
ADATTÁR. 

ÖRVENDI MOLNÁR FERENCZ ÉS MUNKÁJA. 
Örvendi Molnár Ferencz életéről keveset tudunk. Annyit csak, a 

mennyit munkájának czímlapja árul el: hogy 1666-ban debreczeni deák 
volt. Egyetlen ismert munkájának czíme: Lelki Tárház, Versbe szedett 
biblia ez, az ó és új testamentum kanonikus könyveinek rövid kivonata. 
Olyanforma mű, mint a Szentpály Ferenczé, ki Werbőczy törvénykönyvét 
foglalta versekbe. Molnár is csak könnyebb emlékezetbentartás czéljából 
költi ritmusait. Ez meglátszik a munka szerkezetén is. A biblia minden 
könyvének külön fejezetet szentel, minden részének pedig egy versszakot. 
Egy könyv részei azaz versszakai Abc-rendben követik egymást: első 
rész versszaka A-val, második rész B-vel s így tovább kezdődik. Mózes 
első könyve elé oda teszi: 

»Ad Notam: Szertelen rút dolog volt bün.« A versszakok egy-
riműek, a verssorok tizenhárom szótagból állanak. Ritmusai jól hangzanak, 
pedig maga jó előre tiltakozik a költői hírnévre való vágyakozás ellen. 
Azt mondja az előljáró beszéd kezdetén: »Kegyes Olvasó, hogy az egész 
Biblia Részeinek Summaját, mit egy História szerint Magyar Rhytmusban 
foglaltam, nem azért tseíekedtem, hogy ez által magamat mutogatnám, 
vagy híremet nevemet akarnám terjeszteni«. íme a debreczeni verselő, 
a ki a XVII. század második felében világi hiúságnak tartja a költést, 
a ritmuscsinálást! 

A Lelki Tárház közkedveltségnek örvendett. Erről kiadásai tesznek 
tanúságot. Először 1666-ban Debreczenben jelent meg.1 Második kiadása, 
a lőcsei 1692-ben.2 Ujabb kiadása Sándor István szerint az 1766-ki 
debreczeni.3 Ezt a kiadást említi Szinnyei is.4 E három kiadáson kívül 
Sándor István felhoz még 1692-ki debreczeni kiadást is 5 a lőcsei második 
1692-ki kiadás mellett. — Mindenesetre különösnek tetszhetik egy műnek 
egy időben két helyen való megjelenése. Talán ezért vonta kétségbe 
Szabó Károly a debreczeni kiadás létezését. Következőket mondja erre 

1 Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár I. 1034. sz. 
2 Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár I. 1431. sz. 
3 Sándor István Magyar Könyvesház 125. 1. 
* Magyar írók élete és művei. 
6 Sándor István Magyar Könyvesház 61. 1. 
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vonatkozólag a Régi Magyar Könyvtár első kötetében: x »Sándor István 
M. könyvesház 61 . 1. ugyanezen munkának nemcsak lőcsei 1692-diki, 
hanem debreczeni 1692-diki kiadását is fölhozza. — Én debreczeni 
1692-diki példányt nem láttam s hajlandó vagyok annak léteztét 
kétségbe vonni.« 

1910. év nyarán egyik brassómegyei községben a Lelki Tárház 
egy példánya került a kezembe. Sajnos, a különben ép könyvből az 
első lap alsó része, hol a nyomtatás helye és ideje szokott lenni, le 
van szakítva. Megállapítani próbáltam a hiányzó részt, miközben követ
kező eredményre jutottam: 

1666-ki kiadásról nem lehet szó, mivel az 191 l.2 könyvem pedig 
213 számozott oldalból áll. Nem lehet 1766-ból való kiadás sem a 
betűk, a nyomás jellege és a könyv végén 1761-ről kelt beírás miatt sem: 
»Est Johannis Imre 1761. — Jehova est pastor meus non possum egere.« 

Nem lehet a lőcsei kiadás sem, bár beosztása lapszáma teljesen 
ugyanaz.és bár egyik a másiknak a leghívebb másolata is. Formátuma 
ugyanis valamivel nagyobb, betűi mások és itt-ott lényegtelen eltérés is 
található. A két czímlap a következő: 

Az én példányomnál: 

L E L K I 
T A R - H A Z 

Avagy 
Az 0 Es U J TESTA

MENTUM Canonicus 
Könyveinek rövid Sum

mái. 
Mellyek 

Magyar Rythmufokba fog
laltattak, és egy-módu notara sza-
battattak, EORVENDI MOLNÁR F E 

RENCZ, akkori Debreczeni 
Deák által. 

