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R É G I MAGYAR NYOMTATVÁNYOK 

(Hetedik közlemény.) 

FAZAKAS JÓZSEF 

113. 

[Pápa vagy Németújvár, 1624 táján.] 

Kanizsai Pálfi János. EGYMÁSSAL VA[LŐ BESZÉLGETÉSE | [AZ | ] 
VR CHRISTUS[NA]C, ES AZ NYO-1 MORULT ANYAS[ZE]NTEGYHAZNAC [ 
MELLYBól, AZ VR CHRISTVS, AZ[OKNAK], KIC AZ ő NEVEJERT HÁ
BORÚ- | ságot ízenvednec, mit kivánnyon, és azo[k az 5 nyojmorusá-
gokban magokat mint vifellvéc, | könnyen [feltalálhatni. | MELLYET AZ 
SZENT[IRASBO]L KI SZEDEGETVÉN | AZ NEMES NEMZETES ES 
[VITEZ]Lö UKI JANOSNAC, BESZ- | Prim Vármegyénec Vicé-ilpánnyánac 
[az 6 jóak]aro Patrónus Uránac hires neve alatt | Ki boczátott é[ . . . ]éneo 
ajánlott | KANISAI P. JANO[S PAPA]I PRAEDICATOR. 

Függőleges állású egyleveles nyomtatvány. Amennyire töredékeink alapján megállapít
ható, a nyomtatvány tükrének szélessége kb. 32 cm lehetett , magassága pedig legalább 40 cm. 

A fenti címszöveg alatt , a töredékeinken megmaradt betűk és a két hasábban elhelyezett 
bibliai igék egyik megmaradt fejcíme alapján a következő feliratokat képzelhetjük el, illetve 
olvashatjuk: 

S[ZAV]A | [AZ] | (a bal oldali hasáb tetején:) UR GHRISTÜSNAG | (a jobb 
oldali hasáb tetején, az előbbivel bizonyára egy sorban:) [ANYASZENTEGY-
HAZNAC]. 

Az első hasábban Jézus"Krisztusnak az egyházhoz és a hívekhez szóló igéi olvashatók, az 
evangéliumi helyek megjelölésével. A második hasábban olyan bibliai igék, amelyeket az 
egyház, illetőleg a hívek mondhatnak Krisztusnak. A locusok i t t is pontosan meg vannak 
adva. Az első hasáb szövege antikva, a másodiké kurzív betűkkel van nyomtatva. Az első 
hasábból két töredékünk van, a másodikból egy. A szövegnek — becslésünk szerint — mint
egy kétharmadát tartalmazzák töredékeink. A címzést, illetőleg a szöveg egyes részeit tar
talmazó papírdarabok mind egyforma méretűek (kb. 1 3 x 1 9 cm) és így bizonyára ugyanannak 
a könyvnek a kötéstábláiból kerülhettek ki. Töredékeink közt egy ajánlásváltozat címrészei 
is ot t vannak. Ezeken a papírdarabokon a cím nyomása azonos és csupán az ajánló soroktól 
kezdve tér el a címzés szövege a fent idézett változattól. A 9. sortól i t t a következő, részben 
feltételezett szöveg áll, illetve ál lhatot t : 

AZ TEKENTETES NEMZETE[S ES NAG]YSAGOS POPPEL EVA ASZ-1 
fzonnac, az Tekentetes Nemzetes es Na[gyságos Batthyá]ni Fe[re]ncz Urnae 
kedves és fzerel- | mes házas társánac jo hirrel t[eljes szivvel eleibe] boc[sátot]t, 
és ö Nagyságánac, | mint kegyelm[es Patrona Asszonyának a]lá[zatosa]n aján
lott. | KANISAI P. [JÁNOS PAPAI PRAE]DICATOR. 
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Az első változat címzett je — amint lá that tuk — Uky János, Veszprém vármegyei alispán 
(1. róla: Nagy Iván : Magyarország családai. 11. köt. Pest 1865. 396. L). A második változaton 
olvasható Poppel Éva Bat thyány Ferenc gróf felesége volt. Ba t thyány és felesége buzgó pár t 
fogói voltak a református egyháznak. Szenczi Molnár Albert, aki egy időben udvari papjuk 
volt, úgy emlékezik meg a grófnérói, mint aki igen gyöngéd szeretettel vet te körül családját 
(1. Szenczi Molnár Albert naplója. . . Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898. 62. 1.). Kanizsai Pálfi 
János „Arany temjénező" c. imádságos könyvét is Bat thyánynénak ajánlotta. Ez a munka 
1632-ben jelent meg Pápán, de példány már nem ismeretes belőle. Szabó Károly ezzel az 
imádságos könyvvel kapcsolatosan tévedésből mondja Poppel—Lobkovitz Évá t Bat thyány 
Boldizsár nejének Bat thyány Ferenc helyett (RMK I . 625.), amint azt Dézsi Lajos már he
lyesbítette is imént említett kiadványában, az idézett lapon, és amint azt helyesen olvashatjuk 
Nagy Iván fentebb említett munkájában is (1. köt. 243. 1.). 

Nyomtatványunk betűtípusai egyeznek a szepesváraljai Bernard Máté által vezetett 
Batthyány-féle nyomda betűivel (vö. RMK I . 573.). Bernard 1619-ben tűnik fel először 
Németújváron, ahol kiadja a Heidelbergi Ká té t . Ezután néhány évig semmit sem tudunk 
róla, egészen 1624-ig, amikor Pápán nyomtat . Et től kezdve 1632-ig vannak adataink pápai 
működéséről. A mi egyleveles nyomtatványunk mindenesetre nem lehet későbbi 1625-nél, 
tekintve, hogy Bat thyány Ferenc ebben az évben halt meg, míg nyomtatványunk kiadásakor 
még élt, amint ez az ajánlás szövegezéséből világosan látszik. Bernárdról nem tudjuk, meddig 
nyomtatot t Németújváron és hogy valóban csak 1624-ben került-e Pápára . 

