A jó s olcsó könyvkiadó társulat
rövid történeti ismertetése.
1842ben karácson éjjele volt, mikor
azon tisztes egyházi férfiú, ki még most is a
társulat igazgatásával foglalkozik, annak üd
vös eszméit tollába fölvette, s csaknem azon
alakban,, mikép az alap-szabályokban ma is
olvashatók, leírta. Tervét legelébb is néhány
magas állású főpásztorokkal, s tudós baráti
val közié , kikérvén előlegesen véleményü
ket s észrevételeiket. A feleletek egyhangú
lag helyeslőleg ütöttek ki , a beavatottak
mindnyájan óhajtották az idő közeledését,
mellyben a szavak testté válandnak , s az
eszmében megfogamszott társulat az életbe
kilépend.
1843ban megnyílt az országgyűlés Posonyban, hol az említett egyházi férfiú káptalanának követségében já rt e l ; itt alkalma
volt a magyarországi papság szivét tervének
ismeretébe beavatni, de egyszersmind itt báto rittatott fel arra is, hogy azt életbeléptetni
siessen,
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így lön, hogy az 1844-dik évi novem
berben végződött országgyűlés után a ,Reli
gio és Nevelés II, félévi 44-dik számában
addig csak kéziratokból ismert tervét köztu
domásra juitatá, újból felszólítván minden
kit, hogy hozzá intézendő levelükben a már
közzétett ügy fölött velemenyeiket nyilvá
nítani szíveskednének,
És valóban a felszólítás nem lett pusz
tában elhangzó szózat; több jeles- egyházi
férfiak magán levelezés u tjá n , mások ismét
nyilt feleletek által esatlakozának az üdvös
vállalathoz, mellynek létesítésére , még csak
a kedvezőbb helyzet látszott hiányzani. A társulatnak igazgatási központul az
ország fővárosát Budapestet kellett kitűzni,
honnan a közlekedési utak és alkalmak a vi
dékekre elágaznak. S ime az isteni Gondvi
selés akará, hogy 1846-ban a tisztelt férfiú
nak hivatala helyéül Pest városa legyen kije
lelve; itt ő tervének foganatosításai főgondjai közé számította,
A központi fővárosban lakó egyházi és
világi jeles férfiak nála többször gyülekeztek
össze, hogy a terv kiviteléről tanácskozzanak,
minek következtében egy az 1847. böjtelőhó
15-kén tartott nagyobb tanácskozna árnyban
elvileg kimondatott : mikép ugv egyházi
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mint világi katolikusokból mentöl elébb
egy társulat álljon össze, melly magának
czélul kitűzze a jó k ato lik u s szellemben irt,
s az erkölcsiséget, s józan gondolkozást elő
mozdító könyvek kiadását és terjesztését,
E határozat megállapítását nyomban kö
vették a terv kivitele körüli szükséges intéz
kedések, Az eszmék és szabályok helyben
hagyása az egyházi kormányhatóság részé
ről , ugyanazoknak a magas kormány vizsgá
lata alá terjesztése, és a legfensőbb helyben
hagyásnak kérelm e, az aláirási ivek szétltüldözése , szóval: mindazon előkészületek 5
mellyek szükségesek valának egy illy széles
kihatású vállalat megkezdhet ésére,,
Még azon évben tehát majus hóban a
