I. A nyomtatvány könyvészetileg

FORRÁS

ismeretlen voltának felismerése
2007 októberében magángyűjteményem számára az
antikvárium.hu nevű világhálós antikváriumban meg
vásároltam egy alkalmi egyleveles kisnyomtatványt,
amely Péterfalvi Molnár István 19. századi, latin nyelvű
előfizetési felhívását tartalmazta akkoriban megjelenő
kúriai döntvénytárára. Az eladó antikvárium - mint
látni fogjuk, tévesen - reformkori nyomtatványnak
gondolta a művet. Meg kell említenünk, hogy az eladó
fel sem tételezte, hogy a munka könyvészetileg isme
retlen. Az ilyenfajta nyomtatványok fennmaradása,
egyleveles voltuk miatt, ritka dolognak számít. Kíván
csiságból megnéztem a korszakra irányadó Petrik Géza-féle bibliográfiát,1 amelyben a kérdéses nyomtat
vány nem szerepelt. Az általam ismert világhálós
könyvkereső oldalak sem adtak találatot, és az Orszá
gos Széchenyi Könyvtár Kisnyomtatványtárával folyta
tott levelezésem is arra az eredményre vezetett, hogy a
nyomtatvány könyvészetileg ismeretlen. (Az OSZKban nincs meg.)
A könyvészetileg ismeretlen egyleveles nyomtat
ványokra a hazai bibliográfiai irodalom is figyelmet
fordít,2 bár megjegyzendő, hogy a könyvészetileg isme
retlen egyleveles jogi nyomtatványok a nyomtatványtípus funkciói miatt nem a leggyakoribbak.
A nyomtatvány hazai bibliográfiai szokások szerinti
leírása az alábbi:
Molnár, Stephanus de Péterfalva [Péterfalvi Molnár
István]: Nitnáum prae/wmerationis super imprimendis
Sententiis Kxcelscte Curiae Regiae. pro majori earum Intellectu cum Designatione Instituti, Fori Prímáé Instantiae, et Appellalionis, ac Substracti Actionalis ad Nor
mám Plani Tabularis in concementes Titulos relatis.
[Pest, 1823 Füskúti Landerer Lajos] 2 p. 175x210
mm haránt alakú 4°
A fennmaradt példány erősen körülvágott, de szö
veghiány nincs. A margók mindössze 5-5 millimétere
sek. A nyomtatvány alsó része sérült, rongyolódott, a
rectón enyhe rozsdafoltok a papír legalsó sávján, a ver
són ez nincsen. Függőlegesen középütt hajtogatott. A
papír vízjel nélküli, közepes minőségű. A szöveg kitölti
a papírt. A cím első két szava nagybetűkkel szedett, a
cím többi része fett betűvel, középre zártan szedve. A
verso utolsó egyharmadán csupán a szerző neve és
címei, valamint az m.p. (inam propria, azaz saját
kezével) jelzés szerepel.

II. A szerző és a kisnyomtatvány által
előfizetésre ajánlott mu beazonosítása
A szerző a nyomtatvány végén, címeinek felsoro
lásával együtt szerepelteti a nevét. Azonban ezzel
együtt sem mondható el, hogy túl sokat tudnánk Péter
falvi Molnár Istvánról. Molnár István magyar nemes,
Pesten ügyvéd, jogi író, több megye táblabírája, Zala
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Kúriai döntvénytárra való
előfizetési felhívás
- Könyvészetileg ismeretlen

