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1 8 3 4 . L. TUDOMÁNYTÁR, VII. KÖT. 

L. 196. Nyelvtudományhoz. 
Szalay Imre: Prelozená uherská grammatika {tót nyelven). 

Esztergám, 8. 

L. 201. Történettudományhoz. 
Mandik Alajos: Rhabo olim, uunc Marusii dictitati ac-

colarum typus. Pest, S. 

L. 216. A} külföldiek közzé'. 
Koll M. Chronicon breve monasteriorum ord. Cisterc. ad 

S. Crucem in Austria et ad Gotthardum in Hungaria. Adiecta 
serie omnium nobilium benefactorum ibideni sepultorum, una 
cum catalogo religiosorum omnium , qui ab anno 1534 et ul-
tra , usque nunc ibidem vixerant et adhuc vivunt. n. 8. 

Das Stift Heiligenkreuz in Oesterreich V. U. W.W. 
mit den dazu gehörigen Pfarreyen u. JBesitzungen sammt dem 
vereinigten Stifté St. Gotthard in Ungarn. Topographisch - ge-
schichtlich dargestellt. 5. képpel, n. 8. 

D . S C H E D E L FERENCZ. I 

III. R. HORMAYR JOSEF' ,ARCHÍV FÜR GEOGRAPHIE, HISTORIE, 
STAATS - UND KRIEGSKUNST 4 CZIMÜ RÉCSI FOLYOIRÁsÁRAN 
ELŐFORDULÓ , ÉS VAGY MAGYARORSZÁGOT 's NEMZETET ÉR-
DEKLŐ , VAGY MAGYAR TUDOSOK ÁLTAL IRT ÉRTEKEZÉSEK. 

( L . TUDOMÁNYTÁR í v . 2 4 7 . LAP. ) 

XVIdik vagy 1825. évi folyamat. 
1. Gróf Majláth János közöl megint egy magyar nemzeti 

költeményes hagyományt ezen czim alatt: A' Pengő. 65. 1. 
2. Folytattatott b. Mednyánszky Alajostól Igazítása és 

bővítése a' Jennytól kiadott illy czimü munkának: , Handbuch 
für Reisende in dem oest. Kais. -Staate4 mennyire az Magyar-
országot illeti; nevezetesen pedig azon postaút érdekeltetik, 
melly Rosenbergből Lőcse, Kassa, Munkács, Marmarosi Szi-
get felé vezet 136. 1. — Nitra —'Sambokrétről Trenchin felé; 
Pozsonbúl Szered, Nit., 'Sambokrét, — Pozsonból Brün felé. 395. 
lap. — Pozsonból Modornak Holits felé. 511. 1. — Szakolcza, 
Hradist felé. — Thúrócz — 'Sámbokrétről Solna é3 Tessin fe-
lé. 537. lap. — Alsó-Kubin, Jordanov, Krakó felé. 561.1. —Po-
zsonból Galgócz, Trenchin, Solna, Krakó felé 583. 1. — 
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3. A' magyarországi vasbányákról igen nyomosán érteke-
zett gróf Andrássy Károly. 147. lap. 

4. Pozson városában találtató házaknak száma három kü-
lönös időszakaszokban, úgymint 1382. 1720. és 1825. években. 
Közlötte Gyurikovits György. 174. lap. 

5. Cs. Kir. múlató-vár Schlosshof, és vadász - vár (Nie-
der - Veiden) Austriában. Mind a' kettőnek jelességeit, kies 
fekvését, történeteit, és a* kertnek kellemetességeit környülál-
lásosan leirta Gyurikovits György. 192. lap. Ezen Pozsonhoz 
2 mértföldnyire Magyarország' véghatárszélén fekvő múlató-
vár - kastély Mar. Theresia és II. Jósef uralkodók' idejökben 
vala a' pozsoni nemességnek magyar Sanssouci. 

6. Legrégibb diplomatikai nyoma a' királyi postának Ma-
gyarország és Austria között. Értekezett és egy oklevelet 
1530. évből közlött Gyurikovits György. 301. lap. 

7. Pozson városa által a' Török ellen indítandó hadako-
záshoz 1593ban felállított insurrectionalis sereg, melly Székes-
Fejérvárnál a' Török ellen harczolt. Közli Gyurikovits György. 
324. lap. 

8. I. Ulászló magyar és lengyel király és Erzsébet király-
né között Budán 1442, Sept. 21. napján kötött békeszerzés. A' 
magyar történetírók előtt eddig isméretlen, igen nevezetes ok-
levél, mellyből kitetszik, hogy a' nevezett megbéküle's nem 
Győrött, hanem Budán szerződött. Valóságos eredeti példány-
ból közöltetett Gyurikovits György által. 388. lap. 

9. Nagy-Szombath' táján kiásott csontjai és fogai a' leg-
nagyobb elefántnemnek. Leirta Gyurikovits György. 411. lap.' 

10. Igazítása gróf Waldstein Ferencz Ádám', ama' hires 
ffivész', élete' rajzának , melly a' .folyó évi Archivum 164. ol-
dalán 31. szám alatt áll. Beküldötte Gyurikovits György. 430. 
lap. 

11. Goró László, cs. kir. kapitány a' hadi földmérő se-
regnél, tudósítást tett Nápolyból Május 10. 1825. Pompejiben 
történt legújabb római kiásásokról, úgymint Wanderungen 
durch Pompeji nevü munkája' folytatásának töredékéről. 449. 1. 

12. II. Jósef császár' útazása Oroszországba, és öszvejö-
vetele az Oroszok' császárnéjával Ilik Katalinnal 1780. évben. 
Leirta Lembergben August. 22. 1780. szemtanú Kalatay Ferencz 
akkori hadi fő-pap, azután nagy-váradi püspök; közlötte pedig 
a' német olvasó közönséggel b. Mednyánszky Alajos. 453. lap. 

13. A' császári bécsi kincstárban szemlélhető, Boeskay 
Istvánnak hibásan tulajdonított magyar koronáról. Tudományos 
igyekezeteiről közöttünk eléggé esméretes hazánkfija Jankó-
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vits Miklós' igen jeles értekezése, mellyet irt a* tavalyi Ar-
chívumban 711. és 779. lapon álló, magyar-és erdélyországi je-
lességeket érdeklő daraboknak megczáfolása' okáért, beküldöt-
te pedig b. Mednyánszky Alajos. 4G7. lap. 

