 

Zola Emile. Die Bestie im Menschen. (La bête humaine.) Roman. 
Uebersetzung von Alfred Ruhemann. 3. Auflage. (Grimm Gustav. 8r. 3941. ára?) 

Baltik Bedïïch. Kazáni, které pfi svém uvodu biskupském dne 6. aug. 
1890 v chráme. Vrb. Sv. Mikulááském. (Rózsahegy. Szalva Károly nyomdája. 
8r. 14 1. ára?) 

Baltik Bedfich. Jubilejny pozdrav domácich viery k storoönej pami-
atke XXVI. őlánku zákona z roku 1790—91. (Rózsahegy. Salva Károly nyom
dája. 8r. 11 1. ára?) 

Bielek Kletus. Cestou Kriza k nebesám, alebo Kriz sv. nál sprie-
vodea v zivote, nasa útecha v hodine smrti a istá nádej naáeho spasenia. 
âestoro pôstnych rozjímaní. (Rózsahegy. Szalva nyomdája. 8r. 32 1. ára ?) 

Cár Péter vel'ky. Ohefi v Moske a Napoleon Bonaparte porazeny. Z 
kutlikovej kroniky. (Kniznica Soáit 10. Szenicz. Bezo János és társa. 8r. 
25 1. ára 5 kr.) 

Cesta, Frantisskánska krizowá, èili pobozné rozjímanie o prehorkom 
umuöení pána Jeáissa Krista, s primeranymi modlitbami s pojené, dia swä-
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tého Leonarda z Portu Mauritio. (Szakolcza. Skarniczl József nyomdája. 8r. 
35 1. ára?) 

Cesta krizová, aneb : krátká zpráva o velmi uziteőném duchovním 
cviöení cesta sv. kfíze nazvaném. (Szakolcza. Sztranada Jakab. 8r. 47 1. ára ?) 

Czambel S. Potreba novébo slovníka, slovenského a madarského. 
(Ferienőik János. 8r. 16 1. ára 10 kr.) 

Czambel S. K reői o slovenskom pravopise. (Hornyánszky Viktor 
nyomdája. 8r. 42 1. ára 40 kr.) 

Diet'a, Ukradené. Rozprávka. (Kniznica. Sogit 13. Szenicz. Bezo János 
és társa. 8r. 50 1. ára ?) 

Dobytie Carihradu skrze Turkov. Mekka-swatá vojna-zástava proro-
kova. H kutlikovej <Kroniky.> (Kniznica. Sosit 9. Szenicz. Bezo János és 
társa. 8r. 18 1. ára 5 kr.) 

Fábry Ján A. Potvrdenie a zadráanie krstnej smluvy. Návod k vyu-
őovaniu konfirmandov evanjelickych a. v. i nedelnym katecbezáciam mlá-
deze. (Rózsahegy. Salva Károly nyomdája. 8r. 134- 1. ára?) 

Gyertyánífy-Kiss-Radó. Abecedár a prvá öitanka pre poőiatoőné 
ludové äkoly. Sostavil Heribert Ertl. (Méhner Vilmos. 8r. 9á 1. ára ?) 

Horn F. Nihilisti. Román z vőulajiiebo veku ruska. Prelozil F. B. 
(Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 8r. 151 1. ára?) 

Jánoska Jur. Tristoroőná pamiatka narodenia Jura Tranovskébo. 
Slávená v Lipt. Sv. Mikuláái 26. Augusta 1891. (Jaszenova. «Cirkevné Listy.> 
45 1. ára ?) 

Kniznica zábavného a uzitoőnéha öitania. Usporaduje a vydáva Ján 
Bezo. Soáit 9—13. (L. Dobytie carihradu, Cár Petervel'ky, Timko Anton, Diet'a.) 

Kovalevsky Miroslav. Jabilejná Kázen, ktorú zo zalmu 106, 1—6. pri 
100-roőnej pamiatke zakonného őlánku XXVI. z roku 1790—91 v Liptov-
skom Ruzomberku döa 3. Mája 1891 v chráme ev. a. v. ruzomberskom. 
(Rózsahegy. Salva Károly nyomdája. 8r. 24 1. ára 10 kr.) 

Matzenauer-Befiovsky F. O. Anthologia z poetickej literatury nemeckej. 
Soslavil a poslovenőil. Diel prvy. (Nagyszombat. Horowitz A. 8r. 498 1. ára 2 frt.) 

Mocko Ján. £ivot Juru Tranovského k 300-roőnej pamiatke jeho 
narodenia. (Szenicz. Bezo János nyomdája. 8r. 96 1. ára ?) 

Philadelphy Móric. Leopold II. v královskom svojom svetle. Kázen 
ktoru pri slávnosti storoönej pamiatky 26. zák. öl. z r. 1790—91. dfia 3. mája 
1891 v chráme cirkve ev. a. v. Nemecko-Lupőianskej. (Rózsahegy. Salva 
Károly nyomdája. 8r. 11 1. ára?) 

Príloha k spevníku vydanému nákladom spolku Sv. Vojtecha. (Rózsa
hegy. Egylet. 8r. 23 1. ára?) 

Rinaldo Rinaldini. Rozprávka. (Rózsa K. és neje. 8r. 389 1. ára?) 
Salzmann K. G. Príbeh hospodára rozumného. Poucüá rozprávka pre 

lud. (Rózsa Kálmán és neje. 8r. 64 1. 11 képpel, ára ?) 
Sasinek Fr. V. Poklád kazatelsky, Sbierka kázní na váetky nedele a 

sviatky roku cirkevného etc. Vydal Fr. Richard Osvald. (Rózsahegy. Salva 
Károly nyomdája. 8r. 359 1. ára?) 

Seribe a Mélesville. Dievőa na vydaj alebo prvé vohlady veselohra 
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v jednom dejstve. Z pôvodiny francúzskej poslovenöil Znachor. (Budapesti 
szláv egylet. 8r. 40 1. ára?) 

Timko Anton E. Vyprava na severnű tocüu. (Kniznica Soáit 11—12. 
Szenicz. Be2o János és társa. 8r. 111 1. ára 20 kr.) 

Ucty seniorátu evanj. a. v. nitranského, a síce pokladnice seniorálni, 
vdovsko-sirotského ústavu knézského i uöitelského a seniorálni podporovny 
z roku 1890. Sestavil Pavel Sloboda. (Szenicz. Nyitrai esperesség. 8r. 32 1. ára ?) 

Zákon o prestániu priemy-slovej práce v nedelu (1891. r. XIII. elánok 
zákonu) a na to sa vztiahujúce vykonávace naridénia. Sloáil Stefan Szokolay. 
(Rózsa Kálmán és neje. 8r. 44 1. ára 20 kr.) 

Zápisnica preddunajského distriktuálneho ev. a. v. konventu, odby-
vaného v. Lipt. sv. Mikulási dna 5—8. augusta 1890. etc. (Rózsahegy. Salva 
Károly nyomdája. 2r. 52 1. ára ?) 

Zápisnica mimoriadneho seniorálneho ev. a. v. konventu nitranského, 
odbyvaného na Brezovej dna 9. april 1891. (Szenicz. Beío János. 8r. 23 1. ára?) 

Zápisnica preddunajského diâtriktualného mimoriadneho evanj. a. v. 
konventu vydrziavaného v Presporku döa 15. apríla 1891. (Szenicz. Bezo 
János nyomdája. 4r. 7 1. ára ?) 

Zápisnice, Dve, senioralnych konventov ktoré vydrziaval ev. a. v. 
seniorat liptovsky dna 27. júli a dna 15. oktobra r. 1891. v Lipt. Sv. Miku
lási. (Bózsahegy. Salva Károly nyomdája. 2r. 15 1. ára?) 

Éepnik za podőastnike í podőastniőke ákolare kr. ug. domobranskoga 
konjaniőtva. Sluzbeno izdanje. II. svezak. (Pallas részvény-nyomda 8r. 
321—575 1. ára?) 

Zpëwnjik, Skolsky, ewangelicky, aneb wyber pjsnj duchownjch z 
cithary sanctorum. (Szenicz. Bezo János nyomdája. 8r. 100 1. ára ?) 

Badnjak. Darák dobroj deczi od Öika steve. II. izdanje. (Újvidék. 
Pajevics. 8r. 62 1. 13 képpel, ára 25 kr.) 

Car Marko. Venecija. Uspomene s puta. (Újvidék. Popovics M. testv. 
8r. 112 1. ára 50 kr.) 

Ciganski Zivot ili zbirka sa 135 raznih saljivih i smesnih pripove-
daka o ciganima i njihovim dosetkama. (Újvidék. Popovics M. testvérek. 
8r. 79 1. ára 35 kr.) 

Dominici Etore. Prcija, komédia... posrbio Tomo Krstov Popovié. 
Preátampano iz «Jávora» za g. 1891. (Újvidék. Pajevic. 8r. 80 1. ára?) 

Frajdenrajh Josip. Graniéari. Pozorisna igra u tri cina s pevanjem. 
(Újvidék. Popovics M. testvérek. 8r. 84 1. ára 30 kr.) 

Gladiáefsky Karol. Pobozne knjige u srpskom jeziku. Svezak 9. 12. 
Nevén czvetye. I—II. Nachida. Orlovo Gnezdo. Csioda. Pripovetke za deczu. 
Posrbio Csika Steva. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 40, 21 1. ára 4—4 kr.) 

Gavrilovic Andra. Andrija Humski. Tragedija u pet cinova. (Újvidék. 
Popovics M. testvérek. K.8r. 97 1. ára 40 kr.) 

Grilparczer. Safa. Zalosna igra u pet cïnova. Nemaéki napisao, pre-
veo Jovan Grőié. Prestampano iz «Jávora» za 1891. god. (Újvidék. Pajevic 
A. nyomdája. 8r. 128 1. ára 30 kr.) 
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Hiljada i jedna noc. Arapske pripovetke. Sa viáe slika. Knjiga III. 
(Újvidék. Popovics M. testv. 8r. 359 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Hoíman Fr. Dahoma ili zivot crnaca u Americi. Pripovetka za decu. 
(Újvidék. Popovics M. testv. 8r. 130 1. ára 40 kr.) 

Hofman Fr. Nevolja ga doterala. Pripovetka za djecu. Preveo Gjorgje 
K. Trifkovió. (Újvidék. Popovics M. testv. 8r. 71 1. ára 30 kr.) 

Hofman Franje. Majstorija köze pase. (Engleski : Peter Simple od 
Marryat-a). Preveo Mladen Simonovits. (Újvidék. Pajevits Arzén nyomdája. 
8r. 102 1. négy fametszvénynyel, ára 30 kr.) 

Kordunas Manojlo. Srpske narodne pjesme. Skupio po biváoj gornjoj 
krajini. (Újvidék. Popovits M. testvérek. 8r. 184 1. ára 60 kr.) 

Lazits Stevan. Kratak pregled istorije srpske pravoslavne velike gim-
nazije u Sr. Karlovczima za prvich sto godina njenoga zsivota. Odstampano 
iz programa srp. vei. gymnazije sr. Karlovacske za ákolsku godinu 1890/1. 
(Újvidék. Pajevits nyomdája. 8r. 67 1. ára?) 

Memorandum Svetozara Petroviéa u pogledu povratka i ozivotvorenja 
srpskog pravo slavnog patronata za uregyene sveáteniéke i kantor uciteljske 
dotaczije. (Újvidék. Pajevic A. 8r. 55 1. ára 20 kr.) 

Metastasiju. Tit. Muzikalna dráma. Muzika od Mozarta. Za svoje 
uéenike preradio Jovan Greié. (Újvidék. Pajevics nyomd. 8r. 39 1. ára 20 kr.) 

Mileker Felix. ProSlost srpskopravosl. vladicanstva Vráackog. Preveo 
Luka Popovits. (Preltampano iz «Branika» za god. 1891. Újvidék. Pajevits 
Arzén nyomdája. 8r. 56 1. ára 15 kr.) 

Osznovno pismo zaveta Sofije Drázsicsa rogyene u Vráczu Ëivano-
vitsa. (Újvidék. Pajevics nyomdája. 4r. 7 1. ára ?) 

Pajevits Arzén. Iz Gzrne Gore i Herczegovine us pomene vojevanja 
za narodno oslobobenje 1876. (Újvidék. Pajevits A. 8r. 456 1. 15 képpel, 
ára 1 frt 20 kr.) 

Pjesme, Crkvene, za ákolsku mladez. Kirchenlieder für die Schul
jugend. Ruma, 1891. (Újvidék. Pajevics Arzén nyomdája. 8r. 59 1. ára?) 

Predlog za uredbu o mirovinskom fondu za udovicze i sirotnu deczu 
srpskog pravoslavnog sveätenstva u opsegu srpske mitropolije karlovaéke. 
(Újvidék. Pajevics nyomdája. 2r. 6 1. ára?) 

Predlog za uredbu o ustrojstou pravoslavne srpske narodno-crkvene 
avtonomije u oblasti karlovaöke pravoslavne srpske mitropolije. (Újvidék. 
Pajevics nyomdája. 2r. 121 1. ára?) 

Predlog za uredbu o dotacziji archijepiskopa karlovaékog, mitropo-
lita i patrijarcha srpskog i pravoslavnich srpskich episkopa, parochijalnog i 
manastirskog sveätenstva u pravoslavnoj srpskoj mitropoliji karlovaékoj. 
(Újvidék. Pajevics nyomdája. 2r. 11 1. ára?) 

Ristié Kosta i V. Loncarski. Srpske narodne pripovetke. Skupili po 
Banatu. (Újvidék. Popovics M. testvérek. 8r. 92 1. ára 40 kr.) 

Savits Milan. Na lep nacsin áaljiva igra. Preátampano iz «Jávora» 
za g. 1891. (Újvidék. Pajevits nyomdája. 8r. 48 1. ára?) 

Steva Csika. Nevén czvetye. Nachida. Orlovo gnezdo. Csioda. Pri
povetke za deczu. Posrbio. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 40 1. ára 4 kr.) 
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Torontalska zupanija. Zemljopis za III. razred srpskich nar. ákola. 
IV. izdanje. (Zombor. Karakaáevitsch Milivoj. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Trifkovic Kosta. Francusko pruski rat. Saljiva igra u jednoj radnji. 
Za srpsku pozornicu udesio A. Hacic. (Újvidék. Popovits M. testvérek. 16r. 
27 1. ára 20 kr.) 

Vukovic Jovan. Pred ikonom krátenja Christovog, ili czrticza iz iko-
nografije. Prestampano iz «Srpskog Siona» za god. 1891. (Újvidék Pajevits 
nyomdája. 8r. 51 1. ára 20 kr.) 

Akademijska galerija Strosmajerova. Drugo preradjeno izdanje 
objelodanjuje Jugoslavenska akademija znatosti i umjetnosti. (Zágráb. A dél
szláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 149 1. ára 30 kr.) 

Brdjamin Borkő. Djorgje Báláié. Drama u pet éinova. (Zágráb. Dél
szláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 210 1. ára 1 frt.) 

Brusina S. Motriocem pticjega svijeta. Naputak i popis domácib ptica. 
(Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 103 1. ára 1 frt.) 

Celori Iván. Zemlja zvijezda u svemiru. (Zágráb. A délszláv akadé
mia könyvkereskedése. 8r. 17 1. ára 15 kr.) 

Cik-cak kroz íivot i druitvo. Skice. (Zágráb. Délszláv akadémia 
könyvkereskedése. 8r. 112 1. ára 30 kr.) 

Crna dama. Román iz najnovijeg dóba. Preveo J. Protió. (Zágráb. 
Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 200 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Dobrim sluzavkam popratnica u aluíbu. (Zágráb. A délszláv akadé
mia könyvkereskedése. 16r. 16 1. ára &. kr.) 

Dráave i narodi balkanskoga polnostrva, njihova proálost, sadasnjost 
i buduónost i bugarska nepravda. (Zágráb. A délszláv akadémia könyv
kereskedése. 8r. 178 1. ára 1 frt 10 kr.) 

Duéié Nicifor. Knjizevni radovi. Knjiga I. (Zágráb. A délszláv aka
démia könyvkereskedése. 8r. 256 1. ára 1 frt.) 

Dumas Alexander. Gospodja sa kameliama. Preveo Marko Car. 
(Zágráb. Scholz és Kralj. 8r. 206 1. ára 60 kr.) 

Ettinger Josip. Registar pisaca i ölanaka sumarskoga lista, organa 
hrvatsko-slavonskoga áumarskog druztva god. 1877—1890. (Zágráb. A dél
szláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 87 1. ára 50 kr.) 

Filakovac Iván. Naái svakdaánji griesi. Za hrvatski puk napisao. 
(Zágráb. Jeromos-egylet. 8r. 130 1. ára 30 kr) 

Fiucek Iván. Grad Zagaj ili Bog svojih ne ostavlja. Pouèna pripoviest 
za mladeí i odrasle. Sa 3 slike. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkeres
kedése. 8r. 79 1. ára 50 kr.) 

Gjalski-Sandor Ksaver. Na rodjenoj grudi. Ladanjske slike. (Zágráb. 
Horvát Matica. 8r. "250 1. ára 75 kr.) 

Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga druátva. Uredjuje S. Brusina. 
God V. Broj 1—4 Sa 6 litografiőkih tablica. (Zágráb. Délszláv akadémia 
könyvkereskedése. 8r. 185 1. ára 6 frt.) 

Grbió Manojlo. Karlovaéko vladicanstvo. Prilog k istoriji srpske pra-
voslavne crkve Knjiga II. (Károlyváros. Grbic Manojlo. 8r. 332 1. ára 
1 frt 50 kr.) 
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Grbic Manojlo. Karlovaèko vladiéanstvo. Prilog k istoriji srp. pravosl. 
crkve. Knjiga I. (Károlyváros. Grbic Mihajlo. 8r. 319 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Hóié Iván. Slike iz obéega zemljopisa. Knjiga II. (Zágráb. Horvát 
Matica. N.8r. 331 1. ára 3 frt.) 

Jevtió Stevan J. Danica. Román iz beogradskog zivota. (Zágráb. Dél
szláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 160 1. ára 75 kr.) 

Justic Gj. i Strohmayer Lj. Adresar obrtnog i poslovnog svieta u 
Hrvatskoj god. 1891. Po sluábenih vrelih sastavili. (Zágráb. A délszláv 
akadémia könyvkereskedése. 8r. 239 1. ára 3 frt 50 kr.) 

Karadzic Vuk Stef. Srpske narodne pjesme. Knjiga I. u kojoj su 
razliéne zenske pjesme. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 
8r. 662 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Kavalevski A. G. Krulikov. Pripovetka. (Zágráb. Délszláv akadémia 
könyvkereskedése. 8r. 48 1. ára 12 kr.) 

Klaió Vjek. Pripoviesti iz hrvatske poviesti. Treói dio. (Zágráb. 
Jeromos-egylet. 8r. 160 1. ára 30 kr.) 

Korlevié Ant. Prilozi fauni brvatskih opnokrilaca. (Zágráb. Délszláv 
akadémia könyvkereskedése. 8r. 64 1. ára 1 frt.) 

Kosié B. Gragja za dubrovaèku nomenklatúra i faunu riba. (Zágráb. 
A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 27 1. ára 30 kr.) 

Kosié B. Dodatak dubrovaékoj nomenklaturi i fauni riba. (Zágráb. 
A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 12 1. ára 15 kr.) 

Kosirnik Iván. Higijena ili nauka o zdravlju za äkolu i dorn. Po dru 
Eydamu, praktiénom liecniku u Braunschweigu. Sa 7 slika. (Zágráb. A dél
szláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 84 1. ára 50 kr.) 

Kosirnik Iván. Prva pomoé kod nenadanih nesreca. Sa 149 slika. 
(Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 109 1. ára 1 frt.) 

Kovacevié O. Josip. Katekeze za prvi razred kat. puőkih ákola. Prema 
postojeóoj naukovnoj osnovi, ter prema svomu dosadanjemu izkustvu prak-
ticno svojim milim kolegom na porabu. (Zágráb. A délszláv akadémia könyv
kereskedése. 8r. 159 1. ára 70 kr.) 

Kukuljevic Iván Sakcinski. Nadpisi sredovjecni i novovjeki na crkvah, 
javnih i privatnih sgradah itd. u Hrvatskoj i Slavoniji. (Zágráb. A délszláv 
akadémia könyvkereskedése. 8r. 391 1. ára 2 frt 50 kr.) 

Kukuljevió-Sakcinski Bozidar. Sinda. Pjesan iz hrvatske proálosti. 
(Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 91 1. ára 50 kr.) 

Lerman Dragutin. Listovi iz Afriké. Priobéio Jul. Kempf. Drugo izdanje. 
(Pozsega. Klein Lipót. 8r. 199 1. ára 1 frt.) 

Ljeskov J. C. Hristos u gostima kod Paora. S ruskog preveo M. P. 
Tutorov. (Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 16 1. ára 40 kr.) 

Ljetopis Matice Srpske. Uredjuje A. Haőié. Knjiga 166. (Zágráb. A 
délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 158 1. ára 70 kr.) 

Ljetopis jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za god. 1890. 
Svezak V. (Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 216 1. ára 1 frt.) 

Lopásié Radoslav. Bihaé i bihacka krajna. Mjestopisne i poviestne 
crtice. (Zágráb. Horvát Matica. 8r. 312 1. ára 2 frt.) 
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Loti Pierre. Islandski ribari. Pripoviest. Preveo E. Petrovié. (Zágráb. 
A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 178 1. ára 60 kr.) 

Lov na vukove. Napisao Lj. S. (Zágráb. Délszláv akadémia könyv
kereskedése. 8r. 9 1. ára 25 kr.) 

Lovretiő Josip. Seoska pripoviest. Pripoviest iz zivota hrvatskog seljaka 
u Slavoniji. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 296 1. ára 
80 kr.) 

Marn Franjo. Prijegled grőke í rimske literature s izvadkom iz starina. 
Sa XVII tablica. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 89 1. 
ára 1 frt.) 

Marn Franjo. Njemaèka vjezbenica za II. razzed srednjih uőiliáta. 
Drugo preradjeno izdanje. (Zágráb. Kir. horvát-szlavon-dalmát országkormányzó
ság. 8r. 129 1. ára 45 kr.) 

Matagió Lovro. Opis naäe zemlje ili crte iz obóega zemljopisa. Sa 12 
slika. (Zágráb. Jeromos-egylet. 8r. 132 1. ára 30 kr.) 

Matavulj Simo. Iz primorskog Zivota. (Zágráb. Horvát Matica. 8r. 169 1. 
ára 75 kr.) 

Matkovic Ivo. Spomenica na trodnevno slavje poblazenja bl. Gracije 
sveto augustinskog reda Romita. (Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 
8r. 104 1. ára 60 kr.) 

Metastasij Petar. Sveta Jelena na Kalvariji. Pobozna dráma. Iz tali-
janskoga ju u brvatski jezik preveo Franjo Gjurgjina. (Zágráb. A délszláv 
akadémia könyvkereskedése. 16r. 37 1. ára 20 kr.) 

Miletic Stjepan pl. Zaboravljeni ljudi. Dramatiéna pjesan. (Zágráb. 
Scholz A. 8r. 16 1. ára 10 kr.) 

Modestin Josip. Kritiőka pofraáivanja i pokusaj pragmatizovanja u 
podruőju poviesti dubrovaöke od god. 1205—1331. (Zágráb. A délszláv akadémia 
könyvkereskedése. 8r. 102 1. ára 1 frt.) 

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Pars I. Vol. 
IV. Statuta lingua croatica conscripta. Hrvatski pisani zakoni : vinodolski, 
poljiőki, vrbanski a donekle i svega krëkoga otoka, kastavski, veprinaéki i 
trsatski. Uredili Fr. Raöki, V. Jagié i J. Őruclé. (Zágráb. A délszláv akadémia 
könyvkereskedése. 8r. 265 1. ára 3 frt.) 

Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium. Vol. XXII. 
Listine o odnoáajih izmedju juánoga Slavenstva i mletaèke republike. Knjiga 
X. Na sviet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. (Zágráb. 
A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 496 1. ára 4 frt.) 

Musié A. Gréka vjezbenica za vise razrede gimnazijah. Po dru K. 
Schenklu. (Zágráb. Kir. horvát-szlavon-dalmát országkormányzóság. 8r. 184 1. 
ára 90 kr.) 

Novak Vjenceslav. Starohrvatske crkvene popijevke. Ukajdio ih, har-
monizovao i tekstove priudesio. (Zágráb. Délszláv akadémia könyvkeres
kedése. 8r. 63 1. ára 40 kr.) 

Pavec Iván. Latinska slovnica za gimnazije. Treóe pregledano i pokra-
éeno izdanje. (Zágráb. Kir. horvát-szlavon-dalmát országkormányzóság. 8r. 
361 1. ára 1 frt. 30 kr.) 
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Petraele F. Historija grőke literature. Dio I. Od postanka do perzijskih 
ratova. (Zágráb. Suppan Ferencz. 8r. 192 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Pierotié Simeon M. Povrtlarstvo I. dio. (Zágráb. A délszláv akadémia 
könyvkereskedése. 16r. 69 1. ára 10 kr.) 

Plavsió Iwan. Növi sustav gospodarstvenog pcelarstva. Na temelju 
danasnje pőelarske znanosti mnogogodiánjega vlastitog izkustva. (Zágráb. A 
délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 412 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Pokorny V. Prirodopis za puőke i gradjanske ákole u tri stupnja. Prvi 
stupanj. Najznatnije prirodnine triju prirodnih carstva. Po devetom njem. 
izdanju pohrvatio Josip Janda. (Zágráb. Kir. horvát-szlavon-dalmát ország
kormányzóság. 8r. 141 1. ára 70 kr.) 

Preradovic Petar. Izabrane pjesme. Uvod napisao Milivoj Srepel. 
(Zágráb. Horvát Matica. 8r. LXXX, 371 1. ára 2 frt Ö0 kr.) 

Prizrenac M. Gj. Krvav jagluk. Pripovetka po istinskom dogodjaju iz 
najnovijih dana. (Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 104 1. 
ára 50 kr.) 

Put u nebo Bogu privrzenih duáah ili pobozne i utjeäujuce molitve 
a svih sgodah zivota. (Károlyváros. Sagan János. 16r. 506 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga CIL Raz-
redi filologiőko-historieki i filozofiéko-juvidiőki XXI. (Zágráb. Délszláv akadé
mia könyvkereskedése. 8r. 240 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga CM. XXII. 
(Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 229 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga CIV. Raz-
red matematiőko-pirodoslovni. XI. Knjiga CV. Razredi filologiőko-historiéki 
filosofiéko-juridiőki. XXXIII. Knjiga CVI. Razred matematiöko-prirodosloveni 
XII. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 180, 244, 145 1. 
egy kötet ára 1 frt 50 kr.) 

Radié A. Ruska skola. Sveska I. (Zágráb A délszláv akadémia könyv
kereskedése. 8r. 60 1. ára 60 kr.) 

Rjeönik brvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti. Obratuje P. Budmani. Svezak 12. (Zágráb. 
A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 721—960 1. ára 3 frt.) 

Rojc Milan. Dvie vesele igre : Mala bludnja u jednom őinu. Dora u 
dva öina. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 92 1. ára 30 kr.) 

Sebaáinovic Gjuro. Gradja za nomenklatúra naáih ptica. (Zágráb. 
A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 12 1. ára 15 kr.) 

Simonőié Gjuro. Kráóanski molitvenik s najobiőnijim crkvenim pjes-
mama. (Zágráb. A délszláv akad. könyvkereskedése. 16r. 682 1. ára 85 kr.) 