társulat magát alakultnak nyilvánította, ek
kor választá első hivatalnokait, úgymint igaz
gatóul mélt. Fogarassy Mihály ez. püspök
urat, aligazgatónak Somogyi Károlyt, pénz
tárnoknak Káncz Lázárt, akkori papnöveldéi
aligazgatót, s a választmányba 12 tagokat
jelesen : mélt. Bezerédy Miklós ur makári
ez. püspököt, főtiszt. Lipthay András urat, a
pesti papnövelde igazgatóját, mélt. Marczibányi Lőrincz kir. táblai ülnök urat, teli. Reseta János, W altherr László urakat; az egye
temi tanárok közül : Márkfy Sámuel, Szabó
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Imre, továbbá: Kronperger Antal, Kovács
Zsigmond, Nogall János, Novákovics János,
Zimmerman Jakab urakat; egyszersmind az
Istenben boldogult herczegprimást néhai fő
méit. Kopácsy Józsefet felkérte a társulat
védnökségének elvállalására, mit a kegye3
főpap 500 ft évi segélypénz megajánlásával
fogadott el.
E szerencsés kezdemények után, mialatt
a társulat a legfelsőbb helybenhagyásra vá
rakozott, az 1848-ik évre szánt naptárt vette
m unkálatba, s azt 5000 példányban kiadta.
E zsenge kiállítás nem csak kedvesen fogad
tatott, hanem csekély számban jelenvén meg,
kézbe is alig jutott.
Az 1848-ban kitört politikai mozgalmak
s bekövetkezett változások méginkább érez
hetővé tevék a vállalat korszerűségét. A tár
sulat tehát ez évben májushó 1-ső napján
helybenhagyott alapszabályait kihirdette, g
működését azonnal meg is kezdette.
Két füzetkét adott ki ílly czimek a la t t :
„Tanácsadó a falusi nép számára, írta Szabó
Im re'1, 5000 példányban , és „Hirscher J á 
nosnak a positiv kereszténység sikeresbb
ápolásáról Mészáros Imre által németből ma
gyarra fordított javaslata", 3000 példányban,
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s még korszerű imádságokat m agyar, német
és tót nyelven,
Továbbá az 1849—diki naptár nyomta
tása 30,000 példányokban és a ,'Katholikus
Néplap6 julius hóban megkezdett kiadása
tevék ez évi működése nevezetesebb ágait.
Ugyan is a politikai ég bonillával pá
lyája elé is nehéz akadályokat látott gör
dülni , s a rémülés és fegyvercsattogások
napjaiban csak arról gondoskodhatott még,
hogy a kitört forradalmi szélvészben gyenge
sajkája végkép el ne merüljön, mi könnyen
megeshetett volna, ha Péter elmerülhetlen
hajójához nem köti azt, és ha a magyarok
védasszonyának, a Boldogságos szent szűznek
pártfogása alá nem helyezi vala m agát, s a
felkarolt ügyet,
De noha az 1848—diki év az alig meg™
fogamszott ültetvényt veszélylyel fenyegette,
mi tőle el nem fordulhatunk, mielőtt azon
két közgyűlésről is tennénk említést, mellyefceí a társulat az év folytán, az elsőt ugyan
junius 5-én, a másikat augustus 17-én, meg
tartott.
A junius 5—diki közgyűlést az ép akkor
egyházi ügyekről Pesten tanácskozó magyar
honi számos püspökök megjelenésükkel tet
ték nevezetessé. Más részről e gyűlésben

