Erdély- és magyarországi régi oláh könyvek
és nyomtatványok.
— Második, befejiező közlemény.* —

(1726—1808)

Mialatt a bukfljresti Román Akadémia kiadásában megjelent Régi
oláh könyvészet 1711-ig terjedő I. kötete hazai sajtó-termékeinek mélta
tásával bíbelődtünk, befejeződött II. kötete is. Terjedelme ugyanakkora:
570 lapnyi, beosztása hasonló, de már kiállítása egyszerűbb, kevésbbé
pompás, mert míg az előbbit 282 kép és hasonmás díszíti, ebben alig
46 illusztrácziót találunk. Hasonló takarékosságot látunk a szövegben is,
amennyiben amaz mindössze 176 müvet ismertet, ebbe meg már
(a 177—754 számú) 578 könyv és nyomtatvány leírását szorították bele.
Az ilyen takarékosságnak a tudomány látja kárát s monumentális mun
káknál — a milyen ez a nagyarányú Bibliográfia is — alig menthető
káros mulasztás. Mondhatják ugyan, hogy az 1711 után megjelent
(újabb) nyomtatványok nem érdemelnek bővebb méltatást; de e felfogás
nemcsak saját irodalmunkra nézve sántikáló, hanem különösen kárhozatos
az oláhra nézve, mely a miénknél sokkal lassabban fejlődött és gyara
podott. Hiszen a görög hoszpodárok uralma alá került oláhországi és
moldvai vajdaságokban ezidőben az oláh nyelv alig jut szóhoz, a hazai
Oláhság pedig csak a XVIII. század második felében ébredez abból a
tetszhalotti álmából, melybe — az erdélyi nemzeti fejedelemség meg
szűntével;;— az erdélyi fejedelmekhez mérhető pártfogók nélkül, ide
gen, osztrák uralom alá sülyedt.
Ily viszonyok közt még 1750 ben is csupán hat oláh könyv jelenik
meg, de félszázaddal utána, 1800-ban is alig nyolcz; 1718, 1721, 1727,
1738 és 1772 évjelzésü oláh könyvet pedig egyáltalán nem ismerünk!
Bámulatosan hullámzó a szellemi mozgalom a többi esztendőkben is
és a könyvtermelés — lelkes, fanatikus írók buzgósága mellett is — oly sze* Az első folyóiratunk idei évi folyama 142—176. lapján jelent meg.
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gényes, hogy e kötetben tárgyalt korszak utolsó, 1808-ik évében is
mindössze 23 az oláh nyelvű művek száma, s ezeknek is nagyrésze
hazánkban jelent meg. Ezért érdekli irodalmunkat ez a kötet különösen.
De bármily szembeszökő és szegényes ez a megállapítás, szeren
csére nem reális, amennyiben a Bibliográfia II. kötete nagyon hiányos és
egyáltalán nem hű tükre az oláh szellemi életnek. Áll ez különösen a hazai
nyomdatermékekre, melyeknek felkutatására a szerkesztők nem fordítottak
elég gondot és időt. Valósággal fájó ennek az érthetetlen mulasztásnak
észrevevése, ha látjuk, mily gondosan ismertetvék benne a mai
Románia földjén napvilágot látót müvek s ha tudjuk, hogy e kötet hét
esztendeig készült. Épp ezért különös, hogy a szerzők sok művet igen
röviden méltatnak, sőt megteszik azt is, hogy pl. Jorga Miklós kutatásai
alapján valami hat erdélyi könyv hazai példányait idézik, anélkül,
hogy ismertetnék.1 Mulasztásukat mi igyekeztünk pótolni annyiban,
hogy a le nem írt munkák közül többet — dr. Daianu Illyés kolozsvári
görög-katholikus esperes úr lekötelező szívessége által — megszerez
tünk és ismertetünk. Néhány más müvet a nagyszebeni báró Brukenthalmúzeum szíveskedett rendelkezésünkre bocsátani, de legtöbb az
Erdélyi Nemzeti Múzeumi levéltár írott és nyomtatott rendeletek czímű
gazdag gyűjteményéből került ki. Ezek ugyan nagyobbára apró-, meg
egyleveles hivatalos nyomtatványok, de így is rendkívüli fontosságú
nyelvemlékek, a miért a Bibliográfia szerzői is felvették közülök azokat,
melyekhez hozzájuthattak.
Gyűjteményünk így sem teljes és további kutatásainkból tetemes
bővítését reméljük, de már is tisztább képet nyújt a hazai oláh irodalom
1808-ig terjedő állapotáról a Román Akadémia kiadványánál, melyet
ezúttal 8 ismeretlen könyv és 72 nyomtatvány, együttesen tehát 80
mű ismertetésével bővítünk. Új adalékainkat — a kellő áttekintés végett
— a Bibliográfia hazai termékeinek időrendi sorrendjébe osztva közöljük.
E művek ismertetését rövidre fogtuk, de mivel egyúttal azt a gyakorlati
czélt is szolgálni akartuk munkánkkal, hogy a könyvtárainkban feltűnő
cyrill-betüs régi oláh nyomtatványokat könnyen meg lehessen segélyével
határozni, pontosan közöljük czímlapjuk, vagy kezdetük első néhány sza
vát, nyomtatási helyét, megjelenésük évét és lapszámukat. Meghatározá
sukban t. i. legnagyobb nehézséget az okozza, hogy az év és lapszám
is betűkkel van kitüntetve rajtuk s a ki a cyrill-irás számértékét nem
ismeri és a számok olvasásában nem eléggé jártas, egyáltalán nem vagy
hibásan birja megállapítani őket. Fokozza e nehézséget az a körülmény
1

Ezeken kivül két művet (egy 1786-iki balázsfalvi és egy 1790-iki íemesvári
nyomtatványt) a Bibliográfia szerzői (502 és 535. sz. a.) Vuia Július egy 1896-ban
megjelent munkájából idéznek, de ezekről nem tudjuk megállapítani, hogy megvannak-e
vagy csupán czímök ismeretes.
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is, hogy a régi oláhság a számokat kiejtésük szerint írta és olvasta, tehát
előbb az egyes és utána a tízes számokat; a mit, ha nem tudunk, szintén
nagy tévedéseket okoz. így a 15-öt (cincisprezece) így írták: 51 (az 5-ös és
10-es szám betűiből összerakva), mert az oláh az ötöt ejti ki először;
hogy azonban az 51 értékével baj ne legyen, ezt a számot az 50-es meg
az l-es szám betűjével jelzi.
Hogy e szokatlan — de különben nagyon egyszerű — írású rend
szer könnyen megtanulható legyen és mindig készen, szem előtt áll
jon, az alábbi táblázatban összeállítottam az egész számsort 1-től 1000-ig.
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A ki e (klisézés útján készült) táblázatot követi, pontosan megfejthet vele bármily cyrill-betűs (oláh, ó-szlovén, orosz) számot. A dátumoknál
azonban még valami egyébbre is kell figyelni. A görög-keleti egyház
ugyanis az esztendőt szeptember 1-ével kezdi s azonkívül a világteremtés
szerint keltez, a mi (az egyházi megállapodás miatt) 5508 számmal
nagyobb a Krisztus születésétől való megszokott, rendes számításnál.
Ezt a többletet tehát le kell mindig vonni az adott nagyobb évszámból
minden januárius 1 és szeptember 1 közé eső keletnél, míg a szep
tember 1 —- januárius 1 közé eső keltezések évszámából már '6509
vonandó le, hogy a helyes dátumot megkaphassuk. Ha tehát a
cyrill-betűs keltezés megfejtéséből pl. 7070 márczius 24-ike kerül ki, akkor
e nap helyes éve 1562; ha azonban pl. 7088 deczember 14-ike áll
előttünk, ennek éve 1579 s nem 1580. Érdekes jelenség azonban, hogy
erről a szabályról (tudatlanság vagy hanyagság miatt) néha megfeled
keztek, a miből — ha a Kr. utáni évszámot is ki nem tették — bizony
sokszor tévedés keletkezett. Ezt a régiek is észrevették s hogy elejét
vegyék a zavaroknak elég korán, Erdélyben már a XVII. század közepén
megkezdték elhagyogatni a teremtéstől való számítást s csak a Kr. utáni
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évet tették ki.1 Ámde ez az újítás nem vált általánossá, illetve lassan
terjedt el, épp úgy mint az arabszáinokkal való keltezés reformja, a mi
először 1774-ben tűnik fel — bécsi oláh könyvczimlapon- — és kizáró
lagossá félszázad múlva sem válik!
A régi hazai nyomtatványokat ismertető e befejező közleményt
szintén képekkel díszítjük, melyekből négynek hasonmását a kiadást
gondozó Román Akadémia könyvtárigazgatósága szívességének kö
szönünk,3 míg a többit mi készíttettük eredetieikről s most jelennek meg
először. E képek leggyakrabban kezdetleges kivitelű fametszetek, melyeket
rendesen ügyesebb szedők (nyomdász-legények) készítettek, de néme
lyikükben művészi ábrázolást és finomabb metszést is találunk. A szent
képekhez szokott keleti egyház hívei — s köztük az oláhok is —
könyveikben is megkívánták a templomban látott ábrát és czifraságot.
így érthető, hogy még a hivatalos kiadványok (teszem az erdélyi
főkormányszék rendeletei) is díszesebbek latin-, német-, magyarnyelvű
— legtöbbször egy és ugyanabban a nyomdában készült — példányaiknál,
melyek egyszerűek s gyakran még kezdőbetűjük sincsen, úgy hogy
nyomdai kiállítás dolgában sokszor emezek mögött maradnak.
1

így jelent meg pl. az 1641-iki gyulafejérvári oláh Evangélium.
Könyvczimlapon is szórványosan válik szokásossá, míg az első arabszámmal
lapszámozott oláhkönyv 1808-ban jelenik meg.
3
Ez a négy a következő : a balázsfalvi monostor és Krisztus a kereszten ;
továbbá a nőifejes záródísz, egy 1737-iki rimniki-, és a mérleges záródísz, egy
1807-iki neamczűi könyvből.
2

1726. Nagyszombat.
[Katekismussauinvátáturá crestineascá.] — Katekizmusavagy keresz
tyéni tanítás.
Egyetlen példánya sem ismeretes. Popp feljegyzéseiből vett czíme
szerint a magyarországi orosz nemzetség használatára adta ki rutén nyel
ven Dekamilist1 János József munkácsi püspök és ebből2 oláh nyelvre
fordítva nyomatott a nagyszombati akadémiai nyomdában, a Krisztus szü
letésétől számított 1726-ik évben.
Bibliográfia 190. száma, 27. I.
írják így is: De Camelis.
2
Rutén kiadása Nagyszombatban, 1698-ban jelent meg; R. M. K. 11. k. 1933. sz.
1

1733. Brassó.
KALENDARI. — Oláh naptár.
Kis 4-rétü, 40 sztl. lapnyi, szerb példányáról készült, mely egy kievi
orosz orvos müve s készíté (a 4-ik ív 3. lapján olvasható szavak szerint)
brassói Petcü §oanul dászkál; nyomatott a brassói új nyomdában 1733
februárius 20-án.
Bibliográfia 207. száma, 48. I.

1744. Kolozsvár.
[Ránduialá] dela prea ináltata cráiasa tárií ungurestí si a Bohemií
Maria Theresia, preamilostiva noastrá doamná, prin comisia, san scaunul
sánátátil din Ardeal. — Mária Terézia... rendelete az Erdélyben felállí
tott Sanitatis comissioja által mindeneknek, de kiváltképpen a Török biro
dalmából Erdélybe, vagy a' körül lévő ő Felsége örökös országiba által
jőni akaróknak.
ívrétü (27X31 cm. szedéstükrü) egyleveles nyomtatvány, mely egy-
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úttal latin, német és magyar nyelven is meg-jelent.1 Ezekből tudjuk, hogy
Szebenben, 1744 januárius 1-én kelt; a mit oláh példányára talán azért
nem tettek ki, mivel Kolozsvárt nyomatott (nem Szebenben, mint a'többi)
a jezsuiták akadémiai nyomdájában.
Kolofonja: Tiperit ín Klus, in Tipográfia Akademiceascá. Anul dela
Hristos 1744.
Érdekes rendelet arra nézve, hogy „a döghalálnak és más veszedel
mes ragadó nyavalyáknak" eltávoztatására a határon emelt contumaciális
épületeket a lakók saját érdekükben ne kerüljék el; alatta a fertőtlenített
különféle portékák „megtisztításáért" fizetendő díjak jegyzékével, mely dijak
2—34 krajczár közt váltakoznak.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Az Erdélyben ekkor használt négy hivatalos nyelv — hivatalos megállapodás
folytán — ily sorrendben következett. Ezen a négy nyelven küldte szét a hatósá
goknak az erdélyi főkormányszék minden közérdekű rendeletét s ezért ezt— rövidség
okáért — az ezentúliaknál nem is tüntetjük ki.
1744. Kolozsvár.
B U K O V N Á . . . — Ábéczéskönyv.
Kis 8-rétű, csonka példánya Moldován I. M. balázsfalvi kanonok könyv
árában; másodszor (újra) nyomtatta 1 Kolozsvárt, az Akadémia nyomdájá
ban Becskereki Mihály, 1744-ben.
Bibliográfia 235. szama, 79. I.
1
Nem mondja ugyan, hogy mi után, de czíme teljesen azonos az 1699-iki
gyulafejérvári Bukovnáéval s úgylátszik szövegén is csupán annyit változtatott, hogy
a cyrill mellett latin betűvel is közli az ábéczét.
[1750. Balázsfalva]
IDEA. Care cu cráiascá cántálárie a Ardealului, si cu Deputatusií
ín dejputatia Curtií Cráestí sau cercetat: dupá acea iarás cu deputa|tia
noastrá la curte: Si cu Comisariatusul nostru cel Ostesc ín | preuná cu
ínsemnata Cántálária noastrá cea Cráiascá, spre mai maré fojlos sau
asezat pentru scáderea Cáráusíilor, si sálásluirilor | celor fára platá in
„Tara Ardealului. — Tervezet 1 az Erdélyben szokásban volt ingyen-szekerezés megszüntetésére.
Ivrétü, czímlapnélküli (16X24 cm. szedéstükrű) 11 keretes lapnyi diszes
kezdőbetűs nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 374/1750 sz. a. kül
dött meg a hatóságoknak. Nyomtatáshelye nincs kitéve, de mivel (a czikkünk
élén, a 305. lapon bemutatott) fejléczét és betűit megtaláljuk az 1781-iki
Minologionczím\av'}&n is, balázsfalvi, sőt azt hisszük, hogy épp legelső nyomtat
ványa a balázsfalvi Szentháromság-monostorban felállított oláh nyomdának.
A hasznos rendelet 15 pontba foglalva határozza meg, hogy az eddig
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divott kötelező ingyen-fuvarozás megszüntetésével mit kelljen fizetnie az
utasoknak. E szerint az országutakon sfácziókat állítottak, melyeknek 2 er
délyi mértföldnél távolabb esniök nem lehetett s ha olyik mégis 3—4
mérföldnyire esett, két állomásnak számíttatott; a fizetség pedig állomáson
ként minden ló után 10, ökör után 71/? kr. volt, tehát 4 ló után 40 és
6 ökör után 45 krajczár, akár katonáé, akár paraszté volt a szekér.
Erdélyi Nemzeti Mázev.m levéltára.
1
Német kiadásának ez a czíme: Entwurf.
1750. Balázsfalva.
[Floarea adeváruluí.] — Az igazság virága.
Egyetlen példánya sem ismeretes, de 1816-ban Balázsfalván megjelent
második kiadásának előszava szerint 1750 márczius 30-ikán nyomatott a
balázsfalvi szentháromsági monostor nyomdájában.
Bibliográfia 276. száma, 113. I.
1756. Balázsfalva.
[Invátáturá crestineascá.] — Keresztyéni tanítás.
Egyetlen példánya sem ismeretes. Popp értekezéséből vett czímlapja
szerint az iskolák számára másodszor nyomatott Kir Aaron Péter Pál
fogarasi vladika jóváhagyásával a balázsfalvi szentháromsági monostorban,
1756 május 8-án, Rimniceanul 1 Demeter által.2
Bibliográfia 299. száma, 134. I.
1
Tulajdonképpen a hangzóval van írva, de mivel később gyakran i betűvel
írja magát,
következetesen így írjuk, egyféleképpen.
2
Gaster I. M. szerint első kiadása 1753-ban jelent meg Balázsfalván Nagy
katekizmus czímen.

1756. Balázsfalva.
DUMNEZEE?TILE | LITURGII. — Istenes liturgiák.
4-rétü, 1 sztl. és 230 számozott lapnyi, vörös-fekete (23 soros) nyo
mású, néhány díszítéssel, a nagyszebeni érseki könyvtárban; először nyo
matott Mária Terézia idejében Aaron Péter Pál fogarasi vladika jóváha
gyásával a balázsfalvi szentháromsági monostorban 1756-ban, Becskereki
Mihály által.
Bibliográfia 300. száma, 134. I.

1757. Balázsfalva.
DOCTRINA | CHRISTIANA. — Keresztyén 'tan; latinul.
12-rétü, 5 sztl. és 198 lapnyi; az iskolai ifjúság számára nyomatott
bisztrai Aaron Péter Pál fogarasi püspök rendeletére a balázsfalvi szent
háromsági monostorban, Becskereki Mihály által, 1757-ben.
Ajánlják kászoni L. B Bornemissza Ignácz József guberniumi titkos
tanácsos és erdélyi kincstartónak, meg Dietrich Frigyes Vilmos erdélyi kincstári
tanácsosnak a balázsfalvi kanonokok, hálájukat fejezvén ki irántuk, amiért művük
kiadását nemcsak buzdításukkal, de anyagi támogatásukkal is pártolták.
A káté utáni Appendix 3. darabjául olvasható XI. Kelemen pápa Kolonitz [Lipót] bíboros, magyarországi prímáshoz intézett levele.
Bibliográfia 303. száma, 137—139. I.
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1757. Balázsfalva.
EVHOLOGION I Adecá

MOL1TVNIK. — Szerkönyv.
4-rétü, 5 sztl. és 436+24
lapnyi vörös-fekete (25 soros)
nyomású; először nyomatott
bisztrai Aaron Péter Pál fogarasi
vladika jóváhagyásával a balázs
falvi szentháromsági monostor
ban 1757-ben, Rlmniceanul
János által. Hátlapján a balázs
falvi monostort ábrázoló —
mellékelt — fametszetü rajz
zal, mely Vlaikul munkája.
Bibliográfia 306. száma, 141.1.
1759. Balázsfalva.
PÁSTORICEASCA 1 Datorie. — Lelkészi kötelesség.
Kis8-rétü, 1 sztl. és 159 lap
nyi ; először nyomatott Aaron
Péter Pál fogarasifcvladika jóvá
hagyásával a balázsfalvi szent
háromsági monostorban 1759
május 28-án, Sibianul Péter
által.
Bibliográfia 315. száma, 147.1.

1760. Balázsfalva.
PÁSTORICEASCA | POSLANIE | sau | DOGMATIKA ÍNVÁTÁTURÁ. — A lelkészi küldetés vagy dogmatikai tanítás.
8-rétű, 1 sztl. és 106 lapnyi; nyomatott Aaron Péter Pál fogarasi vla
dika jóváhagyásával a balázsfalvi szentháromsági monostorban, 1760 május
17-én. Érdekes, hogy a.tudós püspök e müvében 25 korábbi oláh könyvet idéz.
Bibliográfia 317. száma, 148. I.
1760. Balázsfalva.
[Carte pastoralá.] — Pásztorlevél.
Egyetlen példánya sem ismeretes, csupán Popp értekezéséből idézik.
Az espereseknek ajánlja Gerontie Kotore, Aaron fogarasi vladika generális
vikáriusa.
Bibliográfia 318. száma, 149. I.
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1760. Balázsfalva.
OKTOIH. — Nyolcz hangnemre szóló énekeskönyv.
4-rétű, I sztl. és 4 9 8 + 2 1 9 + 3 6 lapnyi vörös-fekete (25 soros) nyo
mású ; nyomatott Aaron Péter Pál erdélyi s a kapcsolt részek fogarasi
vladikája jóváhagyásával a balázsfalvi szentháromsági monostorban 1760-ban
Sibianul Péter által. Hátlapján damaszkusi Szent Jánost ábrázoló fametszet
e latin betűs jelzéssel: loanni, a mi Endrédi János diakónus nyomdász és
fametsző nevét jelenti.
Bibliográfia 322. száma, 152. I. •

1760. Balázsfalva.
Votiva apprecatio. — Üdvözlő levél • latinul.
4-rétű 2 lapnyi, a püspök fametszetű czímerével, mely egy hármas
halmon ugró kigyót ábrázol.
Aaron Péter Pál püspök nevenapja alkalmából ajánlják fel neki a balázs
falvi nyomdászok, kiknek nevében Tekéid Péter nyomdász üdvözli hálájuk
fejében a püspököt, mint patronusokat, Balázsfalván, 1760 június 29-ikén.
Bibliográfia 323. száma, 152-154. I.
[1761. Balázsfalva.]
[Poclamatia generaluluí Buccow cátrá norodul rumánesc din tara
ArdealuluT.] — Buccow generális kiáltványa az erdélyi oláh néphez.
ívrétű (19X27 szedéstükrü) egyleveles nyomtatvány (baloldalt néme
tül, jobboldalt oláhul), melyet a gubernium 484/1761 sz. a. küldött meg a
hatóságoknak. [A balázsfalvi szemináriumi nyomda betűivel.]
Incipit: AL RÁMLENE£TIÍ iMPÁRÁTIÍ TÁR1LOR UNGURESTÍ
Kelte: Data ín cetatea Sibiului 9. Aprilie 1761. Buccow pecsétjével és
aláírásával megerősítve.
Kiáltványában Buccow kijelenti, hogy ő Felsége [Mária Terézia] e
háborús időben is anyai gondot viselvén alattvalóira, az oláhok közt napi
renden lévő zavarok Iecsendesítésére elnöklete mellett udvari bizottságot
küldött az országba, mely április 26-án fogja megkezdeni működését. Meg
hagyja tehát az oláhoknak, hogy a nem-egyesültek ne bántalmazzák az
egyesülteket, kiknek papjait templomaikból és lakásaikból gyakran kiűzték,
sem ezek amazokat, hanem minden vármegyéből, székből és kerületből
egy-egy emberüket küldjék a mondott napra Szebenbe s ott adják elő
sérelmeiket a bizottság színe előtt.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
Erdífyi Múzeum

ígiO. Új fely»m V.
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1761. Balázsfalva.
Epistola consolatoria. — Vigasztaló levél; latinul.
16-rétü 3 sztl. és 61 lapnyi, egyetlen példánya Moldován balázsfalvi
kanonok könyvtárában; Aaron Péter Pál fogarasi püspök szedte ki „ex
divinitus inspiratis scripturis" s oláh nyelvű kiadása mellett 1 most latinul is
kiadta Balázsfalván, 1761-ben Endrédi János diakónus.
Ajánlják : Buccow Adolf Miklós generálisnak és erdélyi főhadparancsnoknak Scholastici Balásjalvenses, üdvözölvén őt abból az alkalomból,
hogy ó-szerinti Gábor arkangyal napján békét csinálni jött közibük.
Bibliográfia 325. száma, 155—156. I.
1
Ez a kiadása ismeretlen, de a Bibliográfia előbbi (324. sz. a.) idézi Popp nyomán.
1762. Balázsfalva.
Exoráium,
& Definitio \ Sanctae OEcumenicx \ Synodi \ florentinse. — A firenzei zsinat kezdete; latinul.
16-rétü, 4 sztl. és 48 lapnyi csonka példánya Moldován balázsfalvi
kanonok könyvtárában; régi görög-latin kiadásából oláhra fordítva kiadta
Aaron Péter Pál fogarasi püspök. 1 most meg latinul is Balázsfalván 1762-ben.
Ajánlva Buccow Adolf Miklós generálisnak, mint az „Excelsae
Aulicae Commissionis in rebus Valachicae Nationis" elnökének.
Bibliográfia 329. száma, 158—159. I.
1
Ez a kiadása nem ismeretes, de Popp följegyzése szerint 1762 április
26-ikán jelent meg Balázsfalván nyomatva; Bibliográfia 368. sz.
1763. Balázsfalva.
SANCTI PATRIS NOSTRI | JOANN1S DÁMA-1 SCENI | . . . . OPERA
PHILOSOPHICA
ET THEOLOOICA.
— Damaszkusi Szent János
bölcsészeti és theologiai müvei; latinul.
Kis 8-rétü 6 sztl. és 345 lapnyi; nyomatott bisztrai Aaron Péter Pálfogarasi
püspök jóváhagyásával velenczei és párisi kiadásaiból Balázsfalván, 1763-ban.
Bibliográfia 333. száma, 160. I.
1765. Balázsfalva.
SFÍNTA Sí DUMNEZEASCA | ALUI IS. HS. EVANGELIE. —
Jézus Krisztus szent és istenes evangéliuma.
ívrétü, 4 sztl. és 363 lapnyi, vörös-fekete (39 soros, kéthasábos)
nyomású; először nyomatott Mária Terézia császárné és erdélyi fejedelem
asszony idejében, Atanasie Radnik fogarasi vladika jóváhagyásával, a balázs
falvi szent mitropoliaban, 1765-ben, utolsó sorai szerint: Sandul jászvásári
nyomdász, továbbá Rímniceanul Péter és János által, kiknek elseje a kaput
ábrázoló czímlapot s a szövegben előforduló apostolok arczképeit is
metszette.
Bibliográfia 342, száma, 164. L
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1765. Temesvár. [Jászvásár.]
ÍNDREPTAREA PÁKÁTOSULUÍ. — A bűnös megjavulása.
4-rétü 3 sztl. és 167 lapnyi, kétnyelvű és kétfajtájú betűvel nyomatva,
a páros lapon ó-szláv, a páratlan szembelévő lapon oláh nyelven. Czímlapja is kétnyelvű és szavai szerint a bánáti Temesvárban nyomatott 1765
június 8-ikán; ellenben első lapján az olvasható, hogy Kir Gavriil moldvai
mitropolifa jóváhagyásával a jászvásári mitropoliában nyomtatták.
A czímlap utáni két lap jegyzete értelmében Nenádovics Pál karlóczai
érsek s a szlovén-szerb és rumén nép mitropolitája jóváhagyásával jelent
meg; kolofonja szerint: Stanovics Gergely, Evloghie monah, Damaszkin
diakónus és Ilié szedők által készítve, a mi arra mutat, hogy az ó-szláv
szöveget Temesvárit nyomtatták, az oláht pedig — mivel oláh szedőjük
úgylátszik nem volt — Jássziban, a hová a félig kész íveket elvitték.
A könyv oláh előszavában Vichentie Joánnovics Vidacű temesvári
püspök elmondja, hogy e könyvet hivei javulására irattá papjaival, látván,
hogy olyan 80 esztendős öregek is vannak köztük, kik esketésen kivül soha
templomba nem járnak és erkölcseikben hasonlók a vadállatokhoz.
Bibliográfia 343. száma, 164—166. I.