Sirola Stjepan. Svatko je sam svoje srece kovaő. Pripoviest za puk. 
(Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 14 1. ára 8 kr.) 

Slike domacih i divljih ztvotinja. (Zágráb. Suppan Ferencz. 8r. 14 tábla, 
ára 1 frt 20 kr.) 

Smiőiklas Tádé. Dvijestogo-diánjica oslobodjenja Slavonije. Prvi i 
drugi dio : Slavonija i druge hrvatske zemlje pod Turskom i rat oslobodjenja. 
(Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 173 1. ára 1 frt 50 kr.) 
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Sreplovió P. K. Növi atlas kraljevine Srbije sa zemljopisom i 2ivoto-
pisima po novoj podeli. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 
50 1. ára 40 kr.) 

Stari pisci hrvatski. Knjiga XVIII. Pjesni razlike Dinka Ranine vlaste-
lina dubrovaőkoga. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 
245 1. ára 40 kr.) 

Starine. Na sviet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjet-
nosti. Knjiga XXIII. (Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 2ŐG 1. 
ára 2 forint.) 

Stiglic Martin. Homilije za sve blagdane. (Zágráb. Suppan Ferencz. 
8r. 173 1. ára 1 frt.) 

Stiglic Martin. Homilije za sve nedjelje. (Zágráb. Suppan Ferencz. 
8r. 448 1. ára 2 frt 20 kr.) 

Stojanovié Ljub. Lekcije iz srpskoga jezika za II. razr. gimnazije. 
(Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 124 1. ára 66 kr.) 

Stojkovió Sr. J. i V. Dimiő. Algebra. (Zágráb. A délszláv akadémia 
könyvkereskedése. 8r. 192 1. ára 1 frt 35 kr.) 

Sudarevic Franjo. Petar Kresimir I. Pjesan iz hrvatske proslosti. 
(Zágráb. A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 59 1. ára 25 kr.) 

Tolstoj gróf Lav Nikolajevió. Krajcerova sonata. Pripovetka. Preveo 
s ruskog Milovan Gj. Gliâic. (Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 
16r. 233 1. ára 75 kr.) 

Tomié Hermina. Zabluda matere. Igrokaz u öetiri öina. Kita cvieéa. 
Vesela igra u jednom èinu. (Zágráb. Horvát Matica. 8r. 159 1. ára 50 kr.) 

Tordinac Nikola. Odabrane crtice i pripoviesti. (Zágráb. Horvát Matica. 
8r. 205 1. ára 50 kr.) 

Trstenjak Davorin. Dobár kucanik. Napisao. Sa 18 slika. (Zágráb. 
A délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 127 1. ára 50 kr.) 

Turgenjev J. C. Dva prijatelja. Pripovetka. Prevod s ruskog. (Zágráb. 
Délszláv akadémia könyvkereskedése. 32r. 157 1. ára 50 kr.) 

Verne Jules. Svet pod morém. Pripovetka. (Zágráb. Délszláv akadé
mia könyvkereskedése. 16r. 392 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Virág A. Pabirci po davnijoj hrvatskoj povjesti : 1. Da li Zvonimir 
ili Svinimir? i njeáto o brvatskom jeziko onoga dóba. 2. 0 «Zvonimiru» u 
predaji. (Zágráb. A délszláv akadémia könyvkeresk. 8r. 41 1. ára 30 kr.) 

Vitanovic Josip. Hrvatska citanka za V. razr. visih djevojaőkib skola. 
Drugo popnnjeno i izpravljeno izdanje. (Zágráb. Kir. borvát-szlavon-dalmát-
országkormányzóság. 8r. 186 1. ára 50 kr.) 

Vurovic-Uroid Josip. Preporuka hrvatskim seljakom vinogradarom 
iliti : Sto jim je őiniti, da si vinograde to obrane, to opet sto dűlje oŐuvaju 
od nekih bolesti. a osobito od trsne pljesni (peronospore) ili od trsne uái ? 
(Zágráb. Délszláv akadémia könyvkereskedése. 8r. 35 1. ára 25 kr.) 

Abecedariu pentru scólele confesionale gr.-cath. din dieces'a gberlei 
compusu cu aprobarea prea veneratului ordinariatu diecesanu editiunea a 
VII straformata. (Szamosujvár. Gör.-kath. egyházmegye nyomdája. 8r. 87 1. 
ára 20 kr.) 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. H 
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Abt A. Manualü de fisica pentru clasa VII si VIII a scólelorü medie. 
Tradusu de J. Hossu ci E. Viciu. (Balázsfalva. Gör.-kath. papnevelde nyom
dája. 8r. 597 1. 492 ábrával, ára 3 frt.) 

Actele conferenfei partidului national román finuta 27—28 Octomorie 
1890. ín Sibiiu. (Nagyszeben. Részvénynyomda. 8r. 45 1. ára?) 

Analele fundatiunei lui Gozsdu pe anul 1890. Tomulu III. fasciclul 1. 
(Márkus Samu nyomdája. 4r. 46 1. ára 50 kr.) 

Ardeleanu Josifu-Joanu. Cuventare ocasionala tienuta in biserióa 
romána gr. or. din Kétegybáza. la 29 iunie v. 189J. din incidentulu miscà-
riloru agrare ivite in lunile lui maiu si iunie. in unele comune si orasie din 
comit. Békés. (Arad. Réthy nyomdája. 8r. 14 1. ára?) 

Baritiu Géorgie. Parti alese din istori'a Transilvaniei pe doue suté 
de ani din urma. Volumu III. (Nagyszeben. Krafft W. nyomdája. 8r. 625 1. 
ára 3 frt 50 kr.) 

Biblioteca poporalá a «Tribünéi». Nr. 6. Jucarii si jocuri de copíi. 
Adunate de P. Ispirescu. Edifia a doua. (Nagyszeben. Részvénynyomda. 8r. 
86 1. ára 25 kr.) 

Bota Joan. Culegere din cele mai frumóse povestï. (Brassó. Ciurcu 
Miklós. 8r. 127 1. ára?) 

Budescu Vasiliu. Indreptariu pentru predicatori, pentru de a aílá cu 
usiorintia cutare-va citatiune din santá scriptura in cartíle nóstre rituálé. 
(Szamosújvár. Görögkatb. egyházmegyei nyomda. 8r. 24 kéthasábos 1. ára 
40 kr.) 

Budescu Vasiliu. Indreptariu pentru predicatori. (Szamosújvár. Görög-
katholikus egyházmegyei nyomda. 4r. 14 1. ára 40 kr.) 

Budu Tit. Disertatiune despre episcopii si vicarii romani din Mara-
muresiu. (Szamosújvár. Egyházmegyei nyomda. 8r. 61 1. ára?) 

Cäläuz, Noul. al streinului prin Brasov si regiunea d'impregiur, pre-
cum si prin bäile transilvane : Zizin, Élőpatak, Málnás, Tusnád, Covasna si 
Borsec. (Brassó. Városi idegenforgalmi bizottság. 8r. 48 1. egy térképpel, egy 
látképpel és 17 fényképpel, ára?) 

Catechismulu din decretarea conciliului tridentinu catra parochi 
edatu la mandatulu pontificiloru Piu V. si Clémente XIII. Tradusu in limba 
romána. (Szamosujvár. Gör.-kath. egyházmegyei nyomda. 8r. XV, 472 1. ára ?) 

Culegere de cântece. poporale-nationale. (Brassó. Ciurcu Miklós. 8r. 
196 1. ára 25 kr.) 

Dariu Jón. Istoria patrieï si elemente din istoria universala pentru 
scólele poporale romane. Edifia II-a. (Brassó. Ciurcu Miklós. 8r. 80 1. ára 
20 kr.) 

Deacu Aronu. Geografi'a politica pentru a 7-a clase gimnasiala. (Balázs
falva. Görögkatholikus papnevelde könyvnyomdája. 8r. 148 1. ára 80 kr.) 

Dogariu Dometiu. Noul Abcdar ilustrat pentru scólele primäre de 
ambele sexe, Partea I—II. (Brassó. Zeidner Henrik. 8r. 56, 77 1. ára 33 kr.) 

Dogariu Dometiu. Conductor la aplicarea «Noului abecedar ilustrat». 
(Brassó. Zeidner H. 8r. 36 1. ára 10 kr.) 
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Doine, 1000, strigaturî ci chiuiturï. (Brassó. Giurcu könyvkereskedése 
8r. 304 1. ára 40 kr.) 

Dorca Joan. Antâïa carte de cetire eu deprinderï si regulï gramati-
cale pentru învë^area limbeï germáné in scólele poporale romane. (Brassó. 
Giurcu Miklós. 8r. 74 1. ára?) 

Grofsorean Juliu. Scierï pentru popor compuse. (Arad. Egyházmegyei 
nyomda. 8r. 94 1. ára?) 

Invetiatura crestinésca seau catechismu micu pentru tinerimea greco-
catolica. Editiunea a X. (Szamosújvár. Egyházmegyei nyomda. 8r. 32 1. ára 
10 kr.) 

Istoria hiblicä ín versurí ilustratä cu 108 chipurï. (Brassó. Giurcu 
Miklós. 8r. 54 1. ára 12 kr.) 

Ludu Géorgie si Jón Dariu. Istoria biblica pentru scólele poporale 
romane greco-orientale. Ilustrata cu multe icóne. (Brassó. Ciurcu Miklós. 8r. 
111 1. ára?) 

Mihailü Eminescu. Studiü eriticu. Biblioteca «Uniriï». (Balázsfalva. 
Érseki könyvnyomda. 8r. 213 1. ára 45 kr.) 

Muntean Stefan. 100 doine si strigaturî culese din gura soldatilor 
românï din fera Ardéluluï. (Brassó. Giurcu Miklós. 8r. 96 1. ára?) 

Muresianu Jacobu. Córda inimiï. Versuri la mortï. (Kolozsvári rész
vénynyomda. 8r. 287 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Pascälie saü carte de zodiï in 140 de anï, 1891—2030. Editie noüa 
(Brassó. Ciurcu Miklós. 8r. 203 1. ára?) 

Petrisiorü Teodorü V. Geográfia si istoria ín scóla poporalä. (Szamos
újvár. «Aurora» nyomda. 8r. 106 1. ára 40 kr.) 

Pop Reteganul Jon. Giné nu scie striga cetésca cartea ásta, adecä : 
Ghiuituri de care strigä fecioriï in joc. (Szamosújvár. Todorán Endre nyom
dája. 8r. 120 1. ára ?) 

Pop Reteganul Jon. Trandafirï si viorele. Poesiï populäre. Editiunea 
II. (Szamosújvár. «Aurora»-nyomda. 8r. 191 1. ára ?) 

Popü Reteganu Jon. Starostele séü datinï delà nun^ile românilor 
Ardeleni. (Szamosújvár. «Aurora»-nyomda. 8r. 72 1. ára ?) 

Popp Ghifa. Horia. Tragédie istoricá. («Major Péter» román tanulók 
társulata. 8r. 88 I, ára 55 kr.) 

Pravda Franciscü. Pavel Catana. Traducere din limba cehä de Jarnik. 
(Brassó. Muresianu nyomdája. 8r. 105 1. ára 20 kr.) 

Protocol despre siedintiele sinodului eparchial din diecesa romána 
greco-orientala a Aradului tienute in anul 1891. (Arad. Egyházmegyei nyomda. 
8r. 80, VII 1. ára?) 

Raportul camerei comerciale si industriale din Brasov despre situa-
fiunea economica din districtul ei ín anul 1890. (Brassó. Kereskedelmi kamara. 
8r. 102 1. ára ?) 

Ratiu Joanu. Principiele generale séu fundamentale aie religiunei 
crestine pentru gimnasiele superióre greco-catolice. II. editiune. (Balázsfalva. 
Érseki papnövelde nyomdája. 8r. 102 1. ára 60 kr.) 

Robinson Crusoe saü aventurile minunate aie unuï naufragiat. Pre

ll* 
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lucrat pentru trinerimea nostrá. (Brassó. Ciurcu Miklós. 8r. 1601. hat képpel, 
ára 35 kr.) 

Savitri. Povestire indica din Mahabarata. Traducere de G. B. Duicä. 
Cu o prefafa de Joan Slavici. (Nagyszeben. Szerző. 8r. XV. 46 1. ára 25 kr.) 

Simon Juliu. Instructiune practica pentru clausele matrimoniali etc. 
(Szamosujvár. «Auroi-a» nyomda. 8r. 283 1 ára 1 frt 20 kr.) 

Statute pentru fondulu scolasticu tractualu alu protopopiatului gr. cat. 
românu alu Sibiiului. (Nagyszeben. Krafft W. nyomdája. 8r. 8 1. ára ?) 

Stoica Simeon. Tratatul bólelor acute-infectátóre etc. (Nagyszeben 
Szerző. 8r. 167 1. ára 1 frt.) 

Szilvássy Joan. Borsec. Scurt estras din opul intitulât «Monográfia 
Borsecului». (Gyergyó-Ditró. Ditró és Szárhegy községek könyvnyomdája. 8r. 
15 1. ára?) 

Tuducescu Joanu. Miculu abecedarü ilustraüi. Partea II. Edifia III. 
(Arad. Réthy Lipót és fia nyomdája. 8r. 64 1. ára 20 kr.) 

Tuducescu Joanu. Miculu abecedarü ilustraüi ín usulii scóleloru pri
märe. Partea I. Edifia a VI. (Arad. Réthy Lipót és fia nyomdája. 8r. 58 1. 
ára 20 kr.) 

Tuducescu Joanu. Istoria naturala cu referintä la Hygiena. manualu 
didacticu pentru scólele primäre. Edifia IV. ilustraüi cu icóne. (Arad Réthy 
Lipót és fia nyomdája. 8r. 43 1. ára 20 kr.) 

Vàrtejeanu J. T. Câte-va cuvinte asupra lânei in generál. (Brassó. 
Muresianu A. nyomdája. 8r. 43 1. ára 80 kr.) 

Zaharia Georgiu. Carte de cetire pentru scólele primäre romane. 
Partea I—II. (Brassó. Zeidner Henrik. 8r. 104, 126 1. ára 52 kr.) 

Ábel Eugenius et Rudolfus Vári. Scholia vetera in Nicandri Alexi 
pharmaca. Adiecta sunt scholia recentia. (Akadémia. 8r. 120 1. ára 1 frt 
50 kr.) 

Bódiss Justinus. De forma et natura verborum deponentium. (Franklin
társulat nyomdája. 8r. 60 1. ára?) 

Csallner C. Aliredus. De iure conubii variisque matrimonii generibus 
apud romanos. (Felső-Őr. Schodisch Lajos nyomdája. 8r. 50 1. ára ?) 

Fasti regiae universitatis litterarum hungaricae budapestinensis exeunte 
anno 1890—91. in publicum propositi. (Egyetemi nyomda. 8r. 80 1. ára?) 

Frivaldszky Joannes. Aves Hungáriáé. (Franklin-társulat nyomdája. 
8r. 197 1. ára?) 

Kassai Gustavus. Sophoclis Antigona. (Lampel Róbert. 8r. 78 1. 
ára 30 kr.) 

Literae pastorales episcopi nitriensis Augustini Roskoványi de eadem. 
(Nyitra. Huszár István nyomdája. 2r. 49 1. ára ?) 

Methodus meditandi. (Buscbmann nyomdája. 8r. 15 1. ára?) 
Monumenta Vaticana Hungáriáé. Séries prima Tomus sextus. Matthiae 

Corvini Hungáriáé regis epistolae ad romanos pontifices datae et ab eis 
acceptae. Mátyás király levelezése a római pápákkal 1458—1490. (Franklin
társulat nyomdája. 4r. LXXV, 275 1. ára?) 
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Pozder Carolus. Q. Horatii Flacci Carmina (Lampel Róbert. 8r. IV. 
255 1. ára 60 kr.) 

Reger Franz. Absolve domine. Für vier Männerstimmen. (Besztercze-
bánya. Ivánszky Elek. 4r. 2 1. ára 40 kr.) 

Roskovány Augustinus. Supplementa ad collectiones monumentorum 
et litteraturae de matrimonio ; coelibatu ; romano pontifice ; b. Maria virgine. 
Tomus XIII. De BVMaria in conceptu suo immaculata. (Nyitra. Huszár István 
nyomdája. 8r. 1030 1. ára?) 

Roskovány Augustinus. Supplementa ad collectiones monumentorum 
et literaturae de matrimonio in ecclesia catbolica ; de matrimoniis mixtis ; 
coelibatu ; independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili etc. Tom. 
XI. De BVMaria in conceptu suo immaculata. Literatura e saec XIV—XVII. 
annum 1629. (Nyitra. Huszár István ny. 8r. XIII, 84-0 1. ára?) 

Bánfiy G. Acacia. Valses pour le Piano. (Rózsavölgyi és Társa. ér. 
11 1. ára 1 frt.) 

Jael Alfred. La danse des fées. Rapsodie pour Piano. (Rózsavölgyi 
és Társa. 4r. 11 1. ára 1 frt.) 

Législation hongroise tendant à favoriser l'industrie nationale. (Singer 
es Wolfner. 8r. 15 1. ára?) 

Streleski Anton. Deux Morgeaux pour Piano. (Rózsavölgyi és Társa, 
ér. 11 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Szabados Károly. Valse du Ballet. Pour Piano par François Behr. 
(Rózsavölgyi és Társa. ér. 13 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Székely Emerik. Campanella. Étude caractéristique pour Piano. 
(Rózsavölgyi és Társa. ér. 9 1. ára 1 frt.) 

Victor M. Causerie d'amour. Moruan pour Piano. (Rózsavölgyi és 
Társa. ér. 5 1. ára 60 kr.) 

Waldteufel. Amour et printemps. (Tavasz és szerelem.) (Zenegyöngyök. 
10. sz. Rózsavölgyi és Társa. 8r. ára 1 frt.) 

Körösi Alessandro. Grammatiea teorico-pratica della lingua ungberese. 
Parte prima. La proposizione semplice. (Egyetemi nyomda. 8r. Ié7 1. ára ?) 

Engel S. Camillo. Dream Waltzes. (Álom-keringő.) (Rózsavölgyi és 
Társa. 4r. 9 1. ára 1 frt.) 

Kahn Joseph. An illustrated guide of Budapest, with numerous illu
strations, from Drawingsky F. P. Zieh. (Kilián Frigyes. 8r. 120 1. ára 1 frt 
80 kr.) 

Newton Alfred. Fossil birds frqm tbe fortheoming «dictionary of birds». 
Delivered before the second international ornithological congress on the 18. 
May 1891 in Budapest. (Congressus. ér. 15 1. ára?) 

HAZÁNKAT ÉRDEKLŐ KÜLFÖLDI IRODALOM. 
Bella Ludwig und Otto Müller. Prähistorische Funde in der Um

gebung von Oedenburg in Ungarn. (Separatabdruck aus Band XXI. der Mit
theilungen der antropologischen Gesellschaft in Wien. ér. 165—192 1. 5 táb
lával, ára ?) 
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Bondi. Hebräische Fibel für den Schulunterricht 7. Aufl. (Bécs. Schle
singer Jos. könyvkereskedése. 8r. 32 1. ára 16 kr.) 

Chélard Raoul. La Hongrie contemporaine. (Paris. Soudier könyv
kereskedése. 8r. 397 1. 3 frt.) 

Conducteur, Der. Fahrpläne der österr. und ungar. Eisenbahn-, Post-
und Dampfschiff-Course, mit einer lith. Eisenbahnkarte von Mitteleuropa u. 
einem Führer in den Hauptstädten, mit Plan von Wien, Prag u. Budapest. 
1891. XXI. Jahrg. Jan.—Dez. (Bécs. Waldheim R. 8r. kötetenkint XXXVI, 
630 1. ára 50 kr.) 

Conducteur. Ugyanaz. Kleine Ausgabe. 1891. Jan.—Dez. Mit 1 Karte. 
(Bécs. Waldheim R. 8r. kötetenkint XXIV, 423 1. ára 30 kr.) 

Constantin. Graf Almássy. Eine ungarische Geschichte. (Berlin. Ham
mer és Runge. 8r. 112 1. ára 60 kr.) 

Dioscuren, Die. Literarisches Jahrbuch des ersten allgemeinen Beam
tenvereines des österr.-ungar. Monarchie. XXI. Jahrg. (Bécs. Gerold Károly 
és fia. N.8r. IV, 408 1. ára 2 frt.) 

Dóczi Ludwig. Letzte Liebe. Schauspiel. 2. Auflage. (Stuttgart. Cotta-
féle könyvkereskedés. 8r. 207 1. ára 2 frt.) 

Dóczi Ludwig. Maria Széchy. Schauspiel. (Stuttgart. Cotta-féle könyv
kereskedés. 8r. 156 1. ára 2 frt.) 

Dowie Ménie Muriel. A girl in the Karpathians. (London. Philip 
György és fia. 8r. 301 1. ára 5 frt 40 kr.) 

Duncker C. Das Buch vom Vater Radetzky. Ein Lebensbild im Rahmen 
der Geschichte seiner Zeit. Für Oesterreich-Ungarns Heer und Völker. (Bécs. 
Radetzky-emlék bizottság. N.8r. 244 1. négy térképpel és több fametszettel, 
ára 1 frt 50 kr.) 

Eyssenhardt F. und A. Dommer. Mittheilungen aus der Stadt-Biblio
thek zu Hamburg. 1 —IV. 1884—1887. (Hamburg. Meissner nyomdája. 8r. 
48, 99, 136, 109 1. ára 2 frt.) 

Fraknói Vilmos. Mathias Corvinus König von Ungarn 1458—1490. 
Aus dem Ungarischen übersetzt. ('Freiburg im Breisgau. Herder-féle kiadó
hivatal. 8r. 316 1. egy színes czímkép, 48 rajz és 8 hasonmással, ára 7 márka.) 

Funk D. Entwurf zur Regulirung der Valuta in Oesterreich-Ungarn. 
(Klagenfurt. Kleinmayr Férd. 8r. VI, 69 1. ára 30 kr.) 

Gedichte, Ungarische, übertragen von Hedwig Lachmann. (Berlin. 
Bibliographisches Bureau. 8r. 132 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Gestütsbuch, Officielles, f. Oesterreich-Ungarn, enthaltend die in Oes
terreich-Ungarn befindlichen Vollblutpferde. Herausgegeben vom General-
Secretaire des Jockey-Club für Oesterreich. Vol. IV. (Bécs. Beck Frigyes. N.8r. 
LUI, 659 1. ára 8 frt.) 

Hartleben Otto Erich. «Die Serényi>. 2. Auflage der zwei verschie
denen Geschichten. (Berlin. Fischer S. 8r. 132 1. ára egy márka.) 

Hof- und Staatshandbuch der österr.-ungar. Monarchie für 1891. 
(Bécs. Cs. kir. udv. és államnyomda. N.8r. XXIV, 1458. 1. ára 50. kr.) 

Hohenfeld Hans. Elisabeth von Ungarn. Trauerspiel. (Lipcse. Mutze 
Osvald. 8r. 117 1. ára 2 márka.) 
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Hongrie, La, illustrée. Avec 120 illustrations par I. Weber, et neuf 
Cartes. (Zürich. Füssli Orell. 8r. 566 i. ára ő frt 40 kr.) 

Horn Edouard. La grande nation 1870—1871. Préface de Jules Simon. 
Traduit par son fus Emile Horn. (Paris. Pion, Nourit és társa. 8r. 340 1. ára 
2 frt 10 kr.) 

Imre Árpád. (Gräfin E.) Toi seul ! Roman. (Minden i. W. Brun I. C. 
C. 8r. 346 1. ára 4 márka.) 

Jahr- und Adressenbuch der Zuckerfabriken und Raffinerien Oester-
reich-Ungarns. Herausgegeben v. Central-Vereine für Rübenzucker-Industrie 
in der österr.-ungar. Monarchie. Redigirt vom Vereins-Geschäftsleiter Edmund 
Kutschera. XIX. Ausg. (Bécs. Frick Vilmos. 16r. 318 1. ára 2 frt.) 

Jókai Maurus. Tollbäuslerwirthschaft. Humoristischer Roman. 4. Auflage. 
(Berlin. Janke Ottó. 8r. 208 1. ára egy márka.) 

Jókai Maurus. 20,000 Jahre unter dem Eise. Roman, deutsche Bearbei
tung von Ludwig Wechsler. (Berlin. Janke Ottó. 8r. 288 1. ára 2 márka.) 

Jókai Maurus. Zwischen zweien die dritte . . . deutsche Bearbeitung 
von Ludwig Wechsler. (Berlin. Janke Ottó. 8r. 135 1. ára 60 kr.) 

Jókai Maurus. Die reichen Armen. Humoristischer Roman. (Berlin. 
Janke Ottó. 8r. 300 1. ára 2 márka.) 

Jókai Maurus. Es gibt keinen Teufel. Roman. (Berlin. Janke Ottó. 8r. 
282 1. ára 2 m.) 

Jókai Maurus. Dem Verhängnis erlegen. Roman. Deutsche Bearbei
tung von Ludwig Wechsler. (Berlin. Janke Ottó. 8r. 138 1. ára 1 m.) 

Kayserling M. Dr. W. A. Meisel. Ein Lebens- und Zeitbild. (Lipcse. 
Grieben Th. 8r. 91 1. ára ?) 

Kohn David. Der Getreidehandel. Wesen, Nationalökonomische Bedeu
tung, Einfluss auf das Getreidegeschäft. Preisgekrönt von der königl. ungari
schen Akademie der Wissenschaften. (Lipcse. Duncker és Humblot. 8r. 1891. 
ára 2 frt 16 kr.) 

Konta Ignaz. Eisenbahnjahrbuch der österreichisch-ungarischen Monar
chie. 21. Jahrg. Neue Folge. X. Jahrg. 1. Abth. (Bécs. Spielhagen u. Schurich. 
N.8r. 480 1. ára 6 frt.) 

Krones Franz. Aus dem Tagebuche Erzherzog Johanns v. Oesterreich 
1810—1815. (Innsbruck. Wagner-féle egyetemi könyvkereskedés. 8r. 251 1. 
ára 2 frt 40 kr.) 

Madách Emerich. Die Tragödie des Menschen. Dramatische Dichtung. 
Dem Ungarischen Originale nachgedichtet von Eugen Planer. (Bibliothek der 
Gesammtliteratur des In- und Auslandes. 541. 542. Halle a. d. S. Hendel 
Ottó. 8r. 149 1. ára 50 fillér.) 

Madách Emerich. Die Tragödie des Menschen. Dramatisches Gedicht. 
Aus dem ungarischen übersetzt von Ludwig Dóczi. (Stuttgart. Cotta-féle könyv
kereskedés utódai. 8r. 200 1. ára 2 frt 40 kr.) 

Madách Emerich. Die Tragödie des Menschen. Dramatisches Gedicht. 
Aus dem ungarischen übersetzt von Andor Sponer. (Lipcse. Wigand Ottó. 
8r. 181 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Matlekovits Alexander. Die Zollpolitik der österreichisch-ungarischen 



120 Hazánkat érdeklő külföldi irodalom. 

Monarchie und des deutschen Reiches seit 1868 und deren nächste Zukunft. 
(Lipcse. Duncker és Humblot. 8r. 963 1. ára 21 márka.) 

Missale Glagoliticum Hervojae Ducis Spalatensis recensuerunt V. Jagic, 
L. Thallóczy, T. Wickhoff. Auctoritate et impensis regiminis publici Bosniae 
et Herzegovinae. Quadraginta una picturis ornatum. (Bécs. 4r. 124 1. ára ?) 