történt mit. gr. Károlyi István urnák elnökké
megválasztása, melly tény az öröm és lelke
sedés érzelmeit a jelenlevőkben csak élesz
tette. A világi rendből öszliangzó felkiáltás
sal megválasztott elnököt a két idősb szathmari és pécsi püspökök, nagyméltósága Hám
János és Scitovszky János urak vezették
be elnöki székébe , s az ez alkalommal mon
dott beszéde az igazgatónak az ünnepély
díszét és örömét lelkes szavakban fejezte ki.
A választmányhoz uj tagokul választattak
ugyanekkor gr. Károlyi Eduárd, Császár Ko
rén ez . Simonyi Perencz, Körmöczy Imre és
Danielik János urak.
A gyülekezet a püspökökön kívül szá
mos egyházi és világi tagok által volt kép
viselve. A tanácskozás mind végig legszebb
Hiedelemmel folyt, mellynek emlékére közmegegyezéssel elhatároztatott, hogy az igaz
gatói beszéd, s a gyülésrőli tudósítás kinyo
massanak, a mi nem sokára teljesítve lön illy
czimü füzetben : „Közgyűlési ünnepély és
szónoklat a jó s olcsó könyvkiadó társu
latnál.“
Az augustusi közgyűlés szinte díszes és
népes volt, mellyben mélt. gr. Cziráky János
u r közlelkesedéssel másodelnökké elválasz
tatott , többire pedig a tanácskozás a kia-
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dandó munkák körül forgott, s határozatait a
társulat azóta teljesíteni törekedett.
De a mint feljebb említők, az ennyi re 
ményekkel és lelkesedéssel megindított tár
sulati cselekvőséget az események később
elzsibbasztottak , sőt veszélylyel is fenye
gették.
1849-ben a ,Katholikus Néplapot* csak
megszakasztások közt lehetett szerkeszteni
es kiadni. — De az óhajtott béke vissza
térvén, a társulat is még ez évben össze
szedte erejét; octoberhó elején a Néplapokat
magyar, német és tót nyelven indította meg,
az újonnan kinevezett herczeg-primásban
még 1847. september havában elhunyt véd
nöke helyett uj és lelkes pártfogót nyert,
tagjainak száma uj alapítók- és részvevőkkel
szaporodott, anyagi veszteségei kiegyenlí
te tte k , s a következő 1850-dik évben rend
szeresen megkezdhető m űködését; ezóta, és
nem 1848-tól kezdé számlálni azon hat esz
tendőt , mellyet magának előleges pályakörkép kitűzött vala. így remélhetvén csak,
hogy részvevő tagjai irányában a két előbbi
év veszteségei mellett is teljesítheti kötele
zettségét.
Azóta mikép oldotta meg feladatát a jő
s olcsó könyvkiadó társulat , s mikép törek-
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szik megfelelni a benne helyzeti várakozás
nak ? nem szükség itt fejtegetnünk , hol
csak keletkezésének történetét kívántuk a
feledékenység elöl megmenteni.
1850-től fogva története leginkább
azon irodalmi müvekben á ll, mellyeket ed
dig napfényre bocsátott , s elterjesztett —ezek lajstroma alább lesz olvasható.
A mindinkább kifejlődő forgalom szük
ségessé tevén egy központi ügynökség fel
állítását Pesten , 1850-diki junius óta e
nehéz és szokatlan pályaágat is megtörte s
kiegyengette Majer István u r , kire e tiszt
választás utján bízatott vala; utána 1851-ben
az ügynökséget Sujánszky Antal ur vitte,
melly a jelen évben újra rendeztetvén, aligaz
gató Somogyi Károly ur felügyelése alá
helyhezte’tett.
A pénztárnoki hivatal Kánz Lázár urnák
1848-ban történt kineveztetésével az óbudai
plebánosságra , azonnal hivatali utódára
Novákovics János urra ruháztatott.
A titoknoki hivatalt pedig felváltva
többen viselték : u. m. Santhó Károly 1848ban majus i-sőtől 1849 april utoljáig, azon
túl Zalka János, Sujánszky Antal, Szabó
Imre, Blümelhuber Ferencz, Klezsó József
urak.
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A számvevői tisztet elébb tek. Valtherr
László ur vitte és hozta rendbe, Pestről! el
költözése után tek, Vezerle János ur foly
tatja.
A társulat ügyvédségét mind addig, mig
változott hivatali állása engedte, tek. Külkey
Henrik volt szives magára vállalni; utódául
minap Rudnyánszky Perencz ur választatott
meg.
A társulat kezdetben csak a titoknoknak rendelt évi d ijt, s ezt is később kisebb
honoráriumokra változtatta. Az ügynökség
nél, hol több egyén van alkalmazva, a hiva
tal felelősséggel jár ; a dolog és felelősség
szaporodásával, az évi dijak emelése, és a
költségek növekedése is kikerülhetlennek
mutatkozik.
De ezen kívül a többi hivatalnokok min
den dij nélkül vezették és vezetik a társulat
ügyeit, azért is illő vala, hogy tiszteletre
méltó neveik emléke, a történeti ismertetésben fentartassék.
A társulat ez évben a ,Családi Lapo
kat1 megindítván egy magasabb és jelenté
kenyebb irodalmi vállalattal törekszik az
elébe tűzött nemes czél felé.
Működésének két évi ideje alatt a ma
gyar, német és tót nyelven kiadott Naptá-
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rokon, ugyanannyi nyelven szerkesztett Nép
lapokon és az 1850-re megjelent első Névkönyvön kívül következő munkákat adott ki:
i 8 50 - d i k első évi r é s z v é n y e k
fejéb en .