Mivel Kanizsai Pálfi már 1612-től pápai lelkész volt, a nyomda megindulásától kezdve 
1625-ig bármikor kiadhatta munkáját, akár Németújváron, akár Pápán, hiszen Batthyányék 
nyomdáját bizonyára mindig igénybe vehette. A megjelenés idejének pontosabb megközelí
téséhez hozzásegíteni látszik az a körülmény, hogy könyvtárunk 1907-ben, ezzel egyidejűleg 
három olyan naptártöredéket is beszerzett, amelyek nyilván ugyanazon kötéstáblából kerül
tek elő (1. Magy Könyvszemle 1908. 74. 1.). Ezeket a naptáraka t 1624-ben, 1625-ben, ill. 
1627-ben nyomtat ták, mégpedig minden bizonyíték szerint mind a hármat Pápán (1. az RMK 
I . 543a, 547b és 572/2. jelzetű példányainkat és vö. Századok 1868. 318. 1.). A fentiekben már 
megállapított legkésőbbi lehetséges évünket, 1625-öt figyelembe véve, úgy véljük, nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy inkább e naptárak megjelenési ideje táján, vagyis 1624 körül 
nyomtat ták egylevelesünket, mint korábban, és inkább Pápán, mint Németújváron. A szó
ban forgó Batthyány-féle nyomdáról 1. egyébként Jenéi Ferenc megállapításait (Magy. Könyv-
szle 1961. 299. 1.) és Gulyás Pál adata i t (A könyv sorsa Magyarországon. Bp. 1961. I I . rész. 
146. 1.). 

(Jelzete: RMK I. 543/b.) 

114. 

Lőcse 1702. 

SZENT | DAVID | KIRÁLYNAK | és | PRÓFÉTÁNAK | SZÁZ-ÖTVEN \ 
SOLTARI | A' Francziai Nóták | 's Versek ízerint Magyar | Versekre fordíttattak 
's | rendeltettek. | Szentzi MOLNÁR ALBERT | által. | LoTSÉN, Nyomt: 
1702. EfzL 

120 A 1 2 - X 1 2 = 424, [8], 71, [1] 1. 
Ez a hangjegyes énekeskönyv nem egyéb, mint az evangélikusok és a reformátusok által 

használt és számos kiadásban megjelent egyházi énekeskönyv egyik kiadásának második 
kötete. Ezek a második kötetek általában külön címlappal jelentek meg, és bizonyára önállóan 
is árusították őket. Az első kötet ennél az énekeskönyv-típusnál a bibliai zsoltárok felhasz
nálásával újonnan költött énekeket, egyéb dicséreteket, továbbá himnuszokat tar talmazott , 
míg a második kötetben a bibliai százötven zsoltárnak Szenczi Molnár Albert által készített, 
hűségre törekvő verses fordításai kaptak helyet, amelyek u tán még egy imádságokat tartal
mazó függelék is szokott következni. Az énekeskönyv egyes kiadásainál a két rész összetar
tozását nemcsak az együtt való használás és a többségükben összekötött példányok bizo
nyítják, hanem általában az első rész címlapjának a megszövegezése is. A most leírásra került 
példányunk egy olyan lőcsei kiadású első résszel van összekötve, amelynek a címlapjára az 
1701. év van nyomtatva . Ennek címe a következő: 
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A' I SZ. DAVID PRO- | FÉTÁNAK ékes Rhythmusú | SOLTARI- | VAL | 
ÉS A' SOLTÁROKBOL | fzereztetett | DITSERETEKKEL, | Iftenes ÉNEKEK
KEL, | és HYMNUSOKKAL | tellyes K0NYV. | Ezek után vannak egy néhány | 
áhítatos IMÁDSÁGOK. | . . . 

Ebből az első részből egyébként van még egy — korábban beszerzett — önálló példány 
is könyvtárunkban, amelyet e sorok írója még 1959-ben ír t le (Az Országos Széchényi Könyv
tár Évkönyve. 1959. Bp. 1961. 186. 1., RMK I . 1636/a). A leírás jegyzetében utalás tör tént 
arra, hogy a példány a címlapon jelzett zsoltári részt és az imádságokat nem tartalmazza. 
E bibliográfiai leírás megjelenése óta vásárolta meg könyvtárunk ezt a mindkét részt magában 
foglaló példányt. Mivel a két rész címlapjain két egymás után következő év áll, valószínűnek 
tartjuk, hogy ez a két kötet nem csupán könyvkötői kolligátumot képez egymással, hanem 
egyazon kiadásnak két része. Ez természetesen nem bizonyos, de könnyen elképzelhető, hogy 
az 1701-ben elkezdett nyomtatás t nem tudták az év végéig befejezni és a második rész nyo
mására már csak 1702-ben került sor. Az 1680—1681. évi kolozsvári énekeskönyvnél is 
hasonló a helyzet (RMK I . 1244. és 1261.). 

(Jelzete: RMK I. 1658a, az RMK I. 1636a 1. példányához kötve.) 

115. 

[Brassó 1644—1660 között,] 

[Epithalamia in honorem nuptiarum domini Lange.] 