Monarchie. Die oesterreichisch-ungarische. in Wort und Bild. Ungarn 
(IL Band.) IX. Band in der Reihen Folge des Erscheinens. (Bécs. Gs. és k. 
udvari és államnyomda. 4r. 658 1. számos képpel, ára ?) 

Monarchie, Die österreichisch-ungarische, in Wort und Bild. VIII. Band. 
Kärnten u. Krain. (Bécs. Cs. és k. udvari- és államnyomda. 4r. 508 1. ára 5 frt.) 

Monostori Karl. Die Schweine Ungarns und ihre Züchtung, Mästung 
und Verwertung. (Berlin. Parey Paul. 8r. 99 1. tíz rajztáblával, ára 4 márka.) 

Moskona David. Mögen Dóvid. (Bécs. Schlesinger József. 8r. 56 1. ára ?) 
Nachrichten, Statistische, über die Eisenbahnen der oesterreichisch-

ungarischen Monarchie für das Betriebsjahr 1888. Statistikai közlemények stb. 
(Bécs. Cs. és kir. udvari és államnyomda. N.4r. 871 1. ára ?) 

Ohorn Anton. Die Hexe von Szegedin und Anderes. Novellen. (Dritte 
Folge.) (Boroszló-Lipcse. Sziléziai könyvnyomda. 8r. 310 1. ára 4 m. 50 pi.) 

Preisverzeichniss der in der österr.-ung. Monarchie und im Auslande 
erschienenen Zeitungen und periodischen Druckschriften für das Jahr 1891. 
Bearbeitet von der k. u. k. Postarnts-Zeitungs-Expedition in Wien. (Bécs. Wald
heim R. 8r. 220 1. ára 50 kr.) 

Sagorski Ernst und Schneider Gustav. Flora der Centralkarpathen 
mit specieller Berücksichtigung der in der hohen Tatra vorkommenden Phanero-
gamen und Gefäss-Cryptogamen etc. I—IL Hälfte. (Lipcse. Kummer Eduard 
8r. 209, 591, LVI 1. két táblával, ára 10 frt.) 

Sanuto Marino. I diarii. Tomo XXIX. (Velenczei történelmi társulat. 
4r. 814 1. ára 22 lira.; 

Schober. Beschreibung und Resultat des ungarischen Zonentarifs. 
Sonder-Abdruck aus Glaser's Annalen für Gewerbe und Bauwesen vom 15. 
März 1891. (Berlin. Dierig & Siemens. 8r. 23 1. ára 60 kr.) 

Schwarcz Julius. Aristoteles und die Athénaion politeia. Aus der I. 
Abth. des IL Bandes des Werkes «Die Demokratie» von demselben Verfas
ser. (Lipcse. Friedrich Vilmos. 8r. 27 1. ára ?) 

Schwarcz Julius. Die Demokratie. IL Band. 1. Abth. (Lipcse Fried
rich Vilmos. 8r. LXXXVIII, 144 1. ára ?) 

Seidlitz Georg. Fauna transsylvanica. Die Kaefer Siebenbürgens. V— 
VI. Lieferung. (Königsberg. Hartun-féle könyvkiadó-nyomda. 8r. XLIX—LVI. 
129—192, 545-914 1. ára 3 frt 60 kr.) 

Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, mit heraldischen 
und historisch-genealogischen Erläuterungen. Der Adel von Ungarn sammt 
den Nebenländern, bearbeitet von Géza Csergheó'. 1—22 Heft. A—S. (Nürn
berg. Bauer et Raspe. 4r. 580 1. 414 táblával, ára 103 frt 50 kr.) 

Szapáry Julius, an der Spitze Ungarns. Ein Lebens- und Charakter
bild. (Lipcse. Duncker és Humblot. N,8r. VII. 149 1. ára ?) 
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Széchenyi Dénes Graf. Verschiedenes über Reiten und Fabren. (Bécs. 
Beck Frigyes. 8r. 177 1. ára 1 frt 80 kr.) 

Szeder tikaun baczausz. (Bécs. Schlesinger József. 8r. 86 1. ára ?) 
Tamm Traugott. Über den Ursprung der Rumänen. (Bonn. Strausz 

Emil. 8r. 150 1. ára 3.60 m.) 
Wrangel C. Gr. Graf. Ungarns Pferdezucht in Wort u. Büd. Vollstän

dig in ca 15 Lieferungen Lfg. 1 . . . (Stuttgart. Schickhardt und Ebner. 8r. 
1—48 1. Egyes füzet ára 1 frt 20 krj 

NAPTÁRAK AZ 1891-IK ÉVRE. 
Alföldi kis képes naptár 1891. közönséges évre. I. évfolyam. (Szeged. 

Traub B. és Társa. 8r. 36, XXIV 1. ára 20 kr.) 
A magyar ember képes naptára az 1891. évre. (Méhner Vilmos. 8r. 

64 1. ára 30 kr.) 
A magyar népet oktatva boldogító ellenzéki naptár. Szerkeszti 

Igazfi Árpád. Kiadja a vidéken egyesült ellenzék. (Rózsa Kálmán és neje. 
8r. 43 1. ára 40 kr.) 

A magyar nép naptára 1891. évre. Szerk. ifj. Tatár Péter. (Franklin
társulat. 8r. 40 1. ára?) 

Anyós naptár 1891-re. Linek Lajos eredeti rajzaival. Önkéntes és ön
kéntelen vó'k, vőlegények és vőlegényjelöltek vigasztalására összeállította 
anyósának engedélye nélkül Tantalus. (Robicsek Zsigmond. 8r. 801. ára 50 kr.) 

A «Pesti Hirlap» naptára az 1891. évre. (Légrády testvérek. 8r. 2121 
ára 1 frt.) 

A szent család képes naptára 1891. évre. (Méhner Vilmos. 8r. 80 1. 
ára 30 kr.) 

A szent család képes naptára az 1891. évre. Szerk. és kiadja két 
pécsmegyei plébános. VIII. évfolyam. («Szent Család» kath. műkereskedés. 
8r. 100 1. ára 30 kr.) 

A vendéglősök, kávésok és pinczérek naptára 1891. évre. Szerkeszti 
és kiadja Ihász György. (Fritz Ármin nyomdája. 8r. 63, XXXII 1. ára 60 kr.) 

Az asztalosok naptára 1891. évre. Szerkeszti Kassai Samu. («Asz
talos» czímű hetilap. 8r. 64 1. ára 30 kr.) 

Az «Athenaeum» nagy képes naptára az 1891. évre. (Athenaeum 
r.-társ. nyomdája. 8r. 411 1. ára 1 frt.) 

Barsi naptár 1891. évre. II. évfolyam. (Léva. Nyitrai és Társa. 8r. 
72 1. ára 20 kr.) 

Ugyanaz ; czímtárral bővített kiadás. IV. évfolyam. (Léva. Nyitrai és 
Társa. 8r. 108 1. ára 40 kr.) 

Bartalits Imre közhasznú képes naptára az 1891. évre. (Bartalits 
Imre. 8r. 98 I. ára 40 kr.) 

Bartalits Imre képes honi naptára az 1891. esztendőre. (Bartalits 
Imre. 8r. 64 I. ára 30 kr.) 
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Borászati naptár 189L. évre. Szerkeszti Nyáry Ferencz. XVIII. évf. 
(Franklin-társulat. 8r. 80 1. ára 80 kr.) 

Brassói magyar képes naptár az 1891. évre. Kiadja Rozsondai János. 
(Brassó. Alexi nyomdája. 8r. 92 1. ára 30 kr.) 

Budapest kis képes naptára az 1891. évre. Szerkeszti Gracza György. 
X. évfolyam. (Lampel Róbert. 8r. 64 1. ára 30 kr.) 

Budapest nagy képes naptára az 1891. közönséges évre. Szerkeszti 
Gracza György. XII. évfolyam. (Lampel Róbert. N8r. 96 1. ára 60 kr.) 

Bucsánszky Alajos nagy képes naptára 1891. közönséges évre. XLIV. 
évfolyam. (Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 8r. 124, 15 1. ára 40 kr.) 

Csáthy Lap-naptára 1891. évre. XXV. évfolyam. (Debreczen. Csáthy 
F. és Társa. 1 1. ára 16 kr.) 

Csáthy Tárcza-naptára 1891. évre. XXV. évfolyam. (Debreczen. Csáthy 
F. és Társa. 32r. ára 20 kr.) 

Divatsalon-naptár 1891. Szerkeszti Szabóné Nogáll Janka, kiadja 
Mezei Antal. (Lampel Róbert. 8r. 164 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Egyetemes közhasznú képes naptár 1891. évre. Szerkeszti Branko-
vics György. (Robicsek Zsigmond. 8r. 100 1. ára 40 kr.) 

Erdélyi fali naptár az 1891. évre. (Kolozsvár. Stein János. 1 1. ára 
30 kr.) 

Erdélyi képes naptár (közhasznú), az 1891. közönséges évre. 32-ik 
évfolyam. Különös tekintettel a vásárok hibátlan kiadására. (Kolozsvár. Stein 
János. 8r. 90 1. ára 30 kr.) 

Erdészeti zsebnaptár az 1891. évre. Kiadja az országos erdészeti 
egyesület. Szerkeszti Horváth Sándor. (Magyar kir. államnyomda. 8r. 366 
1. ára?) 

Esztergomi naptár. Esztergom város és vármegye teljes névtárával 
az 1891. évre. Hivatalos adatok alapján szerkesztette Kiszlingstein Sándor. 
(Esztergom. Kiszlingstein Sándor. 8r. 149 1. ára 50 kr.) 

Falusi gazda naptára 1891. évre. A magyar gazdák, kertészek, lel
készek és tanítók számára. Szerkeszti Kovácsy Béla. XXVII. évfolyam. (Franklin
társulat. 8r. 96 1. ára 80 kr.) 

Gazdák zsebnaptára 1891. évre. Szerkeszti Lónyay Ferencz. (Légrády-
testvérek nyomdája. 8r. 333 1. ára 1 frt 60 kr.) 

Gazdasági könyvviteli zsebnaptár 1891. évre. Szerk. Hertelendy 
Ferencz. (Tapolcza. Löwy B. 16r. 293 1. ára 1 frt 30 kr.) 

Gyakorlati mezőgazda naptár 1891. évre. Szerkesztette Kovácsy Béla. 
Harmadik évfolyam. (Kassa. Koczányi és Vitéz. 16r. 186 és rovatolt lapok, 
ára 1 frt 50 kr.) 

Gyógyszerészek évkönyve. Zsebnaptár az 1891. évre. Szerkeszti Csurgay 
Kálmán. (Gyógyszerészi Közlöny. 8r. 216 1. ára?) 

Határidő-naptár. Mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvo
sok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára. (Franklin-társulat. 16r. 365 1. 
ára 1 frt 20 kr.) 

Havi boldogasszony nagy képes naptára 1891. közönséges évre. 
VII. évfolyam. (Szeged. Traub B. és Társa. N.8r. 52, 16 1. ára 30 kr.) 
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Honvédnaptár az 1891. évre. (Egyúttal katonai naptár.) A magyar 
nép számára. Szerk. Áldor Imre. XXIV. évfolyam. (Franklin-társulat. 8r. 801. 
ára 60 kr.) 

Honvédnaptár 1891. évre. (Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 8r. 51, 
17 1. ára?) 

Hölgyek naptára 1891. évre. Szerkeszti Borostyám Nándor. (Légrády 
testvérek. J6r. 154 1. és jegyzéknapló, ára 1 frt 80 kr.) 

István bácsi naptára, vagyis családi házi gazdáknak és gazdasszo-
nyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és földmívelőknek 
való képes kalendárium 1891. évre. XXXVI. évfolyam. Alapítá Mayer István. 
Szerk. Kőhalmi Klimstein József. (Franklin-társulat. 8r. 88 1. ára 80 kr.) 

Jász-Kún képes naptár az 1891. közönséges évre, mely 365 napból 
áll. (Rózsa Kálmán és neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Jegyzékkönyvecske elemi és polgári iskolai tanulók számára. 1890—91. 
iskolai év. Negyedik évfolyam. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 30 1. ára 
16 kr.) 

Jegyzéknapló gazdák számára. 1891. Szerkeszti Lónyai Ferencz. 
XIX. évf. (Légrády testvérek. 16r. 333 1. és napló, ára 1 frt 60 kr.) 

Jegyzéknapló mindenki számára. 1891. XIX. évfolyam. (Légrády 
testvérek nyomdája. 8r. 66 1. ára 1 frt 20 kr.) 

Jegyzéknapló ügyvédek, közjegyzők, birák és bírósági végrehajtók 
számára. 1891. Szerkeszti Kenedi Géza. XXVII. évfolyam. (Légrády testvérek. 
16r. 200 1. és napló, ára 1 frt 40 kr.) 

Jegyzéknaptár tanítónők számára az 1890/91. iskolai évre. — (Pozsony. 
Stampfel Károly. 8r. 136 1. ára ?) 

Jogász naptár 1891. évre. Ügyvédek, birák és közjegyzők számára. 
Szerk. Szántó József. XV. évfolyam. (Pallas részv. társ. 16r. 182. 156 1. és 
napló, ára 1 frt 40 kr.) 

Képes családi lapok naptára 1891. évre. Szerkeszti Brankovics György. 
III. évfolyam. (Robicsek Zsigmond. 8r. 212 1. ára 60 kr.) 

Képes családi naptár 1891-re. Elbeszélésekkel, közhasznú tudnivalók
kal és czímtárral ellátta Darvas Gábor. (Pallas részv. társ. 8r. 100 1. ára 50 kr.) 

Képes családi naptár 1891. közönséges évre. Sok képpel XII. évfolyam. 
(Méhner Vilmos. N. 8r. 152 1. ára 60 kr.) 

Képes családi naptár az 1891. közönséges évre. XXXIV. évfolyam. 
(Rózsa Kálmán és neje. 8L\ 168 1. ára 80 kr.) 

Képes honvédnaptár. 1891. közönséges évre. XXIII. évfolyam. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 51 1. ára 40 kr.) 

Képes Kossuth naptár 1891. közönséges évre. XXII. évfolyam. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Képes Kossuth naptár az 1891. közönséges évre. Sokféle hasznos és 
mulattató olvasmányokkal ellátva. XI. évfolyam. (Méhner Vilmos. 8r. 64 1. 
ára 30 kr.) 

Képes naptár, Jézus és a boldog, szűz szent szivének tiszteletére, 1891. 
közönséges évre. X. évfolyam. (Szeged. Traub B. és Társa. N.8r. 52. 16 1. 
ára 30 kr.) 
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Képes tündér-naptár 1891. közönséges évre. IX. évfolyam. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Kereskedelmi tanulók naptára az 1890/91. iskolai évre. Harmadik 
évfolyam. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 67 1. ára 60 kr.) 

Keresztény képes naptár 1891. közönséges évre. XLIII. évfolyam 
(Rózsa Kálmán és neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Keresztény képes naptár az 1891. közönséges évre. X. évfolyam. 
(Méhner Vilmos. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Kertészeti zsebnaptár 1891-re. Irta Pál gazda. (Légrády testvérek. 
8r. 190 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Kis boldogságos szűz Mária naptár az 1891. évre. Érdekes olvasmá
nyokkal és számos szép képpel. III. évfolyam. (Méhner Vilmos. 8r. 32 1. 
ára 20 kr.) 

Kis budapesti naptár 1891. évre. Érdekes olvasmányokkal és számos 
szép képpel. III. évfolyam. (Méhner Vilmos. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Kis képes Kossuth-naptár az 1891. évre. (Méhner Vilmos. 8r. 32 1. 
ára 20 kr.) 

Kis képes mese-naptár az 1891. évre. Negyedik évfolyam. (Lampel 
Róbert. 8r. 16 1. ára 20 kr.) 

Kis képes naptár 1891. közönséges évre. XLIII. évfolyam. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Kis képes népnaptár az 1891. közönséges évre. XI. évfolyam. (Méhner 
Vilmos. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Kis Székely-naptár az 1891-ik évre szerkeszti Lőcsey Sp. Imre. Kiadja 
Temesvári M. könyvkereskedése. (Maros-Vásárhely. Ev. ref. kollégium nyom
dája. 8r. 64 1. ára ?) 

Kis tündér naptár az 1891. évre. Második évfolyam. (Lampel Róhert. 
N.8r. 20 1. ára 24 kr.) 

Kodolányi-féle gazdasági zsebnaptár az 189J. évre. XXXI. évfolyam. 
Szerkesztő-tulajdonosok Kodolányi Antal, Baranyai István, Baross Károly, 
Brosch Károly, Ordódy Lajos, Szemere Huba. Mellékletül a «Magyar gazdák 
évkönyve». 1891. XIII. évfolyam. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 16r. 312, 
345 és napló, ára a «Magyar gazdák évkönyvével együtt 2 frt.) 

Közhasznú képes naptár az 1891. évre. (Méhner Vilmos. 8r. 127 1. 
ára 40 kr.) 

Közhasznú nagy képes népnaptár az 1891. közönséges évre. X. év 
folyam. (Méhner Vilmos. 8r. 128 1. ára 40 kr.) 

Közhasznú zsebnaptár mindenki számára 1891. évre. Hasznos tudni
valókkal és jegyzéknaplóval. X. évfolyam. (Pallas részv. társ. 16r. 132 1. és 
napló, ára 1 frt 20 kr. 

Közhasznú zsebnaptár 1891. évre (Légrády testvérek. 8r. 29 1. ára 24 kr.) 
Közigazgatási nemzeti kalendárium hivatali és irodai használatra 

az 1891. évre. Hivatalos adatok nyomán szerk. Szántó József. XIV. évf. (Pallas 
irod. és nyomd, részv. társ. 8r. 255 1. ára 80 kr.) 

Községi és körjegyzők zsebnaptára Szerkesztette Barta László. 
Hatodik évfolyam. (Hornyánszky Viktor. 16r. 96, XVI1. és napló, ára 1 frt 20 kr.) 
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Lányok naptára az 1890/91. iskolai évre. Zsebkönyv Magyarország 
leánynövendékei számára. Negyedik évfolyam. (Pozsony. Stampfel Károly. 
8r. 78 1. ára 50 br.) 

Legújabb jász-kún képes naptár az 1891. közönséges évre. (Rózsa 
Kálmán és neje. N.8r. 32 1. ára ?) 

Legújabb kis képes naptár 1891. közönséges évre. XXXVI. évfolyam. 
(Rózsa Kálmán ós neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Lidércz naptár 1891. évre. XXX évfolyam. (Franklin-társulat. 8r. 88 1. 
ára 60 kr.) 

Magyar alföldi legújabb kalendáriom 1891. esztendőre. 42. évi folya
mat. (Arad. Réthy Lipót és fia. 8r. 64 1. ára ?) 

Magyar ember képes naptára az 1891. közönséges évre. Képes kalen
dárium sok hasznos és mulattató olvasmányokkal. (Méhner Vilmos. 8r. 64 1. 
ára 30 kr.) 

Magyar ember naptára. Az J 891. évre. Szép történetekkel és képekkel 
a magyar nép számára. Szerk. Kurucz Péter. Negyedik évfolyam. (Pallas részv. 
társ. 8r. 64 1. ára 30 kr.) 

Magyar- és erdélyországi legújabb kis képes naptár 1891-ik évre. 
Mulattató tartalommal. 36. évi folyam. (Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 8r. 
32, 15 1. ára ?) 

Magyar gazdák képes naptára az 1891. évre. Szerkeszti Rrankovics 
György. 111. évfolyam. (Robicsek Zsigmond. 8r. 132 1. ára 80 kr.) 

Magyar gazda naptára az 1891. évre. Érdekes olvasmányokkal és 
számos képpel. III. évfolyam. (Méhner Vilmos. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Magyar gazdák évkönyve 1891-re. Szerkesztik Löcherer Andor. Kormos 
Alfréd és Kende Zsigmond. («Magyar Föld». 8r. 212, 51 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Magyar gazdasszonyok képes naptára az 1891. évre. III. évfolyam. 
Szerkeszti Brankovics György. (Robicsek Zsigmond. 8r. 156 1. ára 60 kr.) 

Magyar háztulajdonosok naptára az 1891. évre. Kézikönyv és út
mutató a gyakorlati használatra háztulajdonosok, házfelügyelők, ügyvédek és 
építészek számára. Szerkesztik : Wittman Mór és Somogyi Ede. (Robicsek 
Zsigmond. N.8r. 198 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Magyar képes népnaptár az 1891. közönséges évre. Képes kalendárium 
hasznos és mulattató olvasmányokkal ellátva. X. évfolyam. (Méhner Vilmos. 
8r. 64 1. ára 30 kr.) 

Magyar kereskedők évkönyve 1891-re. Szerkesztik Kormos Alfréd és 
Kende Zsigmond. («Magyar Kereskedők Lapja». 8r. 196, 52 1. ára 1 frt 50 kr.) 

Magyar mentor. Középiskolai tanulók zsebkönyve az 1890/91. iskolai 
évre. Szerkeszti Mangold Lajos. Átdolgozott és bővített kiadás. XI. évfolyam. 
(Pozsony. Steiner Zsigmond. 16r. 196 1. ára 40 kr.) 

Magyar mesemondó naptár az 1891. évre. Érdekes olvasmányokkal 
és számos szép képpel. III. évf. (Méhner Vilmos. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Magyar Miska naptára 1891. évre. 111. évfolyam. Szerkeszti Brankovics 
György. (Robicsek Zsigmond. 8r. 84 1. ára 40 kr.) 

Magyar munkásnaptár az 1891. évre. (Magyarországi ált. munkáspárt. 
8r. 48 1. ára 25 kr.) 
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Magyar népbarát ó és új kalendáriom 1891. évre. (Méhner Vilmos. 
8r. 80 1. ára ?) 

Magyar népnaptár 1891. évre. Képes kalendárium sokféle hasznos és 
mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. Tatár Péter. XXXVI. évfolyam. 
(Franklin-társulat. 8r. 40 1. ára 25 kr.) 

Magyar nők házi naptára 1891. évre. Szerkeszti Beniczky Irma. XX1IÍ. 
évfolyam. (Franklin-társulat. 8r. 88 1. ára 60 kr.) 

Magyar nők naptára 1891. évre. Szerkeszti Beniczky Irma. (Franklin
társulat nyomdája. 8r. 88 1. ára ?) 

Magyar Salon-naptár 1891. Szerkesztik Fekete és Hevesi József. (Bózsa 
Kálmán és neje nyomdája. 8r. 159 1. ára 1 frt.) 

Magyar szabadsághősök képes emléknaptára 1891. közönséges évre. 
(Rózsa Kálmán és neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Magyar tud. akadémiai almanach polgári és csillagászati naptárral 
1891-re. (Magyar tud. Akadémia. 8r. 200 1. ára 1 frt.) 

Mátyás király naptára 1891. közönséges évre. XVI. évfolyam. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Megbővített közhasznú nemzeti kalendárium. Magyarországi és 
erdélyi katholikusok, evangélikusok, ó-hitűek és zsidók számára. 1891. közön
séges évre. LXXII. évf. (Rózsa K. és neje. 8r. 217 1. ára 80 kr.) 

Mehet ! Humorisztikus naptár az 1891-ik andungos esztendó're. Szer
keszti Pokrócz Ádám. Számos jóizű, szaftos tréfával és megannyi művészi 
rajzokkal garnérozva. Ötödik évf. (Robicsek Zsigmond. K.8r. 76 1. ára 60 kr.) 

Móka-naptár az Üstökös évkönyve 1891-re. Szerkesztette ifj. Kakas 
Márton. Temérdek képpel, százannyi élccel. Második évfolyam. Ez évben 
uralkodó planéta : Vekerle. (Pallas részv.-társ. 8r. 96 1. ára 50 kr.) 

Nagy képes naptár 1891. közönséges évre. XLIV. évfolyam. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 124 1. ára 40 kr.) 

Népgazdasági naptár 1891. évre. Gazdák, földmivesek, kertészet-, 
szőlőszet-, méhészet-kedveló'k stb. számára. Kiválóbb vezér-szakemberek arcz-
képeivel. tanulságos működéssel, teljes életrajzaival s főbb teendó'kben irány
adó, a jók javát mindenütt feltüntető, közhasznú közleményekkel ellátva. 
Szerk. Gabóczy Károly. VI. évf. (Rózsa K. és neje. 8r. 43 1. ára 40 kr) 

«Nix dájcs> ősi szittya naptár az 1891-iki bomlott, bochtalan esz
tendó're. A maga dicsó'ségire kifundálta Kraxelhuber Tóbiásnak, nem regbe 
súgta nömös Mokány Bérezi, de dombszög et bugacz. Nagy circumparádéval 
kipingálták Jankó János atyamester és az ő hűséges legénye Homicsko Atha-
náz. Ára 1 deci füttymentes flóres. Egy nagy míímelléklettel és 125 képpel. 
(Athenaeum. 8r. 142 1. ára 1 frt.) 

Nyitramegyei naptár 1891. évre. Szerkesztette és kiadja Illényi István. 
(Rózsa Kálmán és neje. 8r. 73 1. ára 40 kr.) 

Obsitos, jókedvű kalendárium az 1891. esztendőre. A magyar nép 
mulatságára. Glédába állította vitéz Hári János. (Pallas részvény-társulat. 
8r. 64 1. ára 30 kr.) 

Örszág-Világ naptár. Bartalits Imre közhasznú képes naptára az 
1891-ik évre. (Bartalics Imre. 8r. 129 1. ára?) 
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Orvosi zsebnaptár az 1891. évre. Szerkeszti Faragó Gyula. XXV. évf. 
(Lédrády-testvérek nyomdája. 8r. 157 1. ára 1 frt 40 kr.) 

Orvosok zsebnaptára az 1891. közönséges évre. XIX. évf. Szerkeszti 
id, Purjesz Zsigmond dr. A legújabb gyógyszer-árszabványnyal. Függelékül : 
Útmutatás a látélesség vizsgálására. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 16r. 
163 1. és jegyzéknapló, ára kötve 1 frt 50 kr.) 

Paedagogiai zsebnaptár az 1890/91. évre. Tanárok, tanítók, tanító
képzőintézeti növendékek és felsó'bb leányiskolái tanulók használatára. Szerk. 
Orbók Mór. Ötödik évfolyam. (Singer és Wolfner. 16r. 192 1. ára 60 kr.) 

Pallas nagy képes naptára az 1891-ik évre. Szerkeszti Benedek Elek. 
(Pallas részvénynyomda. 8r. 351 1. ára 1 frt.) 

Peleskei nótárius naptára, vagyis : sok képpel és képtelenséggel 
teljes igazmondó és szomorúság-kergető kalendárium ügyes-bajos 1891. esz
tendőre. VII. évfolyam. Nagyzajtai Zajtai István Istenben boldogult hírneves 
peleskei nótárius túlvilágról küldött utasításai szerint megcselekedte ifj. Baczur 
Gazsi, magyar garabonczás. (Rózsa K. és neje. 8r. 43, 17 1. ára 30 kr.) 

Petőfi-naptár az 1891. közönséges évre. Sokféle olvasmánynyal és 
számos képpel. VIII. évfolyam. (Rózsa K. és neje. 8r. 35, 17 1. ára 30 kr.) 

Pikáns-naptár az 1891. évre. Szerkesztette : Satanello. (Robicsek 
Zsigmond 8r. 159 1. ára 1 frt.) 