1766. Balázsfalva.
OROLOGION | Adecá: | CEASOSLOV. — Horologium.
8-rétű 4 sztl. és 799-f-ő lapnyi, vörös-fekete (20 soros) nyomású;
nyomtatta a felsőbbek jóváhagyásával a balázsfalvi Bunavestire-monostorban, 1766-ban Rímniceanul Péter nyomdász; két fametszettel, Vlaicul
metsző nevével.
Bibliográfia 346. száma, 170—171. I,
1766. [Balázsfalva.]
[Ránduiala Impáráteseí Maria Terézia fatá de ciuma.] — Mária
Terézia császárné rendelete a döghaláltól való óvakodás iránt.
ívrétű (lóYaX 2 ^ c m - szedéstükrü) 6 sztl. lapnyi (a középen birodalmi
almát mutató levéldiszítésű fametszetű fejléczczel és T kezdőbetűs) nyom
tatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 916/1766. sz. a. küldött meg a
hatóságoknak. [A balázsfalvi szeminárium betűivel.]
Incipit: NOI MARIA TERÉZIA... Tuturor . . . Kelte: Dat in
lácuitoriul oras al nostru ín Beciü, in 25 de zile a lui August. Anul 1766.
A stápánirií noastre 26.1
A rendelet, hivatkozva az előbbi utasításokra, tiz pontba foglalva
utasítja főleg a határszéleken lakó vagy járó alattvalókat arra, miként vizs
gáltassák meg magukat és áruikat, hogy a pestist lehetőleg elkerüljék.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Valamennyi szám betűvel írva, a mit ezentúl nem is jelzünk.
23*
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1766. [Balázsfalva.]
[Decret impárátesc pentru ínfiintarea militieí rumánest! limitanee.]
— Erectio militiae Valachicae Iimitaneae.1
ívrétü (19X30 c m - szedéstükríí) czímlapnélküli, 31 sztl. lapnyi (nyomdai
díszítésekből összerakott fejléczű) nyomtatvány, melyet az erdélyi tőkormányszék 2375/1767 sz. a. küldött meg a hatóságoknak. [A balázsfalvi sze
minárium betűivel.]
Incipit: NOl MARIA TERÉZIA . . . Tuturor . . . Keltei Dat ín
Cetatea lácuintei noastre ín Beciű, zile 12 alui Noembrie, ín anul 1766.
A ímpárátiei noastre 26 de aní.
Az erdélyi határőrvidéki oláh hadseregről szóló decretum, mely 84
pontban sorolja fel beosztását, kötelességeit, szervezetét, megállapítván még
a legénység és tisztek zsoldját és élelmezését is.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Ez tentával van reá írva és legrövidebben fejezi ki a rendelet tartalmát.
1767. Balázsfalva.
APOSTOL. — Apostolok könyve.
ívrétü, 1 sztl. és 140 (hibásan számozott) lapnyi, vörös-fekete nyomású,
egyetlen példánya a szamosujvári fegyház könyvtárában. A czímlap apos
tolokkal díszített fametszetü keretét metszette Sandul Tipograf; nyomatott
Mária Terézia erdélyi fejedelemasszony uralkodása alatt a felsőbbség
jóváhagyásával a balázsfalvi Bunavesíire-monostorban Rimniceanul Péter
nyomdász által 1767-ben.
Bibliográfia 348. száma, 172. I.
1769. Kalocsa.
EVANGEL1E | LA TOATE | DUMINICS Sí SZERBETORJ | PESZTE
TOT ANUL. — Az esztendő minden vasárnapjára és ünnepére való
evangélium.
4-rétü, 79 és 3 sztl. lapnyi; Tomeján Margit tanácsosné buzdítására
oláh nyelvre fordította és lelki örömére magyar ortografiával adta ki a kegyesrendű szentpéteri P. Bíró Dávid, Kalocsán, a piaristák nyomdájában 1769-ben.
Bibliográfia 371. száma, 191—192. I.
1770. Balázsfalva.
Oktoih. — Nyolcz hangnemre szóló énekeskönyv.
OKTOIH | Si | Slujbele sfintilor de Obste. | Acum Adoao oará
asezat, si Tipárit, | 'Dupá ránduiala Besearicií Rásaritului. | Supt Stápánia
Prea ináltateí Inpáráteasií | Ráimleanilor Printeasií Ardealuluí. IprocT: |
Iprocí: | Doamnií Doamnií. j MARIÉI TERESII. | Ku Blagoslovenia
celor mai mari. | Tipárit in Blaj in Tipográfia | Mánástirií Buneí Vestirí.
Anií dela Xs: 1770. | De Pétru Pápa Vicí Tipograful Rimniceanul.
Értelme, magyarul: Oktoih és a közönséges szentek szolgálata. Másod
ízben nyomatott1 a keleti egyház rendelése szerint Mária Terézia római
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császárné és erdélyi fejedelemasszony uralkodása idején a felsőbbek jóvá
hagyásával a balázsfalvi Bunavestire-monostor nyomdájában 1770-ben,
rimniki Popovics Péter által.
4-rétü (12'5X16 - 5 cm. szedéstükríí) 211 + 104 levélnyi vörös-fekete
(25 soros) nyomású ;2 nyomdai díszítésekből összerakott keretes czímlapja
hátlapján Damaszkusi János fametszetü képével, alsó balsarkában metszője
(latinbetíís) nevével: JOANNI, a mi Endrédi János diakónus nevére vall.
Maga a könyv a II. rész 89' levelén végződik s onnan végig a 12 hónap
ünnepeinek jegyzéke (Sinaksar) következik.
A tiszai görög-katholikus egyházé. — A Bibliográfia (371. száma, 194. I.)
csupán említi.
1
Első kiadása szintén balázsfalvi és 1760-ból való, mely alatt ismertettük is.
2
Érdekes, hogy míg első kiadása lapszámozva volt, ezt a nyomdász — régie
sen — foliózva számozta.
1773. Balázsfalva.
POLUSTAV. — Imakönyv.
Kis 8-rétíí 1 szil. és 598 lapnyi; negyedszer nyomtatták a balázsfalvi
Bunavestire-monostor nyomdájában 1773-ban. Czímlapja képpel körülvéve,
melyet Sandái metszett.
Bibliográfia 381. száma, 203. I.

1773. Balázsfalva.
STRASTNIK. — Krisztus kínszenvedéseinek könyve.
ívrétíí, 1 sztl. és 187 lapnyi, vörös-fekete (41 soros, kéthasábos) nyo
mású, Popovics 1 Péter Rimniceanul által metszett keretes czímlappal; nyoma
tott másodszor a felsőbbek jóváhagyásával, Mária Terézia uralkodása idejében
a balázsfalvi Bunavestire-mitropolia költségén és nyomdájában, 1773-ban.2
Bibliográfia 382. száma, 203. I.
1
Írva hibásan így: Papavics.
2
Első 1753-iki balázsfalvi kiadását Popp idézi, de ismeretlen; Bibliográfia 290. sz.
1774. Balázsfalva.
AKATIST1AR1U . . . Imakönyv.
12-rétü, 4 sztl. és 599+5 lapnyi, vörös-fekete (17 soros) nyo
mású, keretes czímlappal; másodszor nyomatott a felsőbbek jóváhagyásával
Balázsfalván, 1774-ben, Popovics Péter Rimniceanul nyomdász által. A 2.
lapján található sorok szerint jóváhagyta és kinyomathatnak ítélte I. Silvestru Caliani könyvrevizor Balázsfalván, 1774 szeptember 17-én. Készíté
Qherman ieromonáh. 1
Bibliográfia 383. száma, 203—204. I.
i Popp idézi 1763-iki balázsfalvi első kiadását, de ismeretlen; Bibliográfia
331. száma.
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1775. Balázsfalva.
DUMNEZEESTILE | L1TURGIÍ. — Istenes liturgiák.
4-rétü, 2 sztl. és 223 lapnyi, vörös-fekete (24 soros) nyomású; nyoma
tott Mária Terézia uralkodása idején a balázsfalvi Bunavestire-monostorban
1775-ben, Popovics Péter nyomdász által, a ki metszeteit is készíté. Approbálta Balázsfalván 1775 július 17-én Káinoki Jeromos kanonok, könyv
vizsgáló. Készíté Gherman ieromonáh.
Bibliográfia 391. száma, 212. I,
1776. Balázsfalva.
SFí'NTA SÍ DUMNEZEASCA | A LU1 IS. XS. EVANOELIE. —
Jézus Krisztus szent és istenes evangéliuma.
ívrétü, 4. sztl. és 344 lapnyi, vörös-fekete (39 soros, kéthasábos) nyo
mású, keretes czímlapját metszette Sandul Tipograful, a négy evangélistá
nak a szöveg közt lévő arczképeivel együtt; másodszor nyomatott Mária
Terézia erdélyi fejedelemasszony uralkodása idején Maer Gergely fogarasi
vladika és császári királyi belső tanácsos jóváhagyásával a balázsfalvi Bunavestire-monostor nyomdájában 1776-ban, Popovics Péter Rimniceanul
nyomdász által. Előszavát aláírta Gherman ieromonáh.
Bibliográfia 394. száma, 214. I.
1777. Balázsfalva.
ARHIERATIKON. — Püspöki szerkönyv.
ívrétü, 1 sztl. és 44 lapnyi, vörös-fekete nyomású, keretes czímlappal; görögből fordítva nyomatott először Maer Gergely érsek, fogarasi
vladika jóváhagyásával a balázsfalvi mitropoliában, 1777-ben. Hátlapján lévő
metszetet készíté Popovics Péter nyomdász.
Bibliográfia 399. száma, 219. I.

1777. Balázsfalva.
BUKOVNA. — Abéczéskönyv.
8-rétü, 19 sztl. lapnyi, Moldován balázsfalvi kanonok könyvtárában;
nyomatott Maer Gergely fogarasi vladika jóváhagyásával a balázsfalvi Bunavestire-monostor nyomdájában, 1777 februarius 16-ikán, Popovics Péter
Rimniceanul által.
Bibliográfia 401. száma, 219. I.
1777. Balázsfalva.
KATAVASIARIU. — Rendes énekeskönyv.
16-rétü, 3 sztl. és 463 lapnyi, vörös-fekete (19 soros) nyomású; har
madszor nyomatott Maer Gergely érsek, fogarasi és erdélyi vladika jóvá
hagyásával a balázsfalvi mitropoliában, 1777-ben, Popovics Péter nyom
dász által.1
Bibliográfia 404. száma, 220. I.
1
Korábbi, 1769-iki balázsfalvi kiadását Popp idézi, de ismeretlen ; Bibliográfia
364. száma.
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1778. Balázsfalva.
CEASOSLOV. — Horologium.
8-rétű, 2 sztl. és 600-nál több lapnyi, néhány képpel; ötödizben
nyomatott Maer Gergely fogarasi és erdélyi vladika jóváhagyásával a balázs
falvi mitropoliában, 1778-ban.
Bibliográfia 413. száma, 225—226. I.
1778. Balázsfalva.
[CMnduialá.] — Maer Gergely Gábor erdélyi és fogarasi vladika
rendelete híveihez, hogy a háború miatt imádkozzanak.
Egyleveles nyomtatvány, 1778 Illyés napján (július 10-én) keltezve, a
püspök pecsétjével és aláírásával.
Bibliográfia 416. száma, 228. I.
1780. Buda.
KATEKIZMUL | CSEL MARÉ... PAENTRU AENVAECAETURA
TOTURORA | KRESTINO-KATOLICSILOR... A keresztyén katholikusok számára való nagy katekizmus.
8-rétű 3 sztl és 120 lapnyi, magyar fonetikával nyomatva Budán, a
királyi univerzitás betűivel, 1780-ban. Egyidejűleg megjelent egy „ifjak
tanulására" készült 58 lapnyi rövidebb és egy 20 lapnyi meg kisebb kiadása.
Bibliográfia 428-429. száma, 250. I.
1780. Balázsfalva.
PSALT1REA | Prorókuluí si fnpárátuluí | DÁVID. — Dávid király
zsoltára.
Kis 8-rétű 4 sztl. és 485+4 lapnyi, egyetlen példánya Moldován I,
M. balázsfalvi kánonok könyvtárában; ötödízben nyomatott Maer Gergely
fogarasi és erdélyi vladika jóváhagyásával a balazsfalvi mitropoliában.1
Bibliográfia 440. száma, 269. IPi Egy 1764-iki balázsfalvi kiadását idézi Popp, de ismeretlen ; Bibliográfia 339. sz.
a Erre az évre a Bibliográfia (431. sz. a.) egy másik balázsfalvi keltezetlen
nyomtatványt is lielyez, de annak éve egyáltalán nem bizonyos.
1781, Balázsfalva.
Minologion. - A sátoros- és szent ünnepek szerkönyve.
M 1 N O L O G I O N | Karé cuprinde intru sine ránduiala Dumnezeestüor Praz- | nice, si ale Stápáneí de Dumnezeu Náscátoareí, si |
pururea Fecioare. Mariéi. Si ale sfintilor celor numití, | Ce sá práznuesc
preste an, si ale sfintilor de obste | in fieste care zi. | Acum intáiü tipárit
rumáneste supt stápánirea | Prea ináltatulul ínpárat al Román, or. JOSIF
AL D Ó I LE A. Kraiul Apostolesc, Maré Printip al ArdealuluL | iproc.: |
Ku Blagoslavenia Exelentieí sale Prea luminatului | D|0MN GAVRIIL
G R I G O R I E M A E R - I Episcopul Fágárasuluí, si al prea inaltatei Kessaro | Kraestií Máriri sfeatnic din Iáuntru | in Blaj la Mitropolie | Anul
dela Nasterea lui Xristos: | 1781.
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ívrétü (18X28 cm. szedéstükrü) 1 sztl. és 1149+63 lapnyi vörös
fekete (43 soros, kéthasábos) diszes kiállítású, finom, vékony papirosra
nyomatva II. József császár uralkodása idejében Maer Gábor Gergely fogarasi püspök jóváhagyásával Balázsfalván, a mitropoliában, 1781-ben.
A nyomdai díszítésekkel kereteit czímlap felső fejléczében Krisztus,
Szt. Pál és Ker. János arczképei, az alsó pedig az 1750 iki első balázsfalvi
nyomtatvány fejlécze. A czimlap hátán az egész lapot betöltő fametszet:
Krisztus a zsidó írástudók körében s alatta (szöveggel nyomtatott) 8 soros
verses magyarázata. Az 1. lapon kezdődik az Aníologion, mely szeptem
bertől augusztus hó végéig közli a főbb egyházi ünnepek megfelelő imáit
és énekeit. Egyes lapjain vörös kezdőbetűk, szentképek vagy bibliai jele
netek vannak, melyek alján a metsző neve Petru T. vagy csak P. T. olvas
ható, a mi Petru Popovics Ri[mniceanul] Tipograf szokott jelzése; az
501. lapon azonban teljes nevét s a fametszet készítése évét is kiírta (arab
számokkal) így: 1780, míg egy korábbi képén (a 74. lapon) 1770 évjelzést találunk. Ezenkívül minden hónap elejét szenteket ábrázoló csinos fejlécz díszíti, kisebb levélmintájú fejléczei és angyalfejes záróképe pedig
folyton ismétlődnek a könyvben. Az 1149-ik lapon túl (külön lapszámozás
sal) következnek a rendes ünnepek, hétköznapok és egyéb szertartások imái;
utolsó (63.) lapja három sorában pedig a kiadó fohásza Istenhez, a ki
megengedte végét érnie.
Nagysomkáti gőr. kath. egyházé. — A Bibliográfia (448. száma, 273. I.) csu
pán említi.
1781. N a g y s z e b e n .
O d e . . . Mária Terézia ő Felsége halála alkalmából.
8-réíű, 4 sztl. levélnyi, a brassói evang. főgimnázium könyvtárában ;
nyomatott Hochmeister Mártonnál Szebenben, 1781 április 3-ikán.
Bibliográfia 449. száma, 273. I.

1783. Balázsfalva.
ABC | sáli | ALPHAVIT. — Abéczéskönyv.
Kis 8-rétü, 92 lapnyi, az oláh szöveg itt-ott latin betűkkel vegyesen ;
nyomatott az oláh nép elemi iskolái hasznára a balázsfalvi szemináriumi
nyomdában, 1783-ban. (Számmal.)
Bibliográfia 457. száma; 279. I.
1783. Szeben.
ABC | sáu
Kis 8-rétíí,
oláh nép iskolái
Márton betűivel,
Bibliográfia

| BUCAVNA. — Abéczéskönyv.
104 lapnyi, oláh szövege csak latin betűkkel; nyomatott az
számára Szebenben, ő Felsége engedélyével Hochmeister
1783-ban.
458. száma, 279. I.
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1783. Balázsfalva.
KATEHISMUL | CEL MARÉ. — Nagy katekizmus.
Kis 8-rétü, 4 sztl. és 180+1 lapnyi példánya Moldován I. M. balázs
falvi könyvtárában; az oláh nemzet elemi iskolái hasznára alkotta és adta
ki Sinkai György Gábor, a balázsfalvi normális iskola igazgatója és katehetája Balázsfalván, a szeminárium betűivel, 1783-ban. Czímlapja hátlapján
Approbatio, melyet Balázsfalván, 1783 május 11-én írtak alá Szabó István
és Halmágyi János fogarasi theologus revizorok.
Előszavából megtudjuk Sinkaitól, hogy miután II. József rendeletére
1782-ben Balázsfalván oláh elemi iskolát alapítottak — melynek igazgatójává
őt a gubernium rendelte — tanítványai számára szerkeszté e kátét, vigyáz
ván, hogy minél tisztább oláh szavakat használjon benne és minél rövi
debbre fogja tartalmát, nehogy túlságos drágává váljék a könyv.
Bibliográfia 462. száma, 281—282. I.