Függőleges állású egyleveles nyomtatvány, díszes keretezéssel. 
Töredékünk két darabból áll, amelyek egymás mellé téve — csekély hiánnyal — a nyom

tatvány alsó felét teszik ki. A szöveg ezen a fennmaradt részen kéthasábos, és két, esküvőre 
szóló üdvözlővers részeit tartalmazza. Az első hasábban egy latin nyelvű vers nyolc utolsó 
sorát láthatjuk, amely után egy német nyelvű vers következik. Ennek 84 sorából 16 hiány
zik, amit onnan tudunk, hogy a hatsoros versszakok sorszámmal vannak ellátva és az első 
hasáb alján levő 5. versszaknak a második hasábban, a nyomtatvány felső részén folytatódó 
5. sorától a 8. szakasz 3. soráig hiányos a vers, viszont onnan kezdve végig megvan. A ver
sek fölött minden bizonnyal az esküvői üdvözlet bevezető sorai állottak, nagyobb és részben 
talán díszes betűtípusokkal nyomtatva . Számításunk szerint a szedéstükör magassága jóval 
nagyobb lehetett a legfeljebb 23 cm-re tehető szélességnél. A második hasáb alján, a német 
vers alat t meg van nevezve a szerző: „TROSTFRIED HEGENITIUS [ Med. Coron.". Mivel 
a latin nyelvű vers végén nincs szerzői név, lehetséges, hogy az is Hegenitiustól származik, de 
ez nem bizonyos. 

Hegenitius — úgy látszik — máskor is szívesen írt alkalmi verseket, mert Albrich Márton: 
Opusculum metaphysicum c. munká jában (Coronae 1657, RMK I I . 876.) egy másik lappangó 
versére bukkantunk rá, amelyet Albrich-hoz írt. Hegenitius egyébként 1644-től 1660-ig volt 
Brassó város tisztiorvosa és 1660-ban halt meg. Nyomtatványunknak tehát ebben az időben 
kellett megjelennie. (Hegenitius életrajzi adata i t 1. Szinnyei József: Magyar írók élete és mun
kái c. művének 4. kötetében (Bp. 1896.), a 611. hasábon.) 

Az esküvő érdekelt személyeiről — sajnos — csak annyit lehet töredékünk alapján meg
állapítani, hogy a vőlegény egy Lange nevezetű férfiú volt, akit a német vers elején egyszerűen 
„E)<£H£t £2ÍZI<S€" néven említ a szerző. 

A töredékek betűtípusait megvizsgálva, megállapítottuk, hogy mind a fraktur, mind az 
antikva szövegbetűk, mind pedig a keretdísz elemei megvannak a brassói Herrmann Mihály -
féle nyomda kiadványaiban, így például az említett RMK I I . 876. számú munkában is. A frak
tur betűket i t t a Disputatio septima második számozatlan levelének a hátlapján találtuk meg. 

(Jelzete: RMK II. 2031/b.) 
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116. 

[Frankfurt an der Oder] 1625. 

Moller, Joachim Friedrich — Schirmer, Andreas — Frisowitz Boldizsár. 
ORATIONES III. | De | INCLINATIONE | PRINCIPUM | Seu | CAUSSIS, 
quae Principes ä recto | tramite plerumq; deflectere soleant; | Quas | Jlluftri ac 
Generoiiffimo Dn. | DN. RAPHAELI COMITE de LESZNO | Palatini de Belfenfi, 
&c. Profefioribus excel- | lentifiimis, Studioiis, NobiliiTimis, | Praeftantiilimis, | 
PRAESENTIBUS | In Electorali Academia | Francofurtana | In Collegio Oratorio 
I M. JOACHIMI MAGIRI | Cultiffimi ac Politifiimi quidam | Juvenes | elabora-
runt | & é cathedra Acroaterii minoris | memoriter recitarunt. | Tvpis exfcripfit | 
MICHAEL KOCHIUS | Anno 1625. 

4° [13] lev. 
A füzetben levő első két beszédet német egyetemi hallgatók írták, míg a harmadik 

beszéd szerzője, Frisowitz Boldizsár, magyarországi, besztercebányai (Neosoliensis) fiatal
ember volt. Frisowitznak — más munkái mellett — ez a műve is nyilván van tar tva a Régi 
Magyar Könyvtár I I I . kötetében, Hellebrant Árpád leírásában (RMK I I I . 1382.), azzal a 
címmel, amely füzetünkben az Y4b lapon olvasható, ahol Frisowitz beszéde kezdődik. A meg
jegyzés szerint Joachim Magirus professzor Gymnasmata oratoria ad methodum politicae 
Lipsianae c. kötetében jelent meg. Magirus gyűjtményes kiadványából Hellebrant csak a 
drezdai, volt királyi könyvtár példányát említi bibliográfiájában, Budapesten mi sem talál
tunk belőle példányt. A kezünkben levő füzet kétségtelenül különlenyomat, mert egy nagyobb 
kiadvány X— Z íveit tartalmazza és valószínű, hogy éppen az említett kötetből való, amelyben 
egyébként Frisowitznak még más munkái is megjelentek. Különlenyomatunk azonban a be
szédek szövegén kívül ajánló sorokat is tartalmaz, s ezzel hungarika szempontból egy kicsit 
többet is nyújt számunkra, mint az említett gyűjteményes kiadásban levő szöveg, amely mel
lett aligha képzelhető el még valamely, a magyarországi szerző személyéhez kapcsolódó járu
lék. Frisowitz Rhöll Jób, szomolnoki és gölnicbányai bányabirtokosnak és Sowenitz János , 
lőcsei városi tanácsosnak ajánlja a füzetet, mint pártfogóinak és rokonainak. A címben emlí
t e t t három beszéden kívül még egy negyedik munkácska is van példányunk végén (Z3-4 lev.), 
egy Daniel Friderici (vagy Fridericus) nevű sziléziai hallgatótól. Ez a kis értekezés szintén a 
fejedelemség kérdéseiről szól, de mégsem tartozik a különlenyomathoz; bizonyára fűzési szem
pontból nem vágták le az utolsó ívről. 

