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val HUSZÁR Gál Kassáról menekültében Óváron is használt nyomda
készletét. HUSZÁR Gál tudvalevőleg éjnek idején, álruhában menekült ki 
egyenesen a börtönből s alig hihető, hogy tipográfus eszközei akkor a 
kezeügyében lettek volna. 

Legfőbb kifogásunk azonban az a munka ellen, hogy nem állítja 
össze a nyomda termékeinek évrendes katalógusát, úgy amint ezt min
den valamire való nyomdatörténeti monográfia, pl. WiLLEMs-é az ELZE-
viER-ekről, REYNOUARD-é az ALüus-okról stb. megteszi s azzal a nem 
valami erős bibliográfiai érzékre valló kifogással üti el legfontosabb fel
adatát, hogy SZABÓ Károly «oly pontos és megbizható bibliográfiai leírá
sát adja a XVI. és XVII. századbeli nyomtatványoknak, hogy erre tel
jes biztonsággal lehet támaszkodni». (311.1.) Tudvalevőleg SZABÓ Károly 
jeíró módszere pontosság, megbízhatóság és szemléletesség dolgában 
messze mögötte áll a jogos igényeknek (v. ö. erre nézve VARJÚ Ele
mér tanulságos és meggyőző cikkét: Az 1711. előtti magyar nyomtat
ványok könyvészete, Magyar Könyvszemle 1898: 334. s köv. 11.) s e mel
lett műve az új adalékok folytán is ma már elavult. Az összes 1711 
előtti debreczeni sajtótermékek bibliográfiai újra fölvétele tehát nagyon 
is indokolt lett volna. De indokolt lett volna az 1711. utáni sajtóter
mékek katalógusát is elkészíteni, mert e nélkül a nyomda tevékeny
ségéről s értékeléséről a valóságnak tényleg megfelelő véleményt lehe
tetlen alkotnunk. Igaz, ez az összeállítás több fáradsággal járt volna, 
mint az «okmánytár» közzététele, de legalább is keltett volna akkora 
érdeklődést, mint a jobbára közelmúltból vett jegyzőkönyvi kivonatok 
s a nyomda 1907. évi szabályrendelete. 

A kötet betűtípusa tetszetős, formátuma nehézkes, díszei pedig 
messze mögötte maradnak a XVI—XVII. században használtaknak. 

GYALUS ISTVÁN. 

Dávid Ferenc : Rövid magyarázat. A^ eredeti kiadás facsi
miléjével. Kolozsvár, 1910. Ellenzék-nyomda. 8-r. 6, 4, Aï—S4-h 

141 - f 2 1. Ára 10 kor. 

A magyarországi unitárius egyház Főtanácsa elhatározta, hogy 
alapítója, DÁVID Ferenc négyszázadik születése évfordulóját azzal üli 
meg, hogy hátrahagyott, illetőleg nyomtatásban megjelent müveit kiadja. 
A nyomtatásban is megjelent müvek kiadását úgy tervezték, hogy ezeket 
«minden változtatás nélkül, teljesen azonos betűkkel s lehetőleg hasonló 
papirost választva» nyomatják ki. . ; *' . 
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A gyűjtemény első kötete megjelent s magában foglalja DÁVID 
Ferencnek Gyulafehérvárt 1567-ben megjelent «Roevid magyarázat» c. 
munkáját. Ebből a számból azt látjuk, hogy eredeti tervüktől eltértek, 
mert a «Roevid magyarázat »-ot hasonmásban adták, amit mi csak 
helyeselhetünk. Kár csak az, hogy a fakszimile nem eléggé sikerült. Ez 
azonban összefüghet annak a példánynak az állapotával, amelyről a 
klisirozás történt. A hasonmás után következik PÁLFI Márton átirásában 
mai helyesírással a «Rövid magyarázat» — újból az egész lenyomatva. 
Ezt a mai helyesírással való átírást mi csak ág)' tudjuk érteni, ha fel
tesszük, hogy DÁVID Ferenc e müvének elsőrendű dogmatikai értéke 
van ma is, s ez esetben szükséges dolog volt átírva is közzétenni. — 
Ugyancsak PÁLFI Márton írt a műhöz szakszerű nyelvészeti jegyzete
ket. Egy pár megragadta figyelmünket, melyek közül álljon itt ez: Az 
öss%e szó DÁVID Ferencnél ös\vö alakban fordul elő. Ehhez PÁLFI ezt 
írja: «A szóvégi ß-nek ö, ü után ó'-re való változása érdekes hangtani 
sajátság, mely nyelvemlékeink közül a Bécsi és Müncheni codexben 
(nb. másutt is megvan), nyelvjárásaink között a göcsejiben, csángóban 
és torockóiban van meg. DÁvmnál csak egy-két szóban észlelhető» — 
A nyelvészeti jegyzetek után BOROS György dolgozata következik, aki 
«rDávid Ferenc theologiája» címen ír. 

Minthogy a mi nézetünk az, hogy a XVI. század magyar nyom
tatványai közül azokat, melyek kevés számú példányban maradtak ránk 
vagy máskülönben irodalmunkban nevezetesek, egytől egyig hasonmás
ban ki kell adni, ebből a szempontból is csak helyeselhetjük az előttünk 
fekvő kiadást. MELICH JÁNOS. 

Sztripszky Hiador : Adalékok S^abó Károly Régi magyar 
könyvtár c. munkájának I II. kötetébe^. Pótlások és igazítások 
1472—iyu. Budapest 1912, Lantos A. 8-r. 12 nyomtatot t -{-710-f-i 
géppel irott oldal. Ara 24 kor. 

SZABÓ Károly R'gi magyar könyvtára I. kötete 1879-ben jelent meg 
(a mű előszavának kelte 1878. okt. 20.), ezt követte 1885-ben a II. kötet, 
s végre 1896-ban a III. Az I. kötet megjelenése óta igen sok pótlás, 
újabb adalék jelent meg mind a hazai irodalomban, mind pedig az oláh 
nyelvű nyomtatványokat illetőleg a külföldiben. SZTRIPSZKY arra vállal
kozott, hogy mindazokat az adalékokat összegyűjti s egy műben kiadja, 
amelyek SZABÓ Károly műve I. kötete megjelenése óta lettek ismerete-