19. szá za d i egyleveles latin nyelvű
m agyarországi jogi nyomtatvány
(Szövegközlés)
vármegyében, Pórszombatban. 1784. szeptember 12-én
látta meg a napvilágot, halálozási ideje ismeretlen.
Bölcseleti és jogi doktorátust szerzett kánonjogból és
világi jogból is.3 Egyes források szerint 1815—1816-ban
a pesti egyetemen (tehát az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogelőd
intézményében), Kelemen Imre helyett magánjogot
adott elő. Némely források szerint döntvénytára az első
magyar közhasználatú jogesetgyűjtemény, de mint
később látni fogjuk, ez tévedés.4 Műveiről többel
tudunk. A királyi kúriai alapdöntvénytár'' mellett (ame
lyet jelen ismeretlen nyomtatvány előfizetésre ajánl),
részben megelőzőleg, részben később kiadott egy 16
füzetből álló folytatást, ezek név nélkül jelentek meg.6
(Leírásukat Petrik bibliográfiája alapján adjuk, azonban
a szerző neve magyar alakban áll; azt, hogy a név ere
detileg nem volt feltűntetve, a mai bibliográfiában
szokásos jelöléssel jelöljük, a címet a mai szokások
szerint dőlten szedjük, ha az évszám hiányzik, azt é.n.
jelzéssel jelezzük [Petrik nem jelzi sehogy], a rétjelzé
seket modernizáljuk, a nyomdahelyet és a nyomdász
jelzést magyarul adjuk, a kollációt is modernizálva
közöljük (azonban nem mindenütt van terjedelemjel
zés), és a felesleges vagy elavult elemeket (ár, fellel
hető példányok) elhagyjuk. Petrik e két mű esetében
csak a mai OSZK-t, az Egyetemi Könyvtárat és az
MTA Könyvtárát említi lelőhelyként az alapmű
esetében, míg a 16 füzetes folytatásnál csak az OSZKt). Megjegyzendő, hogy a fenti műveken kívül Molnár
István egy magyar nyelvű munkát is írt, amely évszám
nélküli, de tartalmából feltehető, hogy a szerző az
1840-es években is élt.7
A korszakban a kúria az első számú magyar felsőbí
róság volt.8 Az előfizetési felhívás kiadási évszámának
környékéről csak néhány életképet kívánunk felvillan
tani a kúria történetéből. 1823. januárlO-én a személynök (akinek utódaként a Budapesti ítélőtábla elnökét
tekintették, és mint ilyennek előjogai voltak) felterjesz
tést intéz a kancellárhoz, amelyben főleg a királyi tábla
leterheltségéről panaszkodott. Az 1824. év azért volt
érdekes, mert a királyi tábla és a hétszemélyes tábla ez__

évben ünnepelte száz esztendős fennállását, a kúria az
ünnep napját a legutolsó törvénykezési napra (tehát
munkanapra) jelölte ki, 1824. december 20-ára. A kirá
lyi táblán ezen a napon a szokott törvényszak-záró ülés
volt. Ezután a királyi tábla tagjai a hétszemélyes tábla
üléstermébe mentek át, ahol a kúria egész személyzete,
ügyvédek, vármegyei és városi méltóságok gyülekez
tek. Az ünnepség szónoka a személynök volt. aki hoszszú beszédben éltette az újjászervező III. Károly érde
meit, és kifejezést adott abbéli reményének, hogy az in
tézményrendszer I. Ferenc alatt csak tökéletesedhetik.
Az országbíró is hasonló szellemű beszédet mondott.
Ezután a kúria személyzete és a vendégsereg a kúria
épületével (ma: Curia utca) szemben álló ferences
templomig végigterített szőnyegeken díszegyenruhás
megyei hajdúk között hálaadó Te Deumra vonult. Ezek
után a kúria épületében lakoma következett, amelyen
mind a kúriai bírák, mind a subaltem személyzet részt
vett.9
Még két jelzett tévedést kell megválaszolnunk. A
nyomtatvány feltehető kiadási éve 1823, tehát még a
reformkor kezdete (1825) előtti év, így az eladó antik
várium tévedett, mikor az egyleveles nyomtatványt
reformkorinak minősítette. (Azért tartjuk lehetségesnek
1823-at [a döntvénytár 1823-1824-ben jelent meg],
mert az előfizetés 1823. augusztus 20-i felfüggeszté
sére, az előfizetés befejezésére utal a nyomtatványunk
szövege, bár 1824-re is vannak benne közlések.) A
második tévedés, hogy az egyleveles nyomtatvány által
népszerűsített kétkötetes döntvénytár az első magyar
közhasználatú döntvénytár lett volna. Ugyanis ez
csupán a második legrégebbi magyar döntvénytár, egy
munka megelőzi, az 1800-ban kiadott Piamim tabulare
sive decisiones curiales, illetve Czövek István magángyűjteménye egy évvel későbbi (Molnár műve is ma
gánmunkálat).10 A legkorábbi kiadvány közhaszná
latában azért lehetünk biztosak, mert az 1800-as pozso
nyi kiadás ma (viszonylagosan) gyakran kapható
antikváriumokban, míg Péterfalvi Molnár István
döntvénytárával az elmúlt tíz évben nem találkoztam.
Az 1969 és 1988 között államilag kontrollált árveré
seken egy műve sem tűnik fel." (Más a helyzet, ha a
közhasználaton a magyar nyelvűséget értik, azonban
1844-ig latin a hivatalos nyelv).