14. Megítélése doct. Hohenegger Lőrincz néhai kir. theo-
logia' prof., mostani rákosi plebanus'Esztergámban 1825. VIII. 
és 295. óid. 8ad rétben , Rudnay primás' felszólítása' követke-
zésében német nyelven napfényre bocsájtott ezen czimü mun-
kájának : Felvilágosítása Berzeviczy Gergely által a' magyar-
országi evangelicusok' mostani állapotjokról irt Tudositások-
nak. 470. lap. 

15. Gyurikovits György tudósítást tön ezen czim alatt 
szerkeztetett Magyarország' természet - históriáját, physicai és 
geographiai állapotját érdeklő nevezetes munkáról: , De admi-
randis Hungáriáé rebus ' — mellynek irója vala XVII. században 
Bonanus Procop orvos és a' magy. kir. kamarától a' magyar 
bányavárosokba rendelt physicus; felszólítván egyszersmind a' 
külföldet, főképen az austriai tudosókat, azon elveszett kézi-
ratnak felkeresésére. 475. lap. 

16. Megvizsgálása gróf Majláth János által kiadott e' 
czimfi munkának : Magyar Regék és Költemények. 468. lap. 

17. A' Magyarok' bérohanásai Olaszországba és Caranta-
niába. Tőlünk elébb is méltán dicsértetett néhai laibachi pro-
fessornak és több tudós társaságok' tagjának Richter Ferencz-
nek classicus értekezése igen világosító fénysugárt ereszt a' 
magyar nemzet' X. századi történeteire, tökéletesen bétel-
jesítvén Engel Chr. J. históriai munkájának Tübingen 1. köt. 
32. lapján kinyilatkoztatott kívánságát. 531. 541. 567. 574. 589. 
lap. 

18. Gróf Apponyi Antal' könyvtárának Bécsből Pozsonba 
való általtétele. Értekezett Gyurikovits György. 555. lap. 

19. Tudósítás Dalmatiáról, leginkább a' selyem' tenyész-
teteséről. 577. lap. 

20. Feljebb idvezlett német tudós , olmüczi prof. és 
könyvtárnok Richter Ferencz' igen derék históriai értekezése 
a' Quadokról; honi földünk' hajdani történeteit leginkább vi-
lágosítja. 598. lap. 

21. Trautmannsdorfi mezőn közel Bruck városához álló 
310. (most 318.) esztendős három szilfa. Históriai értekezése 
Gyurikovits Györgynek, melly által a' magyar történetek 
1515. évből felvilágosíttatnak. 603. lap. 

22. Kalászszedés a' magyar - és erdélj'országi történe-
tekből. 608. 1. Érdekli II. Lajos király' uralkodása' idejét. 
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23. Pozsonban koronáztatott magyar királyok és király-
nék. Értekezett Gyurikovits György 619. lap. 

24. Attila Aquileja előtt. Leitner Károly Gottf. verseze-
te. 621. lap. 

25. Brodi határőrző ezred' vidékében fekvő Vinkovczén 
kiásott romai sirkő. Leirta Veszely Eugen cs. kir. oktató. 
641. lap. 

26. Gyurikovits György Pozson vármegye' táblabirájá-
nak , sz. kir. Pozson városa' senátorának életrajza, tudós dol-
gozásai 's foglalatosságai. Közlötte Rumy Károly Gy. 651. I. 

27. Valljon azon bajnok, a' ki Julius' 22. napján 1456. 
évben Belgrád' bevételekor, csak hogy a' magyar vivő hadise-
reg győzzön, a'toronyból egy Tőrökkel leugorván, magát ha-
lálra szánta, 's Dugovits Titusnak neveztetett , és a' kinek 
neve 1824. a' honi történetíróktól feltalált oklevelekből 
megismertetett, — valóságos Magyar volt-e, vagy Tót? Rumy 
Kár. Gy. ezen történetről , melly a' Tud. Gyűjt. 1824. foly. 8. 
köt. 16—28 lap. Döbrentei Gábortól le van irva, bőven értekez-
vén , azt állítja, hogy a' derék Dugovits Titus se' magyar, se' 
horvát, hanem cseh nemzetnek valóságos származatja volt 
légyen. 654. lap. 

28. Háladatos viszonozása egy! magyar irónak, a' ki né-
met nyelven ir , Csaplovits János úrhoz intézve. 734. lap. 

29. Hunyad vármegyében fekvő Vásárhelyen 1823. kiá-
sott , szineskövekkel kirakott két romai padlónak leírása. ;745. 
lapon. 

30. Tudós hazánkfia Endlicher István László, a' cs. kir. ud-
vari könyvtárnak al - őrzője, folytatja Celtis Konrádról reme-
kül szerkeztetett értekezését, mellynek lső szakasza az 1821. 
évi folyamatban említtetett meg; most pedig a' 2ik szakasz 
adatik elő. Valóban derék toldalék a' tudományok' nemcsak 
Német-, de Magyarországban is visszaállításának históriájához. 
753. 758. 773. lap. 

31. Dicséretes megítélése Pyrker János László szepesi 
püspök által Bécsben Becknél 1825. 8ad rétben kiadott i l ly 
czimű vitézi versezetnek: , Rudolph von Habsburg; in 2 Ge-
sangen, mit mehreren auch für den Geschichtsforscher wichti-
gen Anmerkungen iiber jene Marchfelder - Schlacht, und den 
ganzen Zeitumfang*. Beküldötte ama' világszerte hires német 
poéta Voss. 755. lap. 

32. Tudós megvizsgálása b. Mednyánszky Alajos' illy ne-
vezetű munkájának : Mahlerische Reise auf dem Waagflusse in 
Ungarn. Pest bei Hartleben. 4. 842. lap. 



2 1 8 LITERATÚRA. 

33. Petronelltól Nisiderig elterjedő re'gi töltés e's árok. 
Petronell (helység Austriában, a' bécsi útban) Haimburg és 
Regelsbrunn között a' Duna' magas partján. Nisider, (Neusie-
del am See) mező - város Moson vármegyében, Fertő tava' éj-
szaki szélén. A' nevezetes régi emléknek hosszasága harmadfél 
mértfőidre elnyúlik. Leirta Gyurikovits György. 867. lap. 

34. Némelly német nemes nemzetségeknek Köpcsényben fel-
találtatott koporsó-felirásaik. Közlötte Gyurikovits György. 
871. lap. 

35. Fraknói Rosáliahegy' helyes topographiai leirása, 
mellyet Jenny Rudolf küldött be. 883. lap. 

XVIIdik vagy 1826. évi folyamat. 