Zsöllérleány, népies elbeszélés, irta Szabó
Imre, 1-sö kiadás 5000, 2-dik 3000 példány,
ára fűzve 6 kr. p. p.
A kereszténység eredményei , franeziából fordítá Scbreiber László, 3000 példány,
fűzve 10 kr.
Korkérdések I. fü ze t, szerkeszti Kovács
Zsigmond, fűzve 30 k. leszállított ára 20 kr.
Keresztény erkölcstan, irtaV ezerle Gás
pár, 5000 péld, ára 20, leszállítva 10 kr.
Pázmán Péter imádságos könyve. Kiadta
javítva és egy toldalékkal megbővitve F o 
gúra.ssy Mihály, nagy 12r. 602 lap, három
képpel. 5000 péld. ára fűzve 48 kr. bőrbe
kötve 1 frt, aranyos szegély, tokban 1 f. 40 k.
Verna Róza, vallásos elbeszélés tót
nyelven; 3000 péld, fűzve 20, leszál. 10 kr.
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1 8 5 1 -dik, m á s o d é v i r és z vé nye k
fej éb e n :

Elveszett fiú , népies elbeszélés , irta
Szabó Imre, 5000 pld. ára 10 kr.
A Jegyesek. Olaszul irta Manzoni, ford.
Mészáros Imre, 284 lap, ára 30 kr.
Roma és Loretto, Veuillot Lajos után
franezia eredetiből Gryurits Antal. 2200 pld.
II, kötet fűzve 1 frt 12 kr.
Vita S . Caroli Bőrromaei, conscripta per
Aloysium Schlör. 407 lap. 2500 pld. 40 kr.
Erkölcsi Beszélyek. Némafitöl, színes
borítékban fűzve , ára 6 kr.
Jézus szent gyermekségének társulata.
Rövid kivonat az ez ideig megjelent francziaországi könyvekből 125 1. 3000 pld. 8 k.

Kü l ö n k i a d o t t é p ü l e t e s könyvek.

Kalauz, a keresztény hitélet és istenes
ségre, irta Nogall János, 1000 péld. 16 kép
pel, fűzve 20 kr.
Szent Ellenezed a Bőid. szűz szeplőte
len sz. szivének tiszteletére irta Nogall János
1-sö kiadás 2000, 2-dik 2000 pld. füzv, 3 k.
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Gyónás és áldozást ajtatosság gyermekek
számára. IV. kiadás 8000 pld. szin. borit. 3,
aranyozott keménykötésben 6 kr.
Beicht und Communion Andacht für
Kinder III. Auflage 6000 Exempl. lm Umschlag 3 kr. steifwergoldet 6 kr.
Spiegel dér Busse, von Johan Nogall,
geheftet im Umsolilag 3 kr.
Szent gyermekség társulatának alapsza
bályai s imádságai 5000 péld. borit. 3 kr.
Dér Véréin dér heil. Hindiiéit, in gefárbten Umschlag. 5000 exempl. 3 kr.
Iskolai könyvek.