III. Szövegközlés
Mivel a nyomtatvány magántulajdonomban áll, leg
egyszerűbben úgy tehetem közkinccsé, ha a szövegét az
alábbiakban közlöm. (A fényképes közlés nem biztosí
tana tökéletes olvasatot). A szöveg tehát alant úgy
olvasható, mint ahogy az a nyomtatványon áll, beleért
ve a dőlt betűket, vagy a ritka szedést, illetve a nagybe
tűkkel történő írásmódot (Isten neve esetén).
NUNCIUM PRAENUMERATIONIS super imprimendis Sententiis Excelsae Curiae Regiae, pro majori
__ earum Intellectu cum Desianatione Instituti, Fori
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Primae Instantiae, et Appellationis, ac Substracti
Actionalis ad Normám Plani Tabularis in concernentes
Titulos relatis.
Complurium animos ardens incessit desiderium.
Decisiones per Excelsam Curiam Regiam ab An. 1769.
quosque Planum Tabulare compilatum fűit. in presentiarum látás accomodo quodam Ordine in unum
Volumen digestas oculis sistendi—séd neque citra
rationem sufficientem; enim verő Decisiones per
Excelsam Curiam Regiam latae non tantum Juvenes
emenso cursu Scholastico Principiis Theoreticis imbutos tam in Stylo Curiali addiscendo, quam in omnis
generis Processuum practica cognitione sibi appropianda notabiliter adjuvant; quoniam in quacumque spécié
Materiarum látás Sententias Excelsiae Curiae Regiae
attente pervolendo, majorem exinde nanciscentur practicam Juris Cognitionem. quam si secus per plures
Annos Juri experiundo vacarent— verum et ipsis
Causarum Advocatis, ac Judicibus ampliorem Juris
Scientiam suppeditant. Casus quoscumque obvenientes
majori cum promptitudine, et feliciori cum successu
Legibus patriis comformandi, quoniam juxta II—ae:
6— tűm. Jura regnicolarum praeter Decreta, et
Constitutiones publicas, nec non Principum legitimé
coronatum Privilegia etiam Sententiis Judicum Regni
Ordinariorum gubernentur, et sic Judicibus Subalternis
Decisiones Curiales Normám constitutant, a qua
discedere eis integrum non sit. nisi Sententias penes
Appellatam reformari maiint—quin imo et Judicibus
Regni Ordinis jam nunc ad Excelsam Curiam Regiam
considentibus propter convenientiam ne in simillimis
Casibus discrepantes Sententias ferant, quamdam
necessitatem moralem imponant. eisdem congruenter
judicandi— Praeterea nullus ambigit, Sententias
Excelsae Curiae Regiae accomodo quopiam Ordine
digestas, ac proin medio Repertorii idonei facile reperibiles incomparabili Usui inservire non tantum singulis
ad Excelsam Curiam Regiam Clementer promotis, aut
deinceps promovendis in cognoscendo nexu praesentium cum antecedaneis; séd etiam omnibus cujusvis
Status, et Conditionis Regnicolis, qui experiendo Casus
per Excelsam Curiam Regiam decios jam cum praevident exitum Lítium a se suscitandarum, et sic in Casu
praevisi funesti eventus earundem parcent et Sumptibus
propriis, et Tempori Physico ob multitudinem omnis
generis Causarum praeprimis intuitu I. Tabula Regiae
Judiciariae angustissimo— Haec Omnia Temporis
augebitur et per id, quoniam Quaestionibus minutioribus jam Judicialiter decisis in Casibus simillimis
Inclytum Eminens Judicium subinde haud molestabitur— Ut ad praecellentem hunc scopum cuivis optatu
dignissimum tanto facilius pertingi queat, Sententias
per Excelsam Curiam Regiam sub Intercapedine
praeattacti Temporis látás juxta Ordinem Chronologicum in Titulos Materiarum in Piano Tabulari in
duas Partes diviso contentarum cum accomodo Repertorio earumdem. retentis Verbis propriis. quibus promulgate fuerant. ad majorem earumdem Intelligentiam