A nyomdász neve alapján megállapítottuk, hogy a kiadvány az oderai Frankfurtban 
jelent meg, ahol a beszédeket is elmondták. 

(Jelzete: EMK III. 1382/a.) 

117. 

H. n. 1644. 

Ferdinánd III., magyar király. Hóm. Kávf. aucfy 3U fmngarn rmb Böíp | men 
Königlicher iTTayefi: abgefertigtes | MANIFEST, | Ztn alle bes Königreichs fjungam, 
I tmb 3§. ÍTtayeft. augefyörige | £anbe. | CretDlicfy au% bem Eatetnifcfyen ins Ceutfcfye 
t)berfet3l | 23enebenft einem | Von bem durften in Siebenbürgen Geor- | gio Rakoczy 
an bemeltes Königreich fngarn | abgangenem rmb translatirten Schreiben | de dato 
17. Febr. An. 11644. | (gebrucft im %afy Cíjriftí 2inno 1644. 

4° A 4 - B 2 = [6] lev. 
Ez a kiadás I I I . Ferdinánd kiáltványának azt a német fordítását közli, amely a Szabó 

Károly által leírt RMK I I I . 1618. szám alatti kiadásban is olvasható. Nem egyezik azonban 
ez a fordítás az RMK I I I . 1617-ben levővel. Ugyanígy Rákóczi kiáltványának is különböző 
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német fordításaival találkoztunk. I I I . Ferdinánd kiáltványa ebben a kiadásban a bevezető 
sorok után így kezdődik: Wie tDacrjtfambíicfy ortfer ü&teríicbe | Sorg unb Dorfebuug... 
I . Rákóczi György manifesztumának kezdete: *V03e tfyetDr DTtb rübtTlítcb beV e inem jeben 
bie | ^reybeiten bes £eibes r>nb ber Seelen geachtet roirb... 

(Jelzete: RMK III. 1618/a.) 
* A W-betű három sor magasságú díszes iniciálé. 

118. 

H. n. 1644. 

Ferdinánd III., magyar király. Hőrmfcfy Kayferlicfyer, | aucfy ju Bungarn vnb 
Böfyaimb Königlicher | Ifíajeftátt, an alle beß Königreichs £jun* | gctrn, vnb benen 3ijme 
angefangen | tauben abgefertigtes | MANIFEST, | ÖLxevol\d\ au§ bem £ateinifcíjen 
in | íEeutfcf} t>erfet3t \ 3m gafjr (Djriftt | IH. D<£. 3C£3t). 

4° [4] lev. 
A kiáltványnak ugyanazt a német fordítását találjuk ebben a kiadásban is, mint az 

előzőben (RMK I I I . 1618/a.). A manifesztum szövegrésze így kezdődik: VQ'lZ tPCtcbtfamb-
xá[ Pnfer Pátter = | lictje Sorg vnb forfeiting . . . 

(Letét a keszthelyi Helikon Könyvtár állományából. Jelzete: RMK III. 1637/a, koll. 3. K I K 
II. 2081/4. péld.) 

119. 

H. n. 1644. 

Ferdinánd III., magyar király. MANIFEST, | Kömifcíj: Kayferli* | cfyer, aucb 
3u ^ungarn vnb Söfyaimb | Königlicher ÍÍTayeft. an alle bes Königreichs f?un* 
I gam, rmb benen 3ínrie angefyörigen ianben abgefertigt | tretDÍicfy aus bem £atetnt* 
fcfyen in Ceutfcfj | r>erf et3i | [Fametszet: császári címer. ] 3m ^abjr £fmf ti | M. DC. 
XLIV. 

4° A4 = [4] lev. 
A kiáltványnak ugyanazt a német fordítását találjuk ebben a kiadásban is, mint az 

előzőkben (RMK I I I . 1618/a és 1637/a). Amanifesztum szövegrésze így kezdődik: V0\e IDacbí-
famlicfy rmfer t?álerltcr>e [!] | Sorg onb Dorfeínmg . . . 

(Jelzete: RMK III. 1638/a.) 

120. 

[Wittenberg] 1657. 

Bayer János. J. B. F. | DISSERTATIO | PHILOSOPHICA | De | RATIONE 
LI- | BERTATIS SPIRITUS FI- | NITI INCOMPLETI | FORMALI. | Qvam \ 
IN ILLUSTRI AD ALBIM ACADEMIA | PRAESIDE VIRO | Praedarisfimo 
Amplisfimo atq[ue] Excellentisfimo | DNO. M. CHRISTIANO | TRENTSCHIO, | 
Logicae & Metaphyficae Profefs. Publ. longé celeber- | rimo, Domino praecep-
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tore, Fautore, ac Patrono aeta- | tern fufpiciendo, | publico Eruditorum examini 
fiftit | M. JOHANNES BAYER, | Eperiesfino=Hungarus Reipub. | Patr. Alum
nus. | Ad diem 1. Iulii Anno 16-57. | In Auditorio Majori. Horis antemerid. [ 
UTERIS JOHANNIS HAKEN. 

4° A 4 - D 4 E 2 = [18] lev. 
Az értekezést Eperjes város bírájának és tanácsosainak ajánlja a szerző. 

(Jelzete: K5IK III. 1995/a, Koll. 87. KMK III. 2097/3. péld.) 

121. 

Altdorf 1660. 