1783. Balázsfalva.
PRÍMA I PRINCIPIA | LATINA | GRAMMATICES. — A latin
nyelvtan elemei.
Kis 8-rétü, 184 lapnyi, latin-oláh szöveggel, a példák szövege ezen
kívül német és magyar nyelven is; szerkesztette és nyomatta az oláh nem
zeti iskolák hasznára sinkai Sinkai György Gábor bölcsészet- és theologiai
doktor, a balázsfalvi elemi iskola igazgatója és katechetaja, Balázsfalván, a
szeminárium nyomdájában, 1783-ban.
Bibliográfia 463. száma, 282. I.
1784. Balázsfalva.
[Prefacerea Sineduluí a ínpárátieí turcestí pentru slobozenia . . .
negustoriei supusilor cráestí si impárátestí in Tara turceascl] — Uebersetzung des Seneds der Pforte in betref der fürhinnigen Begünstigungen
der Handlung der K. K. Unterthanen in der Türkey. 1
ívrétü (17X27 cm. szedéstükrű) 3 sztl. lapnyi, fametszetü I és P kezdő
betűs nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 5280/1784. sz. a.2 kül
dött meg a hatóságoknak.
Incipit: JN NUMELE ATOT PUTERNIKULUI... Kelte: Dat ín
Tarigrad (Konstantinopoli) a doa zi ín luna Rebi-ulahar adecá [24]
Februárié^ 1198 (1784.)
Kolofonja: Tipáritusau in Blaj cü Tipariul Seminanuluí.
Ez az erdélyieket s főleg a török birodalommal kereskedő erdélyi
kalmárokat annyira érdeklő portai rendelet 8 pontban részletezi a birodalma
alá tartozó országokban való szabad kereskedés szabályait.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Német példányáról közöljük, mivel magyar példányát nem ismerjük.
2
Ez a hivatalos szám a rendelet élére van nyomtatva, a mit ekkoriban kez
dett a gubernium s ezért ezentúl külön nem is jelzünk.
1
3
Ez kimaradt és német példányából pótoltuk.
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1784. Balázsfalva.
KUVÁNT ., . Szó . . . melyet Bob János, Fogaras és erdélyi s a
vele egyesült részek vladikája tartott a császári guberniumtól rendelt
biztosok által végbement érseki installatiója alkalmával, a klérus gyűlé
sében, 1784 június 30-ikán.
ívrétü, 4 sztl. levélnyi, Moldován I. M. kanonok és a nagyváradi gör.
kath. püspökség könyvtárában.
Kolofonja: Nyomatott Balázsfalván, a szeminárium sajtóján.
Bibliográfia 467. száma, 286. I.
1784. Balázsfalva.
PROPOVEDANIE. — A halottak temetésére való tanítások.
4-rétü, 2 sztl. és 140 lapnyi; írta (csinálta) szádi Klain Sámuel lel- kész; nyomatott a felsőbbek jóváhagyásával Balázsfalván, a szeminárium
betűivel, 1784.
Előszavában szerző elmondja, hogy a nép számára írván, egyszerű nyel
vet használ, kerülve minden szónoki mesterkéltséget és fellengős beszédet.
Bibliográfia 472. száma, 287—288. I
1784. Balázsfalva.
E V H O L O G I O N | adeká | MOLITVENIK. — Szerkönyv.
4-réííí, 4 sztl. és 606-4-4 sztl. lapnyi vörös-fekete (15 soros) nyomású;
másodszor nyomatott a felsőbbek engedélyével Balázsfalván, a szeminárium
betűivel, a lí. József császár és erdélyi fejedelem alatt élő lelkészek szá
mára, 1784-ben. Fametszetű keretes czímlapja hátán Erdély czímere egy
nagy kétfejű sas mellpajzsául alkalmazza, alatta II. Józsefet dicsőítő nyolcz
sornyi üdvözlő verssel.
Bibliográfia 475. száma, 290—292. I.
1

1784. Szeben.
N o r m a adecá ránduiala veniturilor patrahiruluí. — Norrna-Stolaris. 1
fvrétíi (15X27 cm. szedéstükríí), 3 sztl. lapnyi, a 316. lapon bemu
tatott szép kagyló-záródíszű nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék
5826/1784. sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
Kolofonja: La SIBIU sau tipárit prin Pátru Bárt.
Az 1784 szeptember 23-iki császári rendelet a görög-nemegyesült
papoknak fizetendő stólát állapítja meg.
Bibliográfia 476. száma, 292. I. — Erdélyi Nemzeti Múzeum
1
Latin példánya cziméből.

levéltára.
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[1784.] Balázsfalva.
CELE MAI JOS ÍNSEMNATE | Necuviinte sá stricá, si de osábit
sá opresc. — Következendő illetlenségek kassáltatnak, és közönségesen
tilalmaztatnak. 1
ívrétü (16'5X27 cm. szedéstükrü) 2 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 7569/1784. sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
Kolofonja: Tipárit ín BLAJ cu Tipariul Seminariulul.2
E rendeletével a gubernium a jobbágyokat veszi védelmébe a földes
urak túlkapásaival szemben, 15 pontban határozván meg, mit nem szabad
ezeknek amazok iránt tenniök.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Magyar példányának czime.
2
Ez azért érdekes, mert magyar példánya Szebenben nyomatott.

1784. Szeben.
[Porunca Guberniutnuluí tuturora, si fieste cárora rázvrátitorilor Rumání.] — Az erdélyi főkormányszék parancsa a lázadó oláhokhoz.
Pátens-alakú (28"5 cm. széles szedésű) 15 sornyi szövegű 2 betétes
kezdőbetűs 1 egyleveles megpecsételt nyomtatvány. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Nu fára de grea máhnire . . . Kelte: ín Sibiu, 1784
november 11. Sajátkezű aláírásai: B. S. de Brukenthal gubernátor.
— Dávid Székely cancellarius. — Anton Horváth secretarius.
A rendeletben a gubernium meghagyja a rosszakarók (vatáf-ok) hazug
ságai által fellázított oláhoknak, hogy hagyjanak fel pusztításaikkal és tér
jenek vissza házaikhoz, különben haddal fogja őket megfékezni.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
Ezt úgy értjük, hogy a szükséges rendes nagy betűt egy barokk-diszítésü
tárcsába helyezte a nyomdász.
1

1784. Szeben.
[Porunca Ouberniumuluí contra Rumánilor rásculatí.] — Az erdélyi
főkormányszék parancsa a fellázadt oláhok ellen.
Pátens-alakú (275 cm. széles szedésű) 18 sornyi szövegű 2 betétes
kezdőbetűs egyleveles megpecsételt nyomtatvány, melyet az erdélyi főkor
mányszék 10753/1784. sz. a. küldött meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit- N O I . . . Fiind cá íntru turburarea... Kelte: In Sibiu, 1784
november 18. Sajátkezű aláírásai: B. S. de Brukenthal gubernátor.— Dávid
Székely cancellarius. — Anton Horváth secretarius.
E rendeletben a gubernium minden elfogott s a helység tisztjeinek
átadott áruló oláhért 30 forint jutalmat igér, a mely helység pedig az ilyen
„csábító s hódító embereket" befogadná, annak birója harmadmagával
(az ország törvénye szerint) nyársba vonattatik.1
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Szövege — magyar példányáról - megjelent a Történeti Lapok 1876. évf. 127.1.
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1784. Szeben.
[Porunca Guberniumului contra Rumánilor rásculatí.] •— Az erdélyi
főkormányszék parancsa a fellázadt oláhok ellen.
Pátens-alakú (27'5 cm. széles szedésíí) 14 soros szövegű 2 betétes
kezdőbetűs egyleveles nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék
10874/1784. sz. a. küldött meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Ku maré ne plácere . . . Kelte; ín Sibiu, 1784 novem
ber 22. Aláírásai nyomtatva.
E rendeletben a gubernium „a támadott zenebonának hire" miatt
meglazult fegyelmtí időben keményen int mindenkit, hogy a helység tiszt
jeihez és földesuraihoz engedelmesek legyenek s köteles szolgálataikat el
ne mulasszák.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

1784. Szeben.
[Porunca Guberniumului contra Rumániílor rásculatí.] — Az erdélyi
főkormányszék parancsa a fellázadt oláhok ellen.
, Pátens-alakú (275 cm. széles szedésű) 9 sornyi szövegű 2 betétes
kezdőbetűs egyleveles megpecsételt nyomtatvány, melyet az erdélyi főkor
mányszék 10944/1784. sz. a. küldött meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Dupá ce au ínteles . . . Kelte: In Sibiu 1784 novem
ber 23. Sajátkezű aláírásai: B. S. de Brukenthal gubernátor. — Dávid
Székely canceilarius. — Adam Veres secretarius.
E rendeletben a gubernium előrebocsátja, hogy ő Felsége értesül
vén az oláhok lázadásairól, parancsára 300 arany jutalmat igér annak, a ki
a lázadók korifeusai közül valakit kézre ad. 1
Nagyszebeni báró Brukenthal-tnúzeum.
<
1
Magyar példánya megjelent a Történeti Lapok 1876. évf. 127. 1.

1784. Szeben.
SCURTATÁ KUPRINDERE | Din cea de obste pentru Mostenitoarea tara ungureascá | ale Vámiior noi ránduite. — A magyarországi
új vámok rövid tartalma.
ívrétü (14X27 szedéstükrü) 14 sztl. lapnyi, két kezdőbetűs nyomtatvány,
melynek magyar példánya sokkal rövidebb, mindössze 2 lapnyi. 1
Incipit: Noi Josif .al Doilea. . . Multe feluri... Kelte: Viena, 2 la 29
de zile alui Noemvrie 1784. (Számmal.) Aláírásai és pecsétje nyomtatva.
Kolofonja: La Sibii sau tipárit prin Martin Hohmaister [ K. ot lm:
cu privelegium tnterit tipográfus.
A rendelet az új harminczad-szabályzat 65—104. czikkelyét tartalmazza,
a csalók elleni szigorú végzésekkel.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Ezen ceruzával írott 10556/1784. ügyszámot találunk, de kelténél fogva mégis
utolsóként ismertetjük.
2
Ez jellemző, mert még későbben is így írták: Beciü.
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1785. Szeben,
Invátáturá | sau | tálcuirea | Pentru rubricíle, sau Trásurile liniilor,
ce sánt cuprinse ín Foile Konscriptií... — Instructio. A' Populaüo, vagy
Népesség állapotjának nyilvánságban, és bizonyos karban való fenntartá
sára szolgáló oktatás.
ívrétü (13-5X28 cm. szedéstükrű) 22 sztl. lapnyi, betétes kezdőbetűvel,
fegyvereket mutató csinos fejléczczel (melynek hasonmását a 317. lap élén
közöljük) és 3 koronából alkotott záródísszel; mellékletül 4 rovatos nép
számlálási ív és 1 lapnyi sajtóhiba-jegyzék.
Kolofonja: Din Porunca ín náltatuluí Kráesc Gubernium sau TiPárit ín Si-lbiu prin PÁTRU BÁRT Tipograful Cetáti. | Anul 1785.
A II. József császár által elrendelt erdélyi népszámlálás lényegét és czélját
magyarázó ez utasítást az erdélyi főkormányszék 7868/1784. sz. a. küldte meg
a hatóságoknak. De míg (a szebeni Hochmeisternél nyomtatott) német és
magyar példányok szövege alig 6—7 lapnyi, addig oláh példánya háromszor
bővebb és részletezőbb. Ez lehetett oka is, hogy csak 1785-re készülhetett
el Bárt nyomdájában, habár az előbbi évi aktaszám alatt küldték is szét.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1785. [Szeben.]
[Ránduiala Impáratuluí Josif II. pentru inlesnirea jobbágieí.] —
II. József császár rendelete a jobbágyság könnyítése érdekében.
ívrétü (39 cm széles szedésű) 26 sornyi szövegű, két betétes kezdő
betűs, egyleveles nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 6895/1785
sz. a. küldött meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: Noi al doilea J o s i v . . . Din ín ceputul. .. Kelte: Sau dat in
cetatea noastrá a Beciuluí, ín 22 de zile a lunií lui August. Anul Domnului
1785. (Számmal.) Ellenjegyezték: Gróf Esterházi Ferenczes Horvát Sándor.
E rendeletével József császár „jövendőre teljesseggei eltörli a j o b 
bágyságot és hat pontban állapítja meg a jobbágyoknak földesuraik iránti
kötelességeit.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára. - Bibliográfia 495. száma, 311. I. (Hibá
san mondja bécsi nyomtatványnak.)

1785. Szeben.
[Porunca Guberniumuluí pentru pedeapsa dezertorilor.] — A guber
nium parancsa a katonaszökevények büntetése ügyében.
ívrétü (14X24 cm. szedéstükrű) 5 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 6903/1785 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
[Hochmeister Márton betűivel.]
Incipit: In numile... Dupá ce sau adevánt. .. Kelte. In Síbn, 10.
Septemvrie 1785. (Számmal.)
.
. ,
.
, .,
Ez a rendelet az 1785 augusztus 18-án kelt bécsi udvari decrctum alapján
küencz pontban szabja meg a szökevények büntetését, kijelentvén bevezető
soraiban, hogy a magyar gyalogezredeknél nemcsak ketszerannyi a szökevények
száma, m í t f németfknéCde míg ezeknél t/írészüket sikerül e fogni e s z á s z ó íuk alá visszatéríteni, a magyar szökevényeknek csak V« része kerül meg.
Erdélyi Nemzeti Múzeum, levéltára.
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1785. Balázsfalva.
ÍNDREPTARE | kátrá | ARITMETIKA. — Számtani vezérfonal.
Kis 8-rétü, 3 sztl. és 81 lapnyi, melyek közül 77 lap számozott; az
oláh nemzet elemi iskolái hasznára alkotta sinkai Sinkai György igazgató
és katecheta, Balázsfalván a szeminárium nyomdájában, 1785-ben.
Bibliográfia 496. száma, 310. [.
1786. Balázsfalva.
AKAT1ST. — Imakönyv.
12-rétü, 2 sztl. és 453 lapnyi, keretes czímlappal; válogatott imád
ságokkal, harmadszor nyomatott Balázsfalván, a szeminárium betűivel.
Bibliográfia 497. száma, 311. I.
1786. Szeben.
[Ránduiala ímpáratuluí Josif II. in deprinderea lucruluí conscriptií,
a másuratulu! si a márturisirií fundusurilor sau tiiturilor.] — II. József
császár rendelete a' conscriptionak, fel-mérésnek 's fundusoknak fel
adások ügyében.
ívrétü (13'5X22 cm. szedéstükrű) 98 sztl. lapnyi, koronás kezdőbetűs
és fejléczes nyomtatvány, 2 földmérési ábrával; melyet az erdélyi főkormány
szék a hatóságoknak megküldött.
Incipit: N O I . . . Luminatilor . . . Kelte: Sau dat in cefatea noasírá a
Beciuluí, 10 zile Fevruarie. 1 Anii Domnului 1786. (Számmal.)
Kolofonja: La SIBIU sau tipárit prin PÁTRU BÁRT.2
E minden szükséges utasítással és összeírási ívekkel felszerelt rendelet
bevezetésében a császár tiz pontban fejezi ki fontosságát és jelentőségét,
megnyugtatván alattvalóit, hogy czélja ennek oly ártatlan, valamint a nép
számlálásé volt.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára. — Bibliográfia 499. száma, 312. I. (Hibá
san bécsi nyomtatványnak mondva.)
1
Hibásan így szedték: Martié, a mit aztán kézírással javítottak ki.
3
Érdekes, hogy többi nyelvű kiadásai Hochmeisternél nyomattak.
1786. Szeben.
[Ránduiala ímpáratuluí Josif II. in ordinarea cásátoriilor din Ardeal.] — II. József császár rendelete az erdélyi házasságok rendezése
ügyében.
ívrétü (15"5X24-5 cm. szedéstükrű) 16 lapnyi, kezdőbetűs nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 30/1786 sz. a. küldött meg a ható
ságoknak. 1 [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Instiintare facem... Kelte: In Viena Austriei, 6 zile
a lunii lui Martié 1786.
Ez a rendelet, mely Erdélyben régi visszaéléseket szüntetett meg, 62
pontban szabályozta a házasság intézményét.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
A nyomtatvány elkészültéréi tájékoztat a latin példányokon olvasható kö
vetkező rájegyzés: Perceptae die 13. Julii 1786. Aranka mpr.
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1786. Szeben.
[Ránduiala Impáratuluí Josií II. in causa despártireí.] — II. József
császár rendelete a válás ügyében.
ívrétű (14-5X27 cm. szedéstükrű) 2 sztl. lapnyi, 2 kezdőbetűs egyleveles nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 11453/1786 sz. a.
küldött meg a hatóság-oknak.
Incipit: NOl . . . Batár cá . . . Kelte: Datá in cráiascá Cetatea Noastra
a Beciuluí, Oktomvrie 12 zile 1786.
Kolofonja: La Sibiu sau tipárit prin Martin Hohmaister. K: ot lm :
cu privilégium intárit tipográfus.
Kiegészítése fenti, ez évi márczius 6-iki nagy rendelete amaz ott be
lőle kimaradt pontjának, mely a házasoknak asztaltól és ágytól való megkülönöztetésekor birák elé utasítja az ügyet, ha az egyik házasfél el-tökéllett gonoszságból a' megkülönözés dolgában nem akarna egyet érteni.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1786. Szeben.
POVÁ'rUIRE. — Utasítás.
ívrétü (14X22 cm. szedéstükrű) 3 sztl. lapnyi koronás kezdőbetűs
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 537/1786 sz. a. küldött
meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: Dupá ín náltala Poruncá . . . Kelte: In Beciű, 18. zile a Iunií
lui Noemvrie, Anul 1786. (Számmal.) Aláírásai nincsenek.
A rendelet arra nézve ad hét pontban részletezett utasítást, miként
kell a^dögvészben elpusztult állatok bőrét lenyúzni és kikészítenj, anélkül,
hogy az ember fertőződjék.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1786. Balázsfalva.
Ceasoslov. — Horologium. (Hatodik kiadás.)
CEASOSLOV | Acum asasá oará tipárit | cu Blagoslovenia Prea
lu- | minatuluí si Prea osfin-'| titului Domnuluí Domn | IOAN BOB
Vládica Fágárasuluí si atoatá | Tara Ardealuluí ín BLAJ. | Anul dela
zidirea lumií | 7294. | Iará dela mántuirea lumií | 1786.
8-rétü, 592 lapnyi (vége hiányzik) 19 soros, fametszetű fejléczczel
és itt-ott kezdőbetűkkel, idézetei kisebb betűvel nyomva. Cz.mlapja kere
tes, hátlapján a Szűz Mária annunciatioját, 532-ik lapján az Urvacsoraosztászt és 572-ik lapján Szűz Máriát ábrázoló fametszetű kep, alsó kere
tében e jelzéssel: Petru P. Tipograful, vagyis Popov.cs Péter nyomdász.
A 414-ik laptól kezdve Minologion, mely az esztendőt szeptember elsejetol
számítja; végén asztali imádságok.
, „ egyházé.
.UA~Í - AAtin<ikai
A nagysomkúti gór. kath.
tüismi pör.
^ kel. egyházé. — A Biblttgráfia (501. sz. a. 313. I.) csupán említi.
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1786. Balázsfalva.
PSALT1REA. — Zsoltárkönyv.
Kis 8-rétü, 1 sztl. és 415+11 lapnyi; hatodszor nyomatva Bob János
fogarasi és erdélyi vladika jóváhagyásával Balázsfalván, 1786-ban.
Bibliográfia 507. száma, 315. I.
1786. Szeben.
Pustia Dragoste. — A sóvárgó szerelem.
8-rétü, alkalmi nyomtatvány, mely Hochmeister Márton lakodalmára,
1786 július havában német és oláh üdvözlő versekkel 1 saját nyomdájában
készítve jelent meg.
Bibliográfia 508. száma, 315. I.
1
Ezeknek utolsó strófája megjelent Hochmeister Adolf: Lében und Wirken
des Martin Edlen von Hochmeister (Nagyszeben, 1873.) 40, 1. is lenyomatva.
1787. [Szeben.]
[Ránduialá ímpáráteascá cátrá Unitií de legea greceascá pentru
inputtinarea sárbátorilor.] — Császári rendelet a görög-egyesültekhez az
ünnepek kevesbítése végett.
ívrétü ( 1 6 ' 5 X 2 6 cm. szedéstükrü) 4 sztl. lapnyi kezdőbetűs nyom
tatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 1804 őszén másodszor is kinyoma
tott és szétküldött a hatóságoknak 9040/1804 sz. a. Kolozsvárról, 1804
november 20-án. 1 [Hochmeister Márton betűivel.]
Incipit; JOS1F AL DOILÉA . . . . Cinstitilor si de bun Neam Iprocí!
Kelte: Dat in Viena 30. Januárié 1787. (Számmal!)
E rendeletében Jószef császár előrebocsátván, hogy miután a görög
nemegyesültek ünnepeit az erdélyi főkormányszék 1786 augusztus 7-én
8861. sz. a. kelt leiratával2 határozta meg, most az egyesültekét is'hasonló
formában állapítja meg, hogy a két vallásúak egy és ugyanazon a napon
tartsák ünnepeiket. E szerint (a vasárnapon kívül) egész éven át 26 ünnep
napot sorol fel s azokon kívül többet ünnepelni tilos.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára. ,
1
Ezt maga ez a hivatalos irat mondja, ezért közöljük e rendeletet [itt, mivel
1787-iki
első kiadását nem ismerjük.
2
Ennek oláh példányát még nem láttuk.
1787. S z e b e n .
ARKAN SAU ÍNVÁfÁTURA ínpotriva cálcézií oilor. — Arcanum
a juhok métellyé ellen.
ívrétű (13'5X22 cm. szedéstükrü) 4 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 3581/1787 sz. a.1 küldött meg a hatóságoknak.
[Bárt Péter betűivel.]
Incipit: Sá sá ia . . . Kelte és aláírása nincsen.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Hibásan 3587 van szedve.
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1787. Szeben.
[Ránduiala Impáratuluí contra pribegireí sau fugireí afará din tara.] —
II. József császár rendelete a kivándorlás ellen.
ívrétű (14X22 cm. szedéstükríí) 20 sztl. lapnyi, kezdőbetűs nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 5518/} 787 sz. a. küldött meg a ható
ságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Daca Konostinta . . . Kelte: Datam in cetatea noastrá
a Beciuluí Áprile 2 zile, Anul 1787. (Számmal.)
. A rendelet 47 pontban magyarázza meg a kivándorlás hátrányát az
országra nézve, de kiterjeszkedik egyúttal az idegen verbuválás, elcsábítás és
erőszakos elrablás körülményeire is, melyekre különböző büntetéseket szab.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1787. Szeben.
[Ránduiala Guberniumuluí cátrá biraele sátestí.] — A gubernium
rendelete a falusi bírákhoz.
Pátens-alakú (345 cm. széles szedésü) 12 sornyi szövegű egyleveles
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 11817/1787 sz. a. küldött meg
a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Prea ináltatul.. . Kelte: In Sibiu 29. Octomvrie 1787.
(Számmal.)
Hivatkozván ő Felsége szeptember 27-iki udvari decretumara elren
deli, hogy nagyobb biztonságnak okáért a falusi bírák a náluk heverő
összegyűjtött adópénzeket négyheti terminusokban a királyi perceptoroknak
bevigyék.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

1788. Szeben.
BUKOAVNA. — Abéczéskönyv.
8-réttí 94 lapnyi német czímlappal és szembenlévő lapjain német
szöveggel i's; az erdélyi fejedelemségben lévő oláh gyermekek számára.
Bibliográfia

519. száma, 324. I.

1788. Szeben.
KÜPRINDEREA A celor Mestesuguri,. . . care doftorul... Budelko
pentru curátirea . . . Bucatelor celor necurate . . . au aflat. — Summája
azoknak az eszközeknek . . ., melyet. . . Budelko . . . a tisztátalan
gabona . . . megtisztítására . . . fel-talált.
ívrétű (14-5X25 cm szedéstükríí) 2 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 3083/1788 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
[Hochmeister Márton betűivel.]
Budelko Győr vármegyei physicus módszerét tíz pontban ismertet, e
leirás, mely a népet a rosnyokos, konkolyos es üsuges tisztítására akarta
kioktatni.
Erdélyi Nemzeti

Múzeum levéltára.
•

Erdélyi Múzeum

1910. Uj folyam V.

24
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1788. Szeben.
[Pravila cersitorilor datá de Impáratul Josif II.] — A koldusok
regulái II. József császártól.
Ivrétü (14X24 cm. szedéstükrü) 13'sztl. lapnyi, kezdőbetűs nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 3262/1788 sz. a. küldött meg a ható
ságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: NOI . . . Pildele . . . Kelte: Sau dat din cráiascá Cetatea
Noastrá a Beciului, in l l 1 zile a lunei luí Fáurarií. Anul 1788., (Számmal.)
E rendelet 27 pontban rendezi a koldus-ügyet s utolsó lapján az
eltolonczozásra szükséges „el-küldésről szolló passus" mintáját nyújtja.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Sajtóhibával 14 (patruspSzeáce) van írva, a mi onnan származhatott, hogy a
magyar irott példány tizenegy szavát tizennégynek olvasta oláh fordítója.

1788. Szeben.
ÍNVÁJÁTURA Pentru Kvietantiile ceale tipárite . . . si . . . contrakvietantiile. — Utasítás a termény-nyugták és ellen-nyugtáik kiállítása
módjáról.
ívrétű (14X24 cm. szedéstükrü) 14 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 3709/1788 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
[Hochmeister Márton betűivel.]
E keletnéjküli rendelet 13 és a—s pontban oktatja aprólékosan
a hatóságokat, miként állítsák ki a nyugtákat a katonaság részére szedett
vagy vásárolt élelmiszerekről és takarmányról.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

1788. Szeben.
Ránduiala pentru Potolire Focului celuí, care sar | intámpla in Tara
ArdealuluT. — Erdély Országi Tüzóltás-béli rend-tartás a' falukra nézve. 1
ívrétű (14X24 cm. szedéstükrü) 20 lapnyi, kezdőbetűs nyomtatvány,
melyet az erdélyi főkormányszék 6365/1788 sz. a. küldött meg a hatóságok
nak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: NOI . . . Pentru ca sá . . . Kelte: In Beciű, in 26. lunie.
Anul 1788. (Számmal.)
A fontos rendelet 56 pontban oktatja ki a népet: a tüz-eredésnek
elejevétele, észrevétele, eloltása s a tűz után történhető következések felől.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Magyar példányáról, mely czímlappal s a német szöveggel együtt jelent meg.