Posta- és távirdanaptár 1891. évre. Szerkesztette Székely István. 
(Kolozsvár. Gámán János örökösei nyomdája. 8r. 52, CLVI 1. ára 1 frt.) 

Pozsonyi útmutató, közhasznú üzleti naptár. Pressburger Wegweiser 
auf das Gemeinjahr 1891. Ein gemeinnütziger Geschäftskalender für Jeder
mann. (Pozsony. Angermayer Károly. 8r. 292 1. ára?) 

Protestáns árvaházi képes naptár az 1891. évre. Szerkeszti Farkas 
József. XVII. évfolyam. (Prot, arvaházi bizottság. 8r. 66 1. ára 30 kr.) 

Protestáns uj képes naptár 1891. évre. Szerkeszti Dúzs Sándor. 
XXXVII. évf. (Franklin-társ. nyomdája. 8r. 80 1. ára 50 kr.) 

Regélő bácsi naptára az 1891. évre. Egy nagy regénynyel és más 
olvasmányokkal. VII. évfolyam. (Méhner Vilmos. 8r. 160 1. ára 40 kr.) 

Somogy-kaposvári magyar népnaptár 1891. évre. Sokféle hasznos 
és mulattató olvasmánynyal és a megyében létező hivatalos czímtárral ellátva. 
Szerk. ifj. Tatár Péter. (Kaposvár. Hagelman Károly. 8r. 79 1. ára 30 kr.) 

Szegedi kis képes naptár 1891. közönséges évre. XIV. évfolyam. 
(Szeged. Traub B. és társa. 8r. 36, XXIV. 1. ára 18 kr.) 

Szegedi naptár 1891. közönséges évre. Érdekes olvasmányokkal és 
számos képpel. (Szeged. Várnai L. 8r. 42 1. ára 25 kr,) 

Székelyegyleti képes naptár az 1891-ik évre. Szerkeszti Szádeczky 
Lajos. X. évfolyam. (Franklin-társulat nyomdája. 8r. 80 1. ára 25 kr.) 

Székely naptár az 1891-ik 365 napból álló közönséges évre. Szer
keszti Lőcsey Sp. Imre. 49. évfolyam. (Maros-Vásárhely. Holczer Gyula. 8r. 
72 1. ára 20 kr.) 

Szent család képes naptára. Krisztus urunk születése után 1891. 
közönséges évre. Ő eminencziája, Magyarország herczeg-primásának leg-
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kegyelmesebb engedélyével közli annak nagyszabású beszédét : A munkás-
kérdésről. (Méhner Vilmos. 8r. 80 1. ára 30 kr.) 

Szent-István-Társulat naptára 1891. közönséges évre. A nép számára. 
31-ik évfolyam. (Szent-István-Társulat. 8r. 155 1. ára 30 kr.) 

Szülésznők zsebnaptára az 1891. évre. Szerkeszti Scbwarz Frigyes. 
(Franklin-társulat nyomdája. 8r. 80 1. ára 50 kr.) 

Szűz Mária kis képes népnaptára az 1891. évre. (Nagy-Kanizsa. 
Wajdits József. 8r. 36 1. ára ?) 

Tanári jegyzék-naptár 1890/91. tanévre. Felsőbb tanintézetek tanárai 
részére. (Kassa. Koczányi és Vitéz. 16r. ára 1 frt 20 kr.) 

Tanárok naptára az 1890/91. iskolai évre. Összeállította Kurucz Rezső. 
V. évfolyam. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 63 1. ára 80 kr.) 

Tanítók zsebnaptára az 1891. évre. Szerkeszti: György Aladár. XVI. 
évfolyam. (Légrády-testvérek. 16r. 158 1. és napló, ára 1 frt 20 kr.) 

Tanítónők jegyzék-naptára az 1890/91. iskolai évre. Harmadik évfolyam. 
(Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 129 1. és jegyzéknapló, ára 60 kr.) 

Tanítók zsebnaptára az 1890/91. iskolai évre. Harmadik évfolyam. 
(Pozsony. Stampfel Károly. 16r. 129 1. és jegyzéknapló, ára 60 kr.) 

Tanulók naptára az 1890/91. iskolai évre. Gymnasiumi és reáliskolai 
tanulók, valamint tanítóképző és gazdasági intézeti növendékek számára. 
Kilenczedik évfolyam. (Pozsony. Stampfel Károly. 8r. 64 1. ára 40 kr.) 

Tárcza-naptár 1891. évre. Kilenczedik évfolyam. (Pallas részv.-társ. 
32r. ára 24 kr.) 

Tárcza-naptár 1891. évre. (Méhner Vilmos, ára 20 kr.) 
Tárcza-naptár a művelt világ részére. 1891. XVIII. évfolyam. (Bécs. 

Perles Mór. 64r. ára 20 kr.) 
Tiszavidéki nagy képes naptár 1891. közönséges évre. XIU. évfolyam. 

(Szeged. Traub B. és Társa. N.8r. 52. 16 1. ára 25 kr.) 
Török-magyar naptár az 1891. közönséges évre. Szép képekkel. XIII. 

évfolyam. (Rózsa Kálmán és neje. 8r. 45 1. ára 25 kr.) 
Törvényhatósági naptár 1891-re. Harmadik évfolyam. Szerkesztette 

Toldy László. (Robicsek Zsigmond. N.8r. 506 1. ára 2 frt.) 
Trattner-féle nemzeti kalendáriom 1891. évre. (Rózsa Kálmán és 

neje nyomdája. 8r. 217 1. ára 60 kr.) 
Tűzoltók zsebkönyve 1891. évre. Szerkesztették Breuer Szilárd, Köhler 

István és Kálmán Géza. (Márkus Samu nyomdája. 8r. 244 1. ára 1 frt.) 
Új fali-naptár 1891. évre. (Franklin-társulat. 1 1. ára 20 kr.) 
Új honvédnaptár az 1891. évre. Szerkeszti Áldor Imre. (Franklin

társ, nyomdája. 8r. 80 1. ára ?) 
Ügyvédi zsebnaptár 1891. évre. Szerkeszté Szántó József. XV. év

folyam. (Pallas részv.-társ. 16r. 182, 156 1. és napló, ára 1 frt 40 kr.) 
Veszprémmegyei naptár. Közigazgatási, törvénykezési és társadalmi 

kalauz egész Veszprém vármegye területére az 189.1. évre. Szerk. V. Hullám 
József. (Veszprém. Krausz Ármin és fia. 8r. 147 1. ára 50 kr.) 

Víg czimbora képes naptára az 1891. közönséges évre. Sírva-vigadva 
cselekedte víg czimbora. VIII. évfolyam. (Méhner Vilmos. 8r. 56 1. ára 30 kr.) 
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Wajdits József kis képes magyar népnaptára 1891. évre. (Nagy-
Kanizsa. 8r. 36 1. ára ?) 

Wajdits József nagy képes magyar népnaptára J891. évre. (Nagy-
Kanizsa. 8r. 80, XVI 1. ára ?) 

Zala képes nap tára 1891. közönséges évre. Tartalmazza a naptár és 
irodalmi részen kívül, Zalamegyének közigazgatási és törvénykezési összes 
tiszti névsorát. Szerk. Cs. Palotai Ákos. (Nagy Kanizsa. Fischel Fülöp. 8r. 
64 1. ára 30 kr.) 

Zsebkönyv a magyar kir. csendó'rség számára. 1891. (Franklin-társu
lat nyomdája. 8r. 281 1. ára ?) 

Zsebnap tár tanítók számára az 1890/91. iskolai érve. (Pozsony. Stam-
pfel Károly. 8r. 136 1. ára?) 

Allgemeiner Arbei terkalender für das Jahr 1891. (Magyarorsz. álta
lános munkáspárt. 8r. 48 1. ára 25 kr.) 

Allgemeiner neu einger ich te ter Budapes ter Schreibkalender für das 
Gemeinjahr 1891. (Méhner Vilmos. 8r. 48 1. ára ?) 

Budapester Bote, Grosser Bilderkalender auf das Jahr 1891. (Méhner 
Vilmos. 8r. 119 1. ára 40 kr.) 

Bucsánszky's kleiner Kossu th-Kalender für das Gemeinjahr 1891. 
Mit vielen in den Text gedruckten Bildern. (Rózsa Kálmán és neje. N.8r. 
32 ]. ára 20 kr.) 

Caviar-Kalender 1891. V. Jahrgang. Von Jean qui rit. (Grimm Gusz
táv. 8r. 172 1. ára 1 frt.) 

Chr is t l icher Bilderkalender auf das Gemeinjahr 1891. (Méhner Vil
mos. 8r. 32 1. ára 20 kr.) 

Chr is t l icher Bilderkalender für das Jahr 1891. XLIII. Jahrg. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 32, 15 1. ára 20 kr.) 

Der Beobachter. Allgemeiner Stadt- und Landkalender auf das Jahr 
1891. (Temesvár. Steger Ernő. 4r. 77 1. ára ?) 

Hans Jörgel's humor is t ischer Café- und Gasthauskalender für das 
Jahr 1891. Redigirt von Franz Czukelter. (Neuwald Illés nyomdája. 8r. 132 1. 
ára 80 kr.) 

I l lus t r i r te r Bauernkalender für das Gemeinjahr 1891. (Felső-Őr. 
Schodisch Lajos. 8r. 39 1. ára ?) 

I l lus t r i r te r Marienkalender 1891. (Felső-Őr. Schodisch Lajos nyom
dája. 8r. 39 1. ára ?) 

I l lus t r i r te r p ro tes tan t i sche r Hauskalender für das Jahr 1891. 
(Hornyánszky Viktor nyomdája. 8r. 64 1. ára 30 kr.) 

I l lus t r i r te r Wersche tzer Hauskalender auf das Gemeinjahr 1891. 
(Versetz. Özvegy Kirchnerné nyomdája. 4r. 88 1. ára 30 kr.) 

Kalender des Siebenbürger Volksfreundes für das gemeine Jahr 1891. 
XXII. Jahrgang. (Nagy-Szeben. Michaelis és Seraphin. 16r. 58 1. ára 20 kr.) 

Ka tholischer Hauskalender 1891. (Felső-Eőr. Schodisch Lajos nyom
dája. 8r. 39 1. ára ?) 

Kleiner Bilderkalender auf das Jahi- 1891. (Méhner Vilmos. 8r. 
32 1. ára 20 kr.) 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. 1 
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Kleiner Bilderkalender für das Jahr 1891. XLIII. Jahrg. (Rózsa 
Kálmán és neje. 8r. 32, 15 1. ára 20 kr.) 

Kossuth-Kalender für das Gemeinjahr 1891. (Méhner Vilmos. 8r. 
32 1. ára 20 kr.) 

Kossuth-Kalender für das Gemeinjahr 1891. (Rózsa Kálmán és neje. 
8r. 32, 15 1. ára ?) 

Neu eingerichteter Pester Schreib- und Hauskalender auf das 
Gemeinjahr 1891. XXIV. Jahrg. (Rózsa Kálmán és neje. 8r. 34, 14 1. ára ?) 

Neuer Bilder Kalender für das Gemeinjahr 1891. (Felső-Őr. Schodisch 
Lajos nyomdája. 8r. 39 1. ára ?) 

Neuer illustrirter Volkskalender für Ungarn und Siebenbürgen auf 
das Jahr 1891. (Franklin-társ. nyomdája. 8r. 80 1. ára ?) 

Neuer Volkskalender für das Jahr 1891. II. Jahrgang. (Nagy-Szeben. 
Krafft W. nyomdája 8r. 144 1. ára ?) 

L. Schodisch's «Illustrirter Volkskalender» für das Gemeinjahr 1891. 
(Felső-Őr. Schodisch Lajos. 8r. 55 1. ára 20 kr.) 

Temesvárer Volks- und Hauskalender für Südungarn auf das Gemein
jahr 1891. (Temesvár. Steger Ernő. 4r. 77 1. ára ?) 

Evanjelicko lutheránsky kalendár na rok 1891. Rocnik III. (Luther
egylet. 8r. 67 1. ára 20 kr.) 

Kossuthovsky kalendár na rok 1891. (Rózsa Kálmán és neje nyom
dája. 8r. 32, 7 1. ára 20 kr.) 

Kresfansky obrázkowy kalendár na rok 1891. XXXVII. roénik. 
(Rózsa Kálmán és neje nyomdája. 8r. 32, 7 1. ára 20 kr.) 

Maly obrázkowy kalendár na rok 1891. XXXVIII. rocnik. (Rózsa 
Kálmán és neje nyomdája. 8r. 32, 7 1. ára 20 kr.) 

Novy domovy kalendár na rok 1891, Roőnik VI. (Rózsa Kálmán és 
neje nyomdája. 8r. 74, 11 1. ára ?) 

Novy maly obrázkowy kalendár na rok 1891. (Méhner V. 8r.32 1. ára ?) 
Obrázkovy kalendár rominy na obyöajni 1891. rok. (Méhner Vilmos. 

8r. 80 1. ára ?) 
Amicul poporului. Cälindariu pe anul 1891. íntocmit de Gr. Sima al 

lui Jón. (Nagy-Szeben. Krafft W. nyomdája 8r. 106 1. ára 50 kr.) 
Calendariu pe anulu 1891. (Arad. Görögkeleti román-egyházmegyei 

nyomda. 8r. 96 1. ára 30 kr.) 
Calendariulu «Aurorei» pre anulu 1891. (Szamos-Újvár. Aurora nyomda. 

8r. 38, 64 1. ára 30 kr.) 
Calendarul Calicului pe anul 1891. (N.-Szeben. Krafft W. 8r, 741. ára36kr.) 
Noul cälindar de casä pe anul 1891. (Brassó. Alexi nyomdája. 8r. 

57 1. ára 18 kr.) 
Bâlgarséi denêvnié kalindár za 1891-a gudina. uredén i izdádin ud 

Leopold Kossilkov. (Temesvár. Stéger Ernő nyomdája. 8r. 25 1. ára 50 kr.) 
Hrvatski ilustrovani koledar na god 1891. (Zágráb. Hartman L. 4r. 

250 1. ára 60 kr.) 
Katoliëki kolendar za godinu 1891. (Rózsa Kálmán és neje nyom

dája. 8r. 32 1. ára ?) 
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EGYHÁZI NÉVTÁRAK ÉS DIRECTORIUMOK 1891-re. 
Directorium officii divini usui fratrum Minorum provinciáé Hungáriáé 

reformatae s. Mariae pro anno 1891. (Pozsony. Wigand Frigyes nyomdája. 
8r. 156 I. ára ?) 

Directorium liturgicum ad usum fratrum Minorum strictioris obser-
vantiae provinciáé s. crucis Croatiae-Carnioliae pro anno 1891. (Rudolfswert. 
Szerzetrend. 8r. 52 1. ára ?) 

Directorium divini officii in usum fratrum Minorum s. Francisci 
strictioris observantiae provinciáé ss. Salvatoris in Hungária pro anno 1891. 
(Eger. Érseki lyceum nyomdája. 8r. 95 1. ára ?) 

Directorium Szatmáriense seu ordo Missas celebrandi et horas cano-
nicas recitandi pro a. 1891. (Szathmár. Nagy Lajos nyomdája. 8r. 133 1. ára ?) 

Directorium romano-nitriense pro anno 1891. juxta kalendárium per
petuum in usum dioecesis nitriensis. (Nyitra. Neugebauer Ferdinánd. 8r. 
135 1. ára ?) 

Névkönyve, A tiszáninneni ev. reformált egyházkerület, az 1890—91. 
évi statisztikai adatokból összeállította Mitrovics Gyula. (Sárospatak. Ev. ref. 
főiskola nyomdája. 8r. 58 1. ára ?) 

Névtára, A magyarországi kegyes tanílórend. az 1890—91-diki tanévre. 
(Hungária nyomda. 8r. 64 1. ára ?) 

Névtára, A pannonhalmi Szent-Benedek-rend, az 1891 —92-iki tanévre. 
(Győr. Surányi János nyomdája. 8r. 93 1. ára ?) 

Névtára, A zirci-, pilisi-, pásztói- és szentgotthárdi egyesült apátságokba 
keblezett ciszterci kiváltságos rend személyzetének, az 1891—92. tanévre. 
(Pécs. Taizs József nyomdája. 8r. 51 1. ára ?) 

Névtára, A szombathelyi püspöki megye papságának. 1891. (Szombat
hely. Bertalanffy József nyomdája. 8r. 218 1. ára ?) 

Schematismus cleri archidioecesis strigoniensis pro a. 1891. (Eszter
gom. Buzárovits Gusztáv nyomdája. 8r. 284, 43 1. ára ?) 

Schematismus cleri archidioecesis colocensis ad annum 1891. (Kalocsa. 
Malaiin Antal nyomdája. 8r. 146, 64 1. ára ?) 

Schematismus cleri archidioecesis agriensis ad annum 1891. (Eger. 
Érseki lyceum nyomdája. 8r. 196, 32 1. ára ?) 

Schematismus cleri archidioecesis zagrabiensis pro anno 1891. (Zágráb. 
Albrecht Károly nyomdája. 8r. 282 1. ára ?) 

Schematismus cleri dioecesis alba-regalensis ad annum 1891. (Székes-
Fehérvár. Számmer Kálmán nyomdája. 8r. 144 1. ára ?) 

Schematismus cleri dioecesis cassoviensis ad a. 1891. (Kassa. Werfer 
Károly. 8r. 276, XXVII 1. ára ?) 

Schematismus cleri dioecesis magno-varadinensis latinorum pro anno 
1891. (Nagyvárad. Lang József nyomdája. 8r. 146, 16 1. ára ?) 

Schematismus cleri graeci ritus catholicorum dioecesis munkácsensis 
ad a. 1891. (Ungvár. «Kelet»-nyomda. 8r. 246, 36 1. ára ?) 

Schematismus dioecesis neosoliensis pro a. 1891. (Beszterczebánya. 
Machold Fülöp nyomdája. 8r. 121 1. ára ?) 

I* 
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Schematismus cleri dioecesis nitriensis pro anno 1891. (Nyitra. 
Huszár István nyomdája. 8r. 115 1. ára ?) 

Schematismus cleri dioecesis quinque-ecclesiensis ad annum 1891. 
(Pécs. Püspöki lyceum nyomdája 8r. 187, 47 1. ára ?) 

Schematismus dioecesis scepusiensis pro anno 1891. (Szepes-Váralja. 
Püspöki nyomda. 8r. 182 1. ára ?) 

Schematismus cleri dioecesis weszprimiensis ad annum 1891. (Wesz-
prém. Kompolthy Tivadar nyomdája. 8r. 232, 21 1. ára ?) 

Schematismus canonicorum regularium sacri candidi ac exemti ordi
nis Praemonstratensis r. praepositurae S. Joannis Baptistáé de Castro Jáazó 
ad annum scholasticum 1891—92. (Kassa. Ries Lajos nyomdája. 8r. 216 1. ára ?) 

Schematismus provinciáé s. Joannis a Capistrano ordinis minorum s. 
Francisci reguláris observantiae ad annum 1891. (Bagó Márton és fia nyom
dája. 8r. 40, XII 1. ára ?) 

Schematismus provinciáé ss. Salvatoris in Hungária ordinis Minorum 
s. Francisci strictioris observantiae pro a. 1891. (Eger. Érseki lyceum nyom
dája. 8r. 60 1. ára ?) 

Schematismus reformatae provinciáé Hungáriáé, nunc sanctae Mariae 
nuncupatae. ordinis Minorum s. Francisci ad annum 1890—9J. (Pozsony. 
Wigand. F. Károly nyomdája. 8r. 46, XVIII, 19 1. ára?) 

Schematismus ordinis s. Joannis de Deo provinciáé hungaricae ab 
immaculata virgine deipara nuncupatae pro anno 1891. (Pozsony. Wigand 
Frigyes nyomdája. 8r. 29 1. ára ?) 

Schematismus provinciáé s. Crucis Groatiae-Carnioliae ordinis Minorum 
s. Francisci strictioris observantiae ineunte anno 1891. (Laibach. Szerzetrend. 
8r. 30 1. ára ?) 

Siematismulu cleru alu diecesei románesci greco-catolice. a Lugosiului 
pre anulu 1891. (Lúgos. Wenczely János és fia nyomdája. 8r. 142 1. ára ?J 

ISKOLAI ÉRTESÍTŐK AZ 1890—91. TANÉVRŐL. 

Az alsó-lendvai államsegélylyel fentartott polgári fiúiskola XIX-ik 
értesítője az 1890—91. iskolai évről. Szerkesztette: Kiss Dénes, igazgató. 
(Keszthely. Nobel Ignácz. 8r. 34 1.) 

Az alsó-metzenzéfi iparos-tanoncziskola értesítői megszűntek. 
Az aradi királyi főgymnasiumnak és az ezzel összekapcsolt állami 

főreáliskolának értesítője az 1890—91. iskola évről. Közli : Kövesdi Ignácz 
ideiglenes igazgató. (Arad. Az aradi nyomda-társaság. 8r. 139 1.) (Értekezés : 
Dr. Simonkai Lajos : Részlet városunk és megyénk növényvilágából.) 

Az államilag segélyezett aradvárosi kereskedelmi akadémia hatodik 
évi jelentése az 1890—91. iskolai évről. Közli : Ábrái Lajos, igazgató. (Arad. 
Gyulai István. 8r. 106, 1 1.) 

A pestmegyei ágost. hitv. ev. esperesség pártfogása alatt álló aszódi 
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evang. négyoszlályú gymnasium értesítője az 1890—91. iskolai évről. Közzé
teszi : Dr. Biatsy József. e. é. igazgató. (Franklin-társulat. 8r. 32 1.) 

A Baja városi polgári fiúiskola és a vele kapcsolt alsófokú kereske
delmi és ipariskola értesítője az 1890—91. (IX.) tanévről. Közli: az igazgató. 
(Baja. Nánay Lajos. 8r. 40 1.) 

A cisterci rend bajai kath. főgymnasiumának értesítője 1890—91. 
(Baja. Kollár Antal és fia. 8r. 123 1.) (Értekezés: Dr. Kapossy Endre: Pau-
sanias és útleírása különösen mint műtörténeti forrás.) 

A bajai róm. kath. népiskoláknak értesítője az 1890—91. tanévben. 
XI. (Baja. Streintz Gyula. 8r. 56 1.) 

A bajai m. kir. áll. tanítóképző-intézet XVIII. értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli : Dr. Bartsch Samu igazgató. (Baja. Kollár A. és fia. 8r. 35 1.) 

A bajai izr. hitközség elemi felső leány- és polgári iskolájának tizedik 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette : a tanítótestület. (Baja. Nánay 
Lajos. 8r. 32 1.) 

Évi tudósító a miasszonyunkról nevezett iskolanénék vezetése alatt 
álló bajai róm. katb. leánytanoda növendékeinek viseletéről és előhaladásá-
ról az 1890—91. tanévben. XX. (Kalocsa. Malatin Antal. 8.r. 19 1.) 

Értesítvény a balassa-gyarmati római kath. elemi leányiskoláról az 
1890—91-ik év végén. (B.-Gyarmat. Kék László. 8r. 6 1.) 

A b.-gyarmati római katholikus elemi iskola ötvenhetedik értesítője 
az 1890—91-ik tanévről. (B.-Garmat. Kék László. 8r. 8 1.) 

XVII. évi értesítő a b.-gyarmati állami elemi népiskola .1890—91-ik 
tanévéről. Közli: Kemény Gábor igazgató. (B.-Gyarmat. Kék László. 8r. 111.) 

A b.-gyarmati polgári fiúiskola tizenhatodik évi értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli : Tomeskó Nándor igazgató (B.-Gyarmat. Kék László. 8r. 25 1.) 

A b.-gyarmati polgári leányiskola kilenczedik évi értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli : Tomeskó Nándor igazgató. (B.-Gyarmat. Kék László. 8r. 18 1.) 

A b.-gyarmati izr. elemi népiskola értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közli : Brett Mór igazgató. (B.-Gyarmat. Kék László. 8r. 21 1.) 

(Balázsfalva.) Program' a gimnasiului superioru, Preparandiei. Női
méi sí scolei poporale de fetitie din Blasiu pre anulu scolasticu 1890—91. 
compusa de Alesandru Micu directoru gimnasialu. (Balázsfalva. Püspöki ny. 
8r. XVI, 96 1.) (Értekezés : Groze C. B. : Din istori'a literaturei románé.) 

A bánffihunyadi m. kir. állami polgári fiú-, felső leány- és elemi 
iskolák értesítője az 1890—91-ik tanévről. XVII. év. Szerkesztette: Koleszár 
Lajos, igazgató. (Kolozsvár. Ajtai K. Albert. 8r. 73 1.) 

A bártfai róm. kath. gymnasium értesítője az 1890—91-ik tanévről. 
Közzéteszi : Marszina Győző, igazgató. (Bártfa. Blayer M. 8r. 40 1.) 

A békés-csabai ág. hitv. ev. algymnasium XXVI-ik értesítője 1890—91. 
Közli : Horváth János igazgató. (Békés-Csaba. Lepage Lajos. 8r. 42 1.) 

A békési evang. reform. VI. osztályú gymnasium 1890—91-ik évi 
értesítője. Közli : Osváth Ferencz igazgató. (Békés. Povázsay László. 8r. 24 1.) 

Értesítvény a belényesi gör. kath. főgymnasíumról s a vele egybe
kötött alsóbb tanodáról 1890—91. tanévre. Programa gimnasiului sup. gr. 
cat. si a scóleru normali din Beiusiu pre anulu scol. 1890—91. Redacta de 
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Joanu Buteanu directoru si profesoru. (Nagyvárad—Belényes. Rosenbaum 
Vilmos. 8. r. 146 1.) (Értekezés : Coriolanu Ardeleanu. Din istoria poporului 
românu.) 

A beregszászi polg. fiúiskola 1890-ben megszűnt és reáliskolának 
adott belyet. 

A beregszászi állami alreáliskola I. évi értesítője. 1890—91. Közli 
Ormay Sándor igazgató. (Beregszász. Farkas Kálmán. 8r, 62 1.) 

A beregszászi állami polg. leányiskola értesítője az 1890—91. tan
évről. Szerkesztette: Engelthaler Róza igazgató. (Beregszász. «Haladás.» 
8r. 33 1.) 

Értesítő a beszterczebányai m. kir. állami felsőbb leányiskola 1890— 
91-ik tanévéről. Nyolczadik évfolyam. Közli : Gerevich Emil igazgató. (Besz-
terczebánya. Singer J. 8r. 54 1.) 

(Besztercze.) Jahresbericht der Ackerbauschule zu Bistritz pro 1890 — 91. 
(Besztercze. Botschar Tivadar. 8r. 20 1.) 

(Besztercze.) Programm des evangelischen Obergymnasiums A. B. und 
der damit verbundenen Lehranstalten, dann der evangelischen Mädchenschule 
A. B. zu Bistritz. Am Schlüsse des Schuljahres 1890—91. veröffentlicht von 
Georg Fischer Gyinnasialdirektor. (Besztercze. Botschar Tivadar. 4r. 64 1.) 
(Értekezés : Julius Orendi : Marcus Terentius Varró, die Quelle zu Livius 
VII, 2.) 

A beszterczei államilag segélyezett polgári fiúiskola értesítője az 
1890—91. tanévről. Szerkesztette Czvajna József igazgató. (Besztercze. Botschar 
Tivadar. 8r. 47 1.) 

Értesítés a beszterczei m. k. áll. elemi népiskola jelen 1890—91. 
tanév zárvizsgálatairól. (Besztercze. Botschar T. 8r. 3 1.) 