1. Goró László cs. kir. kapitány a'hadi földmérő sereg-
nél folytatja tudósítását Nápolyból 1825. Dec. 20ról Pompe-
jiban történt legújabb római kiásásokról. 17. 533. lap. 

2. A* török históriát érdeklő, Európában közre bocsát-
tatott munkáknak bibliographiai és kritikai áltnézésének foly-
tatása. Hammer Jósef cs. kir. tolmácsnak értekezése inkább 
ugyan a' török nemzet' történeteit világosítja fel, vágynák 
mindazonáltal mégis számos írások előhozva, mellyek Magyar-
ország' történeteit is érdeklik. 23. 62. 97. 107. 337. 345. 351. 
358. 405. 412. 454. 463. 501. 550. 554. 588. lap. 

3. Ferenczy István magyar szobrász' életrajza. 55. lap. 
4. Egernek ostromlása a' Törökök által 1552. évben. 57. 

lap. 
5. Enek , mellyet zágrábi püspök Verhovácz Maximilian 

által Jan. 21. 1826. tartatott papi inneplésnek alkalmára Artner 
Theresia szerkeztetett, jegyzésekkel együtt. 91. lap. 

6. Unger János Kár. gazdasági tanácsnok 's cs. kir. bécsi 
gazdasági Társaság' tagjának Agyagfalvai Goró László kapi-
tányhoz irt levele, mellyben értekezik azon okokról, mellyek-
lél fogva a' Németek a' Magyart nem IJngarnak, hanem Unger-
nék nevezik. 93. lap. 

7. Pompás eltemettetése gróf Pálffy Miklósnak Pozsonban 
1600. évben Május* 23. napján. Közlötte Gyurikovits György 
egyidejű kéziratból. 100. lap. 

8. Koporsói felírások a' pozsoni anyatemplomban. Leirta 
s beküldÖtte Gyurikovits György. 102. 105. lap. 

9. Mulatságok a' madarak' természeti históriájából. Ér-
tekezett Gaal György, hercz. Eszterházy Miklós' bécsi könyv-
tárának őrzője. 113. 131. 181. 220. 230. 245. 253. 408. 569.1. 
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10. A* Magyarok' eredeti hazájok, származások, e's követ-
kezett költözködésük Daciába és Pannoniába való jövetelökig. 
Ezen nemcsak mi reánk nézve , de az egész Európa', sót világ' 
közönséges históriájára nézve nagy fontosságú értekezés szár-
mazik a' cs. pétervári tudományos academiának levelezéseiből , 
mellyeket az Kriebel cs. kir. galliciai guberniumi tanácsosnak 
's kerületi kapitánynak véle közlött, próba gyanánt irt dolgo-
zatjára feleletül küldött. 117. 127. 150. 191. lap. 

11. Nyúíház Bécsben a' karinthiai utczában , I. Mátyás ma-
gyar királynak lakó vára, mellyben meghalt. 242. lap. 

12. Tudományos és művészi gyűjtemények Erdélyország-
ban. Báro Bruckenthal Sámuel' képgyűjteménye. 361. 526. 534. 
707. lap. 

13. Szerbus regék, anekdoták, játékok, menyegzői szoká-
sok. D. Rumy Károly' elbeszélése D. Stefanovits Farkas' szer-
bus dolgozatja után. 441. 465. 514. 557. lap. 

14. Egy erdélyi finak, Körösi Csorna Sándornak útazása 
Tibetben. Közöltetett e' jelentés ezen angol újságból : Quar-
terly orientál magaziné. Calcutta 1825. 479. lap. 

15. Szerbia, Bosnia, és Herczegovina tartományoknak 
leirása és politikai esmérete. D. Stefanovits Farkas' szerbus 
munkájából német fordításban közlötte D. Rumy Kár. a' német 
olvasó közönséggel. 508. lap. 

16. Horvátországi születésű Lapicz Andrásnak utazása 
Romába III. Fridrik császárral és V. László ifjú magyar ki-
rálylyal 1451. évben. Maga leirta több nevezetes történetekkel 
német nyelven, közöltetett pedig 17. századi deák kéziratból. 
521. lap. 

17. Habsburgi Rudolf német és Przemisl Ottokár cseh ki-
rályok között a'marchfeldi mezőn 1278. Aug. 26. tartatott főüt-
közet. Nemcsak a' magyar történetírókból (valamint 1814. 
évi folyamatban a' német irók' munkáikból történt) kivont 
dátumok , de a' nemes Vermes famíliának oklevelei is , mely-
lyeket Gyurikovits György a' tudós szerkeztetővel közlött, — 
minthogy azon világszerte híres viadalnak történeteit 's kör-
nyülállásait igen bőven felvilágosítják, — hordatnak elő a' 
tiszteletre méltó Redactor által. 529. lap. 

18. Siralmas versek a' *Száva folyónál. Irta Veszely Eu-
gen oktató a* cs. kir. vinkovczei gymnasiumnál. 1) Szirmium* 
dőledékei. 2) a' Hegyek. 541. lap. 3) Száván lévő rév. 4 ) a' 
Tök-kunyhó. 554. 5) Vásár. 6) Török közmondás. 7) a'Római 
lámpáshoz. 587. lap. — 8) Fonónék. 9J Menyecske. 612. lap. 
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19. A* kanász. Egy magyar népdal Gyöngyös' tájékáról. 
1760. eszt. íratott és szóról szóra németre fordítva itt a' kül-
földdel közöltetett. 620. lap. 

29. Földindulások Komáromban 1763. eszt. Junius' 28d., és 
1822. eszt. Holéczy hazánkban isméretes tudós írónak a' Tud. 
Gyűjt, honi nyelven beiktatott értekezésével e' német folyoí-
ratot diszesítette gróf Salm Rudolf. 621. lap. 

21. Pozsoni könyvnyomtató-intézeteknek historiájok. Gyu-
rikovits Györgytől. 672. 691. lap. 

22. Dankovszky Gergely' (görög nyelv' oktatója a' po-
zsoni kir. akadémiában) életrajza. Hihető, hogy Endlicher Ist-
ván leirója. 683. lap. 