Jog
cum Expositione Instituti, Fori primae Instantiae, et
Appellationis, ac Substrati actionalis, singulis Sententiis I. Tabulae Regiae Judiciariae Sententiam Excelsi
Septemviratus si fűit, aut inveniri potuit, subjungendo,
cum designatione Temporis ab Anno 1769. usque
Annum 1821. inclusive Infrascriptus redegi—Ab hoc
enim anno Sententiis Excelsae Curiae Regiae Typo
imprimi solitis, et in futurum imprimendis, facile érit
Sententias abhinc látás, et deinceps ferendas juxta
Methodum praestabilitam earundem singulas ad congruum Titulum instar Supplementi referre— Manuscriptum hoc in Folio 300. circiter Phyleras in se complectens per Excelsum Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum cum consensu Virorum in primis
Excelsae Curiae Regiae subselliis Dignitate conspiciorum per Benignum Intimatum dd° 4-tae
Febr. 1823. sub Nro. 2398. Approbatum Typis in
anterioribus Ordinibus a vocibits „s u p e r i m p r i m e nd i s” usque voces „Titulos relatis” videri queuntibus.
via Praenumerationis unum Exemplar ad 20 flór. W.
defigendo, (certo valde moderato pretio, cum unius
anni Sententiae citra Designationem Instituti, Fori, et
Substrati actionalis in Typographi Trattneriana via
Praenumerationis per 12 flnos. W. annuatim solvantur)
ea modalitate vulgabitur, ut integrum Opus in duabus
Partibus, Contractu eatenus cum Egregio Domino
Ludovico Landerer de Fűskut Typographo inito, ad
Nundias Pesthienses S. Josephi, seu 19 Mártii 1824.
DEO Auspice perfecte irremissibiliter prodeat—Cum
verő ob vastitatem suam Impressio Operis notabiles
sumptus importárét, sicque ejus Reimpressio imposterum facile sperari haud possit, Compages totius
Operis ita accomodata est, ut in futurum Sententiae
annorum Subsequorum juxta praestabilitam Methodum
instar supplementi in Ordinem redigi, et imprimi

queant— Haec tnagna Importantia Sumptuum Impressionalum causabit; quod ultra numerum Dominorum
praenumerantium suis Titulis dignissimorum non multo
plura Exemplaria: ideo cuivis pro Praenumeratione
Operis adeo utilis longius praefigitur Tempus ad
Festum S. Stephani Regis seu usque 20. Aug. 1823.—
Ad Omnem confusionem nihilominus antevertendam
erga debitam Quietantiam super percepto Pretio
Exemplarium praenumeratorum extradandam praenumerabitur Pesthini apud Me Infrascriptum in Domo
Horti Beleznaiani extra Portám Flatvaniensem sita
habitantem usque 1— mám Julii 1823., tunc enim
Juristitio messoriali ingruente, et sic Me Infrascripto
Pestino discedente. praenumerabitur in Typographia
Egregii Domini Ludovici Landerer de Fiiskút erga
Quietentiam Infrascripti. Singulis ad decem Exemplaria
praenumerantibus. undecimum gratis cedendo. Posonii
in Typographia praetitulati Domini Landerer, alibi
autem apud eutn, qui resciri potest apud tit. Dominum
Ord. Vice-Comitem ejusdem Comitatus, aut Civitatis
ejusdem Dominum Judicem, ubi quis praenumerare
cupit, erga eius Quietantiam cum Quietantia mea occasione solvendi Pretii Exemplarium praenumeratorum
permutandam, et omnia Exemplaria in duabus Partibus
certo signo notata, erga restituendas Quietantias per
manus proprias Impressione, Tempore praestituto.
Partibus concernentibus admanubuntur.
Stephanus Molnár de Péterfalva ni. p.
AA. LL. Philosophiae, Juris Universi Doctor,
Complurium
II. Comitatuum Tabulae Judiciariae Assessor,
et ad Excelsam Curiam Regiam Ágens Causarum Advocatus.