Metzger János Honorius. POLITICA | DE | POLITICO | DISSERTATIO, | 
QVAM | DEO TRINUNO ADSPIRANTE | SUB PRAESIDIÖ | Viri Clariffimi, 
Ampliffimi, Excellentiffimiq[ue] | DN. M. JOH. PAUL. ^elrrnngers | IN HAC IN-
CLUTA NORICO- | RUM ACADEMIA POLIT. METAHP. [!] | ET LOG. 
P. P. CELEBERRIMI FA- | CULT. PHILOSOPH. H. T. DECA- | NI SPECTA-
TISSIMI, | DN. Praeceptoris ac Fautoris iui debito | honoris atq; obfervantiae 
cultu aetatém | profequendi | PUBLICE \ Eruditorum jAacidae disquifitioni 
fubjicit | JOHANNES HONORIUS merger. V. A. | AUTH0R-RESP0NDEN8 | 
DIE IS. JANUAR. | ANNO AERAE CHRISTIANAE MDCLX. | ALTDORPHI \ 
Typis GEORGI HAGEN, Univerf. Typographi. 

4°, [18] lev. 
Az értekezésből két példányunk van. Az egyikben, a címlap hátlapján a szerző ajánlása 

olvasható Sopron szabad királyi város polgármesteréhez és tanácsosaihoz, mint pártfogóihoz. 
A másik példányban nincs ajánlás. Az értekezés után három üdvözlővers áll: az elsőt az elnök 
írta, a másodiknak a szerzője íleisinger Pál Jakab , ,,Sopronienfis Hungarus", aki Metzgert 
polgártársának (concivis) és barátjának nevezi. Láthatjuk tehát , hogy szerzőnk soproni volt. 
A harmadik vers írója Heuchlin Keresztély, „Pofonio Hungarus" . O rokonának (cognatus) 
mondja Metzgert. Másodpéldányunkon az ajánlás hiányán kívül csak egy kisebb nyomásbeli 
eltérés látható, s ez a címlapon van, ahol a vita ideje a következő hónapra van téve,helyet 
hagyva a kitűzendő napnak, a következőképpen: DIE FEBR. Első példányunk címlap
jának alján a szerző sajátkezű, t intával beírt dedikációját olvashatjuk: E t Nobilisfimo atqfue] 
Doctisfimo Dno Johanni Andreafe] Preining [etc. etc.] Fautori atqfue] Amicofuo singulariter 
dilecto, cum salute et voto perennitatis felicitatis transmitt i t Author m. p . 

(Jelzete: KMK III. 2104/c.) 

122. 

Regensburg 1661. 

Titius Dávid. A. Q. | Seeitger £iebes4r>ecbjel | groifcbeu | ö30)iI5E | Uno f 
Seinen (Staubigen | 2íu§ bem 57. Pfctím unb beffen $. unb 5. t>er§, \ 23ey CŰ}rift41be= 
lieber Sepultur | Der toevlanb | IPoblgebornen grauen, grauen | 2fnnae Catfyarmae, | 
$x: von ßerberftain, geborner $xey Berrin von | Kainacfy, ÍDittiben, | XDelcfye 3U Preg* 
bürg in ber &aupt*Siaii Hiebern^Bungarns, | feeitgltcfj in ^fyrem B(Errn 3€fu entfdjlaf* 
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fen, I ben 4. Martij 1661. | f}terauff aber ben 17. Martij feíbten 3aíirs in 3bre { 
Äiicrje (grufft bafelbft bcygefetjt roorben, | (getr-iefen | Don | DAVIDE TITIO 
(Eüangelifcíjen prebiger bafelbft, | unb pre§burgifcber (Sefpannfcíjaffi p. t. Decano | 
primario & Vice-Seniore. | (Sebrucft 3U Hegenfpurg bev (Erjríftoff ^ifcber 1661. 

4° A 4 - D 4 = [16] lev. 

(Jelzete: EME III. 2141/a.) 

123. 

[Wien] 1666. 

(Barth János Konrád.) D(EH <EHS€<E | SmZl, | $©£?2ímT€S | 5H<££j2lH32IS | 
SCfíDBEHC, | Don bem f?(£KKH gegeben, | Dem (Ebien, (Efjrn Deften rmb XDoiqe* 
leérten | B€KH(2H | JOHANNI ANDREÁÉ | SCHUBERTO, | Dnb \ Per «Ebien, 
Diel €í|t* rmb Cugenbreict-en | 3H2íiD(Etf | SDSamtAE | <£H<L£J21H3HAE | (Einer 
(Sebőimén | CH(ÉD5€£3H, | Den 7. ©ctobr. 1666. | 3n ber Königlichen ^rey^Statt 
©ebeuburg, | 2íber I ttacfy r-erfloffenen 26. Sinnben | D<EZI ß(EHH2T ÍD3D<EH | (S<£* 
<S<E8€H. 

4° 16 1. 
A címlevél hátlapján ,,M. Iohann-Conradus Barthius, A." epigrammáját olvashatjuk, 

amelyet a bánatos szülők vigasztalására írt. Tekintve, hogy a címlapon a gyászbeszéd szerzője 
nincs feltüntetve, a füzet élére helyezett epigramma alapján nyilvánvaló, hogy Barthot kell 
szerzőnek tekintenünk. A beszéd szövege után még két vers következik, amelyeknek a végére 
a következő szerzői név van nyomtatva: (geotge £ a u n e t , Pfar t 'be t t | JU S í . IDoIffs. St. 
Wolf a sopron-megyei Balf községnek volt a német neve. Launer György tehát balfi pap volt, 
míg Barth soproni, ahol a gyászeset történt . Egyébként Szinnyei József (Magyar írók élete és 
munkái. 1. köt. Bp. 1891. 635. has.) és Zoványi Jenő (Cikkei a ,,Theologiai Lexikon" részére. 
Bp. 1940. 33. 1.) is Barth művének ta r to t ták ezt a beszédet, amelynek címét azonban nem 
ismerték pontosan. 