1788. Szeben.
VESTIRE. — Hiradás.
ívrétű (14 cm. széles szedésü) 12 sornyi szövegű egyleveles nyomtatvány,
melyet az erdélyi főkormányszék 9528/1788 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
Incipit: Dupá ce . . . Kelte: In Sibií, 20. Noemvrie 1788. (Számmal.)
Hiradás arról, hogy ő Felsége 1788 október 27-iki udvari decretumával megengedte a tyroli fa-pipák és egyéb fábrika-portékák behozatalát,
de úgy, hogy utánuk 10% harminczad fizettessék.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
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1788. Szeben.
VEST1RE. — Híradás.
ívrétü (14 cm. széles szedésü) 2 sztl. lapnyi egyleveles nyomtatvány,
az erdélyi főkormányszék 9976/1788 és 10413/1788 sz. a. két köröz
vényével és személyleírásával.
Kelte: In Sibií, Decemvrie 1788. Aláírásai nincsenek.
Kovács (Herczeg) Péter és Weber János megszökött legények üldöz
tetése végett, mután tiszt-gazdáiktól loptak is.
Erdélyi Nemzeti Múzeum

levéltára.

1788. Szeben.
INSTIINJARE PORUNCITOARE. — Parancsoló értesítés.
ívrétü (14 cm. széles szedésü) 2 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet az
erdélyi főkormányszék 10775/1788 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
Incipit: Intru urmarea . . . Kelte: In Sibií, 31 Decemvire 1788.
(Számmal.) Aláírásai nyomtatva.
A temetésekről rendelkező ezévi augusztus 2I-iki 7275. sz. a. utasítási
kiegészítéseképpen ő Felsége deczember 1-én kelt határozatával ezentúl az
egyes családok bezárt templomokban és kápolnákban kriptákat nem tart
hatnak és újakat is — még falukon lévő jószágukban is — csak a kö
zönséges czintermekben építhetnek.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Ennek oláh nyelvű példányát nem ismerjük.
1789. Szeben.
VEST1RE. — Híradás.
ívrétü (14 cm. széles szedésü) egyleveles nyomtatvány, melyet az
erdélyi főkormányszék 646/1789. sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
Incipit: Fiind cá... Kelte: In Sibií Februárié 3. anul 1789. (Számmal.)
Körözőlevél egy Nikulae Masilie nevű tanú megkeresése ügyében.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1789. Szeben.
VESTIRE. — Híradás.
ívrétü (14 cm. széles szedésü) 2 sztl. lapnyi nyomtatvány, az erdélyi fő^
kormányszék 700 és 873. sz. a. rendeleteivel.
Incipit: Drept Arátarea ... Kelte: ín Sibií 22. Februárié anul 1789.
(Számmal.)
Tárgyalási nap-hirdetés Imling János és Konrád Rozma hagyatéki
ügyében.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
24*
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1789. Szeben.
[Oránduiala Pádurilor printipatuluí Ardealului.] — Erdélyi erdő
szabályrendelet.
ívrétü (14X23 cm. szedéstükrü) 32 sztl. lapnyi nyomtatvány,
(utolsó lapján két minta-erdő rajzával,) melyet az erdélyi főkormányszék
4446/1787 sz. a. küldött szét, de oláh példányát — úgylátszik — 1789-ben
újra kiadták.
íncipit: NOI IOSIF . . . Grija cea Párinteascá . . . Kelte: Vienna in
Austria ín luna luí Mai in 30. de zile A. 1781.
Kolofonja: Sau tiperit in Tipográfia aluí Petru Bárt; cu invoirea
Preainaltá la A. 1789. (Számmal.)
A nyomda betűit II. József czímeit felsoroló következő első bekez
dése mutatja.

OH ÍGXH<M Mh AOMÍ JLHHÜ
MM

AÍH

imnesiz MSGL ^nif AJK ML PO,

MAHíi/iofA, nsfáfi ánocToamécK, kfáfe
He/ui^Éffifí,
U,írí,

Ulrl

Oí/nrtfpíí{JH,
UJA^BOHIH>

A Ktfprtffl^íH,
ípA^A^A^rí,

lüti

2 KopMlH,
ÁpX

H

irtfíí,

A nipAlífi nnfow

Apífíí

A THpOA^A^íí

Fpo^^At
mfotn,

JUAM^ÍH,

ÍIoB2l^íWopWA&

A AoTapHHriH,

JIoBSU^HTOpHAfc

KAL ÍIUHAOÍL-,

íiiff

Kpoi-

átfíTpÍH,

ÍIpriH0,HJ5 2A&

M.(^íOAAti^A^H,
XAMUK&'prtfA&í ,

A MAHl^AAtt'

ttnfo^ü.

Ez 53 és 9 pontból álló fontos szabályzatot a gubernium csak 1787-ben
küldötte szét, miután német (s talán magyar) példányát is 1783-ban adta ki
nyomtatásban.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1789. Szeben.
SCRIERE DEPR1N PREJUR. — Körlevél.
ívrétü (14. cm. széles szedésü) 4 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet az er
délyi főkormányszék 2506/1789 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
A kelet- és aláírásnélküli írat felsorolja azokat az ingóságokat, melye
ket 1789 februárius 13-án ismeretlen tolvajok Irimie János Földvár hatá
rában lévő házából elloptak.
Erdélyi Nemzeti Múzeum, levéltára.
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1789. Szeben.
VEST1RE. — Híradás.
ívrétü (14 cm. széles szedésíí) 3 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet az
erdélyi főkormányszék 2964/1789. sz. a. küldött meg a hatóságoknak.1
Incipit- Prea ínáltat... Kelte: ín Sibil 14. Aprilie 1789. (Számmal.)
Ő Felsége márczius 5-iki 2590. sz. udvari decretuma a tútorság alatt
levő pupillusok házasságbeli contractusa ügyében.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
i Német és magyar példánya hasábosán jelent meg.
1789. Szeben.
ÍNSTIINTARE. — Értesítés.
ívrétü (14 cm széles szedésű) 2 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet az
erdélyi főkormányszék 2965/1789 sz a. küldött meg a hatóságoknak.
Incipit: Preaináltat. . . Kelte: In Sibií 14 Apnhe 1789.
A sfubernium rendelete ő Felsége kegyes parancsolatja szerint az
árvák pénzének a közönséges íundusba tétele és hűséges gondozása ir ánt.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1789. Szeben.
SCRIERE DEPR1N PREJUR. - Körlevél.
ívrétü (14 cm. széles szedésű) 3 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet az
erdélyi főkormányszék 3307/1789 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
Kelte: ín Beciű, 3. Aprilie 1789. (Számmal.) Aláírások ne kul
Felsorolja azokat a holmikat, melyeket Rotcrhausen-ban Roder Jakab
kereskedő boltjából ismeretlen tolvajok márczius 26-27-ike közt elloptak.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1789. Szeben.
SCRIERE DEPR1N PREJUR. - Körlevél.
ívrétü (14 cm. széles szedésű) 3 sztl. lapnyi nyomtatvány; az erdélyi
főkormányszék 3706 és 3707. sz. rendeleteivel.
Keltük- Marosporto 14 Aprilie 1789. - Sibil 29 Aprilie 1789.
A megszökött Jávorszki Venczel pozsonyi naszádos közkatona* es a
kórházbórmegugrott 3 betegápoló katona kézrrterrtese végett, kik egy
úttal ingóságokat is vittek magukkal.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
i írva így: katana prost Luntras din Presburg.
1789. Szeben.
ESTRACTUL CEL HRONOLOOICESC A PORlJN-| Cilor celor
tmpárátestí din Anul 1786, 1787, 1788. - Az 1786-88-,k cv. csaszan
parancsok kivonata.
_
ívrétü (14 cm. széles szedésű) 64 sztl. lapnyi ( 1 - 1 6 ívjelzesu) nyomtatvány.
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Kelte: In Sibií la al 7. Mai 1796. Csinos pecsétjelző L. P. (Locui
Pecetil) fametszettel.
Kolofonja^. Sau tiperit in Tipográfia aluí Petru Bárt; Ku invoirea
Preaínalta, la A: 1789.
Tartalmazza (kivonatosan s részben teljes szövegükben) az 1786-ik
év 2, az 1787-ik év 28 és az 1788-ik év 16 fontosabb rendeletét.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1789. Szeben.
[Regulamentul moneteT de cinste.] — A hadi érdemrend (Tisztes
ség jele) szabályai.
ívrétü (14X23 cm. szedéstükrü) 9 sztl. lapnyi kezdőbetűs nyomtat
vány (felül az érdemrend rézmetszetü rajzával), melyet az erdélyi főkor
mányszék 6784/1789 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
Incipit: ADEVÁRAT 1ASTE... Kelte és aláírása nincs.
A húsz pontból álló szabályzat bevezetése elmondja, hogy eddigelé
a katonák jeles vitéz cselekedeteit pénzzel jutalmazták a hadvezérek, de
ez a jutalom kevés ideig tartó mulatságokon kivül egyebet nem szerzett
s ezért ő Felsége most hadi érdemrendet alapított, melyet az arra érdeme
sek mindenkor nyilván hordozhatnak s azonkívül mindennapi zsoldjuk is
valamivel megnagyobbittatik, hogy a kitüntetés buzdítólag hasson.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1789. Szeben.
[Ránduiala ímparafuluí Josif 11. pentru conscriptia arendeí caselor.]
— II. József császár rendelete a házbérek összeírása ügyében.
Ívrétü (14X23 cm. szedéstükrü) 36 lapnyi (1—9 ívjelzésü) kezdő
betűs nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 8519/1789 sz. a. kül
dött meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Rescriptumul... Kelte: In cetatea . . . a Beciuluí,
in luna luí Julié in 23 de zile 1789.
Tartalmazza 48 pontban az 1786 februárius 10-iki királyi parancs 16-ik
pontjában igért regulákat a házbérjövedelem összeírása végett, illő beval
lási ívekkel.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1789. Szeben.
KATEHISIS | MIK. — Kis katekizmus.
8-rétű, 163 lapnyi, nyomatott a karlóczai 1774-iki görög-nemegyesült
zsinat által jóváhagyott s az érsek által megerősített példányról görög
nemegyesült gyermekek számára Szebenben Bárt Péter, a nemegyesült
oláh iskolai könyvek nyomdásza által 1789-ben. Ára kötetlen 11 krajczár.
Egyik lapján oláhul, a szemben lévő másikon németül.1
Bibliográfia 523. száma, 327. I.
J Van egy állítólagos brassói 1807-iki kiadása is, de ez ismeretlen; Bibliográfia
715. sz, a.
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1789. Szeben.
PREOTIA | sau | ÍNDREPTAREA PREOTILOR. - A lelkészség
vagy a papok vezetője. •
Kis 8-rétü 16 sztl. és 79 lapnyi, újra nyomatott József császár és
gróf Bánfi György erdélyi gubernátor idejében, a mikor a görög nemegye
sülteknek nem lévén püspökük, vikáriusa hondoli Popovics János volt,
a konzisztorium jóváhagyásával Szebenben, a nemegyesültek nyomdájában,
Bárt Péternél, 1789-ben; hátlapján a konzisztoriumnak Szebenben kelt
1789 márczins 9-iki jóváhagyásával.
Utána mé°- egy czímlap, majd Duma Radul brassói kántor előszava.
Bibliográfia 529. száma, 330—331. I.
1790. [ K o l o z s v á r ]
INVÁTÁTURÁ, SAU ORÁNDUIALÁ! | Kurn, si cánd, si in ce fel
devreame, si cui, si | dupá cátá platá sá cuvine a da Káráusia, adecá Forspan?— A szekeresség és forspontozás szabályzata.
ívrétü (13-5X22 cm. szedéstűkrü) 6 sztl. lapnyi, kezdőbetűs nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 9366/1790 sz. a. küldött meg a
hatóságoknak.
„
. , „ n n ,._> .
Kelte- In Kluj, in zioa al 6-le alui Detemvne 1790. (Számmal.)
Kolofonja: fiparit cu Slovele lui Hohmaister.1
Az 1759-iki militare regulamentum kiegészítéséül kiadott 8 pontból
álló utasítás az ingyenes szekeresség megszüntetésére, melyet eddig nem
igen vettek figyelembe.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
i Hely nélkül, de ez is Kolozsvártt jelent meg, miként magyar-latin együttes,
hasábos kiadása.
1790. Szeben.
CEASOSLOV. — Horologium.
Kis 8-rétü 4 sztl. és 663 lapnyi, nyomatta II. József császár enge
délyével és az erdélyi görög-nemegyesültek püspöke Adamoyics Geraszim
jóváhagyásával Szebenben, Bárt Péter kiváltságos oláh nyomdász 1790-ben.
Ő irta alá előszavát is. míg a 660. lap alján a könyv szedőjéül es gondo
zójául szebeni Haines György diákon nevezi meg magát.
Bibliográfia 534. száma, 334—335. I.
1790. Szeben.
DEZVOALTELE SI TÁLKUITELE | E V A N G E L i I . - Homiliák
vagyis az evangélium magyarázata.
, ,,, ,
8,-étí', 7 sztl és 178 lapnyi, erdélyi nemegyesült katehetak es tanítóit
számára készíté oláh nyelven Eustadievics Dimitrie, az oláh nemegyesü t
S S
ig g Í j a és nyomatott Adámövics Geraszim erdélyi " 7 ^ '
püspök jóváhagyásával Szebenben, Bárt Péter nyomdájában, 1790-ben.
Ara

T c z f m l a p Íáián fametszetü pecsét, e körirattal: K K.Norma.schul,
Előszavának utolsó sorai szerint az erdélyi püspök, konzisztonum 1789-ben
a gubernium rendeletére nézte át s hagyta jóvá.
Bibliográfia 536. száma, 335—337. I,
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1791. Balázsfalva.
AKATIST. — Imakönyv.
12-rétíí, 3 sztl. és 467 lapnyi vörös-fekete (12 soros) nyomású,
negyedízben nyomatott a felsőbbség jóváhagyásával a balázsfalvi szemi
nárium nyomdájában, 1791-ben. Czímlapja keretes, vele szemben s a szöveg
közt 11 fametszetu kép, melyeket metszett: Petru P. Tipografül.
Bibliográfia 541. száma, 340. I.

1791. Szeben.
S Y N O P S I S . . . . a Bibliei. — A biblia rövid foglalatja.
Kis 8-rétű, 1 sztl. és 170 lapnyi. Az erdélyi nagyfejedelemség nemegyesült iskolái számára oláh nyelvre tette Eustatievics Dimitrie, az erdélyi
oláh nemzeti iskolák igazgatója és nyomatott Bárt Péter kiváltságolt nyom
dájában, Szebenben, 1791-ben. Ára kötetlen 11 kr.
Bibliográfia 543. száma, 340. I.

1791. Szeben.
PSALTIRE. — Zsoltárkönyv.
4-rétű, 4 sztl. és 244 kéthasábos lapnyi, nyomatott II. Lipót császár
idejében és Adámovics Geraszim erdélyi görög-nemegyesült püspök
jóváhagyásával Bárt Péter szebeni nyomdájában, 1791-ben. A czímlappal
szemben Dávid próféta arczképével, hátlapján meg a nyomdász előszavával.
Kolofonja szerint: szedte és nyomatta szebeni Mihály és a rimniki püs
pökségből való Radul nyomdász-legény.
Bibliográfia 546. száma, 342. I.

1791. Kolozsvár,
SVPPLEX LIBELLVS | VALACHORVM | TRANSSILVANIyE. —
Az erdélyi oláhok kérvénye.
4-rétű, 59 lapnyi, I. C. E. (vagyis Eder János Károly) történeti
jegyzeteivel. Kolozsvár, Hochmeister Márton nyomdája, 1791. Hátlapján
Eszterházi [János Nepomuk] imprimatuma: Claudiopoli, die lo. Augusti
1791. Előszavának kelte: Szeben, 1791 augusztus 3.
Bibliográfia 548. száma, 343—344. I.

1792. Szeben.
AKATIST. — Imakönyv.
Kis 8-rétű, 2 sztl. és 622 lapnyi, vörös-fekete nyomású, minden lap
keretezett, néhány fametszetu képpel; nyomatott Adámovics Geraszim erdélyi
nem-egyesült püspök jóváhagyásával, Bárt Péter szebeni nyomdájában, 1792.
Bibliográfia 550. száma, 345. I,
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1792. Kolozsvár.
[Trei ránduelí ale voevodului Sutu relatív la oeritul vitelor.J —
Sutu havasalföldi vajda három rendelete a legeltetés ügyében.
ívrétü (16X24 cm. szedéstükríí) 5 sztl. lapnyi, kezdőbetűs nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 7917/1792 sz. a. küldött meg a
hatóságoknak. [Hochmeister Márton betűivel.]
Keltük: Bukurest, 29 August, 29 Septemvrie 1792. (Számmal.)
Aláírása : Ioan Mihail Konstandin Sutul Voevod Gospodin Zemli Vlaskoj.
Ezeket a rendeleteket a gubernium azért köröztette, mivel az erdélyiek
ősidők óta Havasalföldében legeltették juhaikat és marhájukat s így őket
közelről érdekelték.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1792. Kolozsvár.
[Pardon-generál al Impáratuluí Leopold II. dat dezertorilor.J —
II. Lipót császár generális-pardonja a szökevények részére.
Pátens-alakú (36*7 cm. széles szedésü) 32 sornyi szövegű, 2 kezdő
betűsnyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 7948/1792 sz. a. küldött
meg a hatóságoknak. [Hochmeister Márton betűivel.]
Incipit: De in mila . . . Preaináltat . . . Kelte: In Vienna, ín zioa
1 a lui Noemvrie 1792. (Számmal.) Nyomatott aláírása: Gróf Wallis Mihail.
A bűnbocsánat tíz hónapra szól s ha azalatt valamely katona-szökevény
nem tér vissza, szigorú büntetést igér.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

1792. Szeben.
SCURT IZVOD

pentru scrisorí. — A levélírás rövid forrása.

8-rétű 1 sztl. és 124 lapnyi, ó-szlovén nyelvből fordította és adta ki
a nemegycsült tanulók hasznára Eustatievics Dimitrie, az erdélyi nemegye
sült iskolák igazgatója. Szeben, Bárt Péter nyomdája. 1792. Ara fűzve 9 kr.
Czímlapján a már ismert pecsét: K. K. Normalschule.
Bibliográfia 555. száma,-349. I.
1792. Balázsfalva.
OKTOIH. — Nyolcz hangú énekeskönyv.
4-rétű 2 sztl és 424+196 lapnyi vörös-fekete (25 soros) nyomású,
czímlapja hátlapján damaszkusi Szent János képe, metszette: Dimitrie Finta.
Bővített IV. kiadás, nyomatott Bob János fogarasi vladika jóváhagyásával
Balázsfalván, a szeminárium nyomdájában, 1792.
Bibliográfia 556. száma, 349. I.
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1793. Balázsfalva.
Catavasier. — Imakönyv. Negyedízben nyomatott II. Ferencz császár
uralkodása idején, Bőbb
János fogarasi vladika
jóváhagyásával Balázs
falván, 1793.
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Anií dela XS. 1793.

8-rétű 2 sztl. és 432 lapnyi (7X12 cm. szedéstükríí) vörös-fekete (20
soros) nyomású. Czímlapja hátán Jézus fametszett! képe, készíté Petru P. T.
(Popovics Péter nyomdász.) A 276. lapon Szűz Mária képe, azután néhány
ismétlődő fejlécz; kezdőbetűi pirossal nyomtatva. A 391-ik laptól végigaz
egyházi naptár folytatódik, utolsó lapján virágos záródísz fejezi be a Numere
(számok) sorozatát, mely az 1 —1000 számokat jelző betűket tünteti
fel, de a megfelelő arabszámok nélkül.
Ó-tordai gör. kath. egyházé. — A Bibliográfia (559. sz. a.) csupán említi.
1793. Szeben.
MÁNA luí DAMASKIN. — Damaszkin keze.
Kis 8-rétü 4 sztl. és 74 lapnyi (hibásan számozott) könyv, először
nyomatva a görög-keletiek közönséges használatára. Szeben, 1793.
E könyvecske Kir Damaszkin rimniki püspök müve és czélja, megta
nítani olvasóját az ünnepek könnyű módon való kiszámítására. Bevezetését
Halmágyi János vikárius írta Szebenben, 1793 februárius 21-én.
Bibliográfia 565. száma, 354—355. I.
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1793. Balázsfalva.
POLUSTAV. — Imakönyv.
Kis 8-rétü 2 sztl. és 723 lapnyi-j-4 Ievélnyi vörös-fekete (19 soros)
nyomású, fametszetü kerettel, készíté: Sandul; képeit: Petru (Tipograful.1)
Bibliográfia 567. száma, 356. I.
1
Ebből az 1793-ik évből Popp egy balázsfalvi Horologiumot is idéz, de ez
ismeretlen ; Bibliográfia 562. száma.

1793. Kolozsvár.
[Regulamentul Guberniumuluí despre datoria slugilor cátrá domnii
si sfápánií lor.] — A gubernium szabályrendelete a szolgálóknak uruk
hoz és gazdájukhoz tartozó kötelességeiről.
ívrétü (14X24 cm. szedéstükrü) 32 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 3466/1793 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
[Hochmeister Márton betűivel.]
Incipit: IN NUMELE (diszes kezdőbetűkkel.) Dupá ce . . . Kelte:
Sau dat ín KIuj, in luna lui Iulii in 18. zile. Anul Domnului 1793. (Számmal.)
A cselédügyet ez 55 pontból álló szabályrendelet néhai II. József
1786 június 22-iki leirata értelmében rendezte, miután azt az erdélyi rendek
1792 kisasszony-havának 20-ik napján megnyílt országgyűlése jóváhagyta.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

1794. Szeben.
KÁR1NDARIU | Rumánesc. — Oláh naptár.
8-rétű, 24 Ievélnyi; az 1794-ik esztendőre. (Számmal.) Bari Péter szebeni nyomdája.
Bibliográfia 571. száma, 358. I.

1794. Szeben.
I S T O R I A | A ALEXANDRULU11 celuí maré din Makedonia, | si
aluí Darie din Per- [ sida inpáratilor. — Makedoniai Nagy Sándor és
Dárius császárok története.
8-rétű, 9 sztl. és 277-J-4 lapnyi; Bárt Péter szebeni nyomdája, 1794.
Jóváhagyta galántai gróf Esterházy János Nepomuk, miután (maga oláhul
nem tudván) Jerkovics Demeter, az erdélyi főkormányszék translatora aján
lotta elfogadásra. Maga a könyv szerzője (inkább fordítója) is Jerkovics,
a ki előszavában elmondja, hogy az oláh nemzetség nem emelkedhetik fel
tudatlanságából, mivel nincsenek történelmi munkái, melyekből okúihatna.
Néhai II. József császár ugyan sokat fáradozott azon, hogy valamelyes mó
don előmozdítsák nevelését s az ő akarata szellemében gróf Bánffy György
gubernátor is sokat tett ez ügyben, úgy, hogy immár oláh iskola is elég

348

VERESS ENDRE

lenne Erdélyben, de hatásuk kevés, bár fejlesztésükért a guberniummal
karöltve működik Adámovics Geraszim erdélyi püspök, Eustatievics Demeter
és Sinkai György, meg dr. Molnár (János), aki [1788-ban Bécsben meg
jelent] oláh nyelvtanával és egyéb könyveivel szolgálja az ügyet. Az oláh
nép ugyan nem igen töri magát e könyvek után, mégis abban a hitben,
hogy megjavul s ez a helyzet változni fog, maga is világra bocsátja
müvét s nemsokára mást is igér: a teremtés lényegéről s arról, miként
kerülhetjük el a rosszat, hogy kegyes életet élhessünk.
A könyv utolsó sorai szerint: nyomatott a szolcsvai Pántea Simon
költségén.
Bibliográfia 577. száma. 361—365. I .