J e g y z e te k --------------------------------------------------------1 Peirik Géza: Magyar könyviszel 1712-1920. Peirik Géza retro
spektív bibliográfiája és a pótlások (CD-ROM. Arcanum Adat
bázis Kft., Budapest, 2003)
2 Ez a figyelem azonban inkább a könyvészetileg ismeretlen
egylcveles ősnyomtatványokra vetült, érthető okokból. Ha csak
ma élő legjelentősebb hazai bibliográfusunk életművét tekintjük,
több példát találunk a témakörre: Borsa Gedeon: Vier unbekann-

ten Einblattdrucke aits elem XV. Jahrhuneleri in dér Österreicliischen Nationalbiblioihek (Gutenbcrg-Jahrbuch, Mainz, 1958,
84-89. p,); Borsa Gedeon: Unefeitille volante inconmte imprimée
á Paris en 1487 (Bulletin du Bibliophile el du Bibliothécaire.
Paris. I95S. 1-7. p.)
3 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. CD-ROM
(Budapest, Arcanum Adatbázis Kft., 2003).
4Magyar életrajzi lexikon 1000-1990. II. kötet L-ZS (Budapest,
Akadémiai kiadó. 1967; a világhálón lásd: http://mek.oszk.
hu/00300/00355/html/ABC09372/í 0713.htm - utolsó megtekin
tés: 2008. július 13.).
5 Péterfalvi Molnár István: Sententiae excelsae curiae regiae intra

annum 1769. quousque videlicet decisiones curiales in piano tabulari extenduntur. et generáliam regni judiciorum terminum
post pascha anni 1823 incidentem inclusive latae. exceptis sen
tentiis i. tabulae régié judiciariae simpliciter approbatoriis per
Stephanum Molnár de Péterfalva ... juxta ordinem ckronologicum in seriem nuiteriarum in piano tabulari contentarum. in
medio repertorii annexi facile reperibilum. pro majori intellectu

singulis sententiis i. tabulae regiae judiciariae designato instituto. foto. ubi causa decurrit. et substrato actionali sentens liánt
exc. semptemviratus si fűit. aut reperiri potuit. cum tlato emanationis subnenctendo. in uberioremjuris putrii cognitionem privata industria digestae. I—II. (Pest, Füskúti Landerer Lajos,
1823-1824.2° II. 176:11.494 p.)
6 [Péterfalvi Molnár István]: Sententiae in excelsa curia regia anno
1822. termino Sancti Martini latae. el publicatac. Pest, 1822.
Petrózai Trattner János Tamás. 2° II. 38 lev. (Lapszámozás
hiányában adják meg levélben a nyomtatványok terjedelmét. 38
levél 76 lapnak felel meg, azonban a leíráson azért nem változ
tatunk. hogy a lapszámozás hiánya világos legyen. Ahol oldalszámozás van, azt azonban jelezzük.)
[Péterfalvi Molnár István]: Termino epiphaniali latae et publicatae. Pest. é.n. Petrózai Trattner János Tamás. 2°
[Péterfalvi Molnár István]: Termino Sancti Stephani latae et publicatae. Pest. é.n. Petrózai Trattner János Tamás. 2° 44 lev.
[Péterfalvi Molnár István]: Anno 1823. termino epiphaniali latae
et publicatac. Pest. 1823. Petrózai Trattner János Tamás. 2° 72
lev.
[Péterfalvi Molnár István]: Termino post-paschali latae et publicatae. Pest. é.n. Petrózai Trattner János Tamás. 2° 62 lev.
[Péterfalvi Molnár István]: Termino Sancti Stephani latae et publicatae. Pest. é.n. Petrózai Trattner János Tamás. 2° 39 lev.
[Péterfalvi Molnár István]: Anno 1824. termino Sancti Martini
latae et publicatae. Pest. 1824. Trattner Mátyás. 2° 65 lev.
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történeti szemle