A beszterczebányai ág. h. ev. algymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi : Varga Mihály e. i. igazgató. (Beszterczebánya. Machold 
Fülöp. 8r. 29 1.) 

A beszterczebányai kir. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi: Szakmáry József, igazgató (Beszterczebánya. Singer J. 
8r. 86 1.) (Értekezések : 1. Faith Mátyás : A szórend fontossága a német 
nyelvben. 2. Petricskó Jenő : Selmeczbánya vidékének myriopodái.) 

A bethleni állami elemi népiskola értesítője az 1890—91-ik tanév 
végén. Kiadta : Szabó Sándor, igazgató-tanító. (Deés. Demeter és Kiss. 
8r. 11 lap.) 

A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye bonyhádi algym-
nasiumának értesítője az 1890—91-iki tanévről. Közzéteszi : Gyalog István 
igazgató. (Bonyhád. Fein T. 8r. 36 1.) 

XV-a a programä a gimnasiului public gr. or. román din Brad pe 
anul scolastic 1890—91. publicatä de Vasile Dämian, protopresbiter si direc-
tor. (Szeben. Egyházmegyei nyomda. 8r. 30 1.) 

A Brassó belvárosi r. kath. főelemi tanoda VII. értesítője az 1890—91. 
tanévről. Kiadta : Biró Sándor vezető-tanító. (Brassó. Alexi. 8r. 25 1.) 

(Brassó.) Programm des evangelischen Gymnasiums A. B. zu Kron-
tadt und der damit verbundenen Lehranstalten. Am Schlüsse des Schuljahres 
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1890—91. veröffentlicht von Ludwig Korodi, Rektor. (Brassó. Gött János és 
fia. 4r. 56 1.) (Értekezés : Netoliczka Oszkár : Zu Heines Balladen und 
Romanzen.) 

A brassói róm. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
(Brassó. Alexi. 8r. 84 1.) (Értekezés : Körösi György : Az ember tragoediájá-
nak szerkezete.) 

A brassói m. kir. állami közép-faipariskola értesítője az 1890—91. 
tanévről. Szerkesztette Orbán Ferencz igazgató. (Brassó. «Közművelődés.» 
8r. 64 lap.) 

A brassói magyar királyi állami polgári leány- és elemi iskolák XVI. 
értesítője az 1890—91. tanév végén, visszapillantással a polgári leányiskola 
tiz éves múltjára. (Brassó. «Közművelődés.» 8r. 80 1.) 

A brassói m. kir. állami főreáliskolának hatodik évi értesítője az 
1890—91. tanévről. Szerkesztette : Rombauer Emil, kir. igazgató. (Brassó. 
«Közművelődés. 8r. 76 1.) (Értekezés : Hoffmann Frigyes : Toldi szerelme 
forrásai.) 

A brassói m. kir. állami kereskedelmi akadémiai (VI.) értesítője az 
1890—91. tanévről. Szerkesztette : Orbán Ferencz igazgató. (Brassó. «Köz
művelődés. 8r. 70 1.) (Értekezés : Szabó Nándor : Brassótól Fiúméig.) 

(Brassó.) A XXVII programa a gimnasiuluï mare publicü românu de 
religiunea ort. rësariténa din Brasovu si a celorlalte scóle secundare si 
primäre ïmpreunate eu gimnasiulïi pe anulii scolasticü 1890—91. (Brassó. 
Muresianu A. 8r. 92 1.) 

(Budapest.) A magy. kir. országos minta-rajziskolának és rajztanár
képzőnek értesítője az 1890—91. tanévről. Közli : Keleti Gusztáv igazgató. 
(Franklin-társulat. 8r. 48 1.) 

(Budapest.) Dr. László Mihály nyilvános főgymnasiuma és nevelő
intézete. Értesítő az 1890—91 tanévről. Közli: Dr. László Mihály intézet
tulajdonos és igazgató. XIV. évfolyam. (Franklin-társulat. 8r. 56 1.) (Érte
kezés : Koltai A. Virgil : Nemzeti irodalomtörténetünk korszakos felosztásáról.) 

(Budapest.) Tudósítvány Fekete József nyilv. főgymnasiumi tanár négy 
osztályú nyilvános algymnasiumáról és főgymnasiummal egybekapcsolt nevelő
intézetéről, az 1890—91. tanévben. (Bartalits Imre. 8r. 37 1.) 

(Budapest.) A m. kir. iparművészeti iskola értesítője az 1890—91-iki 
tanévről. Közli : Keleti Gusztáv igazgató. (Franklin-társ. 8r. 56 1.) 

(Budapest.) Az országos magy. kir. zene- és színművészeti akadémia 
évkönyve az 1890—91. tanévről. Szerkesztették: Dr. Harrach József és 
Dr. Váradi Antal titkárok. (Athenaeum. 8r 133 1.) 

A «magyar zeneiskola» (Budapest, V. váczi-körút 16. sz. II. 52.) évi 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette: Weszely Ödön. titkár. Har
madik évfolyam. (Rózsa K. és neje. 8r. 41 1.) (Értekezés: id. Ábrányi Kornél: 
Zene és zenészeti nevelés.) 

(Budapest.) A nemzeti zenede növendékeinek érdemsorozata az 
1890—91. tanévben. (Rózsa K. és neje. 8r. 42 1.) 

(Budapest.) Az országos nőképző-egylet tanintézetének értesítője az 
1890—91. tanévről. (Fanda József. 8r. 55 1.) 
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(Budapest.) Raportul generál al societatii de lecturä «Petru Maior» 
a tinerimii romane delà universitatea din Budapesta pe anul scolastic 
1890—91. (Nagyszeben. Részvénytársasági nyomda. 8r. 17 1.) 

(Budapest.) A fővárosi községi iparrajziskola tudósítványa az 1890—91. 
tanév végén. Szerkesztette Vidéky János igazgató. (Pesti könyvnyomda
részvénytársaság. 8r. 52 1.) 

(Budapest.) A m. kir. tanárképző intézeti gyakorló főgymnasium érte
sítője az 1890—91. időszakról. Közzéteszi : Volf György id. igazgató. (Athe-
naeum. 8r. 37 1.) (Értekezés : Az oktatás és a tanterv elméletéhez.) 

Tudósítvány a kegyes-tanítórendiek budapesti főgymnasiumáról az 
1890—91. tanévben. («Hunyadi Mátyás» intézet. 8r. 305 1.) (Értekezés: Takáts 
Sándor dr. : Benyák Bernát és a magyar oktatásügy.) 

A budapesti országos rabbiképző intézet értesítője az 1890—91-iki 
tanévről. (Pozsony. Alkalay Adolf. 8r. 139. 36 1.) (Értekezés : Dr. Kaufmann 
Dávid : Okmányok Wertheimer Sámson élettörténetéhez.) 

Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Budapest für das Schul
jahr 1890-1891. (Pozsony. Alkalay Adolf. 8r. Í4S, 36 1.) (Értekezés: 
Dr. Kaufmann Dávid : Urkundliches aus dem Leben Sámson Wertheimers.) 

Értesítő a budapesti állami közép-ipariskola 1890—91. tizenkettedik 
tanévéről, szerkesztette Hegedűs Károly igazgató. (Pallas. 8r. 161 1.) 

A budapesti izr. tanítóképző-intézet 1890—91. évi értesítője nem 
jelent meg. 

A budapesti kereskedő ifjak társulata esti szaktanfolyamának értesítője 
az 1890—91. tanévről. (Buschmann F. 8r. 16 1.) 

A budapesti kereskedelmi akadémia harmincznegyedik évi jelentése 
az 1890—91-iki tanév végén. Közli : Dr. Ghyczy Géza igazgató. (Pesti könyv-
nyomda-részv.-társ. 8r. 77 1.) (Értekezések : 1. Koós Gábor : A kávéról. 
2. Simonyi Jenő : A magyar alföld természetes főútjai és az alföldi városok 
helyzete.) 

A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem almanachja MDCCGLXC 
—XCI. évről. (Egyetemi nyomda. 8r. 142 1.) 

A budapesti ág. hitv. evang. főgymnasium értesítője az 1890—91-iki 
iskolai évről. Közzéteszi : Böhm Károly, e. i. igazgató. (Franklin-társ. 8r. 
65 1.) (Értekezés : Dr. Petz Gedeon : Az idegen nyelvek tanításának mód
szeréről.) 

Értesítő a budapesti református főgymnasiuniról az 1890—91-ik tan
évben. Szerkesztette Vámossy Mihály igazgató. (Buschmann F. 8r. 79 1.) 

Értesítő a budapesti m. kir. állami felsőbb leányiskola 1890—91-iki 
iskolaévéről. Közli Berecz Antal igazgató. (Fanda József. 8r. 85 1.) 

Értesítő a budapesti nyilvános siketnémák magán tan- és nevelő
intézetéről az 1890—91. tanévben. Közli: Frim Antal, int. tulajdonosa. 
(Burián Mór. 8r. 18 1.) (Értekezés : Frim Antal : A siketnéma oktatás sikere.) 

Budapest fővárosi I. kerületi községi nyilvános polgári leányiskola 
tizedik értesítője az 1890—91. tanév végével. Szerkesztette : Pora Ferencz 
igazgató. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 8r. 65 1.) (Értekezések : 1. Baróti 
Lajos: Budavári régiségek. 2. Gruber Nándor: A számok oszthatósága. 
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8. Pora Ferencz : A magyar nyelv kincses ládájából. 4. Sajóhelyi Béla : Az 
aranycsinálók és a bölcsek köve.) 

A budapesti II. kerületi kir. egyetemi katholikus fó'gymnasium s a 
vele kapcsolatos m. kir. Ferencz József-nevelőintézet évi értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi: Lutter János a fó'gymnasium igazgatója. (Franklin-társ. 
8r. 90 1.) (A budapesti II. ker. m. kir. kath. fó'gymnasium tanári könyvtá
rának lajstroma.) 

A budapesti II. ker. állami tanítónőképezde az 1890—91. tanévben 
nem adott ki értesítőt. 

A budapesti II. ker. kir. kath. főgymnasiummal kapcsolatos magyar 
királyi Ferencz József-nevelő-intézet évi értesítője az 1890—91-iki tanévről. 
Szerkesztette dr. Erődi Béla nevelőintézeti kormányzó. (Franklin-társulat. 
8r. 65 1.) (Értekezéz : Dr. Erődi Béla : Külföldi internatusok. I. Az olasz
országi convictusok.) 

A budapesti II. ker. nyilvános községi, polgári és középkereskedelmi 
iskola tizennyolczadik értesítője az 1890—91. tanév végével és V. jelentés a 
II. ker. közs. alsó fokú kereskedelmi iskoláról. Szerkesztette : Lengyel Sándor 
igazgató. (Pesti könyvnyomda r.-társ. 8r. 84 1.) (Értekezés : Lengyel Sándor : 
A hasonló algebrai képletek levezetése.) 

Budapest fővárosi II. ker. községi nyilvános polgári leányiskola tizen
hatodik tudósítványa az 1890—91. tanévről. Szerkesztette Kozma Gyula 
igazgató. (Pesti könyvnyomda-r.-társ. 8r. 57 1.) (Értekezés : Csapodi István dr. : 
Az iskoláslányok sápadtsága.) 

A budapesti II. kerületi állami reáliskolának harminczötödik évi 
jelentése az intézet fönállásának 36. évében, az 1890 — 91. tanév végén. 
Szerkesztette Mayer József kir. igazgató. (Pesti könyvnyomda r.-társ. 8r. 
99 I.) (Heller Ágost : Dr. Schenzl Guidó emléke.) 

Budapest fővárosi III. ker. községi polgári leányiskola első értesítője 
az 1890—91. tanévről. Szerkesztette dr. Göőz József h. igazgató. (Pesti 
könyvnyomda-r.-társ. 8r. 38 1.) 

Budapest fővárosi III. kerületi nyilvános községi polgári fiúiskola 
tizenkilenczedik értesítője az 1890—91. iskolai év végével. Közli Halász 
Gyula igazgató. (Pesti könyvnyomda r.-társ. 8r. 39 1.) 

A Budapest fővárosi IV. kerületi (belvárosi) községi nyilvános főreál
iskola harminczhetedik értesítője az 1890—91. tanév végén. Szerkesztette 
Báthory Nándor h. igazgató. (Pesti könyvnyomda r.-társ. 8r. 150 1.) (Érteke
zések : 1. Császár Károly : A kamatláb meghatározása. 2. Berkes Imre : 
Dr. Császár Károly.) 

Budapest fővárosi IV. kerületi községi nyilvános polgári leányiskola 
huszonegyedik értesítője az 1890—91. tanév végével. Szerkeszté Sztojanovits 
István igazgató. (Pesti könyvnyomda-r.-társ. 8r. 40 1 ) 

A budapesti V. kerületi állami főreáliskolának tizenkilenczedik évi 
értesítője. Az 1890—91. tanév végén. Szerkesztette Hofer Károly kir. igazgató. 
(Légrády testvérek. 8r. 90 1.) 

A budapesti V. ker. nagy korona-ulcza 13. sz. a. nyilvános polgári 
és kereskedelmi iskolának értesítője az 1890—91. iskolaévről. Közli Aranyosi 
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Miksa igazgató. (Márkus Samu. 8r. 46 1.) (Értekezés : Braun Sándor : A 
vámszerződés.) 

A budapesti V. kerületi kir. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. Közli : dr. Corzan-Avendano Gábor igazgató. (Id. Poldini Ede 
és társa. 8r. 70 1.) (Értekezések : I. Kurcz Antal : Az élet és aesthetica. 2. 
Dr. Némethy Géza: Cicero de finibus ez. munkája az iskolában.) 

Budapest fővárosi V. kerületi községi nyilvános polgári leányiskola 
tizenötödik értesítője az 1890-91. tanév végével. Szerkesztette dr. Gyulay 
Béla igazgató. (Pesti könyvnyomda-r.-társ. 8r. 43 1.) 

A budapesti VI. kerületi állami reáliskola első évi értesítője az 
1890 —91. tanév végén. Szerkesztette Hofer Károly királyi igazgató. (Légrády 
testvérek. 8r. 29 1.) 

Budapest fővárosi VI. kerületi községi nyilvános polgári leányiskola 
barmadik értesítője 1890—91. Szerkesztette Oldal János igazgató. (Pesti 
könyvnyomda-r.-társ. 8r. 32 1.) 

A Budapest fővárosi VI. kerületi nyilvános községi polgári fiú- és 
középkereskedelmi iskola buszonegyedik értesítője az 1890—91. tanév végén 
és V. jelentés a VI. ker. közs. alsófokú kereskedelmi iskoláról. Szerkesztette 
Roller Mátyás igazgató. (Pesti könyvnyvmda-r.-társ. 8r. 81 1.) (Értekezés : 
Téesz János : Hazánk kereskedése a Balkán államokkal.) 

A budapesti VII. kerületi m. kir. állami gymnasium tizedik évi érte
sítője az 1890—91. iskolai évről. Közli Köpesdy Sándor igazgató. (Franklin
társulat. 8r. 87 1.) (Értekezések : 1. Kempf József : Kik válaszszák és kik ne 
válaszszák a görög nyelvet ? 2. Kempf József : Homéros Iliásának negye
dik éneke.) 

Budapest fővárosi VII. kerületi községi nyilvános polgári leányiskola 
tizennyolezadik értesítője az 1890—91. tanév végével. Szerkesztette Vajdafy 
Ernő igazgató. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 8r. 47 1.) 

Budapest fővárosi VII. kerületi nyilvános községi polgári fiúiskola 
második értesítője az 1890—91. iskolai év végével. Szerkesztette Lád Károly 
id. igazgató. (Pesti könyvnyomda-részvény-társ. 8r. 39 1.) 

A Budapest fővárosi VIII. kerület (józsefvárosi) községi nyilvános 
főreáliskola buszadik tudósitványa az 1890—91. tanév végén. Szerkesztette 
Felsmann József igazgató. (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8r. 101 1.) 
(Értekezés : Kleiszner Rezső : Villanyos naptáróra.) 

Budapest fővárosi VIII. kerületi községi nyilvános polgári leányiskola 
tizedik értesítője az 1890—91. tanév végével. Szerkeszté Wittinger János 
igazgató. (Pesti könyvnyomda-részvény-társ. 8r. 38 1.) 

A Budapest fővárosi IX. kerületi nyilvános községi polgári és közép
kereskedelmi iskola tizenötödik tudósitványa az 1890—91. tanév végével és 
V. jelentés a IX. kerületi községi alsófoku kereskedelmi iskoláról. Szerkesz
tette Fillinger Károly igazgató. (Pesti könyvnyomda-r.-társ. 8r. 87 1.) 

A csáktornyai községi elemi népiskola értesítője az 1890—91. tan
évről. XXII. évfolyam. Közli Jeney Gusztáv, igazgató-tanító. (Csáktornya. 
Fischel Fülöp. 8r. 32 1.) 

A csáktornyai m. kir. állami tanítóképző-intézet 1890—91-iki év-
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könyve. Szerkesztette : Margitai József igazgató. (Csáktornya. Fischel Fülöp. 
4r. 38 I.) 

A csáktornyai államilag segélyezett községi nyilvános polgári fiú
iskola tizenkilenczedik értesítője az 1890—91. iskolai évről. Szerkeszté Pálya 
Mihály igazgató. (Csáktornya. Fischel Fülöp. 8r. 40 1.) (Értekezés : Zrínyi 
Károly : A Wesselényi-féle összeesküvés.) 

A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91-ik tan
évről. Közli Imets F. Jákó igazgató. (Csik-Szereda. György Jakab Márton. 
8r. 79 1.) (Értekezés : Fülöp Árpád : A görög nyelv ügye gymnasiumainkban.) 

A csongrádi államilag segélyezett alsófokú ipariskola értesítője az 
1890—91. iskolai évről. Közzéteszi: Farkas Béla igazgató. (Szentes. Sima 
Ferencz. 8r. 24 1.) 

A csongrádi államilag segélyezett községi polgári fiúiskola értesítője 
az 1890—91. tanévről. Közzéteszi : Farkas Béla igazgató. (Csongrád. Schvarcz 
S. 8r. 28 1.) 

A csurgói ev. ref. főgymnasium (XXVII.) IX. évi értesítője az 
1890—91. tanévről. Közli dr. Vida Károly igazgató. (Nagy-Kanizsa. Fischel 
Fülöp. 8r. 61 1.) 

A czeglédi m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola huszonkettedik 
évi értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette : Elefánti József igazgató. 
(Czegléd. Piros József és társa. 8r. 44 1.) 

A debreczeni kereskedelmi akadémia és a vele kapcsolatos alsófokú 
kereskedelmi iskola értesítője az 1890—01. tanévről. A tanintézet fönn
állásának harminczkettedik évében. Közzéteszi dr. Bayer Ferencz igazgató. 
(Debreczen. Városi nyomda. 8r. 163 1.) (Értekezés : dr. Vedrődi Viktor : A 
végy elemzési gyakorlatokról.) 

A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet évkönyve 1890-ik évről. 
Szerkesztette Domokos Kálmán igazgató. (Debreczen. Városi nyomda. 8r. 122 1.) 

Értesítő a kegyes tanítórendiek debreczeni algymnasiumáról 1890—91. 
iskolai évben. Közli : Cserhalmy József igazgató. (Debreczen. Városi nyomda. 
8r. 104 1.) (Értekezés : B. Balogh Szilárd : Az aisoposi és Fáy-féle mesék 
összehasonlítása.) 

Értesítő a reformátusok debreczeni főiskolájában a tanítóképezdéről 
és az elemi iskoláról az 1890—91. iskolai évről. Szerkesztette Joó István 
igazgató. (Debreczen. Városi nyomda. 8r. 90 1.) 

1890—91-idi évkönyv a debreczeni ev. ref. főiskola akadémiai tan
szakairól. Összeállította : dr. Kársa István, e. é. akad. igazgató. (Debreczen. 
Városi nyomda. 8r. 136 1.) 

Debreczen sz. kir. város alsófokú ipariskolája az 1890—91. iskolai 
évről értesítőt nem adott ki. 

Debreczen sz. kir. város főreáliskolájának tizennyolczadik évi érte
sítője az Í890—91. tanévről. Közli Fazekas Sándor igazgató. (Debreczen. 
Városi nyomda. 8r. 83 1.) 

Jelentés a debreczeni ev. ref. egyház Valics Antalné iskolával egyesített 
nyolczosztályú leánynevelő-intézetéről és varró-osztályáról az 1890—1891. 
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iskolai év végén. XVII. évfolyam. Szerkesztette Dóczy Gedeon igazgató. 
(Debreczen. Városi nyomda. 8r. 31 1.) 

A debreczeni római katbolikus népiskolák növendékeinek érdem
sorozata az 1890—91. tanév végén. CDebreczen. Városi nyomda. 8r. 24 1.) 

A debreczeni ref. főgymnasium értesítője az 1890—91. iskolai évről. 
Közzéteszi: Tüdős János igazgató. (Debreczen. Városi nyomda. 8r. XXXI. 88 1.) 
(Értekezés : Nagy Zsigmond : Schiller ifjúkori drámái.) 

A deési ev. ref. elemi leányiskola értesítője az 1890 —91-iki tanév
ről. (Deés. Demeter és Kiss. 8r. 4 1.) 

A deési ev. ref. elemi fiúiskola értesítője az 1890—91-ik tanévről. 
Szerkesztette : Szentesi Áron iskola-igazgató. (Deés. Demeter és Kiss. 8r. 7 1.) 

A deési izraelita bitközség magyar tannyelvű VI. oszt. elemi fiú
iskola VII-ik tanévi értesítője az 1890—91-ik tanévről. Közli : Klein Ignácz, 
igazgató-tanító. (Dées. Demeter és Kiss. 8r. 16 1.) 

Értesítés a deési római katbolikus elemi fiu- és leányiskola személy
zetéről, tantárgyairól stb. az 1890—91-ik tanév végén. (Deés. Demeter és 
Kiss. 8r. 6 1.) 

A dévai magyar királyi állami főreáliskola XX-ik évi értesítője. Közzé
teszi : Téglás Gábor igazgató. (Déva. Hirsch Adolf. 8r. 77 1.) (Értekezés : 
Téglás Gábor : Séta a dévai múzeumban.) 

A cisterci rend egri kath. főgymnasiumának értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. Közli Szvorényi József igazgató. (Eger. Érseki lyceumi nyomda. 
8r. 146 1.) (Értekezések : 1. Török Konstant : Faludi Ferencz. 2. Vrabély 
Márton : A Mátra növényföldrajzi ismertetése.) 

Az egri magy. kir. állami alreáliskola 1890—91-ik (első) évi értesí
tője. Közli : Orlovszky István igazgató. (Eger. Kohn D. 8r. 44 1.) 

Az egri érseki joglyceum évkönyve az 1890—91. tanévről. XI. évi 
folyam. (Eger. Érseki lyceumi nyomda. 8r. 22 1.) 

Az eperjesi kir. kath. főgymnasium 1890—91. tanévi értesítője. 
Közzéteszi : Schlott Gyula igazgató. Két nyomatott képmelléklettel. (Eperjes. 
Kósch Árpád. 8r. 140 1.) (Értekezés : Latkóczy Mihály : A humanismus egy 
elfeledett nőalakja.) 

Az eperjesi ág. hitv. ev. kerületi collegium érlesítője az 1890—91. 
iskolai évről. (Eperjes. Kósch Árpád. 8r. lóO 1.) (Értekezés: Gamauf György: 
A komikum.) 

Az érsekújvári róm. kath. gymnasium értesítője az 1890—91. tan
évről. Közli Felix János igazgató. (Érsekújvár. Winter Zsigmond. 8r. 40 1.) 

Az erzsébetvárosi róm. kath. raphaeli gymnasium értesítője az 
1890—91. tanévről. Közli: László Dávid igazgató. (Erzsébetváros. Kotzauer 
Dániel. 8r. 42 1.) 

(Eszék.) Programm kralj. velike realke u Osieku za skolsku godinu 
1890—91. (Eszék. Pfeiffer Gyula. 8r. 70 1.) (Értekezések: 1. P. Nénin: 
Geometrijske zadaée kao primjeri za riesavanje jeduaeba. 2. I. Forko : 
Molitvenici i pjesmotvor o Sv. Alojsiju. otca Anluna Kanizlica.) 

Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek-rend esztergomi főgymnasiumá-
ról az 1890—91. tanév végén. Közzéteszi Villányi Szaniszló igazgató. (Eszter-
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gom, Laiszky János. 8r. 113 1.) (Értekezés : Villányi Szaniszló : Adalékok 
Esztergom város és megye mívelődési s népességi viszonyainak történetéhez a 
XVIII. században.) 

Az esztergomi királyi érseki tanítóképző-intézet értesítője az 1890—91. 
tanévről. Szerkesztette dr. Walter Gyula h. igazgató. (Esztergom. Buzárovits 
Guszfáv. 8r. 39 1.) 

A szab. kir. esztergomvárosi nyilvános reáliskola értesítője az 
1890—91-ik tanévről. Közli az igazgatóság. (Esztergom. Laiszky János. 8r. 
ßl 1.) (Értekezés: Obermayer György: A földrajz mint tudomány.) 

A szathmári irgalmas nővérek vezetése alatt álló esztergomi nőne-
velő-intézet és tanodák értesítője az 1890—91. tanévről. (Esztergom. Buzá
rovits Gusztáv. 8r. ,!32 1.) 

A fehértemplomi m. kir. állami főgymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi Gerevics Gusztáv kir. igazgató. (Fehértemplom. Wunder 
Gyula. 8r. 78 1.). (Értekezés : Gretcs József : A Teli-monda.) 

A felső lövői ág. hitv. evang. nyilvános tanintézetek (tanítóképezde, 
gymnasium és reáliskola) értesítője az 1890—91. tanévről. Programm der 
öffentl. evang. Schulanstalten zu Oberschiitzen für das Schuljahr 1890—91. 
(Felső-Eőr. Schodisch Lajos. ér. 80 1.) (Értekezések : 1. Ebenspanger János : 
Vasvármegye területének lejtősödése. 2. Briebrecher Rudolf: Der mutinen-
sische Krieg.) 

Izvjeáée kr. velike gimnazije u Rieci (Fiume) koncem skolske godine 
1890—91. (Fiume. Chiuzzelin A. 8r. 106 1.) (Értekezés: A. Virága: Pabirci 
po davnijoj hrvatskoj povjesti.) 

A fiumei m. kir. állami főgymnasium értesítője az 1890—91-ki tan
évről. Közli dr. Berghoffer József, igazgató. Programma del regio ungarico 
gimnasio superiore di stato in Fiume, pubblicato alla fine dell'anno scolastico 
1890—91 dal direttore Giuseppe dr. Berghoffer. (Fiume. Mohovich E. 4r. 
90 1.) (Értekezések: 1. Berghoffer József: Giuseppe Eötvös. 2. Fest A. : 
Corne si debba insegnare la storia.) 

A fiumei m. k. állami kereskedelmi akadémia értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli : Riegler Sándor igazgató. — Programma degli studi e noti-
zie scolastiche della r. ung. accademia di commercio in Fiume pubblicati 
alla fine dell'anno scolastico 1890—91. dal direttore Alessandro Riegler. 
(Fiume. Mohovich E. 8r. 89 1.) (Értekezés : dr. Feichtinger Elek : Principi 
fondamentali del diritto commerciale ungarico.) 