1795. Szeben.
Bukoavna. — Abéczéskönyv.
8-rétü, 64 lapnyi; Bárt Péter nyomdája. Ismeretlen, de tartalmát
közölte a „Siebenbürgische Quartalschrift" 1797-iki V. k. 385. 1.
Bibliográfia 584. száma, 374. I.

[1795. Szeben]
INSTIINJARE. — Értesítés.
Kis 8-réttí, 5 szti. levélnyi. A tervezett Erdélyi oláh nemzetség filozófiai
társasága „Vestiri Filosofesti si Moralicesti" ez. könyvkiadó-vállalat felhívása,
melyből hetenként 2—2 íves füzetnek kellett volna megjelennie.
Bibliográfia 589. száma, 376. I.
1795. Szeben.
PILDE F1LOSOFESTÍ. — Bölcsészeti példák.
8-rétü, 1 sztl. és 112 lapnyi; nyomatott II. Ferencz császár napjaiban
Adámovics Geraszim erdélyi görög-nemegyesült püspök jóváhagyásával,
Bárt Péter nyomdájában, 1795. Utolsó sorai szerint új [paraszt] görögből
fordították és szedték, nyomtatták: szebeni Dir Mihály, meg a rimniki püs
pökségből való Radul.
Bibliográfia 590. száma, 376. I.
1795. Szeben.
Viata si Pildele preaínteleptuluí Esop. — A bölcs Aesopus élete
és meséi.
8-rétü, 7Va ívnyi; Bárt Péter nyomdája; Aesopus 111 meséjével.
Ismeretlen, de czimét közli a „Siebenbürgische Quartalschrift" 1797-iki
V. k. 384. 1.
Bibliográfia 581. száma, 376. I.
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1795. [ K o l o z s v á r ]
[Porunca ímpáratuluí Francisc II. contra militarilor neascultátorí din
varmegia Hinidoriei.] — II. Ferencz császár parancsa a hunyadmegyei
engedetlen limitaneus katonák ellen.
ívrétü (16X27 cm. szedéstükríí) 7 sztl. lapnyi kezdőbetűs nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 2245/1795. sz. a. küldött meg a
hatóságoknak. 1 [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: N O I . . . Din mai m u l t e . . . Kelte: In Vienna AustrieT, in 3
zile a Lunii luí August 1795.
A rendelet kemény büntetést igér a szélybéli katonáknak, a kik immár
Hátszeg városában is mindenféle ürügy alatt kivonják magukat a katonai
szolgálat alól.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Érdekes, hogy e rendelet magyar példánya nem könyv-, hanem pátens-alakban
jelent meg.
[1795. K o l o z s v á r ]
[Ránduiala Guberniumuluí contra tálharilor.] — A gubernium ren
delete a tolvajok ellen.
Pátens-alakú (33"5 cm. széles szedésű) 26 sornyi szövegű, díszes
kezdőbetűs nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszák 5554/1795 sz. a.
küldött meg a hatóságoknak. [Hochmeister Márton betűivel.] Az előbbi
lapon kicsinyített hasonmásban is bemutatjuk, hogy egyúttal a nyomda
betűit is megismerhessük.
Incipit: IN NUMELE PRE ÍN . . . Din mai m u l t e . . . Kelte: In KI u j
ín luna lui Septemvrie ín 28. de zile 1795. (Számmal.) Aláírásai: BANFI,
Gubernátor. -— Dávid Sikel, kant[ellariu.] — Dávid Vaina, sekret[eriu.]
A rendelet az Erdély déli határ-vármegyéiben módfelett elszaporodott
tolvajok kiirtására minden elfogott tolvaj után 100, agyonütött után 50 rénes
forint jutalmat igér s kijelenti, hogy azok, kik a tolvajoknak szállást adnak s
hollétüket eltitkolják: keményen meg-büntettetni, sőt életükkel is adózni fognak.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1795. Balázsfalva.
BIBLIA. — Biblia. •
ívrétű, 10 sztl. és 894-f-246 kéthasábos lapnyi; nyomatott II. Ferencz
császár uralkodása idején Bőbb János fogarasi vladika jóváhagyásával a
balázsfalvi mitropoliában, 1795-ben, a szeminárium nyomdájában.
Előszavában Klain Sámuel balázsfalvi ieromonah elmondja, hogy a
Biblia oláhul ugyan 1688-ban Bukurestben már megjelent, de nehézkes for
dításban és sokszor érthetetlen nyelvezettel; a mellett nagyon ritka is. Ezért
már Aaron Pál fogarasi vladika is hozzáfogott új fordításához, de müvét
nem fejezhette be s kéziratából sok el is hányódott. Kiegészítése helyett
czélszerűségi szempontból az egészet maga fordította le újból s miután
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kéziratát Bob püspök — több tudós ember segítségével — betüről-betüre
összehasonlította eredeti görög szövegével és korábbi oláh fordításával s az
egyes részek elé rövid tartalmát is kiírta, most teljesen jelenik meg (az ó- és
újtestamentom együtt), bár érzi, hogy némely része most is homályos.
Külön levélben menti a nyomdász is hibáit s végső soraiból meg
tudjuk, hogy az 1793 november 1-én megkezdett nyomtatást 1795 novem
ber 15-én fejezte be Gherman ieromonah.
Bibliográfia 595. száma, 380-382. I.

1795. [Kolozsvár]
Consignatio | Specifica Omnium Plantarum, quae in magnó houe
Prin- | cipatu sponte sua crescunt. (Oláhul is.)
ívrétü (14X24 cm. szedéstükrű) 7 sztl. lapnyi hivatalos kiadvány, mely
az erdélyi főkormányszék „Opinio deputationis regnicolaris systematicae in
cameralibus et commercialibus ordinate circa promotionem agriculturae,
manufacturarum, commerciique Transylvanici deprompta" ez. nagy müve
mellékleteként jelent meg és (Neustádter Mihály erdélyi protomedikus össze
írásában) latin, német, magyar és oláh nyelven hasábosán közli a növények neveit.
Nyelvtörténeti szempontból rendkívül becses, mert 222 növény régi
nevét menti megatudomány számára, de jellemző, hogy azért tudós összeirójuk
8 növénynek magyar és 39-nek oláh nevét nem tudta megnevezni, vagy
megcsinálni.
Nagyszebeni báró Brukenthal múzeum.

1796. Szeben.
ALEGERE | din toatá | PSALT1REA. — Válogatott zsoltárok.
12-rétű 8 sztl. és 92 lapnyi, vörös-fekete nyomású; Kir Neofit Peloponisios görög müvéből oláhra fordítva, az erdélyi főkormányszék enge
délyével nyomatott Bárt Péter szebeni nyomdájában.
Bibliográfia 597. száma, 384. I.

1796. Balázsfalva.
ALFAV1T—sau | BUKOAVNÁ. — Ábéczéskönyv.
8-réttí, 40 lapnyi; az oláh iskolák hasznára latin, német, magyar és
oláh nyelven nyomatva a balázsfalvi szeminárium nyomdájában.
Bibliográfia 398. száma, 385. I.

1796. Balázsfalva.
TEOLÓGIA MORALICEASCÁ. — Morális teológia.
4-ré'tü 2 kötet, 2 sztl. és 303 meg 1 + 3 7 0 lapnyi; a II. kötet czíme:
KARTEA A DOAO J A Teologiei Móra-1 licestí. Nyomatott II. Ferencz
császár uralkodása idejében, Bőbb János fogarasi vladika jóváhagyásával
Balázsfalván, 1796.
Előszavát maga a szerző: Klain Sámuel balázsfalvi ieromonah írta.
Bibliográfia 600. száma, 385—386. I.
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1797. Buda.
ABC | sáu | BUCAVNA. — Ábéczéskönyv.
8-rétü 103 lapnyi latin-betüs, oláh-német czímlappal; az egyetem
betűivel. Ára fűzve 6 kr.
Elől a nyomda Mária Teréziától nyert privilégiumának latin szövege:
Bécs, 1779 november 5. (Ellenjegyezték: gróf Eszterházy Ferencz és Csathó
Ádám.) Végén oláh-magyar-német vocabularium.
Bibliográfia 606. száma, 390—392. I.
1797. Szeben.
BUKOAVNA. — Ábéczéskönyv.
8-rétű 69 lapnyi, II. kiadás; Bárt Péter szebeni nyomdája. Ára kötve 10 kr.
Bibliográfia 607. száma, 393. I.
1797. Szeben.
Kálindar. — Naptár. — Bárt Péter nyomdája. Ismeretlen, de bő ismer
tetését közölte a „Siebenbürgische Quartalschrift" 1797-iki V. k. 376—384.1.
Bibliográfia 608. száma, 393. I.
[1797.] Szeben.
AHILEFS | LA SKIRO. — Kir Metastasio müve. (Utána: Istoria
lui Sofronim.)
8-rétü 5 sztl. és 120 lapnyi, 4 rézmetszetű képpel, görögből fordította
1797-ben Bukurestben Jordake Slátinean vel-paharnik; nyomatta Hochmeister
Márton szebeni nyomdája. — Ismertette a „Siebenbürgische Quartalschrift"
1798-iki VI. k. 80—89. 1.
Bibliográfia 611. száma, 394. I.
1797. [ K o l o z s v á r ]
PUNKTUMURÍ iNDREPTÁTOARE. — Útbaigazító pontok.
ívrétü (14X26 cm. szedéstükrü) 22 sztl. lapnyi (1—6 ívjelzésíí) nyom
tatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 6800/1797 sz. a. küldött meg a
hatóságoknak. 1
Tartalmazza az erdélyi szász székek és districtumok joghatósága érde
kében 1797 szeptember 2 22-ikén kelt udvari rescriptum 11 pontból álló
szövegét,3 melyet a gubernium Kolozsvárt, 1797 október 13-án adott ki;
meg Estraktusul
külön czím alá fogva a szász városok közönségét illető
1795 június 22-iki és 1797 szept. 22-iki udvari leíratok 13 paragrafusát.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Jellemző, hogy e rendelet német példánya kivonatosan (csak három lapon)
jelent meg.
2
Sajtóhibával Dekemvrie van szedve.
3
Ezek a pontok német példányából hiányzanak.
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1797. [Kolozsvár.]
[Pardon generál ímpárátesc dat dezertorilor.] — A katonaszökevé
nyeknek adott császári generális-pardon.
Pátens-alakú (38 cm. széles szedésű) 28 sornyi szövegű koronás kezdő
betűs egyleveles nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 167/1797.
sz. a. küldött meg a hatóságoknak. [Bárt. Péter betűivel.]
Incipit: PREA... Intálegánd... Kelte: Vienna, in 1 Dekemvrie 1796.
A visszatérni akaró szökevényeknek a császár 1797 januárius 1-étől
október végéig terjedő időt enged, de azontúl szigorú büntetést igér.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1797. Szeben.
G R A M M A T I K A | ROMÁNEASCA. — Oláh nyelvtan.
8-rétü 218-j-l lapnyi; nyomatott a felsőbbség engedélyével Verzé
Radu hosszúfalúsi pap költségén Bárt Péter szebeni nyomdájában 1797-ben.
(Számmal.)
A könyv szerzője Tempé Radu, az erdélyi nemzeti nem-egyesült
iskolák igazgatója, a ki Szebenben kelt 1797 deczember 4-iki előszavában
kijelenti, hogy szándéka megtisztítani az oláh nyelvet a belekeveredett ide
gen elemektől s példákat sorol fel, miként lehet az ily szavakat újakkal —
általa alkotott szavakkal — pótolni; de törekvésében oly radikális, hogy nem
csak a magyar-német és szláv szavakat írtja, hanem még a latin származásúakat is így írja: soré, soare-; omeni, oameni-; duo, doá helyett.
Bibliográfia 612. száma, 394—397. I.
1798. [ K o l o z s v á r ]
[Pardon generál ímpárátesc dat dezertorilor.] — A katonaszöke
vényeknek adott császári generális-pardon.
Pátens-alakú (39 cm. széles szedésű) 25 sornyi szövegű egyleveles
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 37/1798 sz. a. küldött meg
a hatóságoknak. [Hochmeister Márton betűivel.]
Incipit: Ku numele... Din acea... Kdte: Vienna 18. Noemvrie 1797.
E rendelettel a bécsi haditanács az 1797 október 31-én lejárt jelent
kezési határidőt további hat hónappal meghosszabbítja.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1798. Buda.
DUCEREA DE MÁNÁ | KÁTRÁ | CINSTE. | Anleitung | zur | Rechtschaffenheit. — A tisztesség kézikönyve.
8-rétű 261 lapnyi; a kis (vagyis triviális) iskolák oláh gyermekei
számára rendelt olvasókönyv, baloldalán oláhul, jobboldalán németül; nyoma
tott Budán az egyetemi nyomdában, 1798. (Számmal.) Kötetlen 18 kr.
Első kiadása 1777-ben (s utána még más kettő) Bécsben jelent meg.
Bibliográfia 614. száma, 403. I.
Erdilyi Múzeum 1910. Új folyam V.
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1798. Szeben.
SFÍNTA | si | DUMNEZE1ASCÁ | LITURGIE. — Szent és istenes
liturgia.
4-rétíí 336 lapnyi vörös-fekete (24 és 35 soros) nyomású; II. Ferencz
császár és gróf Bánfi György gubernátor idejében, a gubernium engedélyé
vel nyomatott Bárt Péter szebeni nyomdájában. 1798. (Számmal.)
Bibliográfia 615. száma, 403. I.
1798. Buda.
RETORIKA. — Retorika.
8-rétü 296 lapnyi; először adatott ki oláh nyelven s nyomatott Budán,
a pesti kir. egyetem keleti nyomdájában. 1798. (Számmal.)
Előszavának kelte: Szeben, 1797 július 13-ika s az egész munkát írta
[Molnár János,] habár magát nem nevezi meg.
Bibliográfia 616. száma, 403—404. I.
1799. Szeben.
VIATA | luí | BETTOLDO, | si aluí | Bertoldino | fecioruluí luí; |
Dinpreuná si aluí | KAKASINO | Nepotuluí luí. — Bertoido és fia Bertoldino,
meg unokája Kakasino élete.
Kis 8-rétű 44 lapnyi; nyomatott Bárt Péter szebeni nyomdájában,
1799. (Számmal.)
Előszavában a névtelen fordító elmondja e mulattató olasz regény
rövid történetét s megnevezi szerzőit is.
Bibliográfia 618. száma, 410—411. I.
1799. Buda.
EVANOELIILE | la tóate | DUMINECSELE | si | SZÉRBÉTÓRILE
preszte tót anul. — Az esztendő minden vasárnapjára és ünnepére való
evangélium.
8-rétü 127 lapnyi; másodszor nyomatott Budán, az egyetem nyom
dájában, 1799-ben. (Számmal.) Az 1773-ban elhunyt Biró Dávid 1769-ben
megjelent fordításának új kiadása, ugyancsak latin betűkkel és magyar fonetikus
átírással. — Ismertette és czímlapját közli Dr. Siegescu József: A román
helyesírás története (Budapest, 1906.) 122. I.
Bibliográfia 620. száma, 413. I.
1799. [Kolozsvár.]
OTDATORINCIASCÁ (OFFITIAL1S.) — Hivatalos jelentés.
ívrétü ( 1 4 X 2 3 cm. szedéstükrű) 3 sztl. lapnyi
az erdélyi főkormányszék 4111/799 sz. alatt küldött
[Hochmeister Márton betűivel.]
A keltezetlen irat egy Londeckből való 1799
tudósítás nyomán azokat a borzalmas vérengzéseket
azon a vidéken a francziák elkövettek.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

nyomtatvány, melyet
meg a hatóságoknak.
április 4-iki hivatalos
sorolja fel, melyeket
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1799. Buda.
OBSERVAT1Í | de | LIMBARUMÁNEASCÁ. — Megjegyzések az
oláh nyelvről, Jorgovics Páltól.
8-rétű XVI és 93 lapnyi; a budai egyetemi nyomdában, 1799. (Számmal.)
A Joannovics József verseczi, karánsebesi, Iugosi és orsova-mehádiai
püspöknek ajánlott könyv előszavában szerző az oláh szavakat mint ama
római nemzet nyelvmaradványait mutatja be, melyből egy Július Caesar és
Augustus származott, kiknek nevei máig is benne vannak minden oláh
naptárban és egyházi műben. De mivel ettől a nyelvtől az oláh immár
nagyon eltért, felvett sok idegen elemével, latinizálja és arra buzdítja véreit
is. — Végén annak a három embernek a neve, kik e könyv nyomtatási
költségét fedezték.
Bibliográfia

621. száma, 413—416. I.

1799. Buda.
LOGIKA. — Logika.
8-rétíi 205 lapnyi; nyomatott Budán a pesti kir. egyetem keleti nyom
dájában. 1799. (Számmal.)
Baumeister müvének Klain Sámuel által 1781-ben végzett fordítása.
Bibliográfia 622. száma, 416. I.
1799. Szeben.
PSALTIREA. — Zsoltárkönyv.
12-rétü 1 sztl. és 354 lapnyi; két képpel; nyomatott II. Ferencz császár
idejében Bárt Péter szebeni nyomdájában.
Bibliográfia 623. száma, 416. I.
1800. Szeben.
LEGILE FIREÍ, | ITIKA Sí POLITIKA. - A természet törvényei.
Etika és politika.
8-réíű 428 lapnyi, két részből álló, két czímlappal, de folytatólagos
lapszámozással; Bárt Péter szebeni nyomdája 1800. (Számmal.)
Baumeister müvéből fordította Klain Sámuel.
Bibliográfia 625. száma, 417. I.
Í

[1800. Kolozsvár.]

ARUNKARE. — Elő-adás. — Entwurf.1
Ivrétü ( 1 5 5 X 2 3 cm. szedéstükrü) 2 lapnyi nyomtatvány, melyet az
erdélyi főkormányszék 2012/1800 sz. a. küldött meg (Kolozsvárit kelt 1800
márczius 13-iki külön kísérőlevéllel) a hatóságoknak.
A keltezetlen írat az 1800 februárius 6-iki udvari decretum alapján
ismerteti azokat a szenvedéseket, melyeket Szélső Austrianak, vagyis az u. n.
Brisgovai kerületnek lakosai a mostani franczia háború alatt kiálltak és a
keresztyének könyörületességébe ajánlja őket.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
A német példány e czimét igyekszik a másik kettő visszaadni s bár oláh
fordítása sem találó, még kevésbbé az a magyar.
1

25*
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1800. [Kolozsvár]
[Pardon-generál ímpárátesc dat dezertorilor.] — A szökevényeknek
adott császári generális-pardon.
Pátens-alakú (35 cm. széles szedésű) 32 sornyi szövegű egyleveles
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 5904/1800 sz. a. küldött
meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: PREA . . . Din multe instiinteri . . . Kelte: In Becí, in 25.
Maiü 1800. (Számmal.)
Ez újabb rendeletével a bécsi katonai hadvezetőség július 1-től szá
mított további 8 hónappal hosszabbítja meg a katonaszökevények jelent
kezésére kitűzött határidőt.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1800. [Kolozsvár.]
[Dojeneala Guberniumuluí cátrá locuitorí, ca sé se dea la cátánie.]
— A gubernium intelme a lakosokhoz, hogy menjenek katonának.
Pátens-alakú (36 cm. széles szedésű) 16 sornyi szövegű nyomtatvány,
melyet az erdélyi főkormányszék 6700/1800 sz. a. küldött meg a ható
ságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: IN NUMELE . . . Atat . . . Kelte: In Kluj ín 9. Julié 1800.
(Számmal.)
E felszólításra az a tapasztalat adott okot, hogy: a katonaságtól való
félelem és a fegyverrel való katonai szolgálatról képzelt irtózás a köznép
nek elméjét teljesen elfogta.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1800. Buda.
ISTORIE | OUNIVERSALÁ. — Egyetemes történet. I. kötet.
8-rétű XXXII + 436 + XXII lapnyi; nyomatott Budán, a pesti kir. egyetem
keleti nyomdájában, 1800. (Számmal.)
Miliőt (Signor Milot) lyoni akadémiai tag világtörténelmének ez ó-kori
első részét Millershaimi Molnár János kolozsvári akadémiai rendes tanár
és erdélyi szemorvos fordította oláhra Szebenben 1800 július havában.
Bibliográfia

626. száma, 417—418. I.