[Péterfalvi Molnár István): Anno 1825. tcrmino epiphaniali latae
et publicatae. Pest. 1825. Trattner Mátyás. 2° 128 p.
[Péterfalvi Molnár István): Anno 1828. termino epiphaniali latae
ct publicatae. Pest. 1828. Trattner János Mátyás-Károlyi István.
2° 128 p.
[Péterfalvi Molnár István): Termino post-paschali latae et publi
catae. Pest. 1828. Trattner János Mátyás-Károlyi István. 2° 128 p.
[Péterfalvi Molnár István): Termino Sancti Stephani latae et pub
licatae. Pest, 1828. Trattner János Mátyás-Károlyi István. 2°
[Péterfalvi Molnár István): Termino Sancti Martini latae et publi
catae. Pest, 1828. Trattner János Mátyás-Károlyi István. 2°
[Péterfalvi Molnár István): Anno 1829. termino post-paschali
latae et publicatae. Pest, 1829. Trattner János Mátyás-Károlyi
István. 2°
[Péterfalvi Molnár István): Termino Sancti Martini latae ct publi
catae. Pest. 1829. Trattner János Mátyás-Károlyi István. 2°
[Péterfalvi Molnár István): Anno 1830. termino epiphaniali latae et
publicatae. Pest, 1830. Trattner János Mátyás-Károlyi István. 2°
[Péterfalvi Molnár István): Anno 1831. termino epiphaniali latae et
publicatae. Pest, 1831. Trattner János Mátyás-Károlyi István. 2°
7 Péterfalvi Molnár István: Elmélkedés. Az ősiségnek általános
eltörlése a birtoknak állandósítására éppen szükségtelen, és célt
vesztő, - sőt mint köztársaság elvű, a királyi trónt, és az alkot
mányt feldúló valóságos halálos vétek: - hanem az alkotmánynak
szellemében annak módosítása mind az alkotmánynak, mind a
birtoknak szilárdítása, és igy elkerülhetetlenül szükséges. Pest. é.
n. Beimet József. 8° 13 p.
s A királyi Kúria történetével számos forrás foglalkozik, mi csak
néhány példát említünk itt meg: Timon Ákos: Magyar alkot

mány- ésjogtörténet, tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére
(második, bővített kiadás. Budapest. Hornyánszky Viktor, 1903,
438., 443. p.); Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet
(Budapest. Politzer Zsigmond és Fia jogi könyvkereskedés
kiadása. 1946. 151.. 167., 172., 173.. 175.. 176., 179.. 189.. 314..
356.. 393., 396., 408. p.): Beliznay Kinga-Föglein Gizella-Horváth Attila—Máthé Gábor-Mezey Barna-Révész T. Mihály:
Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna (második átdol
gozott, javított kiadás. Budapest. Osiris kiadó. 1996. 84., 113.,
115-117.. 135., 144., 158-161., 163-165., 288., 354-357. p);
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A forráskiadás dicsérete. A történészek-jogtörténészek nélkülözhetetlen és kiemelt munkamatériái a
primer források. Ezekkel kapcsolatban, a szakma
__igényeinek kielégítéseként is, ediciók nagyformátumú