23. Duna' folyása Törökországban Belgrádtól fogva a' Fe-
kete-tengerig. Leirta Gyurikovits György. 721. lap. 

24. Szenkviczi Kovachich Jósef Miklós' életrajza. Leírta 
Rumy Kár. 738. 

25. Az oroszvári gátok Moson vármegyében. Leirta Gyu-
rikovits György 750 lap. 

26. Della Genga nemzetsége Erdélyben. Gróf Bethlen Elek' 
gazdag gyűjteményéből merített históriai töredék. 796. lap. 

27. Romai császár Domitianusnak vert rézpcnze, melly a* 
nagy-födémesi határban Pozson vármegyében találtatott. Leirta 
Gyurikovits György 798. lap. 

XVIIIdih vagy 1827. évi folyamat. 

1. Tudományos Gyütemény magyar folyóiratnak megbi-
rálása. 1826. évi folyamat 1—12. kötetig. 10. 53. 118. 155.1., 
és 1827. évi foly. 1—10. kötetig 349. 679. 710. 797. lap. Ked-
vező ítélet hozatik mind az intézetről, mind az ebben dolgozó 
tudósokról Albrecht Jósef, néhai herczeg Pálffy Jósef' akkori 
levéltárnoka, most h. Pálffy Antal' fiscalisa által. 

2. Magyar- és Erdélyországban divatban lévő magyar és 
német nyelvnek mivoltát érdeklő literatúrai esméret, mellyet 
Koppén Péter orosz val. bel. tanácsos Adelunggal közlött, és 
Pétervárban 1826. Kray Károlynál 8ad rétben 32. lapon köz-
re bocsátott. Recenseálva előhozatik. 38. lap. 

4. Philisteriana. Ezen czim és A. V. — E. álnév alatt 
kemény, csípős és égetésig gúnyoló ítélet hozatik a' mi 
igen nagy érdemű és széles tudományú hazánkfiának Horvát 
Istvánnak 1825. Pesten 8. 132. lap. kiadott könyvéről: Raj-
zolatok a' magyar nemzet' legrégiebb történeteiből'. 60. 69. 
83. lap. 
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5. Hammer Jósef közli Nagy Hajdú' a' mohácsi hadi in-
dúlásról irt történeti munkájának, melly Pestinek Török Bi-
rodalomról készült históriájában foglaltatik , kivonatát. 77. lap. 

6. Isteni Ítélet. Ezen czim alatt közlött Passy János a' 
hatalmas Stibor' Beczkó várában történt haláláról egy ballá-
dát. 79. lap. 

7. Rövid de helyes és igazságos bírálása i l ly nevezet 
alatt öszvetorlott 's Pozsonban 1827. 8vo. 17. lapon kinyomta-
tott munkácskának: ,Abstammung und Urvaterland der Ungarn, 
als Wurdigung der vorzüglicheren über diesen Gegenstand bis-
her erschienenen Schriften.' Kitétetik ugyan Szeleczky Károly 
mint szerzője a' megbírált értekezésnek, de valóságos irója 
annak Dankovszky Gergely 120. lap. 

8. Kritikai jelentés tétetik Béla király' nevetlen Íródeák-
ja' történeti munkájának Endlicher István által a' bécsi cs. 
könyvtár' példánya szerént világ elejébe gondosan terjesztett, 
's előszóval és lajstromokkal megbóvített új kiadásáról. 128. 

9. Tudós földink Gaal György folytatta a' tavalyi Archí-
vumban beiktatott, 's tőlünk feljebb említett dolgozatát: Mu-
latságok a' madarak' természeti históriájából. 173. 184. 188. 
199. 211. lap. 

10. Főherczeg Ernest II. Rudolf császár* helytartója ál-
tal ama' hires honi bajnoknak, báro Pálffy Miklósnak, úgy-
mint a' Dunán inneni kerület' és Érsekújvár' hadi fővezérjének 
1589. kirendeltetett hivatalbeli fizetésről szóló oklevél, mellyet 
a' Pálffy nemzetség' levéltárából közlött Albrecht Jósef. 181. lap. 

11. Tudománj'os és művészi gyűjtemények Erdélyország-
ban. Folytatva B. Bruckenthal Sámuel' szebeni képgyűjteményé-
nek a' tavalyi Archívumban kezdett és félbeszakasztott leírása. 
193. 201. lap. 

12. Nem különben folytattatik és befejeztetik a' pozsoni 
könyvnyomtató - intézetekről Gyurikovits György által öszve-
szerzett história. 197. 221. lap. 

13. Trenchin vármegyéről, nevezetesen Trenchin, Beczkó, 
és Vág - Besztercze várakról értekezett Janis János. 213. lap. 

14. A' tavalyi Archívumban félbeszakasztatott, Hammer 
Jósef által közöltetni szokott bibliographiai és kritikai áltné-
zése a* török históriát érdeklő, Európában kinyomtatott köny-
veknek folytattatik és befejeztetik. 309. 465. 481. 569. 734. 
740. 795. 803. lap. 

15. Kritikai áltnézése F.-Magyarországi Minerva nevű ma-
gyar nyelven szerkeztetett folyóiratnak. Kassán 1825. 4vo. Be-
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küldötte Albrecht Jósef hercz. Pálffy Jós. levéltárnoka. 1826. 
évi folyamat 452. lap.; 1827. évi folyamat. 830. lap. 

16. A' Magyarok' származásukról, és hajdani, eredeti la-
kóhelyeikről Dankovszky Gergely által szerzett munka tudós 
megítéléssel előhozva: Hungarae gentis avitum cognomen. etc. 
358. lap. 

17. Az esztergami főtemplomnak igen helyes leírása. 406.1. 
18. Bírálása ezen két munkának: Actaliteraria Musei na-

tionalis hung. és Cimeliotheca Musei nat. hung. 437. lap. 
19. A' monachiumi udvari könyvtárban találtató 's itten 

közöltetett arany krónikában a' magyar történeteket érdeklő 
számos dátumok fordulnak elő a' I3ik századból. 439. 441. 
447. lap. 

20. Versezet Pyrker Lászlónak úgymint Vik Károly', a' 
nagy császár', éneklőjének tiszteletére Baggesen Emánuel által 
1825. Szereztetett és a' dreszdai ,Morgenzeitung' nevü folyóirat-
ból (103. szám alatt Jun. 28. 1827.) közöltetett. 541. lap. 

21. A' Ribári (Halászi) avagy Szliácsi fördö Zólyom vár-
megyében. Remek szerkeztetésü 's nagy bőségü topographiai 
és történeti értekezése széles tudományos isméretekkel biró 
Mitsínei Beniczky Lajosnak t. n. Zólyom vármegye' főjegyzőjé-
nek, mellyet akárki is örvendezve olvashat. 545. 554. 565. lap. 