1800. Balázsfalva.
TRIODION. — Böjti énekeskönyv.
ívrétű 630 lapnyi vörös-fekete (kéthasábos) nyomású, fametszetű czímlappal, mely Popovics Péter nyomdász műve ; másodízben nyomatott II.
Ferencz császár uralkodása idején Bőbb János fogarasi vladika jóváhagyá
sával a balázsfalvi metropoliában.
Bibliográfia 629. száma, 420. I.
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1801. Szeben.
ISTORIE | despre | ARGIR | cel^ frumos, | si despre ELENA | cea
frumosá, si pustii|tá cráiasá. — A szép Árgirus és az elpusztított szép
Ilona királyné története.
12-rétü 104 lapnyi, nyomatott Bárt Péter nyomdájában, 1801. (Számmal.)
A felsőbbség engedélyével megjelent verses elbeszélés czímlapjának
további szavai szerint a benne rejlő mese tulajdonképpen annak történetét
mondja el, miként foglalta el Erdélyországot Traján a románság császára.
Előszavában aztán Barac János Popovics (a szebenmegyei) feleki nem
egyesült tanító bővebben is kifejti, hogy a kik az Árgirus királyfi magyarul
írt történetét 1 olvassák s azt hiszik, hogy az tiszta mese, csalódnak, mert
Árgirus maga Traján, az elpusztított aranyhajú leány pedig az aranyban
gazdag Erdély.2
Bibliográfia 631. száma, 421—422. I.
1
Árgirus királyfi és Tündér Ilona históriájának 1801 előtt három Budán meg
jelent (1763, 1770 és 1789-iki) kiadása ismeretes; mig 1711 előtti első kiadását Erdélyi
Pál találta meg és ismertette.
2
Újra megjelent Brassóban, 1809-ben.
1801. Szeben.
ACATHIST. — Imakönyv.
12-rétü XVII + 5 sztl. és 197 lapnyi; nyomatott végig latin betűvel
Hochmeister Márton szebeni nyomdájában.
Ezt a könyvet — a czímlapon is kitett — szádi Klain Sámuel lelkész,
balázsfalvi jeromonach írta s előszavában részletesen Icifejti az oláh nyelvnek
latin betűkkel való írásának elveit. Az lévén felfogása, hogy^ akként kell
újra irni, miként az ősök, a rómaiak mindent latinizál, a miért aztán ekként ír:
qváre, qvat, fiesteqvarui, ciné, chiar, ginere, muere, este; az idegen hangzójú szavakat pedig: shi, shátra.
Bibliográfia 633. száma, 425—429. /.
1801. Balázsfalva.
TEOLOOIE | DOGMATIKA, SI MORALICEASCÁ | despre Taine
Preste tot.1 — Dogmatikus és morális teológia. A szentségekről általában.
4-rétü 10 + 102 és 3 sztl. lapnyi, kéthasábos, keretes czímlappal;
nyomatott II. Ferencz császár és király idejében, Bőbb János fogarasi vladika
jóváhagyásával a balázsfalvi szeminárium nyomdájában, 1801. (Számmal.)
Klain Sámuel munkája.
Bibliográfia 634. száma, 429. I.
1
Utána még 15 sornyi szöveg.
1801. Balázsfalva.
TEOLOGIE . . . despre Taina Botezuluí etc. — Teológia . . . a
keresztség szentségéről.
4-rétű 6 és 109 lapnyi. (Mint a 634. sz. a. könyv czímlapján.) Klain
Sámuel munkája.
Bibliográfia 635, száma, 429—430. /,

358

VERESS ENDRE

1801. Balázsfalva.
TEOLOOIE . . . despre Taina Miruluí etc. — Teológia . . . a
konfirmálás szentségéről.
4-rétü 11 és 30 lapnyi. (Minta 634—645. sz. a. könyvek czimlapján.)
Klain Sámuel munkája.
Bibliográfia 636. száma, 430. L
1801. Balázsfalva.
TEOLÓGIA . . . . despre Taina Pocáianieí etc. — Teológia . . . .
a bűnbánat szentségéről.
4-rétü 39 és 287 lapnyi. (Mint a 634—636. sz. a. könyvek czimlapján.)
Klain Sámuel munkája.
i
Bibliográfia 637. száma, 430. I.
1801. Balázsfalva.
TEOLOGIE . . . . despre Taina Masluluí etc. — Teológia az utolsó
kenet szentségéről.
4-rétü 6 és 41 lapnyi. (Mint a 634—637. sz. a. könyvek czimlapján.)
Klain Sámuel munkája.
Bibliográfia 638. száma, 430. I.
1801. Balázsfalva.
TEOLOOIE . . . . despre Taina Preotieí etc. — Teológia . . . . a
papság szentségéről.
4-rétü 13 és 104 lapnyi. (Mint a 644—638. sz. a. könyvek czimlapján.)
Klain Sámuel munkája.
Bibliográfia 639. száma, 430. I.
1801. Balázsfalva.
TEOLOGIE . . . . despre Taina cásátorieí etc. — Teológia . . .
a házasság szentségéről.
4-rétü 14 és 266 lapnyi. (Mint a 634—639. sz. a. könyvek czimlapján.)
Klain Sámuel munkája.
Bibliográfia 640. száma, 430. I
1801. Szeben.
PSALT1REA. — Zsoltárkönyv.
12-rétü 1 sztl. és 382 lapnyi; Bárt Péter nyomdájában. 1801. (Számmal.)
Bibliográfia 641, száma, 431. I,
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1801. [Kolozsvár.]
[Pardon-generalimpárátescdatdezertorilor.] —A katonaszökevények
nek adott generális-pardon.
Pátens-alakú (37 cm. széles szedésü) 35 sornyi szövegű nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 9343/1801 sz. a. küldött meg- a
hatóság-oknak. [Hochmeister Márton betűivel.]
Incipit: IN NUMELE (csupa kezdőbetűkkel.) Prea ínáltatul . . . Kiélte:
In Beciű, ín 12. Oktomvrie 1801. (Számmal.)
A hadvezetőség a háborús idők miatti közlekedési nehézségek követ
keztében további négy hónappal, 1802 februárius végéig terjeszti ki a
katona-állításra és igazolásra való jelentkezés határidejét.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

1802. Szeben.
AKATISTUL Sí PARAKL1SUL | sfintei | KRUCÍ. — A szent kereszt
imádása.
4-rétü 4 0 - f l szil. lapnyi; görögből oláhra fordította brassói Nikolau
György s nyomatott Kir Hagi Konstandin Popp költségén Bárt János
szebeni oláh nyomdájában. 1802. (Számmal.)1
Ajánlja a fordító Poppnak Brassóban, 1801 július 15-én, utána meg
Tempé Radul ajánlja nyomtatásra (szintén hozzáintézett levélben) Szebenben, 1802 márczius 11-én.
Bibliográfia 643. száma, 432—433. I.
1
Szebeni 1797-iki kiadását Jorga idézi; Bibliográfia 605. száma.

1802. Balázsfalva.
APOSTOL. — Apostolok cselekedete.
ívréfű 1 sztl. és 258 lapnyi vörös-fekete (42 soros) nyomással, fameíszetü czimlappal, mely Sandái Tipograf müve; másodízben nyomatott II.
Ferencz császár idejében Bőbb János fogarasi vladika jóváhagyásával a
balázsfalvi mitropoliában.
Bibliográfia 644. száma, 433. I.

1802. Szeben,
KALENDAR | ROMÁNESC. — Oláh naptár.
4-rétű 14 levélnyi; Bárt János cs. kir. priv. szebeni nyomdájában.
A JuIian-féle ó-naptár után tartalmazza a Gergely-féle új (német) naptárt
is, meg egy fabulát. 1
Bibliográfia 646. száma, 434. I.
i Boritéka az utolsó lapján: a Bárt János könyvkereskedésében található oláh
könyvek jegyzéke.
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1802. Balázsfalva.
TEOLOGIE . . . despre Taina Euharistieí etc. — Teológia . . . az
Úrvacsora szentségéről.
4-rétű 24 és 448 lapnyi, csonka. (Mint a 634—640. sz. a. könyvek
czimlapján.) Klain Sámuel munkája.
Bibliográfia 648. száma, 434. I.
1802. Szeben.
ISTORIA | SINDIPIÍ | F1LOSOFULUÍ. - Sindipa bölcsész története.
Kis 8-rétü 2 sztl. és 140 lapnyi; nyomatott Pantea Simon kéltségén
Bárt János szebeni nyomdájában. 1802. (Számmal.)
A Bibliográfia 649. száma, 435. I.
1802. [Kolozsvár.]
[Pátens Impárátesc monetar.] — Császári pátens új váltópénz ügyében.
Pátens-alakú (36'5 cm. széles szedésű) 19 sornyi szövegű, 2 kezdő
betűs egyleveles nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 3178/1802
sz. a. küldött meg a hatóságoknak. [Hochmeister Márton betűivel.]
Ucipitx' NOI FRANCISK . . . Incá prin . . . Kelte: Vienna, 15.
Martié 1802.
Miután a 24 és 6 krajczáros pénz „járása" az elmúlt esztendő utolsó
napjával megszűnt 7 krajczáros váltani való ezüst pénzt bocsát ki a császár,
melynek markja 28 forint érő finomságú s ezenkívül 872 krajczáros fél
Márjásos pénzt is bocsát forgalomba, melynek egész birodalmában 8*/2
krajczár, 15 soldi legyen értéke, csupán Tyrolban 9 tyroli krajczár.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1802. Buda.
SFATUR1LE | A | ÍNTELEAGER1I | CEl | SÁNÁTOASE. — Az
egészséges értelem tanácsa.
8-rétü XVI+154 lapnyi; írta Obradovics Dositeí, szerb nyelvből
fordította dáko-román nyelvre Tichindea! Demeter nemzeti tanító és nyo
matott Budán, a pesti egyetem keleti nyomdájában, 1802. (Számmal.)
Előszavát a fordító Kis Becskereken, 1802 június 2-áról keltezi s
benne Martinovics Mihály temesvári püspöki theologia-fordító két 1784-ben
megjelent oláh müvét említi, melyek mindmáig ismeretlenek.
Bibliográfia

651. száma, 435—438. I.

1802. [Kolozsvár]
KUPRINDEREA PE SCURT j A Invátátureí
a celor ce dau
portit . . . — Extractussa azon oktatásnak, mely szerint az adót be kell adni.
ívrétü (14*5X24'5 cm. szedéstükrü) 6 sztl. lapnyi (s egy táblázat
mintával kiegészített) nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 6192/1802
sz. a. küldött meg 1802 július 1-én kelt (hasonló számú) utasításával a
hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
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1802. [Kolozsvár.]
TARIFFA . . . ía Kráiasca Hármintie dela Turnu rosu. — A VeresToronynál Iévo Királyi Harminczadi tarifía.
Pátens-alakú (29 cm. széles szedésíí) rovatos egyleveles nyomtatvány,
mely az 1801 november 2-iki felséges rendelést tartalmazza, de az erdélyi
főkormányszék úgylátszik késedelmesen foganatosította, mivel a példányun
kon olvasható hivatalos följegyzés szerint 1802 augusztus 4-én készült el
belőle minden nyelvűből 200 példány és csak 11133/1802 sz. a. küldetett
szét a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
A határon áthajtott emberek és állatok vámja 72—12 kr. közt
váltakozik benne.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1802. [Kolozsvár.]
[Pátens ímpárátesc monetar.] — Császári monetális pátens,
ívrétü (14 - 5X235 cm. szedéstükrű) 5 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 8426/1802. sz. a. küldött meg a hatóságoknak. 1
[Bárt Péter betűivel.]
Incipit: NOI FRANTISK (diszes kezdőbetűkkel. Fiind . . . Kelte:
Vienna in 15 August 1802. (Számmal.)
E rendelet szerint habár a 12 krajczáros pénz beváltási értéke augusz
tus 31-én megszűnik 1803 márczius 31-ikéig 7 krajczárban elfogadható
az egész monarchiában, azután pedig csakis ezüstértékében, belső valóra
szerint.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Hivatalos rájegyzés szerint minden nyelvűből 2000 példányt szállított a
nyomda 1802 szeptember 2-án.

1802. [Kolozsvár]
PÁTENS [monetar al Guberniumuluí.] — A gubernium monetá
lis pátense.
Pátens-alakú (35 cm. széles szedésü) 19 sornyi szövegű egyleveles
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 9332/1802 sz. a. küldött
meg a hatóságoknak. 1
Incipit: Din mai multe
Kelte: In Kluj 23 Septemvrie In Anul
1802. (Számmal.)
E rendelet összefügg az előbbivel s az a lényege, hogy mivel kitűnt,
hogy az emberek nem akarták a 12 krajczáros pénzt 7 krajczárért oda
adni, valóságos pénzszűke támadt s így a kormány kénytelen volt kihir
detni, hogy a 12 krajczáros darabot október 20-ikáig 10 krajczárral, azon
túl pedig november 15-ikéig 9 krajczárral váltsák be bankóczédulávaJ.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Hivatalos rájegyzés szerint minden nyelvűből 2000 példányt szállított a
nyomda 1802 szeptember 26-án.
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1802. [Kolozsvár.]
[Pátens impárátesc monetar.] — Császári monetális pátens.
ívrétü (15X24 cm. szedéstükrü) 5 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 10396/1802. sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
[Bárt Péter betűivel.]
Incipit: NOI FRANJISK (díszes kezdőbetűkkel) Mácar cá . . . Kelte:
Vienna in 12 Octomvrie 1802.
E rendelet 4 pontban szabályozza az aprópénz forgalmát és megtiltja
kivitelét s a vele való üzérkedést, mert noha ez esztendőben már sok
milliónyi új peták és u. n. 15 soldi 7 XJ2 krajczaros pénzt bocsátott ki a
kormány, alig maradt meg valami belőle, mert felülfizetés (agiotage) és
nyereségre törekedő speculatio tárgyává vált s nagyrészét külföldre vitték.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.

1803. [Kolozsvár.]
SKRIEREA A MISELUI STAT | A NORODULUI DIN EMS. —
Ems népének szomorú állapotáról.
ívrétü (15X24 cm. szedéstükrü) 3 sztl. lapnyi nyomtatvány, melyet
az erdélyi főkormányszék 344/1803. sz. a. küldött meg a hatóságoknak. 1
[Bárt Péter betűivel.]
Incipit: Intámplirile . . . Kelte: Dat in Beciű Dekemvrie 14. 1802.
(Számmal.) Aláírások nélkül.
Ismerteti azt a sok égést, mely Ems városát e háborús időkben
1777-től kezdve s főleg 1800 április 24-én — a huszárok istállójának
kigyúlása következtében — érte és általános támogatásra buzdít, mivel a
város azóta nem épülhetett még fel.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Hivatalos rájegyzés szerint 2300 példányt szállított belőle a nyomdász 1803
februárius 12-én.

1803. Szeben.
íntru . . . ALFAV1TA | SUFLETESC. — Lelki Ábéczé.
4-rétű 267 lapnyi; nyomatott II. Ferencz császár és gróf Bánfi György
gubernátor idejében a nem-egyesültek konzisztoriuma jóváhagyásával, hondoli Popovics János vikárius alatt, Bárt János nyomdájában. 1803. (Számmal.)
Bibliográfia 656. száma, 443. I.

1803. Szeben.
KALENDARÍ | Románesc. — Oláh naptár az 1803. esztendőre.
Kis 4-rétű 18 lapnyi, 14 fehér lappal; Bárt János priv. nyomdája.
Bibliográfia 658. száma, 444—445- l.

1
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1803. Szeben.
KATA VASIÉRT | Orecesc | si | Románesc. — Görög és oláh
imakönvv.
8-rétű 3 sztl. és 232 lapnyi vörös-fekete (27 soros) nyomású, a 44-ik
lapon túl csak oláhul; nyomatott II. Ferencz császár idejében a nem-egye
sültek konzisztoriuma jóváhagyásával, Bárt János szebeni nyomdájában
1803. (Számmal.) 1
Bibliográfia 659- száma, 445. l1
Egy balázsfalvi 1802-iki kiadását idézi Popp, de ismeretlen; Bibliográfia
547. száma.

1803. [Kolozsvár.]
[Pátens ímpárátesc monetar.] — Császári monetális pátens.
Pátens-alakú (34 cm. széles szedésű) 13 sornyi szövegű, egyleveles
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 2956—2957/1803. sz. a
küldött meg a hatóságoknak. [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: NOI FRANTISK AL DOILEA (díszes kezdőbetűkkel) De
Hpsá . . . Kelte: Vienna 28. Martié 1803. (Számmal.)
Arról szól, hogy a Bécs-városi bánko-czédulák közül az 50 forinto
sokat a kormány beszedeti és csupán június végéig fogadja el.

1803. Szeben.
ÍNVÁTÁTURÁ | . . . pentru | Facerea Rávaselor. — Tanítás . . .
szerződések . . . írására.
Kis 8-rétű 1 sztl. és 124 lapnyi; Bárt János nyomdája. 1803. (Számmal.)
Bibliográfia 661. száma, 445. L

1803. [Kolozsvár.]
ORÁNDUIALÁ. — Rendtartás. — Vorschrift.
ívrétű (14 X 24 cm. szedéstükrű) 4 sztl. lapnyi kezdőbetős nyom
tatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 8729/1803 sz. a. küldött meg a
hatóságoknak. [Hochmeister Márton betűivel.]
Incipit: Dupá care . . . Kelte és aláírása nincsen.
E fendelet a—g pontban szabályozza a katonaságnál és a szélybeli
katonai jurisdicíioknál a távollévő házas társnak halála meghatározása és a
másodszori házasodásra való engedelem-kérés iránti teendőket.
Erdélyi Nemzett Múzeum levéltára.
1804. Balázsfalva.
ÍNVÁTÁTURÁ KRESTINEASKÁ | sau | KATEKISMUL CEL MARÉ.
— Keresztyéni tanítás vagy a nagy káté.
8-rétü 2 sztl. és 150 lapnyi; harmadízben adta ki bővítve Vasilie
Nemes, a normális iskolák igazgatója, Bőbb János fogarasi vladika jóvá
hagyásával, a balázsfalvi szemináriumi nyomdában 1804.
Bibliográfia 667. száma, 449.1.
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1804. Szeben.
[Kuvánt pescurt despre ultuirea vársatulul de vacá.] — A tehén
himlő oltásáról.
8-rétű 63 lapnyi, irta Neustádter Mihály erdélyi protomedikus; Bárt
János szebeni nyomdájában, 1804. (Számmal.) Az erdélyi főkormányszék
német és magyar nyelvű kiadásban is megküldte 6318/1804 sz. a. a
hatóságoknak.
Trausch: Schríftsteller-Lexikon III. k. 19.1. — A Bibliográfia (669- sz. a. 450-l.)
csupán említi.
1804. Szeben.
PSALTIREÁ. — Zsoltárkönyv.
Kis 8-rétü 286 lapnyi; nyomatott II. Ferencz császár idejében Bárt
János szebeni nyomdájában, 1804. (Számmal.)
Bibliográfia 672. száma, 541.1.
[1804. Kolozsvár.]
INSTRUKTIE ADEKÁ : 1NDREPTARE. | ACEA CE TREBUE SÁ
FAKÁ KU FURÁTORIÍ | DE SARE. — A' Só-Praevaricatorokkal való
Bánás módgya iránt, ki-adott Útositás.
ívrétü (14 X 25 cm. szedéstükríí) 40 sztl. lapnyi (1—10 ívjelzésű)
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 4454/1804 sz. a. küldött
meg a hatóságoknak.1
Incipit: Cea In multe kipurí . . . Kelte: Vienna ín 16 Martié
Anul 1786. Aláírása nincsen.
A rendelet hat részből és 94 pontból áll, s keltéből ítélve II. József
intézkedéséből keletkezett, de életbeléptetésével — úgylátszik — a gubernium
nem igen sietett.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Magyar példányára 6651 szám van nyomatva.
1804. Buda.
EPISTOLA . . . ad . . . Joannem de Lipszky. — Sinkai György
levele Lipszky Jánoshoz. (Latinul.)
Kis 8-rétü VI + 9 lapnyi, egy tabellával; Budae. Typis Regiae
Universiíatis Pestanae. 1804.
Sinkai e levelében Lipszkyt sajtó alá adott magyarországi térképe
(Mappae Geographicae) nyomtatása alkalmából inti az oláh helységnevek
helyes írására, mivel azokat sokan hibásan írják latin betűkkel.
Aláírása szerint Sinkai „actualis corrector Typi Valachici penes R.
Typographiam Universiíatis Pestanae", előszavából pedig megtudjuk, hogy
immár 1774 óta adott ki munkákat és szolgálja az oláh irodalmat.
Bibliográfia 673. száma, 451—452. I-
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1804. Balázsfalva.
STRASTNIK. — Krisztus kínszenvedésének könyve.
ívrétű 1 sztl. és 218 lapnyi vörös-fekete (42-soros, kéthasábos) nyo
mású, fametszetü czímlappal; harmadízben nyomatott II. Ferencz császár
idejében, Bőbb János fogarasi vladika jóváhagyásával a balázsfalvi metropoliában, 1804.
Bibliográfia 647. száma. 452. L

1804. Balázsfalva.
TEOLOGIE | DOGMATIKA. — Dogmatikus teológia.
Kis 8-rétü 3 kötet, 471, 402 és 478 lapnyi; a fiatal oláh klérus tanu
lására nyomatott Bőbb János fogarasi vladika jóváhagyásával a balázsfalvi
szeminárium nyomdájában.
Fordította ifj. Kaian Demeter teológiai tanár, több társával.
Bibliográfia 675. száma, 452—455. I.

1805. Brassó.
PATIMILE, | si MOARTEA a D o m n u l u í . . . Is. Hs. — Krisztus
urunk szenvedései és halála.
Kis 8-rétü 2 sztl. és 432 lapnyi, versekbe foglalta Aaron Vasilie
ügyvéd; nyomatott Kir Bogics Kostandin költségén Schobel György
brassói nyomdájában. 1805. (Számmal.)
Előszavának kelte: Szeben, 1804 október 29.
Bibliográfia 676. száma, 454. I.

1805. Balázsfalva.
KARTE | DE ÍNVAJÁTURÍ KRESTINÉSTÍ. — Keresztyéni tanítások
könyve.
4-rétfi 3 kötet; 4 + 4 5 8 , 4 + 4 1 8 és 4 + 4 5 1 lapnyi; a világ hiába
valóságairól s az ember kötelességeiről a Szentírásból kiszedve s oláh nyelvre
fordítva kiadta Bőbb János fogarasi vladika; nyomatott a balázsfalvi sze
minárium nyomdájában. A II. kötet czimlapján 1806 látható és úgylátszik
a III. kötet után nyomatott.
Bibliográfia 677. száma, 454—455. I.
1805. [Brassó.]
Bukoavná. — Ábéczéskönyv.
8-réttí 5 ívnyi; nyomatott Kir Bogics Kostandin költségén Schobel
György nyomdájában.
Gross: Kronstadter Drucke 933- sz. nyomán a Bibliográfia 678. száma, 455.1.

1805. Szeben.
CEASOSLOV. — Horologium.
Kis 8-rétü 2 sztl. és 36.5 lapnyi; nyomatott (kétféle betűvel) II.
Ferencz császár idejében Bárt János szebeni nyomdájában; 1805. (Számmal.)
Bibliográfia 679. ssáma, 455- l-
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1805. [ K o l o z s v á r ]
[Poruncá impáráteascá contra cálcáreí oránduialelor celor pentru
betesugur! alipitoare.] — Császári parancs a ragadó-betegségek iránt
kiadott rendszabások általhágása esetére.
ívrétü (14X24 cm. szedéstükrü) 6 sztl. kezdőbetűs nyomtatvány,
melyet az erdélyi főkormányszék 5385/1805 sz. a. küldött meg a hatósá
goknak.
Incipit: NOI . . . Fiind cá . . . Kelte: Vienna, in 21. Maiü 1805.
(Számmal.)
A fontos rendelet 13 pontban szabályozza a ragadós betegségektől
való védekezés ügyét és oly szigorú, hogy pl. 10—20 esztendőkig tartó
rabsággal bünteti azokat, a kik a határon felállított tisztuló (Contumátz)
házat elkerülik vagy belőle megszöknek.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
i

1805. Buda.
DATORINTELE | A | SUBDATILOR ADECÁ SUPTPUSILOR, |
cátrá I MONARHUL | LOR. — Az alattvalók kötelességei uralkodójuk iránt.
Kis 8-rétü 3 sztl. és 53 lapnyi, az oláh nemzeti iskolák használatára
németből fordítva s bővítve kiadta Obrádovics Gergely, a bánáti katonai
nemzeti iskolák igazgatója és nyomatott Budán, a királyi magyar egyetem
nyomdájában, 1805. (Számmal.)
Bibliográfia 680- száma, 455—456. I-

1805. Buda.
M1NEUL. — Minia. Egyházi szertartáskönyv az esztendő napjaira.
ívrétű 12 kötet vörös-fekete (41—48 soros kéthasábos) nyomású,
minden hónap anyaga külön kötetben, melyeknek száma nem czimlapjaikon,
hanem az egyes íveken van jelezve, kezdve januáriuson, nem szeptemberen,
mint az eddigi egyházi év. A kötetek terjedelme a/ következő: Januárius
4 + 221 ; Februárius 6 + 140; Márczius 4 + 12Ő; Április 4 -f 120; Május
4 + 1 2 7 - ) - 3 ; Június 3 + 105 + 1; Július 3 + 1 5 0 ; Augusztus 4 + 1 4 7 + 4;
Szeptember 6 + 205 + 4; Október 3 + 175: November 3 + 1 9 1 és
Deczember 3 + 193 levél.
Ez a munka kétféle czímlapú kiadásban került ki a pesti egyetem
budai nyomdájából, hol 1804-ben, kezdték nyomni. A Magyar- és Erdély
ország számára szánt példányok czímlapján az olvasható, hogy lí. Ferencz
római császár és apostoli király idejében Stratimirovics István karlóczai
érsek és metropolita jóváhagyásával készült; míg az Oláhországnak szánt
példányokon ez a rész így hangzik: Készült Kir Dositei, Ungrovlahia
mitropolitája jóváhagyásával és János Konstandin Aleksandru Ipsilant oláh
országi vajda napjaiban Kir Josif argesi püspök buzgólkodásával.
Egyebekben a kétféle példányok teljesen egyeznek, csupán czímlapjaík
negyedik sorukban van az a kis változás, hogy az október—februáriusi
köteteken Filaret, a márczius—szeptemberiekén pedig Kesaríe rimniki
püspökök nevét találjuk, mint a kiknek 1780-ban megjelent hasonló mun
kájuk után nyomult ez a bővített s javított díszesebb budai kiadás. Elő-
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szavából megtudjuk egyébként, hogy ezt a kiadását Molnár János kolozs
vári akadémiai tanár, szemorvos kezdte nyomatni s el is készült négy
hónapi kötetével, a mikor könyörgésére József argesi püspök vállalta el
véghezvitelét, külön függelékben" tüntetvén fel sajtóhibáit.
Bibliográfia 668 és 681. száma, 450 és 456—461-1. — Hiányosan • A m. kir.
egyetemi nyomda czímjegyzéke 253. I.
1805. Buda.
Povátuirea | kátrá | Invátátura Sokoateí | saű | ARITMETIKA. — Tanács
adó a számvetés megtanulására.
Kis 8-rétíí 90 lapnyi; az oláh iskolák használatára készíté Obradovics
Gergely igazgató, Budán a pesti egyetem nyomdájában. 1805. (Számmal.)
Előszavából megtudjuk, hogy nyomtatási költségét Ruja Pál valahoillyr határezredi „Unterleiíenant" fedezte.
Bibliográfia 682. száma, 461—462. /. — Hiányosan: A m. kir. egyetemi nyomda
czímjegyzéke 253. I.