Beliznay Kinga-Horváth Attila—Kabódi Csaba-Király TiborLőrincz József-Málhé Gábor-Mezey Barna-Pomogyi LászlóRévész T. Mihály-Zlinszky János: Magyar jogtörténet. Szerk.:
Mezey Barna (Budapest. Osiris kiadó. Í996. 24.. 26., 95.. 97..
99., 118., 124.. 134.. 281., 303., 368.. 375., 379-380. p.): Béli
Gábor: A királyi kúria és bíróságai. In: Béli Gábor: Magyar
jogtörténet. Az államalapítástól 1848-ig (második,változatlan
kiadás. Pécs. 1996. 91-102. p.); Rácz Lajos: Kuriális bíráskodás.
In: Nagy Endre-Rácz Lajos: Magyar alkotmány- és közigaz
gatás-történet. Szerk.: Máthé Gábor (Budapest. HVG-ORAC
Lap- és könyvkiadó Kft., 2007. 194-216. p.)
9 A leírás forrása: Varga Endre: A királyi Cttria 1780—1850
(Budapest, Akadémiai kiadó, 1974, 115-116. p.)
10 Planum tabulare, sive decisiones curiales. per excelsam deputationem a piac memóriáé imperatrice et regine Hungáriáé díva
Maria Theresia eatenus ordinátám collectae et in ordinem redactae anno 1769. Nunc verő in usum illorum, qui manuseripto carent, vei occasionem transmuptum suum cum originali in curia
regia assvervato collationandi non habent. adeoque errores vix ac
ne vix evitare possunt, typis datae. Pozsony, 1800. Weber Simon
Péter. 2° IV, 230 pp. Második kiadás: Pozsony. 1817. Weber
Simon Péter és fia 2° IV, 230 pp.
Czövek István: Nunc primum hungarica lingua donatum addito
etiam latino originali textu editum stúdió Stephani Czövek.
Buda. 1825. Királyi Magyar Egyetemi nyomda. 2° XX, 407 pp.
Czövek István: Planum tabulare. vagy a királyi curiának végzé
sei. mellyeket ama boldog emlékezetű Mária Terézia császárné
és Magyarországnak királynője által e végre kinevezett u. m.
kiküldöttség öszve-és rendbeszedett 1769. esztendőben. Most
pedig magyar és deák nyelveken kiadta Czövek István. Buda,
1825. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 2° XX, 407 pp.
11 Szinainé László Zsuzsa (összeáll.): A magyar könyv-gyűjtő új
kézikönyve (1969-1988). II—III. L-ZS. index (Budapest.
Országos Széchényi Könyvtár. 1990. 1051. oldalon kellene neve
szerint szerepelnie, de ott csak más Molnár Istvánok találhatóak.
A világhálón egyedül csak az ősiségről írott kötetét kínálták 2008
júliusában 24.000 forintért (http://www.antikapro.hu). Az
egyleveles nyomtatványunkat ezen ár egytizedéért szereztük
meg.

vállalkozásai látnak napvilágot. Ilyennek tekinthető az
osztrák minisztertanács 1848-1867 közötti protokollumainak kiadása is. Ez a sorozat 1970 óta több mint 20
forráskötettel jelentkezett. A dokumentumok közlése,
elemzése nélkülözhetetlen a Habsburg Birodalom 1848
és 1867 közötti mozgalmas éveinek ismeretéhez, de
számos kérdésben a magyar modernizáció osztrák for
rásainak kutatói számára is mindenképpen forgatandó
és tanulmányozandó. Jellemző, hogy a kötetekkel kap
csolatosan mértékadó magyar történészek nyilvání
tanak véleményt a munkálatok alatt. Az ismertetett és
a megelőző kötettel a sorozatot a magyar szakemberek
számára ismert, kiváló osztrák történész, a magyar pub
likációval is rendelkező Stefan Maifér jegyzi. A közlés
metodológiája, mint a sorozat köteteinél megszokott,
most is standard és mintaszerű.1 A meglepően igen
nagyszámú apró üggyel szemben, amelyek forrásértéke
ugyancsak kétségen kívüli, az alábbiakban néhány
csomópontra koncentrálunk.
A megerősített Birodalmi Tanács, a verstarkte
Reichsrat. A dokumentumokban felölelt 1860. évi