Bibliai Történetek. Gyermekek számára.
Roder Alajostól, 30 képpel, harmadik javitott
kiadás, kemény köt. 12 kr. p. p.
Biblische Geschichte für die S chul-Jugend. Mit 30 Bíldern. 2 -te Auflage, steif
broehirt 12 kr. p. p.
Beje Biblicke pre ditki. Kemény kötés
ben ára 12 kr. p. p.
A kath. Egyház története. A középtanodai ifjúság számára irta Fábián Ambrus.
Kemény kötésben 30 kr. p. p. Leszállított
áron 20 kr. p. p.
Magyar Nyelvtan az elemi- s reáliskolák
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használatára. Irta Zimmermann Jakab. Máso
dik bővített kiadás, kötve 16 kr. p. p.
Magyar A B C olvasó könyv. Irta Szabóky Adolf kegyesrendi tanár, 2-dik kiadás.
Kemény kötésben 8 kr. p. p.
Átalános földrajz. Irta Fuehs Tamás. A
fóldgömb kőre metszett rajzával; ára kemény
kötésben 10 kr,; a földgömb külön 4 kr.

Keresztény katholika tudomány , vagy
Katekizmus a főméit, herezeg-primás érseki
helybenhagyásával; kém. köt. 6, köteti. 4 kr.

Képek.

Szentek képei (fametszet) magyar , né
met és tót nyelven. Ara százának 30 kr. a
színes szegélyüeknek 40 kr. Leszállított ara
százának 20, a színes szegély, 25 kr.
Szentek képei (kőrajz) rövid imádsággal s
a szentek életével. Ára százának 30 kr. a szí
nes szegéíyüeké 40 kr, Aranyos szeg. 1 ft, p.
Ugyan a% német nyelven.
Első áldozást emléklap magyar , német
vagy tót nyelven. Egy tuczat ára 6 kr. p. p.
Ugyan az, (körajz), magyar és német
nyelven,. Darabja 1 kr. p, p.
6
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Beírást Liszták asz. gyermekség társu
lata használatára; magyar és német nyelven;
ive, mellyen négy Liszta van. 3 kr. vált.
A sz, gyermekség társulatának jelképe,
(fametszet, magyar, vagy német) 100 darab
20 kr. p. p.
Ugyan az, gyönyörű aezélmetszet , ma
gyarul, darabja 1 kr. p. p.
Ugyan az , kőrajz, német nyelven, szá
zának ára 1 frt p. p.

A. t á r s u l a t n a k b i z o má n y b a a d o t t ,
vagy a j á n d é k o z o t t könyvek.
Olasz ut, irta Hoványi. II. kötet, fűzve
borítékban, ára 1 írt 30 kr. p. p.
Anbethung Goües und Verehrung semer
Beiligen. v. Franz Zsíhovics, kemény vászönkötésben 1 frt p. p.
Szakai sz. Ferencz Philotheájá', magya
rázta Pongráez József; nagy 8-adrét, borí
tékban fűzve 40 kr, p, p.
Egész esztendőbeli Emngeliomok és
mohnak magyarázatjaik. Leonhard Apát
után magyarul Reseta Ján o sk ém én y kötés»
ben ára 40 kr, p, p.
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A kérdés alatti hitágozatok katekizmusa,
Scheffmacher után francziából fordította a
pesti növendékpapság magyar iskolája. Ara
10 kr. p. p.

Emlékkönyv, kiadja Danielik János, l-ö
kötet, nagy 8 -a d ré t; ára 3 frt p. p.
Publius Ovidius Naso Keservei. — Őt
könyv, fordította Egyed Antal, fűzve színes
borítékban ára 20 kr. p. p.
Egyed Antal Elégiái; három könyvien,
ára fűzve 10 kr. p. p.
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Az egri érseki Lyceum könyvnyomdá
jában és egyházmegyei hivatalnál kö
vetkező újabb és régibb könyvek kap
hatók, s egyszersmind a jó s olcsó
könyvkiadó társulat ügynöksége által
megszerezhetők. Áruk : p, p.