Ami az impresszum nélküli nyomtatvány megjelenési helyét és nyomdáját illeti, meg
állapítottuk, hogy nyomtatványunk minden valószínűség szerint Bécsben, Johann Baptis t 
Hacque nyomdájában jelent meg. A Hacque-nyomdának egy ugyancsak fraktur betűtípusok
kal készült kiadványában (Albmayr, Dietrich: Die vier Elementa. Wien 1672.) ugyanazt az 
apró szövegtípust találtuk, és a kiemelő, vastagabb betűtípus is azonos benne. Ezenkívül a 
címlapon levő kisebb és nagyobb antikva-típus és nyomtatványunk díszítő körzete is meg
található Hacque egy másik nyomtatványában (RMKII I . 2584.). Nyomtatványunk címlapján 
a kisebb antikva-típus verzális betűi közt egy oda nem illő, még kisebb U-betűt is lá thatunk, 
amely ugyanilyen felhasználásban megtalálható Hacque utóbb említett nyomtatványának 
A2a lapján. Barthnak egyébként egy másik alkalmi kiadványa ugyancsak Hacque nyomdájá
ban jelent meg, 1678-ban (1. a 125. sz. tételünket). 

(Jelzete: RMK III. 2323/a.) 

124. 

Jena 1668. 

Stieffler János* LOCI THEOLOGIAE* | HISTORICI, | Das tft: | (öeiftli* 
cfyer | * Biftorien=5cr»at3, | tDorínnen über 4\oo. rjeilfame unb fefjr* | erbauliche 
(Ejempel, íEfyeiís auf íjocr;erleuct»ter Theologen | Scfjrifften, Cfjeils fonfi berűfym* 
ter Autoren oornebmften Bücfyern, | in 3ieríicf>er ©rbuung oorgeiragen, unfere 
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<Slcmbens4írticfel baburcfy | era?ei§Itc^ beftárcf et, ber HUÍ3 nnb ÍDűrcfung irőftlicf? | 
erfíaret toerben | * ITCii fonberbabren Îeíj$ unbfiáier 2ínmercfung 311 ^ebermán** | 
niglicfyes Cfyriftentfyumbs, feeligen 2Juffneí?men unb Belagen, | ín ein üollftánbiges 
VOetd perfertiget, | cmcíj | * Dreyfacben Hegifter uerfeben*| Von\ * ^obannStteff= 
lem, (gücmgelifcfyen prebiger * | $u §eben in (Dber4Ingarn, | * 2íuff Verlag, £>eít %a* 
cob Crefcíjers, Sucí^anbiers 3U Sretfícm. * | Drucfs in g€ÖZUl | JOHANNES NL 

srus, M be Lxviii. 
4° [26], 2092, [44] 1., 1 rézmetszetű tábla (a szerző arcképével). 

A *-gal jelölt részek vörös nyomásúak. 
(Jelzete: EMK III. 2431/a.) 

125. 

Wien 1678. 

Barth János Konrád. TRISTISSIMAE ORBITATI | PHSSIMORUM PA-
RENTUM, | NOBILISSIMI AMPLISSIMIQVE VIRI, | D. TOBIAE SEBASTI-
ANI | PRAUNII, | IVRISCONSVLTI, & DIVERSORVM PRINCIPVM | 
STATWMQVE IMPERII CONSILIARII ATQVE AD | AULAM CAESAREAM 
CONSTITUTI AGENTIS, | NOBILISSIMAEQVE MATRONAE | D. ANNAE 
SUSANNAÉ | STAINERAE, | OPTIMIS QVIBVSQVE SEXVS SVI ORNA-
MENTIS | CUMULATISSIMAE CONJUGIS, | OMNES LIBERORVM RELI-
QVIAS | DELICIASQUE SUAS | IN DVLCISSIMO INFANTE | GOTTLIEB-
TOBIA, | SUMMO CUM ANIMI MOERORE INFERENTIUM | TVMVLO, | 
Qualecunque Solatium | FRATERNO AFFECTU SUGGESSIT | CONDOLENS 
AFFINIS | IOH. CONR. BARTHIVS, | ARGENTORATENSIS. | VIENNAE 
AUSTRIAE, Typis JOAN. BAPT. HACQUE. 1678. 

2° A4 = [4] lev. 
A szerző 1665-től kezdve soproni evangélikus elsőlelkész volt, ezt megelőzőleg pedig 

Bécsben működött , mint a dán követség papja (1. Zoványi Jenő: Cikkei a „Theologiai lexikon" 
részére. Bp. 1940. 33. 1.). Egyébként elzászi születésű volt és a strassburgi egyeíemen is 
tanult. Nyilván strassburgi tanulmányaira való tekintettel nevezi magát i t t Argentoratensis-
nek. A leírt alkalmi nyomtatvány egy gyűjtőkötetben maradt fenn, amelynek gerincére annak 
egykori tulajdonosa, ill. összegyűjtője a következő címfeliratot í ra t ta : ©ebeuburgífcbe 
P reb tg t en Unb (Sebicbte- A kötetbe K o m Fülöp pozsonyi könyvkereskedő exlibrise van 
beragasztva. 

(Jelzete: RMK III. 2890/a, koll. 20. ad EMK III. 47S2./3. péld.) 

126. 

Regensburg 1688. 