1805. [Brassó.]
Oktoih mic. — Nyolczhangú, kis énekeskönyv.
8-rétü 200 lapnyi; nyomatott Kir Bogics Katalin költségén Schobel
György nyomdájában.
Oross id. m. nyomán Bibliográfia 683- száma, 462. I.
1805. Kolozsvár.
ORTOGRAPHIA | LATINO | VALACHICA. -Alatin-oláh helyesírás.
8-rétü 10+38 lapnyi; nyomatott a kolozsvári református collegium
betűivel. Nyelvtani szabályait külön lapszámozással egy Gesnerből fordí
tott elbeszélés követi S. Ch. jelzéssel, a miből következtetve szerzőjéül
Sámuel (vagy Stephanus) Kőrösi-t gondolják.) Előszavának kelte: Kolozs
vár, 1805 május 26.
Bibliográfia 684. száma, 462-463- L
1
írásmódját ismertette Siegescu id. m. 199. 1.
1805. Szeben.
PENTIKOSTARION. — A húsvét és pünkösd közti 50 nap énekes
könyve.
ívrétíí 1 sztl és 362 lapnyi vörös-fekete nyomású (41 és 50 soros,
kéthasábos) nyomású; számos képpel, melyek közül a czímlapot metszette:
G. F. Nyomatott II. Ferencz császár idejében Bárt János szebeni nyom
dájában, 1805.
Bibliográfia 685- száma, 463. I1805. Szeben.
PSALTIREA. — Zsoltárkönyv.
4-rétü 230 lapnyi- nyomatott másodízben II. Ferencz császár idejé
ben Bárt János szebeni 'nyomdájában; a nyomdász előszava szerint rimniki (1779-iki) kiadása nyomán.
Bibliográfia 686. száma, 463. I.
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1805.

Buda.

ELEMENTA | LINGV/E | DACO-ROMAN^E | SIVE | VALACHICJE. — A dáko-román vagyis oláh nyelv elemei; latinul.
8-rétü 110 lapnyi, Sinkay György müve; Budae. Typis Regiae Universitatis Pestanae. 1805.
Előszavából megtudjuk Sinkaitól, hogy müvét azért adta ki újra,
mivel szádi Klain Sámuel, Tertina Mihály, perecseni Nagy László közre
működésével 1780-ban [Bécsben] megjelent első kiadása immár nagyon
ritka, habár utána 1788-ban müllersheimi Molnár János is adott ki|[Bécsben] egy oláh nyelvtant, Budai (Deleán) János consiliarius pedig egy
oláh-latin szótáron dolgozik.1
Bibliográfia 687. száma, 464—466. I. — Czimlapja hasonmását Id. Siegescu
id. in. 163. I.
i Ez azonban soha sem jelent meg.
[ 1 8 0 6 ] Szeben.
Aaroti Vasilie: Versuri veselitoare. — Tréfás versek, Aaron Vazultól.
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SIBII,
ín Tipográfia luí Ioann Bárt.

Értelme, magyarul: Tréfás [üdvözlő] versek Bőbb János fogarasi
vladika és ő cs. kir. Felsége belső államtanácsosa ő Excellentiája nevenap
jára. Szeben. Bárt János nyomdája.
8-rétü 16 (számokkal számozott) lapnyi (9X15 cm. szedéstükrű) mellé
kelt kiállítású keretes czímlappal. Hátlapján négy sornyi latin üdvözlővers,
aláírva: Michael Tertina, In Regiae Magno-Varadinensis Academiae ArchiGymnasio Humaniorum Litterarum Professor Publicus Ordinarius. — Azután,
a 3-ik laptól végig (csinos fejlécz alatt) verses oláh üdvözlet, aláirva:
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Sibií, 7. zile Januárié 1806. Vasilie Aaaron, Jurát in Marele Printipat al
Ardealuluí Prokurator.
Kezdete: Lucru foarte minunat | ín vis mie arátat j Astá noapte,
cum durmeam, | A fi rápit má vedeam | cátrá culmea Pindului | Pe ziduí
Parnasuluí | Sedeam pre piatrá cumplitá | ín patru cornurí cioplitá.
Tartalma szerint egy álmát mondja el benne a költő, mely szerint
a Parnassusra vitetvén ott találta Apollót arany koszorút tartván kezében,
melyről azt monda neki, hogy az Bőbb János püspökre vár stb.
Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára.
1806. [Kolozsvár.]
ÍNSTIINCEARE. — Értesítés.
4-rétíí 4 sztl. lapnyi kezdőbetűs nyomtatvány, melyet az erdélyi
főkormányszék 1158/1806 sz. a. küldött meg a hatóságoknak.
E keletnélküli nyomtatvány tulajdonképpen Hochmeister Márton
kolozsvári könyvkereskedő előfizetési felhívása következő czímtí kiad
ványáról :
M Jl 8 M H H A T <Z, 4 B 2 ' n B T 8p (2fi€CtIpíHí A MA H ACCHÍ, TApí UIH UIH tTBTBTOfW .fnOTpWí.
• A foi!8/'.8M Mtqieujsr &A %*'&»?!», iwfí HÍMAH A.KH nzpei^H ^e naMXH-r, UIH ^HH i c o -

IKfHIHSfH (fi nAt CTZ H i f i A*8TOf»rt UIH $OAOC8A lUEijr'rH A.HH npíSHIS KS 3 2

flí.HKOAlíe

Értelme, magyarul: Világosított tanítás a legolcsóbb, legerősebb és
legtartósabb tűzálló építés-mesterségről, mely csupán föld-falakból és szalma
fedélből áll. A közönség segítségére és hasznára, 22 ábrával.
A 3 részből álló könyv fejezeteiből megtudjuk, hogy a vályogtéglá
ból készült falakra rakott fedél neve Havaner s valóban tűzálló. — Ára
2 magyar forint, de megjelent-e ismeretlen.
A könyv — miként hasonmásunk mutatja — apró, új fajta, csinos,
gömbölyű betűvel van nyomva, mely most először tűnik fel e nyomtat
ványokon.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1806. [Kolozsvár.]
[Proclamatia fmpáráíuluí Francisc II. dupá pacea cu Napóleon.]
— II. Ferencz kiáltványa a Napóleonnal kötött béke után.
ívrétű (15X25 cm. szedéstükrü) 2 sztl. lapnyi kezdőbetűs nyomtat
vány, melyet az erdélyi főkormányszék 1503/1806. sz. a. küldött meg a
hatóságoknak. [Hochmeister Márton előbbi betűivel.]
Incipit: NOI . . . Pace am cástigat . . . Kelte: (német példánya sze
rint) Bécs, 1806 februárius 1.
A császár azt a gondolatot fejezi ki e népeihez intézett kiadványá
ban, hogy nem talál nagyobb boldogságot és dicsőséget a pihenés óráiban,
mint hogy atyja lehessen derék népeinek.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
Erdélyi Múteum 1910. Ú\ folyam V,

26
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1806. [Kolozsvár.]
DESPRE GENERAL PARDON. — Generális-pardon.
Pátens-alakú (34 - 5 cm. széles szedésü) 35 sornyi szövegű egyleveles
nyomtatvány, melyet az erdélyi főkormányszék 2613/1806. sz. a. küldött
meg a hatóságoknak.1 [Bárt Péter betűivel.]
Incipit: PREA . . . Kesaro . . . Kelte: ín Vienna ín a 2 zi Martié 1806.
E rendelettel II. Ferencz császár a katonaszökevények lejárt jelentke
zési idejét hosszabbítja meg május 1-től deczember utolsó napjáig.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
1
Hivatalos rájegyzés szerint a nyomdász 4700 példányt szállított belőle 1806
május 12-én.
1806. Buda.
Adplausus | . . . Samueli Vulkán | Graeco-catholico Epicopo | MagnoVaradineusi etc. etc.
4-rétű 8 lapnyi, háromnyelvű üdvözlő írat; Budae. Tipis Regiae
Universitatis Hungaricae. 1806.
Benne 2 oláh vers (G. S. de S.) Sinkaitól, 1 magyar vers, írója: a'
Pesti magyar Universitasban tanuló Ifiuság' nevében Marsinai Pap István,
Földmérő és 1 latin vers Farkas Konstantin jur. auditor emeritustól.
Bibliográfia 689- száma, 471. I.
1806. Buda.
KALENDARIU. — Naptár az 1806. esztendőre.
8-rétü, csonka; mellékletül Klain Sámuel „Istoria Románilor" ez.
művének 1—34. lapja; Budán, a pesti egyetem nyomdájában.
Bibliográfia 691- száma, 475—476- l1806. Brassó.
OROLOGION | adecá, | CEASOSLOV BOGÁT. — Horologium.
4-rétü, 4 sztl. és 616 lapnyi vörös-fekete (29 soros) nyomású, több
képpel; nyomatott I. Ferencz ausztriai császár idejében Bogics Konstandin
és János költségén a brassói kiváltságolt nyomdában 1806. (Számmal.)
Előszavát írta Stefanovics János brassói (bolgárszegi) lelkész.
1
Egy 1808-iki balázsfalvi kiadását Popp idézi; Bibliográfia 737. száma.

1806. Buda.
ISTORIA | LUKRURILE, si ÍNTÁMPLÁRILE | ROMÁNILOR. — Az
oláhok története.
8-rétű, 3 sztl. és 72 lapnyi, írta szádi Klain Sámuel lelkész, a pesti
egyetemi nyomda oláh czenzora és revizora; Budán, a pesti kir. egyetem
nyomdájában. 1806. (Számmal.)
Az 1806—1807-iki oláh naptárak mellékleteként jelent meg, de mivel
szerzője 1806 május 13-ikán meghalt, a 35-ik laptól kezdve Sinkai folytatta.
Bibliográfia 695. száma, 479—481- l-
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1806. Buda.
Instiintare. — Értesítés.
ívréíü 2 ívnyi, oláhul és németül hasábosán nyomtatva Budán a
pesti egyetem nyomdájában; Klain Sámuel „Dictionarium latino-valachicogermamco-hungaricum" ez. művének előfizetési felhívása, melyben máius
végére kérte az előfizetési díjak beküldését.
v
Bibliográfia 696. szúrna, 481—482. I.
1806. Buda.
DATORINTELE | SUPUSILOR. - Az alattvalók kötelességei.
Kis 8-rétü 59 lapnyi, az oláh iskolák használatára nyomtatta saját
költségén Budán, a kir. magyar egyetemi nyomda, 1806. (Számmal.) Kötetlen
10 krajezár.
1805-iki kiadásának bővített nyomata, czímlapján a magyar czímerrel
Bibliográfia 698. száma, 485. I.
1806. Szeben.
Evangelie. — Evangélium.
Ivrétíí 178 lapnyi, Bárt János szebeni nyomdájában; egyetlen példánya
sem ismeretes.
Bibliográfia 699. száma, 485. I.
1806. Buda.
ÍNVÁTÁTURÁ KRESTINEASCÁ. — Keresztyéni tanítás.
Kis 8-rétü 4 sztl. és 176 lapnyi; az oláh iskolák használatára nyom
tatta saját költségén Budán a kir. magyar egyetemi nyomda. 1806. (Számmal)
Bibliográfia 700. száma, 485—486. I.
1806. Buda.
. POVÁTUIRE | cátrá | ARITMETIKA. — Számvetéstan.
Kis 8-rétü 102 lapnyi; az oláh iskolák használatára nyomtatta saját
költségén Budán a kir. magyar egyetemi nyomda. 1806. (Számmal.) Kötetlen
12 krajezár.
Bibliográfia 701. száma, 486. I.

1806. Buda.
POVÁJU1RE | cátrá | EKONOMIA
mezei gazdaságra.

de KÁMP. — Tanácsadó a

Kis 8-rétü 223 -f- 15 lapnyi; az oláh iskolák használatára nyomatta
saját költségén Budán a kir. magyar egyetemi nyomda. 1806. (Számmal.)
Kötetlen 30 krajezár.
Bibliográfia 702. száma, 486. I.
26*
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1806. Szeben.
Psaltire. — Zsoltárkönyv.
PSALTIREA | Prorokuluí | si | ínpáratului | DÁVID. | Tipáritá | in
zilele prea luminatuluí, si | prea ínnáltatuluí | Inpárat | FRANCISKUS | AL
| DOILEA. | SIBIl, | ín Tipográfia luíjoann Bárt. | 1806. (Számmal.)
8-rétű (8X14 cm. szedéstükrű) 286 lapnyi, keretes czímlappal, hátán
Dávid király, 270 lapján meg Szűz Mária fametszetű képe, utolsó két lapja
nagyobb betűvel; egy fejléczczel és néhány kis kezdőbetűvel; nyomatott
Bárt János szebeni nyomdájában.
A büküllővári görög-katholikus
csupán emLti.

egyházé. A Bibliográfia

(704, száma, 486. I)

1806 Buda.
REGULELE | SKOLASTICESTÍ. — Iskolai szabályok,
8-rétű 32 lapnyi; a magyarországi s vele egyesült részek oláh iskolái
használatára nyomatta saját költségén Budán a kir. magyar egyetemi nyomda.
1806. (Számmal.) Kötetlen 5 krajczár.
Bibliográfia 705. szám, 486—487. I.
1806. Szeben.
SLUJBA, | LA | pomenirea celuí intru sfinti Párinteluí nostru | NIFON |
Patriarchul Tarigraduluí. — Szent Nifon konstantinápolyi patriarcha emlé
kezetének szertartása.
4-rétű 2 sztl. 56-j-4 lapnyi; görögből oláh nyelvre fordítva saját
költségén nyomatta Kir Josif argesi püspök Bárt János szebeni nyomdá
jában. 1806. (Számmal.)
Szent Nifon fejét és félkezét az argesi kolostor őrizvén, mivel ő
nincs felvéve a Minologion-ban nemrég kieszközölt ünnepeltetése emlékére
adta ki a püspök a szertartás menete leírását oláhul is.
Bibliográfia

706. száma, 487-488.

I.

1807. [Kolozsvár]
TIRKULARIU | Despre Banií de aramá cáte de 30 si de 15 Kráitari.
Karií sávor rán- | dui sá umble. | — Kerülő-levél a 30 és 15 krajczáros
réz-pénznek közönséges folyásban léjendő bocsáttásáról.
ívrétű (17-5 cm. széles szedésü) egyleveles nyomtatvány, melyet az
erdélyi főkormányszék 2688/1807 sz. a. április 16-án küldött meg a ható
ságoknak.
Incipit: ínáltatul ímpárat . . . Kelte: In Beciű. Aláírása nincsen.
E váltópénz forgalomba bocsátásával a rendelet szigorúan hang
súlyozza a vele való üzérkedés tilalmát, hivatkozván az 1802 október 12-iki
erre vonatkozó királyi pátensre is.
Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltára.
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1807. Szeben.
Perirea a doi Iubiti | adecá: | Jalnica intámplare | aluí | PIRAM si
TISBE. — Két szerelmes pusztulása, vagy Piram és Tisbe siralmas esete.
8-rétü 52 lapnyi (csonka) a nagyváradi püspöki könyvtárban; írta
Vasilie Aaron erdélyi ügyvéd és maga költségén nyomatta ki Bárt János
szebeni nyomdájában, 1807. (Számmal.)
Bibliográfia

709. száma, 492. I.

1807. Szeben.
AKATIST. — Imakönyv.
12-rétü 3 sztl. és 469+3 lapnyi vörös-fekete (20 soros) nyomású,
néhány képpel; először nyomatott Budán, a kir. egyetemi nyomdában. 1807.'
Bibliográfia 710. száma, 492. I.
1807. Szeben.
AKATIST. — Imakönyv.
12-rétü 2 sztl. és 499 lapnyi vörös-fekete (20 soros) nyomású, szent
Miklós arczképével; Bárt János szebeni nyomdájában. 1807. (Számmal.)
Bibliográfia 711. szám, 493. I.
1807. Buda.
KALENDARIU. — Naptár az 1807-dik esztendőre.
8-rétü, Moldován J. M. balázsfalvi kanonok könyvtárában; Budán, a
pesti kir. egyetem nyomdájában. Mellékletéül Klain Sámuel Istoria-jának
második része.
Bibliográfia 712. száma, 493. I. (Hiányosan ismertetve.)
1807. Buda.
KARTE DE MÁNÁ | pentru | Bine Oránduita j EKONOMIE. — A
jó gazdaság kézikönyve.
Kis 8-rétü 12 sztl. és 168 lapnyi az oláh szántóvetők hasznára szerb
nyelvből oláhra fordította 1805-ben Obradovics Gergely iskola-igazgató és
nyomatott Budán, a kir. magyar egyetemi nyomdában. 1807. (Számmal.)
Ajánlja a fordító Fogarasi Tamás lippai királyi kamaraispánnak (Oberchinez) Karánsebesen, 1806 januárius 1-én.
Biblografia 713. száma, 493-497.1. — Hiányosan: A m. kir. egyetemi nyomda
czímjegyzéke 293. I.
1807. Nagyvárad.
CARMEN | . . • Dominó | SAMUELI VULKÁN. —
4-rétü 8 lapnyi, a nagyváradi püspöki könyvtárban; nyomatott (sungtibus F. B.) Nagyváradon máramarosi Gottlieb Antal nyomdájában. Irta
Kováts Demeter gör. kath. másodéves theologiai tanuló abból az alkalom
ból, hogy Vulkán nagyváradi gör. kath. püspök felszentelése után szék
helyére visszatért.
Bibliográfia 717. száma, 498. I.
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1807. Brassó.
FLOAREA | DARURILOR. — Adományok virága.
Kis 8-rétíí 4 sztl. 173+2 lapnyi, másodízben nyomatott oláhul1 II. Ferencz
császár és gróf Bánfi György gubernátor idejében a nem-egyesült konzisztorium jóváhagyásával Bogics Konstandin és János költségén Brassóban,
Henning János priv. nyomdájában, 1807. (Számmal.)
Előszavát írta Stefanovics János Jerel brassói (bolgárszegi) lelkész.
Bibliográfia 718. száma, 498—499. I.
1
Első oláh kiadása ugyanis (görögből fordítva) 1700-ban a snagovi kolostor
ban jelent meg ; Bibliográfia 119. száma.
1807. Buda.
OGLINDÁ j arátatá | Omuluí íntelept. — Az okos ember elé tartott tükör.
8-rétíí 9 sztl. és 158 lapnyi; nemzete haladására írta 1801-ben Horga
(Popovics) Miklós, aradmegyei szöllősi görög-nemegyesült lelkész és nyo
matott Budán, a kir. magyar egyetemi nyomdában. 1807. (Számmal.)
Ajánlja szerző Avakumovics Pál aradi, nagyváradi, jenéi 1és halmágyi
görög-keleti püspöknek, valamint gyoroki Edlspacher Zsigmond cs. kir.
apostoli tanácsos, aranysarkantyús vitéz-, aradmegyei alispánnak. Az erkölcsi
irányú rajzokat itt-ott történeti elbeszélések vagy versek szakítják meg, így
pl. Világosvár történetéről, Pánkota, Borosjenő, Arad múltjáról; Alexandra
Pavlovna magyar nádornét sirató 1801-iki versek, stb.
Bibliográfia 720. száma, 500—502. I.
1
írva igy i Jenopoli.
1807. Balázsfalva.
DUMNEZEESTILE | LITURGIÍ. - Istenes liturgiák.
4-rétíí 2 sztl. és 204 lapnyi vörös-fekete nyomású, Krisztus képével,
a balázsfalvi érseki könyvtárban; nyomatott harmadízben II. Ferencz csá
szár uralkodása idejében, Bőbb János fogarasi vladika jóváhagyásával a
balázsfalvi szemináriumi nyomdában, 1807.
Bibliográfia 721. száma, 502—503. I.
1807. Buda.
POLUSTAV. — Imakönyv.
8-rétíí 2 sztl. és 6 8 3 + 4 lapnyi, vörös-fekete (kétféle betűs) nyomású,
2 képpel, a nagyváradi gör. keleti templom és a nagyszebeni érseki könyv
tárban ; nyomatott Budán, a kir. magyar egyetemi nyomdában 1807. (Számmal.)
Bibliográfia 724. száma, 503. I.
[1807.] Nagyvárad.
PROPEMTICON | Honoribus . '. . SAMUELIS VULKÁN. (Latinul.)
4-rétü 8 lapnyi verses, a nagyváradi püspöki könyvtárban; dicatum
a T. P V. C. abból az alkalomból, hogy Vulkán nagyváradi gör. kath. püs
pököt 1807 június 7-én Bőbb 1 János fogarasi püspök felszentelte; máramarosi Gottlieb Antal nagyváradi nyomdájában.2
Bibliográfia 725. száma, 504. I.
1
írva magyarosan így: Babb.
2
Popp följegyzése szerint hasonló jelent meg oláh nyelven is Balázsfalván ;
Bibliográfia 730. 1, De egyetlen példány sem ismeretes,
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1807 Brassó.
PSALTIREA. — Zsoltárkönyv.
4-rétü 4 sztl. és 320 lapnyi, Dávid király képével; bővített első
kiadása1 megjelent I. Ferencz ausztriai császár uralkodása idejében Kir
Bogics Konstandin és János testvérek költségén Henning János brassói
priv. nyomdájában. 1807. (Számmal.)
Utolsó lapján : Stefanovics János brassói lelkész és Barac János nor
mális tanító fáradozásával.
Bibliográfia 726. száma, 504. I.
1
Úgy értendő, hogy ez bővebb az eddigi szokásos zsoltárkönyveknél.