A fiumei m. kir. állami elemi, polgári fiúiskola és a hozzákapcsolt 
ipartanfolyamok értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette Donath Imre 
igazgató. Programma della r. ung. scuola elementare e cittadina maschile e 
dei corsi industriali di stato in Fiume. Pubblicato alla fine dell'anno fcola-
stico 1890—91 dal direttore Emerico Donath. (Fiume. Battara P. 8r. 61 1.) 

A galgóczi állami polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1889—90. 
és 1890—91. tanévről. Kilenczedik értesítés. Közli : Lévay István L. igazgató. 
(Nyitra. Huszár István. 8r. 46 1.) 

A gyergyó-ditrói római kath. polgári fiúiskola értesítője az 1890—91-ik 
isk. évről. Közzéteszi : Vendl Aladár, igazgató. (Gyergyó-Ditró. Ditró és Szár-
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hegy közs. nyomd. 8r. 29 1.) (Értekezés : Taschek Gyula : A polgári iskola 
fontos kulturális intézmény a földmivelés, ipar és kereskedelem emelésének, 
valamint a község szellemi és anyagi előhaladásának szolgálatában.) 

A gyergyó-szent-miklósi államilag segélyezett községi iparos-tanoncz-
iskola nyolczadik értesítője az 1890—91. tanév végén. Szerkesztette : Kuncz 
Kornél, igazgató. (Kolozsvár. «Közművelődés r.-t.» 8r. 22 1.) 

A paulai szent Vinczéről nevezett irgalmas nővérek vezetése alatt álló 
gyergyó-szent-miklósi «Fogarassy leánynevelő-intézet» értesítője az 1890—91. 
tanévről. (Gyergyó-Ditró. Ditró és Szárhegy közs. nyomd. 8r. 16 1.) 

A gyöngyösi kath. nagygymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közli: Vágó Ferencz igazgató. (Gyöngyös. Kohn L. 8r. 31 1.) (Értekezés: 
Galambos Áron : A rovarok életmódja és természeti ösztönük. (Vége.) 

A gyönki ev. reform, gymnasium értesítője az 1890—91-ik iskolai 
évről. Közzéteszi : Varga István, gymn. igazgató. (Kecskemét. Tóth László. 
8r. 24 1.) 

Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek-rend győri főgymnasiumáról az 
1890—91. isk. év végén. Közli Francsícs Norbert, igazgató. (Győr. Surányi 
János. 8r. 119 1.) (Értekezés : Börzsönyi Arnold : A győri kath. főgymnasium 
régészeti múzeumának üvegtárgyai.) 

A győri magy. kir. állami főreáliskola tizennyolczadik évi értesítője 
az 1890—91. tanévről. Közli Lenner Emil igazgató. (Győr. Gross G. és testv. 
8r. 146 1.) (Értekezés : Jancsó Géza : A római szónoklat története a császár
ság koráig.) 

A győri alsófokú kereskedelmi iskola értesítője az 1890—91. iskolai 
évről. Közzéteszi : az igazgató. (Győr. Fischer István és F. 8r. 16 1.) 

A gyula-fehérvári róm. kath. főgymnasium értesítője az 1890 — 91. 
tanévről. (Gyulafehérvár. Papp György. 8r. 157 1.) (Értekezés : Tuczy János : 
Magyarország és a magyar nemzet világtörténeti fontossága.) 

A hajdu-nánási négy osztályú evang. reform, gymnasium értesítője az 
1890—91. tanévről. Közzéteszi az igazgatóság. (Debreczen. Városi K. ny. 
8r. 31 1.) 

A hód-mező-vásárhelyi ev. ref. főgymnasium 1890—91. tanévi érte
sítője. Közzéteszi az igazgatóság. (H.-M.-Vásárhely. «Hungária.» 8r. 72 1.) 
(Értekezés : Major Károly : Külföldi demokrata-költők és Petőfi.) 

A hódsághi alsófokú ipariskola értesítője az 1890—91-ik tanévről, 
Közli : Brandecker István, igazgató. (Zombor. Bittermann Nándor. 8r. 14 1.) 

Az iglói ág. hitv. evang. főgymnasium értesítője az 1890—91-ik tan
évről. Közli : Fischer Miklós, e. i. igazgató. (Igló. Schmidt József. 8r. 96 1.) 

Az iglói ág. hitv. ev. népiskola és polgári leányiskola értesítője az 
1890—91 -iki tanévről. XI. évfolyam. Közli : Kertscher Ede. e. i. igazgató. 
(Igló. Schmidt József. 8r. 45 1.) 

Az irgalmas nővérek vezetése alatt álló jászberényi érseki nőnevelő-
intézet értesítője az 1890—91-ik iskolai évről. (Jászberény. Háy Géza. 8r. 20 1.) 

A jászberényi községi kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi Hampfner Béla, kir. igazgató. (Jászberény. Briinauer 
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Adolf. 8r. 80 1.) (Értekezések : 1. Perényi Ferencz : Irány választás. 2. Streit-
man András : Időjárásunkról az 1890. évben.) 

A Jézus-társasági kalocsai érseki főgymnasium értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. (Kalocsa. Malatin Antal. 8r. 110 1.) (Értekezések: 1. Rosty 
Kálmán S. J. : A magyar földmívelő osztály fejlődése az Árpádok korában. 
2. Bányik Ignácz : Ének szent Alajos háromszázados ünnepére.) 

A kalocsai római katholikus fitanító-képző-intézet értesítője. 1891. 
Összeállította : Mócsy Antal igazgató. (Kalocsa. Werner Ferencz. 8r. 24 1.) 

A kalocsai államilag segélyezett alsófokú ipariskola értesítője az 1890— 
91. tanévről. Szerkesztette Petrovácz József igazgató. VII. évfolyam. (Kalocsa. 
Malatin Antal. 8r. 21 1.) (Értekezés : Horváth Géza : Néhány szó az ipar
iskolai rajztanításról.) 

A kalocsai városi fi-, külvárosi (eperföldi) és pusztai vegyes osztályú 
róm. kath. elemi iskolákba járó tanonczok érdemsorozata 1890—91. tanév
ben. (Kalocsa. Malatin Antal. 8r. 19 1.) 

A kalocsai izi-aelita hitközség nyilvános ötosztályú vegyes elemi iskolá
jának értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette a tantestület. (Kalocsa. 
Malatin Antal. 8r. 14 1.) 

A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanének vezetése alatt álló 
kalocsai érseki tanítónőképző-intézetek. nőnövelde, árvaház, felső- s elemi 
népiskola és óvoda értesítője az 1890—91. iskolai évről. (Kalocsa. Malatin 
Antal. 8r. 30 1.) 

A kaposvári m. kir. állami főgymnasium értesítője az 1890 — 91. isk. 
évről. Közli Danilovics János kir. igazgató. (Kaposvár. Hagelman Károly. 4r. 79 1.) 

A kaposvári alsófokú kereskedelmi iskolával kapcsolatos IV. osztályú 
magán'^polgári iskola 1890—91. tanévi értesítője. Közli: Mesits György igaz
gató-tulajdonos. (Kaposvár. Hagelman Károly. ír. 45 1.) (Értekezés : Trencsény 
Károly : A keresztes hadjáratok okai és eredményei.) 

A kaposvári zsidó hitk. népiskolájának értesítője az 1890—91. tanévről 
XI. évfolyam. (Kaposvár. Kethelyi Miksa. 8r. 19 1.) 

A karánsebesi m. kir. áll. polgári és elemi fiúiskola, elemi leány
iskola és gyermekkert értesítője az 1890—91-iki iskolai évről. Szerkesztette: 
Bánfi János igazgató. (Karánsebes. Egyházmegyei ny. 8r. 63 1.) 

A karánsebesi állami segélylyel fenntartott városi alsófokú ipariskola 
értesítője az 1890—91-iki iskolai évről. Szerkesztette : Bánfi János igazgató. 
Ötödik évfolyam. (Karánsebes. Egyházmegyei ny. 8r. 12 1.) 

A karczagi négy osztályú ev. ref. gymnasium értesítője az 1890—91-ik 
tanévről. XVI. évfolyam. Összeállította : Faragó János h. igazgató. (Karczag. 
Sződe S. 8r. 68 1.) (Értekezés : Faragó János : Néhány szó városunk polgá
raihoz.) 

(Karlocza.) Program szrpszke velike gimnazije Karlovaczke za skolsku 
godinu' 1890-91. Godina XXXIX. Knyiga XXXII. (Újvidék. Pajevics A. 
8r. 107 1.) 

Kassa szab. kir. város községi polgári fiú- és leányiskolájának XVIII. 
értesítője az 1890—91-ik tanévről. Közli : Malaszt Ferencz, h.-igazgató. (Kassa. 
Ries Lajos. 8r. 53 1.) 
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A kassai kir. jog- és államtudományi kar évkönyve 1890—91-ről. 
Közli : az igazgató. Hatodik évfolyam. (Kassa. Werfer Károly. 8r. 48 1.) 

A kassai magy. kir. gazdasági tanintézet értesítője az 1890—91 ik 
tanévről. Szerkesztette dr. Rodiczky Jenő. igazgató. (Kassa. Werfer Károly. 
8r. 34 I.) 

A kassai m. kir. gépészeti középipariskola értesítője az 1890—91-ik 
XIX. tanévről. Szerkesztette P. Tetmajer Károly igazgató. (Kassa. Bernovits 
G. 8r. 94 1.) 

A jászóvári premontrei kanonokrend kassai főgymnasiumának évi 
jelentése az 1890—91. iskolai évről. Közli: Nátafalussy Kornél, főgymn. 
igazgató. (Kassa. Ries Lajos. 8r. 200 1.) (Értekezés : Farkas Róbert : A világ
történelem ethikája.) 

A kassai állami főreáliskola értesítője az 1890—91. évről. Közli : 
Mauritz Rezső igazgató. (Kassa. Ries Lajos. 8r. 72 1.) Értekezések : 1. Baczoni 
Albert : Kirándulás Alsó-Szepességre. 2. Schmidt Attila : Antik és modern 
szinpad.) 

A Kecskemét városi államilag segélyezett gazdasági szakoktatással 
egybekapcsolt felső népiskola XIX. értesítője az 1890—91-ik tanévről. Össze
állította : Máthé Sándor igazgató. (Kecskemét. Sziládi László. 8r. 20 1.) 

A kegyes-tanítórend kecskeméti főgymnasiumának értesítője azl890—91. 
tanévről. Közli Perger József igazgató. (Kecskemét. Tóth László. 8r. 101 1.) 
(Krtekezés : Junker László : Nagy Károly birodalma és intézkedései.) 

Kecskemét th. városi alsófokú ipar- és kereskedelmi iskola VIII-ik 
évi értesítője az 1890—91. iskolai évről. Szerkesztette : Pataky Imre igazgató. 
(Kecskemét. Tóth László. 8r. 32 1.) 

A kecskeméti reform, főiskolai jog- és államtudományi kar évkönyve 
1890—91-ről. (Kecskemét. Sziládi László. 8r. 58 1.) (Értekezés: Szászy Béla: 
A házasság felbonthatlanságának elve az egyházi törvényhozásban.) 

A kecskeméti magy. kir. állami főreáliskola 1890—91-ik évi értesítője. 
Közli: Hanusz István igazgató. (Kecskemét. Tóth László. 8r. 66 1.) Értekezés: 
Hanusz István : A Földközi tenger.) 

A kecskeméti reform, főgymnasium értesítvónye. 1890—91. Szerkesz
tette : Csabai Imre igazgató. (Kecskemét. Sziládi László. 8r. 59 1.) 

A kecskeméti államilag segélyezett polgári és elemi leányiskola 
XVI-ik értesítője az 1890—91-ik iskolai évről. Szerkesztette : Pásthy Károly 
igazgató. (Kecskemét. Sziládi László. 8r. 51 1.) (Értekezés : Pásthy Károly : 
A nő valódi értéke.) 

XIV. évi jelentés a kecskeméti községi népiskolákról. 1890—91-iki 
tanév. Szerkesztette : Pásthy Károly igazgató. (Kecskemét. Tóth László. 8r. 28 1.) 

A késmárki ág. hitv. evang. kerületi lyceum 1890—91. tanévi értesí
tője. Közli : Scholcz Frigyes igazgató. (Késmárk. Sauter Pál. 8r. 123 1.) 

Értesítő a keszthelyi kir. kath. gymnasiumról 1890—91. Szerkesztette : 
Burány Gergely igazgató. (Keszthely. Farkas János. 8r. 131 1.) 

A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet értesítője az 1890—90-iki 
tanévről. Szerkesztette : Deininger Imre igazgató. (Keszthely. 8r. 36 I.) 

A keszthelyi községi elemi fiú- és leányiskola értesítője az 1890—91. 
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iskolai évről. Szerkesztette : Bányai Károly igazgató. (Keszthely. Nobel Ignácz. 
8r. 1.) (Értekezés : Egészségtan otthon.) 

A kézdivásárhelyi alsófokú ipariskola 1890—91. évi értesítőt nem 
adott ki. 

A minorita-rendiek vezetése alatt álló Kézdivásárhely-kantai róm. 
kath. gymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. Közzéteszi : Wittmann 
Ágoston igazgató. (Kézdi-Vásárhely. Szabó Albert. 8r. 46 1.) (Értekezés : 
Wittmann Ágoston : A szeretet érzetének nevelése az ifjúkorban.) 

A kis-körösi állami segélylyel fent ártott alsófoku ipariskola hatodik 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette: Záboji Gusztáv igazgató. 
(Kalocsa. Werner Ferencz. 8r. 82 1 ) (Értekezés : Záboji Gusztáv. Az ipar
iskolák felügyelete.) 

A kis-kun-iélegyházi városi kath. algymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli : Holló László igazgató. (K.-Félegyháza. Ranezay József. 8r. 36 1.) 

A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1890—91-ik tanévről. 
Szerkesztette : Csontó Lajos, igazgató-tanár. (Halas. Práger Ferencz. 8r. 62 1.) 

A kis-szebeni kegyes-tanítórendi gymnasium értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. Közli : Szokán Sándor igazgató. (Eperjes. Kósch Árpád. 8r. 29 1.) 
(Értekezés : Sz. S. : Az időjárás.) 

A kisújszállási hatosztályú ev. ref. gymnasium értesítője az 1890—91. 
isk. évről. Összeállította : Benő János igazgató. (Kisújszállás. Jámbor Tivadar. 
8r. 58 1.) (Értekezés : Bujk Béla : Néhány szó a mathematika előadásához.) 

Kisvárdai állami elemi népiskola értesítője 1890—91. tanévről. XV. 
évfolyam. Szerkesztette: Beké Márton, igazgató-tanító. (Kisvárda. Berger 
Ignácz. 8r. 44 1.) 

A magyar kir. államvasutak kolozs-alagúti telepén működő elemi 
iskola 1890—91-ik évi értesítője az iskola fennállásának hatodik évéről. (Kolozs
vár. Ajtai K. Albert. 8r. 18 1.) 

A kolozs-monostori magyar királyi gazdasági tanintézet évkönyve az 
1890—91-ik tanévről. Szerkesztette : K. Vörös Sándor igazgató. (Kolozsvár. 
Ajtai K. Albert. 8r. 99 1. 1 czimkép.) (Értekezések: 1. Tuba Lajos: A táp
szerek- és élvezeti szerekről. — 2. Réti János : Kolozsvár meteorológiai viszo
nyai az 1881—1891. évek alatt. — 3. Szentkirályi Ákos : A »monostori sajt« 
és egyéb juhtejtermékek vegyi összetétele.) 

Jelentés a Kolozsvár sz. kir. városában községileg fentartott városi 
ipariskolák 1890—91-ik tanévi állásáról. Szerkesztette Kiss Sándor igazgató. 
(Kolozsvár. Gámán János. 8r. 74 1.) (Értekezés : Gáspár István : Az iparos
tanulók hitoktatásáról.) 

Értesítő a kolozsvári erdélyrészi technológiai iparmúzeum, az államilag 
segélyezett építő-, fa- és vas-ipari tanműhelyek s a központi felsőbb szak-
iparrajziskola működéséről az 1890—91. tanévben. V-dik szám. Szerkesztették : 
dr. Ferenczi Zoltán és Pákei Lajos igazgatók. (Kolozsvár. Gámán János 
örökösei. 8r. 102 1.) 

Értesítő a Kolozsvár városi államilag segélyezett felsőbb leányiskola 
Magyar Könyv-Szemle. 1891. K 
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1890—91. iskolai évéről. Kiadja az igazgatóság. (Kolozsvár. Ajtai K. Albert. 
8r. 48 1.) 

A kolozsvári benlakással összekötött kereskedelmi akadémia tizen
harmadik évi értesítője az 1890—91-ik tanévről. Szerkesztette : Kiss Sándor, 
igazgató-tanár. (Kolozsvár. Ajtai K. Albert. 8r. 104 1.) 

A kegyes-tanitórendiek vezetése alatt álló kolozsvári róm. kath. főgym-
nasium értesítője az 1890—91. tanévben. Közli: Vajda Gyula igazgató. (Kolozs
vár. Ajtai K. Albert. 8r. 219 1.) (Értekezés : Pachinger Alajos : A kolozsvári 
bogárgyűjtő.) 

(Kolozsvár.) Értesítő az unitárius vallásközönség iskoláiról az 1890— 
91-ik tanévben. Szerkesztette Kovács János, igazgató-tanár XII. évfolyam. 
(Kolozsvár. Ajtai K. Albert 8r. 83 1.) 

A Kolozsvár városi nyilvános községi polgári fiúiskola tizenegyedik 
értesítője fönnállásának 21-ik évéről az 1890—91-ik tanév végén. Szerkesz
tette : Ferenczi Zoltán igazgató. (Kolozsvár. Gámán János örökösei. 8r. 64 1.) 
(Értekezés : Ferenczi Zoltán : Lapok Petőfi Sándor naplójából.) 

A kolozsvári magy. kir. Ferencz-József tudomány-egyetem almanachja 
az MDCCCXG—XCI. tanévről. (Kolozsvár. Ajtai K. 8r. 93 1.) 

A kolozsvári evang. ref. kollégium értesítője az 1890—91-ik évről. 
(Kolozsvár. »Közművelődés« r.-társ. 8r. 49 1.) 

XX. értesítvény a kolozsvári m. kir. állami tanítóképezde huszadik 
tanévéről. 1890—91. Összeállította : Paal Ferencz igazgató. (Kolozsvár. Ajtai 
K. Albert. 8r. 34 1.) 

Értesítő Komárom szab. kir. város ipariskolájának 1890—91. nyolcza-
dik tanévéről. Szerkesztette : Sipos Elek. igazgató. VII. folyam. (Komárom. 
Ziegler Károly. 8r. 63 1.) 

A pannonhalmi szent Benedek-rend komáromi négyosztályú kath. 
gymnasiumának értesítője az 1890—91. iskolai évről. (Komárom. Ziegler 
Károly. 8r. 86 1.) (Értekezés : Reznyák Albert : Az ifjú neveléséről.) 

(Kőhalom.) XVIII. Jahresbericht der Gewerbschule in Reps. Nach 
Schluss des Schuljahres 1890—91, veröffentlicht von Michael Binder, gewes. 
Direktor. (N.-Szeben. Krafft W. 8r. 11 1.) 

A Körmöcz sz. kir. és főbányavárosi alsófokú ipariskola értesítője az 
1890—91. tanévről. Szerkesztette : Gruy Ede igazgató. (Körmöczbánya. Joerges 
xigost özv. és fia. 8r. 12 1.) 

Körmöczbányai szab. kir. város községi elemi fi- és leánytanoda érte-
sítvénye az 1890—1891. tanévről. (Beszterczebánya. Singer J. 8r. 14 1.) 

A körmöczbányai m. kir. állami főreáliskola huszonegyedik évi érte
sítője 1890—91. Szerkeszté : Schröder Károly királyi igazgató. (Rudnyánszky 
A. 8r. 78 1.) 

Értesítő a pannonhalmi Szt. Benedek-rend kőszegi gymnasiumáról az 
1890—91. iskolai év végén. Közzéteszi : Kroller Miksa, igazgató. (Kőszeg. 
Feigl Frigyes. 8r. 141 1.) (Értekezés : Zanathy Bódog : Az életpálya-választás 
kérdése, kiváló tekintettel az iparágakra.) 

A kőszegi államsegélylyel fentartott polgári fiu- és leányiskola érte-
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sítője 1890—91. tanévről. Közzéteszi : Steierlein Gábor, igazgató. (Kőszeg. 
Feigl Gyula. 8r. 31 l.J 

Jelentés a kún-félegyházi állami tanítóképző-intézet 1890—91. tan
évéről. Szerkesztette : Zajzon Dénes tkép.-int. igazgató. (Losoncz. Kármán-
társulat. 8r. 29 1.) 

A kun-szent-miklósi ev. reform, gymnasium értesítője az 1890—91 
iskolai évről. Szerkesztette : Szikszay Gusztáv igazgató. (Franklin-társulat. 
8r. 22 1.) 

A lévai kegyes tanítórendi főgymnasium értesítője az 1890—91. tan
évről. Közli Szabady Gyula igazgató. (Léva. Nyitrai és társa. 8r. 100 1.) (Érte
kezés : Pintér Pál : A szenek és a szénrejtő rétegek települési viszonyai.) 

A lévai állami tanítóképezde nem adott ki 1890—91. évi értesítőt. 
A lippai állami polgári és közép-kereskedelmi iskola értesítője az 

1890—91 iskolai évről. Közli: Dölle Gyula igazgató. (Lippa. Zácb József. 8r. 88 1.) 
A liptó-szent-miklósi m. kir. állami polgári fiú- és leányiskola, vala

mint a polg. iskolával kapcsolatos elemi fiú- és leányiskola és óvoda érte
sítője az 1889—90. és 1890—91-iki iskolai évekről. Szerkesztette: Nagy 
István, igazgató. (Liptó-Szent-Miklós. Steier Izidor. 8r. 38 1.) 

A losonczi magy. kir. állami főgymnasium értesítője 1890—91. Közli : 
Gresits Miksa igazgató. (Losoncz. Kármán-társulat. 8r. 78 1.) 

A losonczi államilag segélyezett alsófokú ipariskola és az alsófokú 
kereskedelmi iskola értesítője az 1890—91. tanévről. Közli: az ipariskolai 
bizottság. (Losoncz. Kármán-társulat. 8r. 26 1.) 

A lőcsei királyi katb. főgymnasium 1890—1891. tanévi értesítője. 
Szerkesztette: Halász László, igazgató. (Lőcse. Reiss József. 8r. 81. 1.) (A 
tanári és ifjúsági könyvtár alapleltára.) 

A lőcsei m. kir. állami főreáliskola értesítője az 1890—91-iki tanévről 
XXII. szám. Szerkesztettte : Demkó Kálmán, igazgató. (Lőcse. Reiss Józs. 8r 70 1.) 

A lőcsei m. kir. állami elsőrendű felsőbb leányiskola tizedik értesítője 
az 1890—91-ik tanévről. Közli : Kerner Péter igazgató. (Lőcse. Reiss Józs. 
8r. 41 1.) 

A lugosi r. katb. magyar főgymnasium értesítője az 1890—91. tan
évről. Közli Rillmann Márton igazgató. (Lúgos. Wenczely János és fia. 8r 
62 1.) (Értekezés : Dengi János : A tanulók s a görög nyelv.) 

A magyar-láposi állami elemi népiskola XVII-ik értesítője az 1890—91. 
tanévről. Kiadta : Lebedi János igazgató. (Deés. Demeter és Kiss. 8r. 10 1.) 

A magyar-óvári magyar királyi gazdasági akadémia értesítője az 
1890—91-iki tanévről a tanintézet fennállásának 73-ik évében. Szerkeszti: 
Bálás Árpád igazgató. (Magyar-Óvár. Gzéh Sándor. 8r. 52 1.) 

A magyar-óvári községi elemi fiú- és leányiskolák XXI. értesítője 
kapcsolatban az alsófokú ipariskolai tanonczok érdemsorozatának kimutatá
sával az 1890—91-iki tanévről. Közli : Merényi Kálmán, igazgató-tanító. 
(Magyar-Ovár. Czéh Lajos. 8r. 24 1.) 

A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló magyar-óvári gymnasium 
értesítője az 1890—91. tanévről. Közli : Rappensberger Vilmos, gymnasium 
igazgató. (Magyar-Óvár. Czéh Sándor. 8r. 42 1.) 

K* 
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A makói államilag segélyezett községi polgári leányiskola értesítője az 
1890—91. tanévről. XI. évfolyam. Közzéteszi : Horváth Illés igazgató. (Makó. 
Neumann József. 8r. 26. 1.) 

A máramaros-szigeti helvét hitv. lyceum értesítője az 1890—91-ik 
évről. Harmadik folyam. Nyolczadik év. Kiadta Szilágyi István, közigazgató. 
(M.-Sziget. Máramarosi r.-ny. ér, 63 1.) (Értekezés : Vékony Antal : Egy 
epizód «Sziget ostromáéból.) 

A m.-szigeti kegyes-tanítórendi gymnasium értesítője az 1880—91. 
tanév végén. Közzéteszi : Feld Vilmos igazgató. (M.-Sziget. Máramarosi r.-ny. 
8r. 6í 1.) (Értekezés: Horváth S. : Mit tegyen az ifjúság, mit a jó magyar?) 

A m.-szigeti alsófokú keresk. iskola az 1890—91. évben értesítőt 
nem adott ki. 

A m.-szigeti m. k. állami felsőbb leányiskola s vele kapcsolatos elemi 
iskola értesítője az 1890—91. tanévről. Tizennegyedik évfolyam. Közli : 
Marikovszky Menyhért igazgató. (M.-Sziget. Máramarosi részvény-nyomda. 
8r. 53 1.) 

Marosvásárhely sz. kir. város által fentartott községi elemi fiu- és 
leányiskola értesítője 1886/87—1890/91. tanévekről. Szerkesztette Bartha 
György igazgató. (Marosvásárhely. Imreh S. 8r. 27 1.) 

A marosvásárhelyi róm. kath. gymnasium értesítője az 1890—91-ik 
iskolai évről. Közli : Karácson Márton igazgató. (Kolozsvár. Közművelődés 
részv.-társ. 8r. 132 1.) 

A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium értesítője az 1890 — 91. iskolai 
évről. XXXIV. folyam. Uj folyam XXX Kiadta Bedőbázi János igazgató. 
(Marosvásárhely. Imreh Sándor. 8r. 84 I.) 

Értesítő a marosvásárhelyi ev. ref. egyházközség elemi és felső
leányiskoláiról az 1890—91. tanév végén. Kiadták: Vass Tamás és Dabóczi 
György. (Marosvásárhely. Imreh Sándor 8r. 8 1.) 

(Medgyes.) Programm des evang. Gymnasiums A. B. in Mediasch 
und der damit verbundenen Lehranstalten für das Schuljahr 1890—91. Ver
öffentlicht vom Rektor Gustav Fr. Schuller. (N.-Szeben. Krafft W. 4r. 63 1.) 
(Értekezés : Roth Hermann : Der siebenbürgische Fürst Gabriel Báthori von 
Somlyó.) 

(Medgyes.) Jahresbericht der siebenb.-sächsischen landwirtschaft
lichen Lehranstalt (Acker-, Obst- und Weinbauschule) zu Mediasch, veröffent
licht durch die Direktion am Schlüsse des Schuljahres 1890—91. (N.-Szeben. 
Krafft W. 8r. 29 1.) 

A mezőtúri ev. reformált gymnasium értesítője az 1890—91. iskolai 
évről. Közzéteszi Bodolay László igazgató. (Mező-Túr. Gyikó K. 8r. 38 1.) 