Barth János Konrád, mfi p PlDT JTIfi D I FILIUS ACCRESCENS JO
SEPH: | FILIUS ACCRESCENS. ' | * % © S <E'P £? * \ VÜhb wachen, (Er ruirb 
wachen wk \ an einer Quelle. | * 3£?H© K<ÖH3(S£. ITC2D. * | Dem 2tííerburc^ 
Iáucfytígften, (Sro^mácíjiigfien | ^űrfien unb fíerrn, | *í?*erm ^CDScEpf?©, bem 
*€*rften, | *K0H3(S* in *HH(S2iHH*, | 2íuf bm Cctg ber Krönung | [Ez alatt 
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egy 4 X10 cm méretű rézmetszet áll. Téglalap alakú keretben egy érem két 
oldalát látjuk. A bal oldali körben — középen — olajággal átfont, hegyével felfelé 
álló pallos, fent a Gondviselést jelképező, háromszögbe rajzolt szem, sugarakkal, 
alul „AMOKE . ET . TIMORE" körirattal. A jobb oldali körben fent korona, 
alatta vízszintes sorokban a következő felirat: „IOSEPHUS | ARCHIDVX 
AVSTRIAE | CORONATUS | IN REGÉ UNGARIAE | POSONII | DIE 9 
DECE | 1687". A kép alá a következő szöveg van metszve, cifra betűkkel: 
„(Sott fröne Picíj mit (Snab, §u £ieben ^rom unb ^reunbe: | (Sleicbrtrie mit einem 
Scbilb, §um Scrjrecfen aller, ^etnbe!". A rézmetszet alatt a nyomtatott szöveg 
folytatódik:] §u alleruntertrjánigf ten. €bren, bey bem ©ebenburgif eben | Bet* 
£fatí%, auf 2lnorbnung (£. £obí. Kircfyen^Convents in einer | C^rtftL Extra-ordinar-
Prebigt fűrgetragen unb auf | Begehren 3um Vmd perfertigt | Durcb | ^ofyann 
«íonrab Bartíj, prebtgern bafelbft. | Kegenfpurg, gebrucft bev $ob. (Seorg f}of* 
mann. 1688. 

4° [2] 75 [1] ']. 

* A csillagok közti betűk díszes iniciálék. 
(Jelzete: EMK III. 3506/a.) 

127. 

Graz 1689. 

[Hevenesi Gábor.] CALENDARIUM | MARIANUM | é Victorijs | Contra 
Gentiles, Tur- | cas, Haereticos, & alios | iniuíti belli Authores | Ope Sanctiffimae 
Dei Genitricis ob-1 tentis; nunc primüm in íingulos Anni | dies ad pié recolendum 
digeítis, con-1 cinnatum, | Ac | SODALIBTJS | BEATAE | MARIAE | VIRGINIS | 
NATAE ANGELO- | RUM REGINÁÉ | Pro Xenio oblatum | GRAECII, | M. 
DC. LXXXIX. | Graecij, Typis Haeredum Widmanftadii. 

12° A12 —H12 Ix^[é] 189 [1] 1. 

A már ismert, 1685. évi gráci kiadáshoz képest (EMK III. 3346) csak variáns kiadás. 
A teljes szöveg azonos nyomású, csupán a címlap és az utána következő levél más, mégpedig 
nemcsak nyomásában, hanem szövegében is. Ezt a kiadást a címlapon megnevezett Sodalitas 
Sigismundus Rudolphus és Franciscus Xaverius Antonius de Wagensperg grófoknak ajánlja. 
Az 1685. évi kiadás Hellebrant szerint 13 képmelléklettel jelent meg, de a mi 1685. évi példá
nyunkban csak címkép van és Sommervogel is csak címképet említ (Sommervogel, Carlos: 
Bibliothéque de la Compagnie de Jésus. lére partié, tome IV. Paris 1893., 341. has.). A most 
leírt ismeretlen kiadás nálunk levő példányában egyáltalában nincsen kép. 

(Jelzete: EMK III. 3559/a.) 

128. 

Regensburg [1692], 

Barth János Konrád. SERVUS BONUS | Der fromme Knecht, | Heicfj 
begabt, ferjr getreu, rool beloímt. | 3n einer | (Efyrtftlicfjen £eic%prebigt, I 2Ife I Der 
roeilanb VOol (Ebrroúrbige, <Sro§acf|ibar | unb ßocfygelefyrtel í?err (tfyriftopr; | Soroitfcfy, | 
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Dero 3U tPten ficb befmbenben Kavferi. Königl. | £bur* unb ^űrfil. fyofyen Mini stern 
unb Hätfye 2Iugfpurgifcber | Confeffion, true aucb̂  einer £t>angeltfcí?en (gemein ber 
Königlichen | Greven Stabt ©ebenburg, bocboerbienter prebtger, | feel. (Sebácfytnű^,] 
ÍDelcber An. 1692. ben 18. Februar, als ben Cag Concordiae | in ber Zlacfyt, feelig 
üerfcfyieben, ben 2. Mártii, als Sonntag Reminifcere, | auf bem (Eoangelifcfyen (Sottest 
ad er, in fein Hub^e^Kámmeríetn | a,ebtacbt tourbe, | 3n bem €üangelifcben 23et4?aufj 
üorgeftellei | von | M. ^oijann dourab Í3artb, prcbigcrn bafelbft. | Hegenfpurg, ge* 
örucft bey ^rob. (Seorg Bofmann. 

4° [2], 72 1. 

(Jelzete: EMK III. 3739/a., koll. 1.) 

129. 

Olomouc 1099. 