1807. Nagyvárad.
SALUTATIO . . . SAMUELEM VULKÁN. (Latinul.)
4-rétü 8 lapnyi verses, a nagyváradi püspöki könyvtárban; a gör.
kath. szeminárium részéről Vulkán püspök inauguratiója napján, 1807 június
29-én ó-naptár szerint; máramarosi Gottlieb Antal nagyváradi nyomdájában.
Bibliográfia 728. száma, 504—505. I.
1808. Szeben.
PAT1MA | si | MOARTEA |
Domnuluí si Mantuitoriuluí [
nostru | ISUS HRISTOS. —
Jézus Krisztus urunk szen
vedései és halála.
8-rétü VIII + 360 lapnyi,
fametszetü képekkel, melyek
közül egyet bemutatunk; Vasilie Aaron erdélyi ügyvéd ver
ses müve, melyet itt-ott javítva,
másodízben sokak költségével
nyomatott Bárt János szebeni
nyomdájában, 1808. (Szám
mal.)
Szebenben, 1808 márczius
25-én írt előszavában szerzője
elmondja, hogy müvének első
(1805-iki) kiadása teljesen el
fogyott s mivel főleg Oláh
országban és Moldovában kelt
el sok példánya, most újra ki
adja barátai könyörgésére, mi
vel verseit a templomokban
is nagy áhítattal hallgatják.
Bibliográfia 732. száma, 520—
522. I,

376

VERESS ENDRE

11808] Balázsfalva.
fNSTIINJARE | . . . . despre rádikarea | kapitulumulul ín Blaj. —
Jelentés a balázsfalvi káptalani ülés lefolyásáról.
8-rétü 1 sztl. és 80 lapnyi, nyomatott a balázsfalvi szeminárium
nyomdájában; Bőbb János fogarasi vladika jelentése klérusához 1 a káp
talan 1808 július 1-én tartott ülésén, Koszta István g-uberniumi tanácsos,2
id. Kaian Demeter és Efram Sirul beszédei kíséretében.
Bibliográfia 733. száma, 522-524. I.
1
Benne: Ménesi Ábrahám archidiakonus és Vajda Demeter kanczellárius.
2
Ez a beiktatásra Vájna Dávid guberniális secretarius kíséretében jött el.
1808. S z e b e n .
BUKOAVNÁ. — Ábéczéskönyv.
8-rétü 64 - j - 2 lapnyi, némely része görögül is; Bárt János szebeni
nyomdájában. 1808. (Számmal.)
Bibliográfia 734. száma, 525. I.
(3808 j Buda.
KALENDARIU. — Naptár az 1808-ik esztendőre.
8-rétü 20 levél, mellékletül Sinkai oláh krónikájának
nyomatott Budán, a kir. magyar egyetemi nyomdában.
Bibliográfia 735. száma, 525. I.

1—40 lapja;

1808. Buda.
EPITOMUL | sau | SKURTE [ ARÁTÁRÍ ( Pentru | Sánta Besearicá.
— A szentegyház rövid foglalatja.
8-rétü 8 sztl. és 80 lapnyi, papok és diakónusok számára fordította
Jíchindeal Demeter kisbecskereki lelkész; nyomatott Duka Kristóf grabácsi
kereskedő költségén Budán, a kir. magyar egyetemi nyomdában. 1808.
(Számmal.)
Ajánlja a fordító Avakumovics István temesvári, Iippai és becskereki
püspöknek.
Bibliográfia 738. száma, 526—530- U — Hiányosan: A m. kir. egyetemi nyomáa
czímjegyze'ke 254. I.
1808. Brassó.
FLOAREA | DARURILOR. — Adományok virága.
8-retü 4 sztl. és 172 - j - 1 lapnyi, előbbi (1807-iki) kiadásának majd
nem betűszerinti új lenyomata; másodízben nyomatott Herfurt Frigyes
brassói priv. nyomdájában. 1808. (Számmal.)
Bibliográfia, 740. száma, 531. I.
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1808. Buda.
FUNDAMENTALNÍCE | LEOÍ | PENTRU | GRANITA | MILÍTÁREASCÁ j al | Karlstadulul, Varasdinuluí, Banatuluí | Slavonieí, si a
Bánatuluí. — Károlyváros, Várasd, Szlavónia és a Bánát katonai határ
őrvidékének alaptörvényei.
ívréttí 6 0 + 1 lapnyi, Budán, a magyar egyetemi nyomdában. 1808.
(Számmal.)
A 155 pontból álló szabályzatot I. Ferencz ausztriai császár 1807
augusztus 7-én kelt decretuma előzi meg.
Bibliográfia 743. száma, 532. I.
1808. Buda.
ADUNARE | DE | LUKRURÍ | MORALICEST1. — Erkölcsös dol
gok gyűjteménye.
8-rétíí 12 sztl. és 104 lapnyi, összeszedte Obrádovics Dositeí és
dáko-román nyelvre fordította Tichindeal Demeter kisbecskereki lelkész.
I. rész. Budán, a kir. magyar egyetemi nyomdában. 1808. (Számmal.)
Ajánlja a fordító Obrádovics Gergelynek, a temesvári iskolák tisz
teletbeli igazgatójának.
Bibliográfia 744. száma, 532—534. I.
1808. Szeben.
Oktoih mic. — Kis énekeskönyv.
Csonka czímlapja alsó felén: Tipáritusau cu keltuiala luí Simeon I
Pántea din Sálcio. | SIBII, | ín Tipográfia luí Joann Bárt. | 1808. (Számmal.)
8-rétü (8 X 14 cm. szedéstükríí) 350 — arabszámmal számozott
lapnyi csonka; keretes czímlapja szegletében a Barthék kiváltságát alkotó
koronával, benn néhány művészi fejléczczel és záródiszszel, meg a Bartnyomda ismert csúnya kis kezdőbetűivel; nyomatott a szolcsvai Pántea
Simon költségén és (a 3. lapon olvasható külön czím szerint) sajtó alá
rendezte Kukuzel János.
Nagyludasi gór. keleti egyházé. — A Bibliográfia (745. száma, 534 l.)
csupán említi.
1808. Balázsfalva.
PENTIKOSTARION. — A húsvét és pünkösd közti 50 nap
énekeskönyve.
ívrétű 1 sztl. és 212 lapnyi vörös-fekete (40 soros, kéthasábos) nyo
mású, czímlapszövege fametszetíí rajzban; nyomatott másodízben fszebeni
1805-iki kiadása után] a balázsfalvi szemináriumi nyomdában. 1808.
Bibliográfia 746. száma, 534—535. I.
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1808. Balázsfalva.
POLUSTAV. — Imakönyv.
Kis 8-rétü 2 sztl. és 6 8 3 + 4 + 1 2 lapnyi vörös-fekete (19 és 23
soros) nyomású; a nagyváradi püspöki könyvtárban; nyomatott Bőbb
János fogarasi vladika jóváhagyásával Balázsfalván, 1808.
Keretes czimlapja és képei 1793-iki balázsfalvi kiadása szerint.
Bibliográfia 747. száma, 535. I.
1808. Buda.
PSALTIREA. — Zsoltárkönyv.
8-rétü 8 sztl. és 224 lapnyi, rézmefszetü képpel (Binder se.) Nyo
matott Budán, a magyar egyetemi nyomda költségén, 1808. (Számmal.)
Kötetlen 1 frt 30 kr.
Bibliográfia 749. száma, 535. I.
1808. Buda.
HRONIKA | ROMÁNILOR | si | A MAÍ MULTOR NEAMURÍ. —
Az oláhok és más népek története.
8-rétíí 80 lapnyi, sok ezer szerzőből 34 év alatt merített adatokból
írta dr. Sinkai György, a pesti kir. magyar egyetemi nyomda könyvrevizora;
a megnevezett nyomda költségén nyomatni kezdetett 1808-ban. (Számmal;
41—80. lapja az 1809-re szóló naptár mellékleteként jutott forgalomba.)
Az oláhok történetének e legelső összefoglaló kézikönyve (vagy
helyesebben krónikája) a Kr. u. 84. esztendővel kezdődik s itt még csak
264-ig terjed; de szerzője később befejezte és három kötetben egész
1739-ig felvitte.
Bibliográfia 751. száma, 536—537. I.
1808. S z e b e n .
SYNOPSIS | adecá | KUPRINDERE ÍN SCURT | aceí vek? si
aceí noáo Scripturí | adecá a | BIBLIEÍ. — A régi és az új írás, vagyis
a biblia rövid foglalatja.
Kis 8-rétü 1 sztl. és 167 lapnyi (csonka) új nyomata 1791-iki szebeni
kiadásának; Bárt János szebeni nyomdájában, 1808. (Számmal.)
Bibliográfia 752. száma, 537. I.
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z ekképpen egyenkint ismertetett újabb hazai oláh művek tanúsága
szintén nagyon érdekes. Ám ennek méltatásában el kell választanunk
a könyvet az egyleveles, illetve hivatalos nyomtatványtól.
Könyvészetünk első három darabja : egy káté, naptár és ábéczéskönyv - - 18 esztendei időközben — s Magyarország három külömböző,
egymástól távoleső vidékén látott napvilágot; de bár közszükséget pótolt,
mindenik helyen hatás nélkül maradt. Elmaradottságából az oláhságot az
unió által a görög-katholikus egyház emelte ki, hiszen papjaikon kivül a
nép írni-olvasni nem tudott s hazánk minden oláhlakta vidékére illett
az, a mit saját híveiről Joánnovics Vidák Vincze temesvári görög-keleti
püspök mondott 1765-ben, hogy „olyan 80 esztendős öregek is vannak
köztük, kik esketésen kivül soha templomba nem járnak és erkölcseik
ben hasonlók a vadállatokhoz". E vadságról csakis az egyház és iskola
szoktathatta le a népet, meg az, a mi e kettőnek eszköze volt: a nyomda.
Ennek tudatára Aaron Péter Pál erdélyi görög-katholikus érsek (vladika)
ébredt, midőn 1750 elején olih nyomdát állít fel a balázsfalvi érseki
udvarban, a szentháromsági monostor falai közt s megkezdi az oláh
egyházi könyvek nyomtatását, a mire másfél évtized múlva egy második
nyomdát is alapítanak. Munkájához minden mesterembert szívesen látott,
a milyet éppen talált. így dolgozik havasalföldi oláh és szebeni szász
szedő mellett a magyarországi Becskereki Mihály és Endrédi János, a
ki az illusztrácziókat metszi. Aaron püspök nyomában haladnak utódai
is: Maer, Bőbb és a többiek. De kedvez nekik a felvilágosodás kora s
főleg II. József iskolaügyi rendelete is, melynek következtében Balázs
falván 1782-ben felállították az első állami oláhnyelvü normális iskolát.
Állami volt, mert az erdélyi főkormányszék fenhatósága alá tartozott és
tanítóit is az nevezte ki. így lett ez iskola első igazgatójává a Rómában
tanult sinkai Sinkai György Gábor, a ki paptársa, szádi Klain Sámuel
támogatásával rendkívüli irodalmi tevékenységet fejtett ki műveltségben
elmaradt faja érdekében s ketten valósággal megteremtőivé váltak az
oláh irodalomnak.
Hatásuk alatt a görög-keleti oláh egyház is társává szegődött ennek
a kulturális mozgalomnak, székhelyén, Szebenben, noha ott eddig (1783.)
mindössze egy ábéczéskönyv jelent meg. Helyzete előnyösebb is volt,
mert nem kellett nyomdát állítania, mivel kettő is ajánlkozott s beren
dezkedett cyrill-betűkre. Eleinte Hochmeister Mártonnál nyomatnak, de
már 1789-ben Barth Péter kap az egyháztól könyvei nyomtatására kivált
ságot, mely később fiára, Jánosra is átszállott. Ez időtől kezdve
Adámovics Geraszim erdélyi görög-nemegyesült püspök fejt ki nagy
buzgóságot az oláhság érdekében s mellette különösen Eustatievics
Demeter, iskoláik igazgatója. Működésükkel aztán annyira felkeltették az
olvasási kedvet, hogy nemcsak egyházi és iskolai könyveket nyomatnak,
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hanem világi, mulattató müvek kiadásával is megpróbálkoznak. Kezdték
(1794-ben) Nagy Sándor históriájával, a mit bölcsészeti példák gyűj
teménye, meg Aesopus meséi követtek, majd az olasz népies könyvek
egyik legkedveltebbje: Bertoldo és Bertoldino élete, hogy általa eljussanak
(1801-ben) a magyar népies irodalom legkedvesebb müvéhez, Árgirus
királyfi történetéhez, melyet Barac János magyarból már versben fordítod
le. Példája hatott, mert a verses müvet, mint az oláhoknál szokatlan
műfajt megkedvelték és Aaron Vazul erdélyi verses könyveinek olyan
keletje támad, hogy azokat még Oláhországban is keresik és árulják.
Az oláhság harmadik művelődési góczpontja Budán keletkezik, hol
szintén állami intézmény: az egyetemi nyomda vállalja a világosság és
tudás terjesztését. Keletkezésének már negyedik esztendejében kinyo
matja (1780-ban) oláhul a kátét háromféle kiadásban magyar fonetikával;
de ennek épp úgy nem volt hatása, mint az előzőleg (1769-ben) Kalo
csán (szintén magyar helyesírással) nyomatott oláh evangéliumnak; a mi
ket a nép nem szeretett meg s nem is tudott olvasni, hiába kapott
tanulására (1797-ben) abéczéskönyvet is. Ennek a hagyományos cyrillbetüvel nyomtatott könyv kellett s így jelennek meg ezidőtől kezdve
mind sűrűbben e nyomda oláh termékei. íróik délmagyarországi s főleg
erdélyi emberek, kivált millersheimi Molnár János kolozsvári akadémiai
tanár és szemorvos, a ki 1800-ban már világtörténetet adott ki. Mikor
aztán az oláh tankönyvek és egyébb munkák gondozását a nyomda már
nehezen győzte, felhívták 1804-ben Balázsfalváról Sinkait oláh korrek
tornak. Tudása, ízlése és kezenyoma meg is látszik az ezentúli kiad
ványokon, így jelenik meg az egyház szolgálatára egy ívrétű 12 köte
tes nagy Rituálé, mely alig egy esztendő alatt készült el kétféle czímlappal: külön a hazai s külön az oláhországi oláhság számára. Sinkai
mellé 1806-ban Klain is bekerül az egyetemi nyomdába „oláh cenzor
és revizor" czímmel s működését „Az oláhok története" megindításával
kezdte meg, melyet azonban — halálával — legelejétől (a 35-ik laptól)
Sinkai folytatott, nem kényszerűségből, hanem saját vallomása szerint:
34 esztendei kutatása alapján.
Ekként a budai kir. egyetemi nyomda 1808 végéig 36 oláh nyelvű
müvet adott ki 47 kötetben s nagyobbára saját költségén,1 a mivel
rendkívüli módon terjesztette a műveltséget és vált az oláhság művelő
désének fejlesztőjévé, mint egykor az erdélyi fejedelmek.
A budai egyetemi nyomdában jelentek meg egy más művelődési
körnek, a bánáti oláhságnak szellemi termékei is, mivel annak sem száma,
1

Hogy a m. kir. egyetemi nyomda termékeinek Baloghy-\i\<i 1882-iki id.
Czímjegyzéke mily hézagos és felületes, megítélhetjük abból is, hogy e 36 mű közül
csupán ötöt ismer és sorol fel — hiányosan 1
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sem ereje nem volt akkora, hogy külön nyomdát állíthatott volna, a temes
vári nyomda pedig (az 1765-iki könyv nyomatása után) úgylászik meg
szűnt s az 1771-ben keletkezett új nyomda meg ügyüket nem karolta
fel.1 Itt is az egyház áll a szellemi mozgalom élén, legalább erre vall
az, hogy Jorgovics Pál (1799-ben) oláh nyelvészeti müvét Joánnovics
József karánsebesi püspöknek ajánlja. Mellette buzgólkodott faja érdeké
ben : Tichindeal Demeter kisbecskereki tanító, Obradovics Gergely, a
bánáti katonai határőrvidéki iskolák igazgatója és Horga (Popovics) Mik
lós aradmegyei gör. kath. lelkész, néhány közhivatalnok és áldozatkész
kereskedő támogatásával, kik a megjelent művek ajánlását készséggel
elfogadták s nyomdaköltségüket is szívesen fizették.
E tevékenységével az oláhság hamar túlszárnyalta a többi hazai
nemzetiségeket, mert míg pl. a budai egyetemi nyomdában az első
oláh könyv 1780-ban jelenik meg, addig olasz nyelvű 1794-ben, szerb
1803-ban, görög csak 1825-ben, horvát 1827-ben, tót és rutén 1830-ban
követte.2
A fentieken kívül — egy pár váradi alkalmi nyomtatványt nem
tekintve
1805-ben egy új fókusban: Brassóban is jelenik meg oláh
könyv. Ez valamikor fontos helye, sőt bölcsője volt az oláh nyomtatás
nak, de aztán lehanyatlott s most a szellemi mozgalmat megint két oláh
kereskedő: a Bogics-testvérek indítják meg, a kik négy esztendő alatt
a 7 brassói nyomtatvány közül hatot maguk pénzén adtak ki.
Nagy mértékben fejlesztették az erdélyi oláhság nyelvét azok a
hivatalos (normális) rendeletek is, melyeket az erdélyi főkormányszék
már 1744-től kezdve oláhul is rendszeresen kinyomatott és szétküldött
az országban. Ezeket t. i. a hatóságok kifüggesztették vagy felolvastat
ták a népnek s így nyelvük még azokra is ráragadt, a kik ritkán vagy
éppen soha könyvet nem olvastak. Hatásuk pedig abban nyilvánult,
hogy ez ezernyi példányban elterjedt hivatalos nyomtatványokat a
gubernium külön oláh tanult tisztviselői fordították le, sokszor ugyan
azok, kik a világi irodalmat is művelték. Hiszen láttuk, hogy olyan kiváló,
tudós ember, mint Sinkai és Klain betüjavítók, csakhogy munkájukkal
fajuknak használhassanak; Nagy Sándor históriáját pedig épp egy fő
kormányszéki hivatalos fordító (translator) Jerkovics Demeter írja és
adja ki.
Az erdélyi főkormányszék négy nyelvű rendeleteinek oláh szövegét
eleinte Kolozsvártt és Balázsfalván nyomatta s csak 1784-től kezdve rend
szeresen székhelyén: Szebenben, a mikor az ottani két szász nyomdász
cyrill-betüré is berendezkedett. Ez így tartott 1790 végéig, midőn a guberi Legalább oláh kiadványát ezidőből nem ismerjük.
2 A m. kir. egyetemi nyomda id. Czímjegyzékenek adatai nyomán.
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nium székét Kolozsvárra tevén át, dikaszteriális nyomtatója, Hochmeister Márton is áthurczolkodott műhelye egyrészével.1 Ezentúl most
már Kolozsvárit nyomattákezeket a hivatalos rendeleteket, egész 1794-ig,
a mikor — a rendkívüli módon megszaporodott hivatalos akták kiadását
egy nyomda már nem győzvén — Barth Péter is kiváltságot kapott
nyomatásukra.2
Tartalmilag e rendeletek magyar szempontból is végtelenül érde
kesek és külön tanulmányt érdemelnek, kivált II. József utasításai, melyek
korát megelőző szabadelvüségét és páratlan nemes gondolkozásmódról
tanúskodó szivjóságát hirdetik, mivel velők is a népet fölemelni és
boldogítani igyekezett. Ámde méltatásuk feladatunk keretén kivül esik.
Meg kell azonban állapodnunk egy másik tárgynál: a dáko-romanízmus
eszméjénél, mely II. József alatt az oláhság minden góczpontjában fel
tűnik, a merre csak nyomdatermékük jelenik meg, erősen duzzasztván
vele a faji önérzetet, melyet irók keltettek fel az oláh népben is. Sinkai
adja ki 1780-ban, Bécsben és latinul — hogy minél többen értsék —
az oláh, szerinte: a daco-román nyelv elemeiről szóló művét s ugyan
csak ő írja ki nyiltan 1783-ban megjelent kátéja czímlapjára, hogy
azt „az oláh nemzeti iskolák" számára alkotta, a mit ezentúl meg
találunk a budai egyetemi nyomdában állami költségen kiadott oláh
könyveken is.3 Ez irány hatása alatt a kolozsvári Molnár János 1788-ban
kiadja (Bécsben) az első oláh nyelvtant; egy másik erdélyi tanító Tempé
Radu (1797-ben) pedig az oláh nyelvet tisztítja meg idegen elemeitől és
olyan írásmódot ajánl, mely a latin-gyökü szavakat is latinosan írja. Pél
dáját követte két évre reá az Erdélylyel határos Bánát írója: Jorgovics
és 1804-ben Sinkai az oláh helynevek helyesírásáról írt kis művével, a
mit aztán 1808-ban megindult nagy történeti munkájával, „Az oláhok
krónikája"-val széles körben vitt át a köztudatba, azzal is, hogy az
oláhok római kontinuitását hirdetve, történelmüket a Kr. u. 84-ik esztendeig
viszi vissza!
Ez rövid foglalatja munkánk adatainak, feltüntetni igyekezvén benne
— lehetőleg a czímlapok és bevezetések saját szavaival — mily hatá
sok alatt fejlődött az oláh irodalom és nyomdászat 1808-ig. Jól érezzük
vállalkozásunk hézagosságát, de munkánk így is teljesebb a Román
1
Hochmeister naplóföljegyzése szerint a gubernium 1790 november 24-én
hurczolkodott át Szebenből Kolozsvárra s vele ő maga is nyomda- és könyvkötő
felszerelésével és 6000 frt. értékű könyvraktárával 8 szekéren, iszonyú drága fuvarral,
amennyiben egy-egy szekérnek 100 forintot fizetett; Hochmeister íd. m. 53. 1.
2
Bartb első ily kolozsvári nyomtatványa 1795-ből való, de kiváltságát 1794-ben
kapta; Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története (Kolozsvár, 1896) 104. 1.
3
Egyébként a hazai német nyelvű iskolát is „Nationaischule"-nak nevezik ; a
m. kir. egyetemi nyomda id. Czimjegyzéke 171. I.
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Akadémia Bibliografia-jánál. Ezért nemcsak annak, hanem hazai könyvé
szeti műveinknek is kiegészítőjévé válik; hézagaikat pótolja1 és hibáikat
javítgatja,2 a bibliográfus pepecselő és sokszor nehéz munkálkodása köz
ben3 s hazánk egyik népfaja szellemi termékének leltárát nyújtva, egy
úttal az egész hazai irodalmat szolgálja és bővíti új könyvekkel s adatokkal!
Dr. Veress Endre.
1
Itt elsősorban Szabó Károly és Petrik bibliográfiájára, megSzinnyei „Magyar
irók élete és munkái" ez. kézikönyvünkre gondolunk, melyekben igen kevés író sze
repel azok közül, kiknek műveit részletesen méltattuk.
s
Ilyen hiba — és sajnos helyrehozhatatlan — az, mely „Az Iparművészet könyve"
I. k. (Budapest, 1902.) 481/2. lapján található. E szerint 1552-ben Oyulafejérvárt nyo
matott oláh evangeliumos könyv jelent volna meg s ebből mutatványokat is ad:
273. sz. rajzában (484. lapján) egyik kezdőbetűjét, 74. mellékletén pedig két vignet
táját is; holott — ez a munka „melynek egyetlen példányát sikerült újabban a Nem
zeti Múzeumnak megszerezni" nem is oláh, hanem ó-szláv nyelvű és nem is gyula
fejérvári, hanem a szerbiai Belgrád (nem az oláhul Belgrádnak nevezett Oyulafejérvár) városában nyomatott; a hol — miként ismertetésünkből kitűnik — az
oláh nyelvű Evangélium csak 1641-ben jelent meg.
3
Nehézséget okozott pl, az ó-szláv és görög terminológiáju egyházi müvek
czímeinek (pl. Akatist, Katavasier, Pentikostarion, Polustav, Strasztnik) helyes fordí
tása, a mit aztán röviden vagy néha körülírva adtunk vissza I