A miskolczi m. kir. állami polgári fiu- és leányiskola és a polgári 
fiúiskolával kapcsolatos középkereskedelmi és ipariskola értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. Szerkesztette: Gálffy Ignácz igazgató. (Miskolcz. Forster Rezső. 
8r. XXVIII, 74 1.) (Értekezés : Kovács Lajos : Baróti Szabó Dávid és nyelv
javító törekvései.) 

A miskolczi kir. kath. gymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közzéteszi : Polgár György kir. igazgató. (Miskolcz. Forster Rezső. 8r. 63 1.) 

• 
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A miskolczi ev. ref. főgymnasium értesítője az 1890—91-dik iskolai 
évről. Szerkesztette Kun Pál igazgató. (Miskolcz. Forster Rezső. 8r. 70 1.) 

Modor szab. kir. város iparostanoncz-iskolájának hatodik értesítője 
az 1890—91. tanévről. Közzéteszi Baltzár Ágoston igazgató. (Pozsony. 
Stampfel, Eder és társai. ív. 12 1.) (Értekezés : Valentényi György : Az 
emberek közt létező egyenlőtlenségek s kíegyenlítésök módja) 

A mohácsi izr. hitközségi népiskola értesítője az 1890—91-ik tan
évről. Közli : a tanítótestület. (Mobács. Blandl János. 8r. 12 1.) 

A mohácsvárosi alsófokú ipar- és kereskedelmi iskola értesítője az 
1890—91. tanévről. Összeállította Böhm Ignácz igazgató. (Mohács. Blandl 
János. 8r. 52 1.) (Értekezés : Kerner Róbert : Az ipariskolai rajztanításról.) 

A munkácsi magyar királyi állami főgymnasium értesítője 1890—91. 
tanévről. Közli : Fankovich Sándor igazgató. (Munkács. «Kárpát»-nyomda. 
Br. 61 1.) (Értekezés : Simsay Lajos : Mi sorvasztja középiskolai tanulónk 
kedvérzetét s hogyan éledhetne fel ez ?) 

A nagybányai m. kir. állami főgymnasium IV. évi értesítője az 
1890—91. tanévről. Közzéteszi : Vida Aladár h.-igazgató. (Nagybánya. Molnár 
Mihály. 8r. 105 1. és egy fénykép.) (Értekezés : Breán Kázmér : Katona József 
drámai működése «Bánk-bán» tragoediája előtt.) 

Értesítő a kegyes-tanítórend vezetése alatt álló nagybecskereki köz
ségi főgymnasiumról az 1890—91. tanév végén. Közli Balázsi József főgym-
nasiumi igazgató. (Nagy-Becskerek. Pleitz Fer. Pál. 8r. 91 1.) (Értekezés : 
Edelmann Ottó : A nagybecskereki községi főgymnasium ifjúsági könyvtárá
nak tartalomjegyzéke ) 

A nagybecskereki alsófokú ipar- és kereskedelmi iskola értesítője az 
1890—91. tanévben. Közli : Baaden Károly igazgató. (Nagy-Becskerek. Pleitz 
Fer. Pál. 4r. 32 1.) (Értekezés : Wegling István : Néhány szó az ipariskolai 
rajzoktatás fontosságáról.) 

Értesítő a nagybecskereki községi népiskoláról az 1890—91. tanévben. 
Közli : Baaden Károly igazgató. (Nagy-Becskerek. Pleitz Fer. Pál. 8r. 77 1.) 
(Értekezés : Gockler Lajos : A pályaválasztás [magyar és német nyelven].) 

A nagybittsei nyilvános polg. fiúiskola értesítője az 1890—91. tan
évről. Közli : Freund Bernát igazgató. (Nagy-Bittse. Spiegel S. 8r. 20 1.) 
(Értekezés : Freund B. : Az aesthetika elemei az oktatásban.) 

A nagyenyedi ev. ref. Bethlen-főiskola 1890—91. tanévi értesítője. 
Kiadta az igazgatóság. (Nagyenyed. Wokál János. 8r. 110, 66 1.) (Értekezés: 
Lázár István : Klasszikus szellem.) 

A nagykállói magy. kir. állami főreáliskola XXI. értesítője az 
1890—91. iskolai évről. Közzéteszi: Schurina István főreáliskolai igazgató. 
(Nyíregyháza. Jóba Elek. 8r. 53 1.) 

Értesítő a kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai kath. 
főgymnasiumról az 18S0—91. tanévben. Közzéteszi Farkas László igazgató. 
(Nagy-Kanizsa. Fischel Fülöp. 8r. 72 1.) 

A nagykanizsai államilag segélyezett községi polgári fiúiskola tizen-
kilenczedik értesítője az 1890 — 91. tanévről. Szerkesztette Bartha Gyula 
igazgató. (Nagy-Kanizsa. Fischel Fülöp. 8r. 35 1.) 
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A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykárolyi róni. kath. 
főgymnasium értesítője az 1890—91. iskolai évről. Közli: Malonyay István 
igazgató. (Nagy-Károly. Seper Kajetán. 8r. 96 1.) (Értekezés: Macska Lajos: 
A jellemfejlés psychologiai tényezői és morális eredményei.) 

A nagykikindai gymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. Közli: 
Krcsméry Károly igazgató. (Nagy-Kikinda. Kiadói nyomda. 8r. 55 1.) 

Tudósítás a nagykörösi ev. ref. főgymnasiumról az 1890—91. tan
évben. Szerkesztette : Ádám Gerzson igazgató. (Nagy-Kőrös. Ottinger Ede. 
8r. 37 1.) 

Értesítő a nagykőrösi ev. ref. tanítóképző-intézet és népiskolák 
állásáról az 1890—91. tanévben. Összeállította: Hegymegi Kiss Kálmán igaz-
gazgató-tanár. (Nagy-Kőrös. Ottinger Ede. 8r. 46 1.) 

A nagymihályi állami elemi iskola értesítője az 1890—91. tanévről. 
Szerkesztette : Mathiász József igazgató-tanító. (Nagy-Mibály. Landesmann B. 
8r. 30 1.) 

A n.-szalontai községi algymnasium értesítője az 1890—91-ik iskolai 
évről. Közli : Gere Ferencz igazgató. (N.-Szalonta. Adler Jakab. 8r. 53 1.) 

A nagyszebeni állami főgymnasium értesítvénye az 1890—91. tan
évben. Szerkeszti Veress Ignácz gymnasiumi igazgató. (Nagy-Szeben. Reissen-
berger Adolf. 8r. 48 1.) (Értekezés : A görögtelen gymnasium.) 

(Nagyszeben.) Programm des evang. Gymnasiums A. B. und der 
damit verbundenen Realschule, sowie der evang. Elementarschule A. B. zu 
Hermannstadt für das Schuljahr 1890—91, von Moritz Guist, Direktor. 
(N.-Szeben. Krafft W. ér. 82 1.) (Értekezés : Johann Plattner : Lateinische 
Schulsyntax.) 

A nagyszombati érseki főgymnasium értesítője az 1890—91. tanév 
végén. Közli Schlick István igazgató. (Nagyszombat. Winter Zsigmond. 
8r. 130 1.) 

A nagyszőllősi műasztalossági és gazdászati szaktanfolyamokkal 
összekapcsolt állami polgári fiu- és leányiskola tizedik értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. Szerkesztette Baranyai Gyula igazgató. (Nagy-Szőllős. Székely 
Simon. 8r. 71. 1.) (Értekezés: Mihalik József: Ugocsavármegye lakói a prae-
historikus korban és a történelmi kor elején.) 

Nagyvárad város községi, polgári fiu- és leányiskoláinak értesítője az 
1890—91-iki tanévről. Összeállította: dr. Tóth Mihály polgári fiuisk. igazgaztó. 
(Nagyvárad. Lang József. 8r. 75 1.) 

A nagyváradi m. k. állami főreáliskola értesítője az 1890—91. tan
évről. Közli : Vidovich Bonaventura igazgató. (Nagyvárad. Laszky Ármin. 
8r. 83 1.) (Értekezés : dr. Nemes Imre : A nyelv.) 

A nagyváradi kir. jogakadémia almanachja az 1890—91-iki tanévről. 
Közli : az igazgató. Tizenhetedik évfolyam. ('Nagyvárad. Ifj. Berger S. 
8r. 50 1.) 

A nagyváradi alsófokú ipariskola értesítője az 1890—91. tanévről. 
Összeállította : dr. Tóth Mihály igazgató. (Nagyvárad. Laszky Ármin. 8r. 38 1.) 

A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi főgymnasiumának 
értesítője az 1890—91-iki iskolai évről. Közli Kotunovics Sándor igazgató. 
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(Nagyvárad. Lang József. 8r. 131 1.) (Értekezés : dr. Károly József Irén : 
Az abszolút mértékrendszer a hang- és hőtanban.) 

A nagyváradi róm. kath. népiskolának huszonkettedik értesítője az 
1890—91. tanév végén. (Nagyvárad. «Szigligeti nyomda-részvény-társaság.» 
8r. 50 1.) (Érkezés : Óo Mihály : Korunk hitetlensége.) 

(Naszód.) Reportulü alü XXVIII-lea despre gimnasiulu superiorü din 
Naseudü pentru anulü scolastecu 1890—91. (Szamosujvár. «Aurora.» 8r. 78 1.) 

A németprónai ipariskola az 1890—91. tanévről értesítőt nem 
adott ki. 

A nyíregyházi ág. hitv. evang. főgymnasium XXVII. értesítője az 
1890—91-dik iskolai évről. Közli Martinyi József igazgató. (Nyíregyháza. 
Jóba Elek. 8r. 84 1.) (Értekezés : Eltscher Simon : Számolási rövidítések és 
műveletek korlátolt pontossággal.) 

A Nyitra városi r. k. elemi fiú- és leányiskolák értesítője az 
1890—91-iki tanévről. Közli az igazgatóság. (Nyitra. Huszár István. 8r. 
40 1.) (Értekezés : Jakubovich Sándor : Védjétek az éneklőmadarakat !) 

A nyitrai városilag segélyezett nyilvános polgári fiú- és leányiskola 
értesítője az 1890—91. tanévről. (Kilenczedik tanfolyam.) Közzéteszi : Hirn 
Lajos, igazgató. (Nyitra. Reicheles L. 8r. 32 1.) 

A nyitrai róm. kath. főgymnasium 1890—91. iskolaévi értesítője. 
Közzéteszi Horvát Sándor igazgató. (Nyitra. Huszár István. 8r. 90 1.) (Érte
kezés : Richter László : Lucanus élete és művei.) 

A nyitravárosi alsófokú ipar- és kereskedelmiiskola értesítője az 
1890—91. tanévről. Közzéteszi : Bieliczky Elek, igazgató. (Nyitra. Neugebauer 
Nándor. 8r. 43 1.) (Értekezés: Vértess József: Müveit iparosok.) 

Az ó-becsei községi alsófokú iparostanoncz-iskola értesítője az 
1890—91-ik tanévről. IV. Szerkeszti: Fárbás József tanító. (Ó-Becse. Lőwy 
Lajos. 8r. 36 1.) (Értekezés: Fárbás József: Helyesírás az ipariskolában.) 

Értesítő az ó-becsei katholikus népiskolák tanulóinak viseletéről, szor
galmáról és előmeneteléről az 1890—91. tanévben. I. (Ó-Becse. Lőwy Lajos. 
8r. 42 1.) 

Az oraviczabányai állami segélylyel fentartott polgári fiúiskola értesí
tője az 1890—91. iskolai évről. (Oravicza. Wunder Károly. 8r. 36 1.) 

A pancsovai magy. kir. állami főgymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi Tordai György. (Pancsova. Wittigschlager K. 4r. 86 1.) 
(Értekezés : Gyurits Gyula : Minek köszönhetjük alkotmányos és nemzeti 
fönmaradásunkat ?) 

A pannonhalmi szent-benedekrendiek vezetése alatt álló pápai kath. 
gymnasium értesítője az 1890—91-iki iskolai évről. Közzéteszi Ocsovszky 
Kázmér, igazgató. (Pápa. Batisz Zsigmond. 8r. 68 1.) 

A dunántúli evang. reform, egyházkerület pápai főiskolájának értesí
tője az 1890—91-ik évről. Kiadták: Kiss János akadémiai, Szilágyi József 
gymnasiumi igazgatók. (Pápa. Batisz Zsigmond. 8r. 132 1.) (Értekezések : 
1. Antal Géza : Fichte és az ethicismus az újabb vallásbölcsészetben. 2. Bor
sos István : Aeschylus «Persák» czimű tragoediájának bevezető karéneke.) 

Pécs szab. kir. város közs. polgári leányiskolájának és összes közs. 
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népiskoláinak értesítője az 1890—91. iskolai évről. Szerkesztette Schneider 
István igazgató-tanító. (Pécs. Taizs József. 8r. 59 1.) 

A pécsi nyilvános három osztályú kereskedelmi középiskola értesítője 
az 1890— 91-ik tanévről. Közli: Porges Ede, igazgató. (Pécs. Taizs József. 
8r. 36 1.) (Értekezés : Bokor Ferencz : A szakiskolák fontosságáról.) 

A pécsi izr. hitközs. népiskola és hiltani intézmények értesítője az 
1890—91. tanévről. Közli : Klingenberg J. népiskolai igazgató. XII. évfolyam 
(Pécs. Engel Lajos. 8r. 28 1.) 

A pécsi magyar királyi állami főreáliskola értesítője az 1890—91. 
tanévről. Összeállította : Dischka Győző kir. főreálisk. igazgató. (Pécs. Lyceumi 
könyvnyomda. 8r. 981.) (Értekezés: Hekinger István : A természettudományok 
egyetemes haszna.) 

A Zircz-cziszterczi rend pécsi róm. kat. főgymnasiumának értesítője 
az 1890—91-ik iskolai évről. (Pécs. Taizs József. 8r. 93 1.) (Értekezés : dr. 
Ágh Timót : A pécsi artézi kút.) 

A »Miasszonyunkról» nevezett pécsi nőzárda iskoláinak értesítője az 
1890—91. tanévről. (Pécs. Lyceumi könyvnyomda. 8r. 24 1.) 

(Pécs.) A Werner Magdolna nyilv. joggal felruházott tan- és leány
nevelő-intézetébe járó növendékek érdemsorozata az 1890—91-ki tanévre. 
(Pécs. Taizs Mihály, ér. 11 1.) 

(Pécs.) Liebscber Vilma nyilv. joggal felruházott leánynevelő- és tan
intézetébe járó növendékek érdemsorozata az 1890—91-ik tanévről. (Pécs. 
Lyceumi ny. 8r. 14 1.) 

A pesti ág. hitv. ev. magyar és német egyházgyülekezet nép- és pol
gári iskolájának évi értesítője az 1890—91. tanévről. XII. évfolyam (Müller 
Károly. 8r. 50 1.) (Értekezés : Mikolik Kálmán : Mit tegyünk leányainkkal, ha 
a polgári iskolát elvégezték ?) 

A pesti ág. hitv. evang. hitoktatói testület értesítője az 1890 —91-iki 
tanévről. Bericht der Pester ev. Religionslehrer A. C. über ihre Thätigkeit 
im Schuljahre 1890—91. (Hornyánszky Viktor. 8r. 32 1.) (Értekezés : Kaczián 
János : Hitoktatásunk akadályai. Hindernisse des Religions-Unterrichts.) 

A pinkafői államilag segélyzett alsófokú ipariskolának értesítője az 
1890—91. tanévről. Összeállította : Groszinger Ignácz, ipariskolai igazgató. 
Jahresbericht der vom Staate unterstützten Gewerbe-Lehrlingsschule zu Pinka-
feld vom Schuljahre 1890—91. (Szombathely. Gabriel Á. 8r. 16 1.) 

A piskitelepi m. kir. állami és államvasúti népoktatási intézetek 
értesítője az 1890—91. tanévről. Közzéteszi : Ulrich Márton, igazgató-tanító. 
(Déva. Hirsch Adolf. 8r. 31 1.) 

A kegyes-tanítórendek vezetése alatt álló podolini róm. kath. algym-
nasium értesítője az 1890—91. tanévről. Közli Moós János igazgató. (Késmárk. 
Sauter Pál. 8r. 29 1.) 

Pozsony szab. kir. város alsófokú ipariskolájának értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli : Liebleitner János, igazgató. Ötödik évfolyam. (Pozsony. 
Angermayer Károly. 8r. 71 1.) (Értekezés : Mihalicska János : A nevelés az 
ipariskolákban. Die Erziehung in der Gewerbeschule.) 

(Pozsony.) A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház theologiai 
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akadémiájának értesítője. 1890—91. Szerkesztette Schneller István, theol 
akad. igazgató-tanár. (Pozsony. Wigand F. K. 8r. U) 1.) 

Az államilag segélyezett pozsonyi kereskedelmi akadémia hatodik évi 
jelentése az 1890—91-dik iskolai év végén. Közli Jónás János, igazgató. 
(Pozsony. Wigand F. K. 8r. 75 1.) 

(Pozsony). Sechster Jahresbericht der staatlich subventionirten Press
burger Handels-Akademie. Schuljahr 1890—91. Erstattet von dem Direktor 
der Anstalt Johannes Jónás. (Pozsony. Wigand C. F. 8r. 79 1.) 

A pozsonyi ágostai hitvallású evang. lyceum értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi Michaelis Vilmos, igazgató-tanár. (Pozsony. Wigand F. K. 
8r. 128 1.) (Értekezés : Győrik Márton : Schimkoianum.) 

A pozsonyi katona-előkészítő intézet programmja. Igazgató : Berkovics-
Borota Mihály, nyűg. cs. és kir. mérnökkari őrnagy. A tanítást vezeti : Wéber 
Róbert, ny. cs. és kir. tüzérőrnagy. (Pozsony. Wigand F. K. nyomdája. 
8r. 16 1.) 

A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. iskolai 
évről. Közli Pirchala Imre, igazgató. (Pozsony. Stampfel, Eder és társai. 8r. 
96 1.) (Értekezések: 1. Gaal Mózes: Tompa Mihály «A gazdag» czímű költe
ményének tárgyalása az iskolában. 2. Kutrucz Rezső : Homeros Odysseája.) 

A pozsonyi állami főreáliskola értesítője az 1890—91. iskolai évről. 
Közli Samarjay Mihály, igazgató. (Pozsony. Stampfel. Eder és társai. 8r. 83 
1.) (Értekezés : dr. Türr Lajos : A fölfödözések és hódítások történetéből.) 

A pozsonyi (internatussal összekapcsolt) m. kir. állami felsőbb leány
iskola értesítője az 1890—91. tanévről. Közli Ghyczy József, igazgató. Vili. 
évfolyam. (Pozsony, Stampfel, Eder és társai, 8r. XXIV, 58 1.) (Értekezés : 
dr. Pávai Vájna Gábor: A divatról orvosi tekintetben.) 

A pozsonyi magy. kir. állami tanítóképző-intézet huszadik értesítője 
az 1890—91. tanévről. Közli Uhrl Józsa, igazgató. (Pozsony. Angermayer 
Károly. 8r. 40 1.) 

A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló pozsony-szent-györgyi r. 
kath. gymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. Közzéteszi Géczy Benedek 
gymnasiumi igazgató. (Vácz. Mayer Sándor. 8r. 26 1.) 

A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló privigyei róm. kath. algym-
nasium értesítője az 1890—91-iki tanévről. Közzéteszi Kádek István gymn. 
igazgató. (Nyitra. Huszár István. 8r. 35 1.) 

Ismertető dr. Szabó Alajos magán fiúnevelő- és tanintézetéről Rákos-
Palotán. Közli dr. Szabó Alajos, az intézet igazgató-tulajdonosa. (Athenaeum 
r. t. 8r. 22 1.) 

A resiczabányai ipariskola az 1890—91-iki tanévről nem adott ki 
értesítőt. 

Szab. kir. Rév-Komárom város községi népiskoláinak évkönyve az 
1890—91-ik tanévről. XXII-ik évfolyam. (Komárom. Ziegler Károly. 8r. 92 1.) 

A rimamurány-salgó-tarjáni vasmű-részvénytársaság nép- és alsó
fokú ipariskoláinak értesítője az 1890—91-dik iskolai évről. Összeállította : 
Porázik György. (S.-Tarján. Friedler S. 8r. 101 1.) (Értekezések: 1. Mánczos : 
Miért pang népiskolai közoktatásunk s mennyiben lehetnek a szülők és a 
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társadalom a népiskolák segítségére ? 2. Pákay György : A nemzeti szellem 
ápolása a népiskolában.) 

A rimaszombati egyesült protestáns főgymnasium XXXVlü-dik érte
sítője az 1890—91-iki tanévről. Közli : Bodor István. igazgató. (Rimaszom
bat. Rábely Miklós. 8r. 56 1.) 

A rózsahegyi róm. kath. elemi tanoda ifjúságának érdemsorozata az 
1890—91. tanév végén. (Rózsahegy. Salva Károly. 8r. 8 1.) 

A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló rózsahegyi kath. algym-
nasium értesítője az 1890—91-iki tanév végén. Közli az igazgatóság. (Liptó-
Szent-Miklós. Steier Izidor. 8r. 66 1.) (Értekezés : dr. Csősz Imre : A lelki 
tehetségek összhangzó, vallásos kiképzése nélkül nincs valódi műveltség.) 

A rozsnyói kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közzéteszi dr. Tóth Lörincz, igazgató. (Rozsnyó. Kovács Mihály. 4r. 47 1.) 

Értesítő a rozsnyói államilag segélyezett ágost. hitv. evang. kerületi 
főgymnásiumról az 1890—91. tanévben. (Rozsnyó. Kovács Mihály. 8r. 52 1.) 
(Értekezés: Szántó József: Gyakoribb abnormítások a tanulók jellemében 
és ezek orvoslása a középiskolai nevelés által.) 

A sajógömöri ág. ev. esperességi polgári fiúiskola hetedik értesítője 
az 1890—91. tanévről. Szerkesztette Bencze Samu igazgató. (Buschmann F. 
8r. 42 1.) 

A salgó-tarjáni izr. népiskola 1890—91. évi értesítőt nem adott ki. 
Deveti izvjeátaj velike gímnazije u Sarajevu objavljen na kraju skol-

ske godine 1890—91. (Sarajevo. Zemalska átamparija 8r. 56 1.) (Értekezés : 
Goetheovi politiőki nazorí. Irta Kudlich Dragan.) 

A sárospataki ev. ref. főiskola (akadémia és gymnasium) értesítője 
az 1890—91. iskolai évről. Összeállították Szinyei Gerzson akadémiai és 
Kérészy István gymnasiumi igazgatók. XXXV. évfolyam. (Sárospatak. Stein-
feld Béla. 8r. 164 1.) 

A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló s.-a.-újhelyi róm. kath. 
gymnasium értesítője az 1890—91-ik tanévről. Közzéteszi dr. Ormándy Miklós 
igazgató. (S.-A.-Ujhely. «Zemplén.» 8r. 55 1.) (Értekezések : 1. dr. Ormándy 
Miklós: A mai modern nevelésről. 2. dr. Cserép József: Cicero egy vitás 
helyéhez.) 

A sátor-alja-újhelyi háromosztályú római kath. elemi népiskola érte
sítője az 1890—91. tanévről. (S.-A.-Ujhely. «Zemplén». 8r. 11 1.) 

(Segesvár.) Programm des evang. Gymnasiums A. B. in Schässburg 
und der damit verbundenen Lehranstalten zum Schlüsse des Schuljahres 
1890 — 91, veröffentlicht vom Direktor Daniel Höhr. (Segesvár. Jördens test
vérek. 4r. 61 1.) (Értekezés : Carl Seraphin : Römisches Badeleben.) 

A selmeczbányai kir. kath. nagygymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli Panek Ödön igazgató. (Selmeczbánya. Joerges Ágost özv. és 
fia. 8r. 54 1.) (Értekezés : Bulyovszky Sándor : Mit csináljunk a szünidőben ?) 

A selmeczbányai ágost. hitv. ev. ker. lyceum értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közzéteszi Breznyik János, igazgató-tanár. (Selmeczbánya. Joerges 
Ágost özv. és fia. 8r. 51 1.) 

A sepsi-szent-györgyi államilag segélyezett evang. reform. Székely-
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Mikő-kollegium értesítője az 1890—91. iskolai évről. Szerkesztette : Bodor 
Domokos, igazgató. (S.-Szentgyörgy. Jókai ny.-r.-t. 8r. 103 1.) (Értekezések : 
1. Csősz János : Vörösmarty, Tompa, Arany a szabadságharcz után. 2. dr. 
Székely Bendegúz : Az állatok táplálkozási szervei, táplálkozása és ezzel 
egybefüggő jelenségek.) 

Jelentés a sepsi-szent-györgyi polgári fiúiskola 1890—91. évi állapo
táról. Összeállította : Zayzon Béla, igazgató. (Sepsi-Szent-György. Jókai ny. 
r.-t. 8r. 18 1.) 

A siklósi községi polgári fiúiskola tizedik értesítője az 1890—91-ik 
tanévről. Közli Szabó Ferencz igazgató. (Siklós. Harangozó és Pandurovits. 
8r. 31 1.; 

A somorjai polgári fiú- és leányiskola tizenkilenczedik értesítője az 
1890—91. tanévről. Közzéteszi Ivánfi Béla igazgató. (Pozsony. Angermayer 
Károly. 8r. 36 1.) 

A somorjai iparos tan.-iskola az 1890—91. iskolai évben értesítőt 
nem nyomatott. 

A soproni állami kereskedelmi akadémia betedik évi jelentése. 
1890—91. tanév. Közli Habnenkamp Rudolf, igazgató. (Sopron. Rónai Frigyes. 
8r. 82, 7 1.) (Értekezések : 1. dr. Berényi Pál : A logismographia. 2. Mata-
vovszky : Fiumei utunk ) 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi soproni lyceum értesítője 
az 1890—19-iki tanévről. Közzéteszi : Poszvék Sándor, lyceumi igazgató. 
(Sopron. Litfass Károly. 8r. 71 1.) 

Értesítő a soproni evang. fiú- és leány-népiskola 1890—91. tanévéről. 
Kiadta : Möszl Károly, igazgató. Jahresbericht der evangelischen Volksschule 
für Knaben und Mädchen in Oedenburg vom Schuljahre 1890—91. (Sopron. 
Romwalter K. és fia. 8r. 31 1.) 

A soproni m. kir. állami felsőbb leányiskola értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. XX. évfolyam. Közli Marusák Pál igazgató. (Sopron. Rónai 
Frigyes. 8r. 51 1.) 

A soproni magy. kir. állami főreáliskola 16. évi értesítője. 1890—91. 
Közli : Salamin Leó, kir. igazgató. (Sopron. Litfass Károly. 8r. 47 1.) 

(Sopron.) A Csöndes-féle tan- és nevelő-intézet értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli : Tóth Márton, id. igazgató. (Sopron. Litfass Károly. 8r. 23 1.) 

A pannonhalmi szent Benedek-rend soproni kath. főgymnasiumának 
értesítője az 1890—91. iskolaévről. Közli: Horváth Kristóf, igazgató. (Sopron. 
Rónai Frigyes. 8r. 78 1.) (Értekezés : Bognár T. : A lovagregények.) 

A soproni Laehne-féle nyilvánossági joggal biró gymnasium értesítője 
az 1890—91-iki tanévről. (Sopron. Litfass Károly. 8r. 68 1.) (Értekezés: 
Schrödl József: Eszterházy Pál herczeg nádor.) 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületi soproni tanítőképző-intézet 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette: Kapi Gyula, igazgató. (Sopron. 
Litfass Károly. 8r. 32 1.) 