22. Ugyanazon honi tudósunk közöl német nyelven egy 
1528. Dec. 12. napján költ, Körmöcz- és Selmecz - Bányát ér-
deklő rendelést. 553. lap. 

23. Tudós és kedvező megítélése Pyrker János László 
velenczei patriarchától Vik Károly császár' vitézségéről 12. 
énekben szerzett Tunisias nevü igen szép vitézi versezetnek. Kö-
zöltetett Sophronizon czimü folyóirat' 1826. évi folyam. 8. kot. 
2. füzetjéből. 601. 609. 617. lap. 

24. A* Magyaroknak legelső kora. Pray történetíró után 
értekezett Vaidele Eduárd. 641. 655. lap. 

25. Diszes kezdete gróf Apponyi Antal Ő Excell. által 
Pozsonban felállított gazdag könyvtárnak. Leirta Gyurikovits 
György. 654. lap. 

26. Kisfaludy Károlytól Elte név alatt szerzett romantikai 
költemény' első énekének töredéke, mellyet magyar eredeti 
m u n k á b ó l németre fordított Retter. 676. lap. 

27. Habsburgi Rudolf német, és Prsemisl Ottokár cseh 
királyok közt 1278. évben Aug. 26. a' marchfeldi mezőn tartatott 
fő ütközet. Közöltetik Gyurikovits György által nemes Irinyi 
Szathmár - vármegyei famíliának igen becses oklevele, melly 



MAGYAR. L I T E R A T U R A . 2 2 3 

ama' világszerte nevezetes csata' történeteire 's környülállá-
saira új fényt derít. 729. lap. 

28. Egy nagy fontosságú 's nevezetes időpont ama* hires 
országnádorának gróf Pálffy Jánosnak élete' folyásában; és 
valami a' Vöröskői várban a' kapu felett függő osolnakról. Dere-
kasan értekezett Albrecht Jósef levéltárnok. Az lső szakaszban 
elbeszéli a' nevezett gróf és Würtembergi herczeg János Frid. 
között 1693. évben történt párviadalt. 761. lap. 

29. Babenbergi fejedelmek' uralkodása alatt Austriát ér-
deklő magyar oklevelek, 1245., 1248. és 1265. évekből. 847. lap. 

XIXdil: vagy 1828. évi folyamat. 

1. Győr városának viszontagságai Ildik Ottokár cseh ki-
rály által Vik István és IVik László magyar királyok ellen 
1271. és 1273. évek közt viselt gyakori háborúk' idejökben. Ér-
tekezett Czech János győri senator, 1. és 14. lap. 

2. Habsburgi RYidolf német, és Prsemisl Ottokár cseh ki-
rályok közt 1278. Aug. 26án a' marchfeldi mezőn történt fő üt-
közet. Folytatólag közöl Gyurikovits György ama' világ-
szerte nevezetes ütközet' történeteinek felvilágosítására Thu-
rócz-vármegyei nemes Just famíliát érdeklő két oklevelet, úgy-
mint IVik Lászlóét 1287. és III. Andrásét 1295. évből. 47. lap. 

3. Artner Theresia' versezete, 1827. évi Dec. 16., úgymint 
Verhovácz Maximilian zágrábi püspök' halála' napjára. 61. lap. 

4. Tudományos hibák. Ezen czim alatt irt értekezésben 
megczáfolja Szeleczky Károly, franczia, angol és olasz nyelv' 
tanítója Pozsonban , azon vastag hibákat, mellyeket Gaspari és 
Stein geographiai munkájokban magyarországi lakosokról és 
a* Királyhegyről ejtettek. 62. lap. 

5. Edvi Illés Pál vanyolai evang. prédikátor', és Kováts-
Martini Gábor pozsoni evang. oktató' életrajza. Közli Rumy 
Károly. 109. lap. 

6. Győrnek megvevése I594ben, a'török történetek szerént 
leírva Hammer Jósef által. 220. lap. 

7. Albrecht Jósef levéltárnok recenseálva előhozza azon 
értekezéseket, mellyek az 1827. évi Tud. Gyűjtemény' II. és 12. 
köteteiben, és 1828. évi folyamatya' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. kötetei-
ben, szinte úgy F.-Magyarországi Minerva 1827. évi folyamatja' 
3. és 4. köteteiben fordulnak elő. 230. 271. 404. 573. lap. 

8. Koporsói felírások a' szolocsniczai (Széleskút — Po-
zson vármegyében) templomban. Gyurikovits György' kézirati 
értekezéséből németre forditva közlötte Albrecht Jósef. 316. 1. 
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9. A' rochstuni barlang Pozson vármegyében a' detrekői 
uradalomban. Leirta Gyurikovits György. 361. lap. 

10. Ritka fa-hasáb, melly a' bazini erdőkben 1766ban ta-
láltatott, 's a' vöröskői régiségek 's ritkaságok' gyűjteményé-
ben őriztetik. Leirta Gyurikovits György. 364. lap. 

11. Kelemantia római város Pannoniában. Tudósán nyo-
mozgatja annak hajdani fekvését Czech János győri tanácsbéli. 
354. lap. 

12. Torony' omladéka a' köpcséni mezőn Moson várme-
gyében, mint nevezetes emlék a' magyarországi történetekből. 
Értekezett Gyurikovits György. 369. lap. 

13. Tudománybeli jelentés Jordánszky Elek által mondott 
halotti beszédről: Sermo in solennibus exequiis Ex. D. Jos. 
Kluch ep. Nitriens., in Mocsonok d. 31. Dec. 1826. pie defun-
cti. 376. lap. 

14. Hasonló jelentés Kollár János pesti evang. tót pré-
dikátor' e' czimü munkájáról: Ableitung und Erklárung des Na-
tional-Namens Magyar. Pest 1827. 4-o 386. lap. 

15. Balaton és annak környéke. Értekezett Albrecht Jó-
sef. 385. 1. 

16. Pozson sz. kir. város' históriájához diplomatikai tol-
dalék. Ezen czím alatt közöltetnek Gyift-ikovits György által 
német nyelven kiadatott négy oklevelek, u. m. austriai ber-
ezeg Albrechté 1415., Erzsébet magyar királynéé 1441. és 1442. 
évből. 432. lap. 