Újabb könyvek :
Az átalánosan elismert becstt regensburgi Ka
tekizmus után a Batthyányi-féle Káténak foly
tonos szem előtti tartásával dolgozott s eddig
már több megyében elfogadott négy rendbeli
Katekizmus; nevezetesen :
Elemi Katekizmus kath. kezdő tanulók szá
mára, 2-dik kiadás. Egerben 1851, 8r. 32 lap.
Ára : kötetlen 2 kr.; fűzve : 3 kr.
Kis-Katekizmus kath. gyermekek számára.
3-ik kiadás. Eger 1852. 8r. 96 lap; ára kötet
len 4 kr. keménykötésben 6 kr.
Közép-Katekizmus kath. tanulók számára
a városi iskolákban (a gymnasiumi l-sö és 2-ik
osztályban). Eger 1851. 8r. 122 lap , hozzá
csatolva: „A religio történetének rövid vázlata"
8r. 44 lap. A kettő kötetlen: 12 k r.; kemény
kötésben 16 kr.
Nagy-Katekizmus kath. tanulók számára,
(a gymn. 3-ik és 4-ik oszt.) Eger 1851. 8r.
220 lap; hozzá csatolva: „Areligio történeté
nek rövid vázlata." 1851. 8r. 44. lap. a kettő
kötetlen 20 kr. keménykötésben 24 kr.
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A religio történetének rövid vázlata. Kaik.
ifjak számára. 2-ik kiadás. Eger. 185i. 8r. 44,
lap, ára kötetlen s 4 br. keményköt. 6 kr.
Egri ABC és olvasó-könyv. Szerk. Tárkányi B. J 2-ík bővített kiadás (az első 8000
péiá. 3 hónap alatt elkelvén). Eger 1852. 8r.
64 lap. ára kötetlen 4 kr. kemény-kötésben
vászonsarokkal : 6 kr.
Vezérkönyv a kér. kath. aayasziegyhásban
tartatni szokott processiókkoz. Szerk. Tár
ttányi B. J. 2-ík bővített kiadás (az első 3000
példányban 3 hét alatt elkelvén). Eger 1851.
16r. 128 lap. Préselt angol papiros keménykötésben 12 kr. Díszes borkőt, aranysz. 40 kr.
Énekek az oltári szent áldozathoz. (Szer
kesztő és kijavitá Tárkányi B. J.) 4-ik kiadás
(sajtó alatt van) 8r. 40 lap ára fűzve 4 kr.
Énekek: advent, karácson, újév- és viskeresztre (Szerk. s kijavitá Tárkányi B , J.)
8r. 18 lap. Eger 1847. Ára fűzve 2 kr.
Énekek Nagyböjtre (Szerk. s kijavitá Tár
kányi B. J.) 2-ik kiadás (sajtó alatt) 8-adrét.
Egerben 1852. Ára fűzve 4 kr.
Énekek a Bőid. szűz Mária tiszteletére.
(Szerk. s kijavitá Tárkányi B, J.~) Eger. 1847.
8r. 64 lap. ára fűzve 6 kr.

A Jézus Krisztus Isten Fia- és világ Meg
váltójának története, Hirscher K. J. után ford.
Magyar Ferencz. Eger 1844. 8r. X, és 346.
lap. Ára fűzve 24 kr.
Nép. sz. János tisztelete az Isten dicsősé
gére irta Faigei Pál, boczonádi píeb. Egerben
1844. 8r. 68 lap, fűzve 6 kr.
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Régibb könyvek.
Ma g y a r nyel ven.