(Hiányzik.) 

Legfőbb különbség itten az eltérő sorbeosztáson kívül az, hogy a 
lőcsei kiadás csak Molnár Ferenczet említ, míg a más hozzáteszi, hogy 
»akkori debreczeni deák«, miáltal a czímlap egy sorral bővebb is lett. 

Az első oldalon ezek az eltérések fordulnak elő : MOSES — MOSES, 
Nótám — Notam, Teremtésnek — Teremtéfnek, Mófes — Mofes, Szerez
tetek — Szereztrték, ígértetek — igirteték.3 — Tovább is hasonló különb-

1 R. M. K. I. 575. 1. . 
2 Szabó Régi Magyar Könyvtár 1034. sz. 
8 Elül a lőcsei kiadás alakjai. 

A lőcsei 1692-ki kiadásnál: 

L E L K I 
T Á R - H Á Z , 

Avagy 
Az 0 Es U J TESTAMEN-
- TUM Canonicus Köny

veinek rövid Sum- • •" 
mái. 

Mellyek 
Magyar Rythmufokba fog

laltattak, és egy-módú nótára fza-
battattak EORVENDI MOLNÁR 

FERENCZ, által. 

LŐTSÉN 
Nyomtatta BREVER SAMUEL 1692. 
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ségek észlelhetők. Itt-ott más egy-egy betű, más a helyesírás, a díszítések 
pedig teljesen különbözők, azok egyetlen helyen sem egyeznek meg. 

Mindebből azt a következtetést vonom le, hogy az újonnan elő
került Lelki Tárház nem lehet más, mint a Sándor István által említett,. 
Szabó Károly által kétségbe vont debreczeni kiadás eddig ismeretlen 
példánya* Véleményemben különösen megerősít az a körülmény, hogy 
a könyv szerzőjéhez a czímlapon hozzá van téve »akkori debreczeni. 
deák«, a mit nem tett a lőcsei kiadó és nem tett volna valószínűleg 
más városbeli kiadó sem. Ezenkívül a csinos kiállítás, szép betűk, a 
többi kilenczvenes években megjelent művekkel való rokonság is rávall 
a nyomás helyére: Debreczenre és a könyvnyomtató személyére: Kassai Pálra. 

így beigazolódik Sándor István azon állítása, hogy a Lelki 
Tárháznak 1692-ből lőcsei és debreczeni kiadása is van. Szabó Károly 
kétkedése pedig alaptalannak bizonyul. 

(Pápa.) DR. BODOLA GYULA. 

HORVÁTH ISTVÁNNAK MINDEN NAPRA SZOLGÁLÓ JEGYZŐ
KÖNYVE 1805. É S Z T . 

(ElsŐ közlemény.) 

HORVÁTH ISTVÁN 
A' 

TÖRVÉNYNEK 
HARMADIK ESZTENDÓBELI 

HALLGATÓJÁNAK 

MINDENNAPIJA 
AZ AZ: 

MINDEN NAPRA SZOLGÁLÓ 
JEGYZŐ KÖNYVE 

1805. ÉSZT. 

/. KÖTET. 
Jelige. Sohasem árt azokat, a miket hallasz, vagy tapasztalsz 

föl jegyezni: mert nem hallja vagy tapasztalja azokat a késő maradék 
és még is tudni kívánja, Horváth. 

Előszóban. Följegyzek mindeneket bátran, igazán, híven és minden 
részrehajlás nélkül úgy, hogy még magamnak sem kedvezendek. Ha néha 
az ollyatán Jó barátaimról is, kiket tiszta szívemből bötsülök, szeretek, 
ide nyomja tollam az Igazságot: a boldog maradék őszinteségemnek, 
nem változó vagy kétszínű barátságomnak tulajdonítsa; mert nekem irtani 
a hazugságot, esztelenséget, tudatlanságot: és terjeszteni az Igazat, józan 
világosságot, legfőbb gondom, legédesebb foglalatosságom. Január 1.;•••;. 

5* 