17. Igen nevezetes levél , mellyet I. Jakab angol király, 
Stuart Máriának fija, Erzsébetnek örököse 1621. October' 19én 
deák nyelven Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez küldött. Köz-
li a* kiadó b. Hormayr Jos. országszerte tiszteletben tartatott 
Kollár Ádám hazánkfijának, ki azt Hamilton' könyv - és kézi-
ratok' gazdag tárából 1773. évben megnyerte, gyűjteményéből, 
453. lap. 

18. Magyar és austriai nemes famíliák Hessen és Thurin-
giai országokban. — Mint magyar eredetű nemzetség említte-
tik Riedesel vagyis Szamaróczy és Vaicz. 526. 1. 

19. Rottenstein várának omladéka. Leirta 's két fontos 
oklevelet közlött Gyurikovits György. Ezen vár fekszik most 
Austriában Hainburg és Dévén között, Magyarország' szélein, 
azelőtt Magyarországhoz tartozott, de I. Mátyás király' halá-
la után Fridrik romai császár által attól elszakasztatott, és a' 
hainburgi polgároknak ajándékoztatott. 545. lap. 

20. Peisó tava* Albrecht Jósef1 elmélkedése azon tónak 
fekvéséről 's kiterjedéséről. 553. lap. 
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21. Történeti toldalék Magyarország (Trenchin vármegye) 
és Tescheni herczegse'g közt lévő véghatár-szélekről támadott 
villongásoknak eligazításához és eltörléséhez. Értekezett Al-
bin Henrik tescheni professor és tartománybeli könyvtárnok. 
569. lap. 

22. Tengeri hajózás a' Krisztus' születését megelőző haj-
dankorbati. Értekezett Burgerth Ferencz, hercz. Eszterházy 
Miklós' kismártoni számvevője. 585. 593. lap. 

23. Beszéd , mellyet Dercsényi Pál a' pesti nemzeti casi-
noban tartott, midőn i l ly nevezetű dolgozaíra ,Tanácsadás a* 
magyarországi gazdák' számára' 100 darab aranyból álló juta-
lom megállapíttatnék. 601. lap. 

24. A' bécsi udvarnál lévő spanyol követnek szó - és ta-
nács - adása az erdélyi fejedelem, Betlen Gábor, ellen indítandó 
hadról. Azon fejedelem' titkos czirkálójának tudósítása után 
közli Gyurikovits György. Nyonios toldalék a' nevezett feje-
delem' históriájához. 619. lap. 

25. Magyarországi különbfélék , mellyeket kivont Kora-
binszky' Lexiconjából 's közlött Vörös J. K. 622. 647. lap. 

26. Aeneas Sylvius' levele Lengyelország' kanczellárjához 
I. Ulászló magyar és lengyel király' ügyében a' varnai ütközet 
után, közlötte b. Hormayr Jósef a' gazdag monachiumi udvari 
könyvtárban találtató kézirati könyvből, melly valaha a* regens* 
burgi fejedelmi sz. emerani apáturságnak tulajdona vala, 's 
mellyben a' magyar történetekre nézve ezen nevezetes levél 15. 
csomóban, 327ik szám alatt 290. lapon fel van jegyezve. 632. 
650. 670. 1. 

27. Vereskő vára Pozson vármegyében, b. Mednyánszky 
Alajos remek szerkeztető' magyar leirása szerint, melly a' Tud. 
Gyűjt. 1822. foly. 12. kötetében á l l , német nyelvre lefordít-
va gróf Salm Róbert által. 641. lap. Ezen értekezésben, melly 
már egyszer az Archívum' 1823. évi folyamatjában (lássd feljebb 
ugyanazon folyamat' áltnézetében 18. szám alatt) közöltetett , 
előforduló történeti vastag hibákat megczáfolja, és hiteles ok-
levelek szerént eligazítja Albrecht Jósef levéltárnok 742. lap. 

28. Magasztaló bírálatot mond valaki, a' ki magát G.-vel 
irta alá, Toldy Ferencz' i l ly nevü munkája felől: ,Handbuch der 
ungarischen Poesie' melly Pesten és Bécsben 1828. 2. kötetben 
8-o kijött. 655. 1. 

29. Schön Jósef beküldött Csehországból egy a' Hammer 
Jósef által ezen Archívum' előbbeni folyamatjaiban közlött, 's 
a' török históriát érdeklő , Európában kiadatott munkák' laj» 
stromjokat nagyon bővítő toldalékot. 660. lap. 

TUDOMÁNYTÁR X. 
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30. Ujonan felfedezett római emlékek Győr városában. 
Leirta Czech János győri senator. 709. lap. 

31. Morvaország az első szláv fejedelmek alatt. Brey 
Theodornak igen jele3 törféneti értekezése inkább ugyan a' tót 
nemzet és Morva-'s Csehország'történeteit érdekli 's világosítja 
fel; vagyon mindazonáltal még is benne valami a' mi fény-
sugárt ereszt a* magyar nemzet* és ország' történeteire is. 809. 
817. 825. lap. 

XXdik vagy 1829. evi folyamat. 

Minekutána b. Hormayr Jósef nem csak az Archívum' 
szerkeztetekéről lemondott, hanem az austriai birodalomból is 
Bavariába kiköltözködött volna; ne hogy ezen históriai igen 
hasznos folyóirat megszűnjön, két bécsi tudós, úgymint Mühl-
feldi Megerle György cs. kir. tanácsos és levéltárigazgató a' 
cs. kir. közönséges udvari kamaránál , és Hohler Imre Tamás , 
Schwarzenberg herczeg' tanácsnoka 's könyvtárnoka, elszánták 
magokat, annak kiadását ezen czim alatt: ,Neues Archiv für 
Geschichte, Staatenkunde, Literatur und Kunst' folj'tatni. De 
a' magyar irók* száma nevezetesen megcsökkent, a' mint a' kö-
vetkező feljegyzésökből a' benne előforduló értekezéseknek 
kitetszik : 

1. Magyarország' régiségei és hajdani lakosai. Csaplovits 
János egy rövid kivonatban figyelmetessé teszi a' tudni vágyó 
német olvasó közönséget Jankowich Miklós* illy czirnü érteke-
zésére : ,Neográd vármegye' nevezetes Hársas hegyéről 's an-
nak hajdani esméretlen 's aranymives lakosiról', melly a' Tud. 
Gyűjt. 1828. évi foly. lap. 20. áll. 5. 1. 