Emngeliomok és Episíolák az esztendő min
den vasárnapjaira, ünnepeire s a t. Eger 1824.
4r. kötetlen : 36 kr.
Farkas Bern. vasárnapi és ünnepi evangé
liumi hotniliák. Eger Í8Q8, 8r. kötetlen 30 kr.
Fiia-hea, vagyis az Istent szerelő léleknek az
ajtatos életre való bevezetése, Sal.sz. Ferencz
utánford.Jakabfalvi Romanus minor. Eger 1771.
4r. ára kötetlen 20 kr.
Grosecs, István Szentek lajstroma, az-az:
minden napra vagy a szentirásból, vagy a
szentek életéből kiszedett elmélkedések. Eger
1771. 8r. két részben a'ra kötetlen Í0 kr.
Kempis Tamás Krisztus követéséről. Eger
1778- 12r. kötetlen 6 kr,
Noiáky József öt esztendőre való nagyböjti
predikácziók. Eger 1810. 8r. kötetlen 30 kr,
Pázmány Péter imádságos könyv, Egerben,
1824. 8r. kötetlen 24 kr.
Rippel Gergely az anyaszentegyháznak cerimoniái. Eger. 1779. 4r. kötetlen 16 kr.
Szent kereszt-út, staliós-könyvecske 12-r.
kötetlen 4 kr.
Török Damascenus vasárnapi és ünnepi pre
dikácziók 4 kötet. Eger. 1782. 8r. köteti. 1 f.
Tulok J. Böjti beszédek. Eger, 1829. 8rét
kötetlen 20 kr.
Vezerle G. Á relígionak dicső hatása. Eger
1836, 8r. kötetlen 20 kr,

Régibb könyvek
latin

nyelven,

S. Augustini Meditationes , soliloquia et
manuale, 8r. 1778. kötetlen 8 kr.
Bellarmini Roberti Card. Tractatus I. de
ascensione mentis ad Deum. II. De aeterna fe
licitate. III. De gemitu columbae. IV.De septem
verbis Christi Dni in cruce. V. De arte bene
moriendi. 5 kötet. 8r. 1781. köteti. 30 kr,
Beuvellet Math. Meditationes de praecipuis
veritatibus christianis;e gallicoin latinum transi,
per J. B. Uilkovicz. 5 kötet. 8r. 1774. kötet
len 30 kr.
Bossuet Jac. Benig. Historia variationis
Doctrinae protestanlium. 8r. 1797. köteti. 20 k.
Ejusdem. Compendium Historiae universalis
ab orbe condito ad Carolum M. 8r. 1800 kö
tetlen 20 kr.
Ejusdem Expositio Doctrinae Ecclesiae cath,
8r. 1800. kötetlen 10 kr.
S. Caroli Borom. Instructiones, seu regula
aurea Confessariorum. 1787. I2r. köteti. 4 kr.
Catechismus Romanus ad Parochos ex decr.
S. S. Cone. Trid. editus. 1771, 8r. köteti. 16 k.
Dies sacra per loca scripturae S. progre
diens, imakönyv. 8r. 1793. kötetlen 12 kr.
Elementa Scientiae Sanctorum 8r. 1822.
kötetlen 20 k.
Hanapi Nicol. fair. Hierosol. Exempla bi
blia in materias morales distributa ord, alphab.
8r. 1776. kötetlen 10 kr.

128
Ejusdem Plores Biblioran, seu loci com
munes ex novo el veteri Test. excepti atque
ordine alphab. digesti. 8r, 1781. köteti. 10 kr.
Kronsz-t J. M. Meditationes de praecipuis fidei
mysteriis , per modum Concionis cum exercit.
§. Ignatii 5. kötet. 8r. 1790. köteti. 1 frt.
Maffaei Exercitia spiritualia in usum Eccle
siasticorum 8r. 1733. kötetlen 10 kr.
Massilo® (Clarem. Eppi) Sermones sacri ad
Ecclesiasticos habiti. 2 kötet. 8r. 1789. kötet
len 10 kr.
Memoriale Vitae SaeerdotkMtrEdit. '2-a 12r.
1796. kötetlen 10 kr.
Methodus infirmos providendi (az imák 4
nyelven) 12r. 1828. kötetlen 6 kr.
Officium hebdomadae sanctae 12r. 1811.
Kötetlen 10 k.
Rituale Agriense 4r. diszkíadás 1815. Kö
tetlen 1 frt 40 kr.
Selecta SS. Patrum opuscula de S. Ministro
rum officiis. Két kötet. 8r. 1777. kötet!. 30 k.
Thomae a Kempis. De imitatione Christi libri
quatnor. 12r. 1784. kötetlen 6 kr.