[Hevenesi Gabor.] FLORES INDICI | SEÜ | DOCUMENTA | Ex aureis 
Sancti Indiarum | APOSTOLI | FRANCISCI | XAVERII | Societatis JESU, 
Epiftolis | DECERPTA, | ET | Per fingulos totius Anni dies | DISTRIBUTA. 
| DOMINIS DOMINIS | Almae Sodalitatis B. Virginis | MARIAE | Gloriose 
in Coelos Affumptae | in Olomucenfi Societatis JESU | Univerfitate erectae | 
SOD ALIBUS | Pro Strena Anni M. DC. XC. IX. oblata. | Cum Licentia Ordinarij. j 
Olomucij, Typis Joannis Jofephi Kvlian. 

12° A 1 2 - H 1 2 = [96] lev. 
Hevenesi Gábor művének ez a kiad Vsa ismeretlen, még a jezsuita bibliográfia sem tud 

róla (Sommervogel, Carlos: Bibliothéque de la Compagnie de Jesus, lere partié, tome IV. Paris 
1893. 345. has.). 

(Letét a zirci Reguly Antal Könyvtár állományából. Jelzete: RMK III. 4143/a.) 

130. 

Wien 1708. 

Gögger, Josef. THESES ETHICAE, | DE | VIRTUTIBUS | MORALIBUS, | 
PRUDENTIA, FOR- | TITUDINE ET TEM- | PERANTIA, | QU AS | In 
Antiquiffima, & Celeberrima Univer- | fitate Viennenfi, | Anno Salutis M. DCC. 
VIII. Menfe Junio, die 2. | PRAEMISSO PROBLEMATE HISTORICO | pu
blice propugnabit | Eeverendus, Nobilis, acPerdoctus Dominus | EMERICUS GYAR
MATI, | Hungarus Vefprimienfis, AA. LL. & Phi- | lofophiae Baccalaureus for
matus, ej ufdenique | pro Suprema Laurea Candidatus, Col- | legij Pazmaniani 
Alumnus. | PBAESIDE | R. P. JOSEPHO GöGGER, SOG. JESU, | AA. LL. 
& Philofophiae Doctore, | ejufdémque in Ethica Profeffore | Ordinario. | Viennae 
Auftriae, Typis Andreáé Heyinger, | Univerfitatis Typographi. 
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12° A12BSC2 = 40 1. 
A kiadvány nagyobbik részét egy történelmi kérdésről szóló párbeszéd teszi ki (3—36. 1.), 

amelynek címe a következő: PROBLÉMA | HISTORICUM. [ An Domus Auftriaca magis 
creverít \ Victricibus armis, vei verő aufpicatis j commbijs? A tézisek a négy utolsó lapot fog
lalják el. A jezsuita bibliográfia röviden megemlíti (1. Sommervogel i. m. I I I . köt. 1526. 
has.). 

(Letét a zirci Reguly Antal Könyvtár állományából. Jelzete: KMK III. 4620/a.) 

Ergänzungen zu „Régi Magyar Könyvtár" 
(Alte Ungarische Bibliothek) 

von Käroly Szabó Band I —III. 

Bibliographisch noch nicht beschriebene alte ungarische Drucke in der Széchényi 
Nationalbibliothek 

7. Folge 

J . FAZAKAS 

Wir setzen die in unserem Jahrbuch für das Jahr 1959 begonnenen und seitdem fort
laufend veröffentlichten Ergänzungen mit der Beschreibung von achtzehn Drucken fort. 
Als ersten legen wir den einblättrigen Druck in ungarischer Sprache vor, erschienen von János 
KANIZSAI PÁLFI , dem reformierten Prediger von Pápa um das Jahr 1624. Die eine Variante 
des mit zweierlei Widmung erschienenen Flugblattes war der Frau von Graf Ferenc BATTHYÁ
NY, Éva POPPEL-LOBKOVITZ gewidmet. Sie war, wie bekannt, mit ihrem Manne zusammen 
eifrige Beschützerin der reformierten Kirche. Unter ihrem Schutz lebte eine Zeit lang Albert 
SZBNCZI MOLNÁR, der berühmte Prediger und Schriftsteller. Auf Grund der Übersetzungen in 
Verse von Clement MAROT, Theodore de BÉZE und Ambrosius LOBWASSER fertigte er eine bis 
heute gabrauchte ungarische Übersetzung in Versen des Psalters von König David. In unserer 
nächsten Beschreibung stellen wir eine bisher unbekannte Ausgabe dieses seines Werkes vor. 
Die weiteren Drucke sind zum Teile lateinisch, zum Teile in deutscher Sprache. Es sind 
darunter einige Veröffentlichungen von Universitätsstudenten aus Ungarn, die damals in 
Frankfurt an der Oder, in Wittenberg, in Altdorf bzw. in Wien studiert haben, ferner mehrere 
Gelegenheitsdrucke: Grabreden, Trostgedichte, Begrüssungsverse, religiöse Schriften als 
Neu Jahrsgeschenk gedacht und eine Predigt anlässlich der Krönung J O S E F I . zum ungarischen 
König. Aus politisch-geschichtlichem Sichtpunkt sind bedeutungsvoll die drei Ausgaben in 
deutscher Sprache des am 23. Februar 1644 datierten Manifestes vom Kaiser und König F E R 
DINAND I I I . ; dem einen ist beigefügt der Text der Proklamation von 17. Februar 1644 des 
siebenbürgischen Fürsten György RÁKÓCZI I . ebenfalls in deutscher Übersetzung. Von den 
Autoren der vorgeführten Werken erwähnen wir noch den ausserordentlich produktiven 
Gábor H E V E N E S I , den Professor der Universität Nagyszombat, der mit zwei Veröffentlichun
gen, János Konrád BARTH, den lutherischen Pfarrer von Sopron, der mit vier Werken, und 
János STIEFFLER, lutherischen Pfarrer von Kisszeben, der mit einem über 2000 Blätter zählen
den Werk in deutscher Sprache in unserer Serie vorkommt. 
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