2. Ugyanazon tudós hazánkfija Csaplovits János dorgáló 
megítéléssel jelentést tön ezen nevezetű munkáról: ,Historisch-
statistisch - topographische Beschreibung der k. Fr. Stadt Va-
rasdin von L. Ebner Ober-Notár. 1827. 8-o 12. lap. 

3. Knesevich nemzetségnek genealógiai esmérete. 48. lap. 
Baro Knesevich Vincze', és a« ő öt testvéreinek életrajza. 65# 

82. lap.; szerkezteté Ritter J. cs. kir. kapitány. 
4. A' Jászok Magyarországban. Hohler Imre. 115. 
5. Bírálása íme' czímü munkának: ,Geographisch - topo-

graphisoher Wegweiser durch die österr. Monarchie. Kaschau 
1824, 8-o'. Előhordatnak a'recensens által a' Magyarország' le-
írásában előfordult sok tévedések. 143. lap. 

6. Pesti lóverseny. Leirta Csaplovits János. 206. lap. 
7. Toldalék a' magyarországi régiségek' esméretéhez. 

245. lap. 
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8. A' magyarországi vendus tótokról. E' derék értekezést 
Csaplovits János nemcsak a' Tud. Gyűjt. 1828. évi májusi kö-
tetében magyar, de az Archívumban is a' német olvasókkal 
megesmértette. 249. 270. 298. 309. 314. lap. 

9. Magyarországi erőségeknek ostromlásaik a' török tör-
ténetkönyvekből kivonva, németre fordította Hammer Jós. cs. 
kir. tanácsos és udvari tolmács. Itt leíratik egyedül Pétervá-
rának 1694. évi ostromlása. 305. 315. lap. 

10. A' jamniczi savanyúvíz Horvátországban. 321. lap. 
11. Statistikai észrevételek a' <jlalmatiai földmivelésről és 

a* gabona' szükölködéséről 253. lap. 
12. A' tokaji Hegyalja. Hohler Imre Th. 368. lap. 
13. Toldalék a' Lajta viz mellett 1246. eszt. Jun. 15én 

történt csatának históriájához. Értekezett Czech János. 381. 
397. 428. lap. 

14. Toldalék a' mostani időkornak mentegetéséhez. Csap-
lovits Jánosnak éles elmélkedése. 465. lap. 

15. Zistersdorf austriai mezővárosnak megvevése a' ma-
gyar confoederatusok által 1706. eszt. Octob. 17e'n. Leirta Schei-
ger Jós. cs. kir. bécsi fő postahivatalnak tisztje, egykorbeli 
tudósítás szerint. 481. lap. 

16. A' római országút Moson és Győr vármegyében. Leir-
ta Czech János Győr város' senatora. 569. lap. 

17. Kedvező megítélése Fejér György prépost és könyv-
tárnok' e' czimü munkájánaki ,Codex diplomaticus Hung. ec-
clesiasticus et civilis.' De nemcsak a' kiadónak szorgalmatos-
sága dicsértetik , hanem illendő magasztaltatással emlékeztet-
nek azon hazánkfijai i s , a' kik a' kiadót számos diplomák' 
közlésével elősegítették. Illyenek : b. Mednyánszky Alajos, 
Jankowich Miklós, gróf Teleky Jósef, gróf Forgách Jósef, 
gróf Károlyi György, esztergami káptalan, és Gyurikovits 
György. 653. lap. 

18. Veterani* barlangjának védelmezése 1788. eszt. a' cseh 
gyalog 25. szám alatti ezred által. Leirta Schön Jós. , cs. kir. 
piszeki gymnasium' praefectusa , egyidőbeli szemmel látott ta. 
núnak naplókönyve szerint. 689. 709. lap. 

XXIdik vagy 1830. évi folyamat. 
1. Jankowich Miklós' pesti museuma, és fontos történeti 

felfödözései. Beküldötte Csaplovits János. 36. lap. 
2. Emlékezetes Írások. 1) Gróf Hardek Ferdinánd' tudó-

sítása és naplókönyve a' győri vár' ostromlásának folyamatjá-
rói 1594. eszt. némelly ide tartozandó oklevelekkel. 2) Főher-

15 * 
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czeg Ernest' levele, mellynek erejével gróf Hardek Ferd. a' 
győri vár' kormányozójának kineveztetik. 3) Gr. Hardek Ferd. 
fogadó levele. 4) Győr várában lévő hadi főtiszteknek a' vár' 
feladásáról szóló tudomány tételük. 5) A' hadi eszközök' laj-
stroma. 6) Sitkey György és Kisfaludy Bálás által gr. Hardek 
Ferdinánddá! 1593. eszt. a' győri káptalan előtt tett kötés. 
Közlötte Czech János győri senator 51. 59. 66. 81. lap. 

3. A' felvilágosításról. Éles eszű elmélkedése Csaplovits 
Jánosnak 6i. 

4. A' Magyarok' házassági és menyegzői szokásaikat 
Csaplovits János vette mulatságos értekezésének tárgyául, a' 
Tud. Gyfijt. 1827. évi folyam. 12. kötetében álló derék leirás 
után. 77. 102. lap. 

5. Jankowich Miklósnak felfödözése a' magyarországi leg-
régibb kalendáriomokról. Közlötte Csaplovits J. ama' tudós 
vizsgálónak Tud. Gyfijt. 1829. évi foly. 12. kötetében álló ér-
tekezése után. 136. lap. 

6. Az uradalmi tisztek' számukra Magyarországban felál-
lított pensiói intézetekről tudósítást tön Csaplovits János, gr. 
Schönborn* munkácsi és sz. - miklósi uradalmainak igazgatója 
s gazdasági tanácsosa. 203. lap. 

7. Temesi Bánát' nevezetének eredetéről értekezik Csaplo-
vits János. 305. lap. — Felel és a' kérdést fejtegeti dr. Ru-
my Kár., a' magyar törvény' oktatója Esztergámban. 429. lap. 

8. Tököli Imre' kötése a' török udvarral, közli Kankófer 
Ignácz, úgymint toldalékot I. Leopold császár és a'török szul-
tán közt viselt háborúnak históriájához. 333. 1. 

9. Szepes vármegyében fekvő Nagy-Szálok'határjában ere-
dő savanyúvíznek leírása, mellyet Mauksch Tamás n. - száloki 
prédikátor tulajdon tapasztalásai és vizsgálása szerint öszve-
szerzett. Egy kivonat a' szepesi havasokról irt kézirati derék 
munkából. 365. 377. lap. 