Értesítő az Orsolya-szüzeknek Sopronban létező tan- és nevelő-inté
zetéről az 1890—91. iskolaévről. (Sopron. Litfass Károly. 8r. 25 1.) 

A soproni róm. kath. fiú- és leánynépiskolák értesítője az 1890—91. 
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iskolaévről. Kiadta : Tormássy János, ideigl. igazgató. (Sopron. Litfass Károly. 
8r. 38 1.) 

A sümegvárosi államilag segélyezett reáliskola XXXIII. értesítője az 
1890—91. iskolaévről. Közli: Orbán Lajos. h. igazgató. (Tapolcza. Löwy B. 
8r. 40 1.) (Értekezések : 1. Horvát Rezső : Néhány szó a szülőkhöz a latin 
nyelv ügyében. 2. Szép Rezső: Pótlék Sümeg határának edényes növényeihez.) 

A sümegvárosi felső leányiskola I. és a római kath. elemi fiú- és 
leányiskola XXXIII. értesítője az 1890—91. tanévről. Közli : Bánfi Alajos, 
igazgató. (Sümeg. Rosenberger Béla. 8r. 36 1.) 

A sümegvárosi államilag segélyezett alsófokú ipariskola VII. értesítője 
az 1890—91. iskolaévről. Közli : Kellemen Károly dr.. igazgató. (Sümeg. 
Rosenberger Béla. 8r. 17 1.) 

Szabadka sz. kár. város községi főgymnasiumának értesítője az 
1890-91. tanévről. Közli: Haverda Mátyás, igazgató. (Szabadka. Schlesinger 
Sándor. 8r. 119 1.) 

A szakolczai kir. katb. algymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közli : Lukavszky Alajos, igazgató. (Szakolcza. Skarnitzl József. 8r. 36 1.) 

A szabad kir. Szamosújvár városi örmény kath. nyilvános algymnasium 
XVI. értesítője az 1890—91. tanév végén. Közzéteszi: a gymn. igazgató. 
(Szamosújvár. «Aurora.» 8r. 235 1.) (Értekezés: Szongott Kristóf: Nagy-
Örményország története.) 

A szamosújvári alsófokú ipariskola az 1890-91. tanévben értesítőt 
nem adott ki. 

A békési ágost. hitv. ev. egyházmegye pártfogása alatt álló szarvasi 
íőgymnasium évi értesítője 1890—91-ről. Közzéteszi : Benka Gyula, igazgató
tanár. (Szarvas. Szikes Antal. 8r. 68 1.) (Értekezés : Benka Gyula : Az érett
ségi vizsgálatok összhangzásba hozatala a gymnasiumi nevelés és tanítás 
sarkalatos érdekeivel.) 

Az állam és a helybeli nőegyesület által segélyezett szarvasi társulati 
elemi osztályokkal egybekötött polgári leányiskola értesítője 1890—91-iki 
tanévről. Közli : Moravcsik Géza. e. i. intézeti igazgató. (Szarvas. Szikes 
Antal. 8r. 38 1.) (Értekezés : Mocskónyi József : A nők nevelése az ókorban 
és most.) 

(Szász-Régen.) Programm des vierklassigen evangelischen Gymnasiums 
A. B. und der mit demselben verbundenen Lehranstalten in Sächsisch-Regen 
am Schlüsse des Schuljahres 1890—91. Veröffentlicht vom Rektor Wilhelm 
Hellwig. (N.-Szeben. Krafft W. 4r. 85 1.) (Értekezés : Josef Schullerus : Das 
Kochsalz, Natriumchlorid.) 

(Szász-Sebes.) Programm des vierklassigen evangelischen Gymnasiums 
und der damit verbundenen Elementarschule in Mühlbach für das Schuljahr 
1890—91. Veröffentlicht vom Rektor J. Wolff. (N.-Szeben. Krafft W. 4r. 43 1.) 
(Értekezés : J. Wolff : Deutsche Dorf- und Stadtnamen in Siebenbürgen.) 

A szászvárosi ipariskola tizenharmadik évi értesítője az 1890—91. 
tanévről. Szerkesztette : Lewitzky Károly, igazgató. Dreizehnter Jahresbericht 
der Gewerbeschule in Broos über das Schuljahr 1890—91. (N.-Szeben. Krafft W. 
8r. 17 1.) 
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A szatmári kir. kath. főgymnasium 1890—91. évi értesítője. (Szatmár. 
«Szabadsajtó.» 8r. 99 1.) (Értekezés: Sarmaságh Géza: A legfontosabb tan
ügyi kérdés.) 

A szatmár-németi evang. reform, főgymnasium 1890—91. évi (XXI.) 
értesítője. Szerkesztette : Borsos Benő, igazgató-tanár. (Szatmár. «Szabad
sajtó.» 8r. 52 1.) 

A szécsényi izraelita népiskola értesítője az 1890—91. iskolai évről. 
XI. évfolyam. Közli : Szabó Lipót. ig. tanító. (Losoncz. Röth Simon. 8r. 12 1.) 

A szegedi m. kir. állami főreáliskola értesítvénye az 1890— 91-ik 
tanévről. Közzéteszi : Hoffer Endre, igazgató. (Szeged. Engel Adolf. 8r. 63 1.) 
(Értekezés : Bartos Fülöp : A nyelvtanítás problémája.) 

A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló szegedi városi főgymnasium 
értesítője az 1890—91. tanévről. Közzéteszi: Magyar Gábor, igazgató. (Szeged. 
Bába Sándor. 8r. 121 1.) (Értekezések: 1. Zvér Endre: A hőmérsék hasznos 
és káros hatása a növényekre. 2. Váradi : A görög nyelv tanításáért folyt 
vita s az 1890. évi XXX. törvényczikk.) 

A szegedi községi felsőbb leányiskola értesítője az 1890 —91. tanévről. 
Közli: Czimer Károly, igazgató. III. (Szeged. Várnai L. 8r. 66 1.) (Értekezés: 
Női kereskedelmi tanfolyam.) 

Tizenegyedik tanügyi értesítő a szegedi apácza-iskolákról. Közzéteszi: 
Oltványi Pál, igazgató. (Szeged, Endrényi testvérek. 8r. 38 1.) (Értekezés : 
A vallás-erkölcsi nevelésről.) 

(Szeged.) Keméndyné-Drucker Irma nyilvánossági jelleggel fölruházott 
nőnevelő-intézetének értesítője az 1890—91. tanévről. (Szeged. Bába Sándor. 
8r. 18 1.) 

Értesítő a szeged-szilléri tanító-testület vezetése alatt álló községi 
népiskoláról az 1890—91. tanév végén. Összeállította: Gönczy Lajos, igazgató
tanító. IX. évf. (Szeged. Bába Sándor. 8r. 19 \.) 

A szegzárdi államilag segélyezett községi polgári fiú- és felső leány
iskola tizenötödik értesítője az 1890—91. tanévről. Közli az igazgatóság. 
(Szegzárd. Ujfalusy Lajos. 8r. 41 1.) 

A szegzárdi államilag segélyezett ipariskola hetedik értesítője az 
1890-91-iki tanévről. Szerkesztette: Krammer János, igazgató. (Szegzárd. 
Báter János. 8r. 16 1.) 

A szegzárdi alsófokú kereskedelmi iskola 1890—91-iki értesítője 
nem adatott ki. 

A széki állami elemi népiskola értesítője az 1890—91. tanévről. Kiadta : 
Bencze Károly, igazgató-tanító. (Deés. Demeter és Kiss. 8r. 8 1.) 

A székely-keresztúri m. kir. állami tanítóképző-intézet VI. értesítője 
az 1889—90. és 1890—91. iskolai évekről. Szerkesztette: Borbély Samu, el. 
igazgató-tanár. (Zilah. Seres Samu. 8r. 28 1.) 

A székely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola XX-ik évi értesítője az 
1890—91. iskolai év végén. (Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8r. 70 1.) 

A székely-udvarhelyi róm. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közrebocsátja az igazgató. (Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 
8r. 56 1.) 
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A székely-udvarhelyi evang. reform, kollégium értesítője az 1890—91. 
iskolai évről. Szerkesztette : Gönczi Lajos, igazgató-tanár. (Székely-Udvarhely. 
Becsek Dániel. 8r. 62 1.) 

A székesfehérvári magyar kir. állami főreáliskola évi értesítője az 
1890—91. tanévről az intézet fennállásának 37. évében. Szerkesztette : 
dr. Kuthy József, kir. igazgató. (Székesfehérvár. «Székesfehérvár és vidéke.> 
8r. 93 1.) (Értekezés : Wolff Béla : Kölcsey ítélete Csokonairól.) 

A cisterci rend székesfehérvári katb. főgymnasiumának értesítője 
1890—91. iskolai évről. (Székesfehérvár. Számmer Kálmán. 8r. 97 1.) (Érte
kezés : Hang Dániel : A fény hullámhosszúságának meghatározása.) 

Értesítő a Székesfehérvár városi elemi és ismétlő iskolákról az 
1890—91. tanévről. Szerkesztette Gó'bel János György igazgató. (Székesfehér
vár. «Székesfehérvár és Vidéke könyvny.» 4r. 77 1.) 

A Székesfehérvár városi államilag segélyezett alsófokú ipariskola 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette : Gőbel János György igazgató. 
(Székesfehérvár. «Székesfehérvár és Vidéke könyvny.» 8r. 64 1.) (Értekezés : 
Pausch Báfael. A rajz az iparban.) 

A Székesfehérvár városi államilag segélyezett polgári leányiskola 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette : Alföldi Lipót. (Székesfehérvár. 
«Székesfehérvár és Vidéke könyvny.» 8r. 56 1.) (Értekezés: Alföldi Lipót: 
A nőnevelés hajdan és most.) 

A székesfehérvári kereskedelmi társulat által fentartott és államilag 
segélyezett kereskedelmi akadémia és alsófokú kereskedelmi iskola értesítője 
az 1890—91. tanévről, az intézett fennállásának 23-ik évében. Szerkesztette: 
Dr. Faludi Miksa, igazgató. (Székesfehérvár. Számmer Imre. 8r. 69 1.) (Érte
kezés : Kunos Gyula : Árkémleti számítások az értékpapírüzletekben.) 

A szeniczi községi ipariskola értesítője az 1890—91. tanévről. Közli 
Horcsin Antal, igazgató. (Szenicz. Bezso János és társa. 8r. 8 1.) 

(Szent-Ágota.) Achtzehnter Jahresbericht über den Stand und die 
Fortentwicklung der Gewerbeschule in Agnetheln. Zum Schlüsse des Schul
jahres 1890—91, veröffentlicht von Dr. Adolf Schuller, Director. (N.-Szeben. 
Krafft W. 8r. 14 1.) 

A szent-imrei m. kir. földmíves-iskola értesítője az 1890—91. tan
évről. Szerkesztette : Hauer Géza igazgató. (Kaposvár. Hegelman Károly. 
8r. 20 1.) 

A szent-tamási alsófokú ipariskola értesítője az 1890—91.(11.) tan
évről. (Ó-Becse. Lőwy Lajos. 8r. 8 1.) 

A Szentes városi községi gymnasium értesítője az 1890 — 91. iskolai 
tanévről. Közzéteszi : Zolnay Károly, igazgató. (Szentes. Stark Nándor. 4r. 
121 1.) 

A minorita-rendiek vezetése alatt álló szilágy-somlyói róm. kath. 
püspöki gymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. Közli: Csák Alajos 
Cyrjék igazgató-tanár. (Szilágy-Somlyó. Morvái János. 8r. 103.) (Értekezés : 
Bévész F. Cyrill : Németujvári Iván.) 

A szolnoki ipariskola az 1890—91. tanévben értesítőt nem adott ki. 
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A szolnoki m. kir. állami főgymnasium értesítője az 1890—91. iskolai 
évről. Közli : Rozsnyai Károly, igazgató. (Szolnok. Bakos István. 8r. 68 1.) 

A szolnoki összes községi elemi és felsőbb népiskolák értesítője az 
1890—9J. iskolai évről. Összeállította Ujházy László, igazgató-tanító. (Szolnok. 
Hay. 8r. 39 1.) 

Értesítő a szombathelyi kir. katb. főgymnasiumról 1890—91. Szer
kesztő : Kőfalvi Vidor, igazgató. (Szombathely. Özv. Seiler Henrikné. 8r. 144 1.) 

A Szombathely városi államilag segélyezett polgári leányiskola XV. 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkeszté : Pálffy Boldizsár igazgató. (Szom
bathely. Gabriel Á. 8r. 30 1.) 

A szombathelyi püspöki elemi fiu- és leányiskola értesítője az 1890—91. 
tanévről. XIX. évfolyam. (Szombathely. Özv. Seiler Henrikné. 8r. 16 1.) 

A szombathelyi községi elemi fiu- és leányiskolái XVIII. értesítője az 
1890 — 91. tanévről. Közli: Zagróczky Tivadar, igazgató-tanító. (Szombathely. 
Gabriel Á. 8r. 40 1.) 

A magyarországi kegyes-tanítórend tatai algymnasiumának értesítője 
az 1890—91. tanévről. (Tata. Özv. Kopasz Józsefné. 8r. 56 1.) (Értekezés: 
Bauer Lénárd : Az emberről.) 

A temesvári róm. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. iskolai 
évről. Közli Pfeiffer Antal, főgymnasiumi igazgató. (Temesvár. Csanád-egy
házmegyei nyomda. 8r. 190 1.) 

Temesvár sz. kir. városa községi néptanodáinak XVIII. és XIX. érte
sítője az 1889—90. 1890—91. tanévről. Szerkesztette : Tietz Ferencz. (Temes
vár. Steger Ernő. 8r. 64 1.) (Értekezés : Gokler Antal : A nevelés eszközei.) 

A temesvári Wieszner-féle polgári és kereskedelmi középiskola XVI. 
értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette Bocz József. igazgató. (Temes
vár. Uhrmann Henrik. 8r. 99 1.) (Értekezés : Pálosy Dénes : A biztosítás.) 

A temesvári m. kir. állami főreáliskola értesítője az 1890—91. tan
évről. XXI. szám. Szerkesztette : Dr. Laky Mátyás, kir. főreáliskolai igazgató. 
(Temesvár. Uhrmann Henrik. 8r. 64 1.) (Értekezés : Dr. Gáspár János : Temes
vár ivóvizei és talajlevegőjének elemzése.) 

Értesítő az iparszakoktatás állapotáról Temesvárott az 1890—91. tan
évben. VII. évfolyam. Szerkesztette Stumpfel Ede ipariskolai igazgató. (Temes
vár. Uhrmann Lajos. 8r. 61 1.) (Értekezés : Kádár Lajos : Az iparszakoktatás 
a temesvári kiállításon.) 

XIV. évfolyam. A trencséni m. kir. állami felsőbb leányiskola érte
sítője az 1890—91. tanévről. Közli : Manyák Alajos, igazgató. (Trencsén. 
Skarnitzl X. Ferencz. 8r. 59 1.) (Értekezés : Mally Nándor : Az én.) 

A trencséni kir. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közzéteszi : Arányi Béla, főgymnasiumi igazgató. (Trencsén. Skarnitzl Xav. 
Ferencz. 8r. 77 1.) (Értekezés : Janovszky László : Mednyánszky Dénes báró 
numismatikai ajándékának ismertetése.) 

A trsztenai kir. kath. gymnasium XXII. évi értesítője az 1890—91. 
tanévről. Közli: Dortsák Gyula, kir. igazgató. (Alsó-Kubin. «Árvamegyei 
hírlap.» 8r. 144 1.) (Értekezések: 1. Dr. Némethy Károly: A magyar földleírás 
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megfelelőbb ápolásáról. 2. Dr. Szadi lek János : Néhány szó a magyar nyelv-
és irodalom tanításáról.) 

Az újpesti királyi állami polgári leányiskola nyolczadik értesítője az 
1890—91. iskolaévről. Szerkesztette Neményi Imre igazgató. (Újpest. Kaczander 
és Fuchs. 8r. 72 1.) (Értekezés: Neményi Imre: Az eltévesztett irány.) 

Huszadik évi tudósítás az uj-verbászi pártfogósági nyilvános algymn-
nasiumról. az 1890—91. tanévben. Kovalszky Lajos igazgató-tanártól. (Kula. 
Berkovits Márk. 8r. 51 1.) 

Az újvidéki m. kir. állami polgári leányiskola tizenegyedik értesítője 
az 1890—91. tanévről. Közzéteszi : Nemessányi Adél igazgató. (Újvidék. 
Dr. Pavlovics és Jocics. 8r. 54 1. ) (Értekezés : Bréger Adél : Miképen volna 
tanítandó leányiskoláinkban a magyar irodalom története ?) 

Az újvidéki kir. kath. magyar főgymnasium XVIII. évi értesítője az 
1890—91. tanévről. Közzéteszi : Városy Tivadar, h. igazgató. (Újvidék. Fuchs 
Ágoston. 8r. 87 1.) (Értekezések: 1. Városy Tivadar: A görög nyelv és a 
görögpótló tantárgyak. 2. Jánosi Boldizsár : Homér Iliásának VI. éneke.) 

(Újvidék.) Izvestaj o szrpszkoj velikoj gimnaziji Novom-Szadu za 
skolszku godinu 1890-91. (Újvidék. Popovics M. 8r. 105 1.) 

Az újvidéki magyar állami polgári iskolával összekapcsolt ipar- és 
kereskedelmi iskola értesítője az 1890—91. tanévről. Szerkesztette : Brück 
Ferencz, igazgató. (Újvidék. Popovics M. 8r. 65 1.) (Értekezés : Steiger Frigyes: 
Az énektanításról.) 

Az ungvári kir. kath. főgymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közli : Hódoly László, igazgató. (Ungvár. Id. Fésűs József. 8r. 98 1.) (Érte
kezések : 1. Mazuch Ede: A közviszonyok és irodalmunk állapota 1711-től 
Ányos felléptéig. 2. Pogány Gyula : Meteorológiai észleletek az 1890-ik évről.) 

Értesítő a kegyes-tanítórendiek váczi főgymnasiumáról az 1890—91. 
tanévben. Közli Halmi László, igazgató. (Vácz. Mayer Sándor. 8r. 90 1.) 
(Értekezés : Sárffy Ignácz : Népmeséink néhány jellemző vonása és morális 
igazságszolgáltatása.) 

Értesítő a váczi r. kath. elemi népiskolákról az 1890—91. tanévben. 
(Vácz. Mayer Sándor. 8r. 44 1.) 

Értesítő a váczi alsófokú ipar- és kereskedelmi iskolákról az 1890—91. 
tanévben. VII. évfolyam. Közli : Vörös Ferencz, helyettes igazgató. (Vácz. 
Mayer Sándor. 8r. 33 1.) 

A vág-ujhelyi államilag segélyezett nyilvános izr. reáliskola értesítője 
az 1890—91. tanévről. Közli Dr. Mahler Miksa igazgató. (Vágujhely. Horo-
vitz A. 8r. 28 1.) 

A verbói alsófokú ipariskola 1890—91. tanévi értesítője. Közli: Janda 
Flór, igazgató. (Vágujhely. Horovitz A. 8r. 11 1.) 

A verseczi községi főreáliskola értesítője az 1890—91. tanévről. Szer
kesztette Budai József, igazgató-tanár. (Versecz. Özv. Kirchnerné. 8r. 43 1.) 
(Értekezés : dr. Richter Aladár : Kubinyi adatai és a Királyhegy flórája.) 

Mayering Emma Verseczen 30 év óta fennálló s nyilvánossági joggal 
ellátott, magán elemi és polg. leányiskolájának értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közli : Mayering Emma. (Versecz. Özv. Kirchnerné. 8r. 35 1.) 
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A kegyes-tanítórendiek veszprémi róm. kath. főgymnasiumának értesí
tője az 1890—91. tanévről. Közli : Takács József, főgymn. igazgató. (Veszprém. 
Kompolthy T. 8r. 87 1.) 

A Veszprém rend. tan. város államilag segélyezett alsófokú iparos
iskolájának értesítője az 1890—91. tanévről. Közli : Meszes Polikárp. igazgató. 
VIII. évfolyam. (Veszprém. Kompolthy T. 8r. 31 1.) 

A Zala-Egerszeg r. t. város államilag segélyezett alsófokú ipariskolá
jának értesítője az 1890—91. tanévről. Közli: Udvardy Vincze igazgató. (Zala-
Egerszeg. Özv. Tahy Rozália. 8r. 19 i.) 

Zala-Egerszeg rendezett tanácsú város községi elemi iskolái 1890—91. 
évi értesítője. Közli : Paukovich György igazgató. (Zala-Egerszeg. Özv. Tahy 
Rozália. 8r. 34 1.) 

A zala-egerszegi államilag segélyezett községi polgári fiú-, közép
kereskedelmi és polgári leányiskola tizennyolczadik értesítője az 1890—91. 
tanévről. Szerkesztette : Udvardy Ignácz igazgató. (Zala-Egerszeg. Özv. Tahy 
Rozália, ár. 52 1.) (Értekezés : Bődy József : Néhány szó a könyvnélkül való 
tanulás hasznáról.) 

Zenta város községi népoktatási tanintézeteinek értesítője az 1890—91. 
tanévről. XXII. évfolyam. Összeállította : Czehe Győző igazgató. (Zenta. Kle-
nóczky és Biró. 8r. 191 1.) (Értekezés : Móra István : A népiskola és népünk 
haladása.) 

A Zenta városi községi gymnasium tizenötödik értesítője az 1890—91. 
tanévről. Szerkesztette : Szűcs Lajos igazgató. (Zenta. Schvarcz Sándor. 8r. 
75 1.) (Értekezés: dr. Fülöp Adorján: Arany János «Toldi»-ja a gymnasium 
negyedik osztályában.) 

A zentai államilag segélyezett községi ipariskola értesítője az 1890— 
91. tanévről. VII. évfolyam. Összeállította: Czehe Győző, igazgató. (Zenta. 
Schvarcz Sándor. 8r. 47 1.) (Értekezés ; Tóth Lajos : Néhány jóakaró szó az 
ifjabb iparos nemzedékhez.) 

A zilahi államilag segélyezett evang. reform, kollégium értesítője az 
1890—91-dik isk. évről. Szerkesztette : Berényi János, igazgató-tanár. (Zilah. 
Seres Samu. 8r. 119 1.) (Értekezések : 1. dr. Németh Gyula : A római és 
magyar család. 2. dr. Benkő Gábor : A föld alakulása és benépesedése.) 

A zilahi államilag segélyezett községi polgári fi-iskola XVI. értesítője 
az 1890—91. tanévről. Szerkesztette : Szász Miklós, igazgató. (Zilah. Seres 
Samu. 8r. 34 1.) 

A zilahi magy. kir. állami tanítóképezde huszadik, 1890—91. tanévi 
értesítője. Szerkesztette Faluvégi Albert, igazgató. (Zilah. Seres Samu. 8r. 31 1.) 

Zombor sz. kir. város középkereskedelmi iskolájának III. értesítője az 
1890—91. tanévről. Közli: Zsulyevits Ernő, igazgató. (Zombor. Bittermann 
Nándor. 8r. 74 1.) (Értekezés: Pinterits Károly : A pénz és helyettesítő eszközei.) 

(Zombor.) Izvestaj o szrbszkoj uőitelskoj skoli u Zomboru za 1890/91. 
ákolszku godinu. Szasztavno : Nikola Gs. Vakicsevics. (Zombor. Bittermann 
Nándor. 8r. 61 1.) 

(Zombor.) Razredina Zomborske» szrpszke vise devojaíke skole na 
kraju skolszke 1890—91. godine. (Zombor. Bittermann N. 8r. 10 1.) 

Magyar Könyv-Szemle. 1891. L 
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Zombor szab. kir. város államilag segélyezett alsófokű ipar- és keres
kedelmi iskolájának értesítője az 1890—91. tanévről. Közli : Zsulyevits Ernő 
igazgató. (Zombor. Oblát Károly. 8r. 39 1.) 

A zombori állami főgymnasium XIX. évi értesítője az 1890—91. tan
évről. Közzéteszi: dr. Margalits Ede. igazgató. (Zomboi\ Bittermann Nándor. 
8r. 85 1.) (Értekezés : Balogh Péter : A görög nyelv nélküli tanfolyam a 
gymnasiumban.) 

A zombori izraelita népiskola értesítője az 1890—91. tanévről. III. 
évfolyam. (Zombor. Bittermann Nándor. 8r. 15 1.) 

A zsolnai kir. kath. gymnasium értesítője az 1890—91. tanévről. 
Közli Csáka Károly, kir. igazgató. (Zsolna. Áldori Manó. 8r. 69 1.) 



M AGYA II EON Y V-SZ EM LE. 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt 
1876-ban folyóiratot indított meg, mely a magyarországi 
könyvészet és a hazai könyvtárak közlönye óhajt lenni. 

E folyóirat a jelen évben XVII. folyamába lép. 
Közölni fog a régibb magyarországi bibjiographia körébe 

tartozó értekezéseket és az újabb fölfedezésekről szóló érte
sítéseket, ismertetni fogj a a nazai könyvtáraknak történetét, 
szervezetét, nevezetesebb tudományos kincseit és szerze
ményeit. Figyelemmel fogja kisérni a külföldi könyvtárakban 
létező hungaricákat, s tudomást vesz a külföldi bibliograpbia 
hazánkat érdeklő nevezetesebb mozzanatairól. Ezenkívül kü
lön rovatban ismertetni fogja a külföldi könyvtárak mozgal
mait és nevezetesebb vívmányait. Továbbá összeállítja a 
magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazán
kat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes jegyzékét. 

Készséggel megnyitja hasábjait a könyvtárnokok és 
könyvgyűjtők felszólalásainak, javaslatainak és kérdéseinek; 
számít mindazoknak szíves közreműködésére, kiket hivatalos 
állásuk és irodalmi foglalkozásuk ezen térre vezet. 

A «Könyv-Szemle» megjelenik évenkint 32 ívnyi ter
jedelemben, időhöz nem kötött füzetekben, több műmellék
lettel. díszes kiállításban. 

Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt 
1886-tól fogva 4 írt. 

Az első évfolyam elfogyott ; a II., III., IV., V., VI., VII, 
VIII., IX., X., XI, XII., XIII., XIV. és XV. folyam a rendes 
évi áron, együttvéve pedig 30 írton kapható. 

Az előfizetési pénzek Hornyánszky Viktor könyvárusi 
Üzletébe, egyéb küldemények és irodalmi közlemények a 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 

Budapest, 1892. október 25-én. 

Csontosi János, 
könyvtári segédor. rnint a „M. Könyv-Szemle" szerk 





II. Melléklet a „MAGYAR KÖNYVSZEMLE" 1891. folyamának I — I I . füzetéhez. 
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Hasonmás a Király Ő Felsége által a M. N. Múzeumnak ajándékozott „Hieronymus" Corvin-codexnek, 
Francesco del Cherico által festett 2-ik czímlapjáról. 

Eredetije a. M. JV. Múzeum Jcönyvtárában. 
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Melléklet a „MAGYAR KÖNYVSZEMLE" 1891-iM folyam I — I L füzetéhez. 
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Hasonmás a Király Ő Felsége által a M. N. Múzeumnak ajándékozott „Chrysostomus" Corvin-codexének 
Attavantes-től festett czímlapjáról. 

Eredetije a M. "N. Múzeum könyvtárában. 