10. A' magyar hajdankor öszvehasonlítva a' külföldével, 
és a' jelenkorral. A' hazánk' esméreteiben igen jártas földink 
Csaplovits Jánosnak nyomos dolgozata, melly különösen is 1830. 
Bécsben Ludvig Ferencznél 160. lapon 8. rétben kinyoma-
tott. 469től 565. lapig. 

11. Eugen' csatája Pétervárnál. Schlecht Leopold kremsi 
prof. versezete. 517. lap. 

12. László és Salamon. Vogl Jánosnak az alsó-austriai 
statusok' tisztjének versezete. 536. lap. 

13. Imre király. Ugyanannak versezete. 536. lap. 
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14. Nevezetes oklevelek a' török - birodalmi irományok' 
gyűjteményéből. Hammer Jősef a' napkeleti nyelvek' cs. kir. 
udvari tolmácsa által. 1) Buda' második bevétele alkalmával 
4541. eszt. kiadatott parancsolatja Szolimán török császárnak. 
2) Mohamed passának, Sinan fijának, levele főherczeg Mátyás-
hoz 1595. Jan. 16án irva. 3) Rudolf császár* válasza reá. 586. 
lap. 

15. Makó Pál bölcseik, doct, apátur, váczi kanonok, kir. 
tanácsos, a' bölcselkedési karnak a' magy. kir. pesti egyetem-
nél directorának életrajza. Beküldötte Kankofer lgnácz. 645.1. 

16. Hirtelen változtatása a' Korvin Mátyás királytól Bu-
dán felállított könyvtárnak. Nyomosán értekezett Budik P. 
cs. kir. bécsi könyvtárnok. 765. lap. 

XXIIdik vagy 1831»Jt évi folyamat. 
Az eddigi két redactor a' két évig gondosan viselt szer-

keztetési hivataláról lemondván, Ridler János Vilm. cs. kir. 
alsó - austriai kormányszéki tanácsos, és a' bécsi egyetem' 
könyvtárának felvigyázója, az Archívum' szerkeztetése* ügyét 
magára vállalta , egyszersmind a' folyóiratnak czímjét ekkép-
pen megváltoztatta : , Oesterreichisches Archív für Geschichte , 
Erdbeschreibung , Staatenkunde, Kunst und Literatur.4 

1. Szigethvár' ostromlása 1566. Szuleiman által és meg-
hódítása. A' szaloniki Mustafa eífendi, czeremoniák* meste-
re' török nyelven irt históriájából németre fordította Hammer 
Jósef. 21. 25. 29. lap. 

2. D. Rumy Károly próbatételül közli a' Magyarok' Con-
stantinus Porphyrogenitusnál előforduló Sabartoiasphaloi régi 
nevöknek egy új származtatását 109. lap. 

3. Kőszeg városának és várának rettentő ostromlása a' 
Török által, és ennek eltávozása 12. haszontalan rohanások 
után, ama* hires és derék bajnok Jurisits Miklósunk a'vár' 
főkapitányának két rendbeli tudósítása 28. és 30. Aug. 1532. 
eszt., mellyet közlött Scheiger Jósef. 244. 248. lap. 

4. Kalatay Ferencz cs. kir. tábori főpapnak az ő testvé-
réhez, Ildik Jósef császár'Oroszországban tett utazásáról 1780. 
eszt. irt levele ezen Archívumban másodszor közöltetik 285. 
292. lapon. 

5. Belgrádnak ostromlása és hódítása a' nagy Soleiman 
által 1521. eszt. Török történetíró Nischandschi' históriájából 
németre fordította és közlötte Hammer Jósef, mint a' török 
ostromlások' történeteiknek folytatását. 338. 348. 387. 391.393. 
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6. A' szalánkemeni ütközet' emlékezetére vert emlékpén-
zek. 396. lap. 

7. Mind a' két mohácsi, u. m. 1526. Aug. 29. és 1687. Aug. 
12. történt ütközet' emlékezetére vert emlékpénzek. 412. 420. 
424. 432. lap. 

8. Budának 1686. Sept. 2án végbevitt visszavétele' 440. 
444. lap. 

9. Belgrádnak 1688. Sept. 2án végbevitt ostromlása 's 
első megvevése. 452. 468. 476. lap. 

10 Belgrádnak 1717. Aug. 18. második megvevése. 470. 
492. 496. lap. 

11. Bajnoki rideg harezok kettő között a' magyarországi 
véghatár' szélein. Leirta Veith Károly bécsi tudós iró. 400. 1. 

12. Rumy Károly megezáfolja 's igazítja azon tévedése-
ket, mellyek ezen folyóirat' 1829. évi folyamatja 368. lapján 
említett Hegyalja' leírásában becsúsztak. 500. lap. 

13. Némelly vonások Aranka György az erdélyi guber-
niumnál tanácsos és könyv-vizsgáló' életrajzából. D. Rumy Ká-
roly a' Tud. Gyűjteményből kivonta, 's pótolva német nyelv-
re szabadon fordította. 509. lap. 

14. A'török történetekről a' 16. században irt, 's Hammer 
Jósef által jelen Archívumban közlött könyvek' és írások' esmér-
tetéséhez szolgáló történeti kútfejek' toldalékja. D. Rumy Ká-
roly, a' honi törvény' oktatója az esztergami érseki presby-
teriumban és a' könyvtárnak segéd őrzője, közlött egynehány 
török oklevelet, mellyek a' nemzeti magyar museum' könyv-
tárában lévő , Protocollum Bátorianum * czimü kéziratban fog-
laltatnak. 520. lapon. 

Kedves dolgot tettem — úgy vélem — mindegyik tudo-
mányt 's főkép a' haza' esme'retét szerető magyar főldimnek , 
hogy hazám iránt viseltető szeretettől indíttatván, a' Magyar-
országot 's nemzetünket i l lető, Mag)'arok által készült törté-
netbeli, diplomatikai, statistikai, topographiai, archaeologiai, 
physicai, és természethistóriai számos é3 nevezetes dolgoza-
tokat ezen Archívumból , mint hasznos esméreteknek igen gaz-
dag kútfejéből és tárházából , velek bővebben megesmértettem. 
Egyszersmind táplál a' reménység, hogy ez általam közlött 
áltnézés a* haza' esméreteiben 's történeteinek nyomozgatásá-

ban iparkodó, és nemzetünk' dicsőségén örülő tudós vizsgáló-
nak ösztönére szolgáland. 

Pozsonban Május' 27d. 1833. 
GYURIKOVITS György. 




