
A XVIII. SZÁZAD MAGYAR 
MYOMTATVÁNYAINAK MEGHATÁROZÁSA. 

A „nemzetietlen kor" magyar könyvei. 
1« A XVIII. század Magyarországon a lenézett és megve

tett század: a „nemzetietlen kor", amelyben a testőrök fellé
péséig nem volt magyar nyelvű irodalom, feledésbe ment a 
nemzeti viselet és kimentek a divatból a magyar szokások. 

Ha a „nemzetietlen kor" elnevezés túlzás is, nem minden 
alap nélkül való. DÉVAY ANDRÁS jezsuita írja 1764-ben 
Nagyszombatban megjelent, „Nap után forgó Virág" című, 
DREXELIUS JEREMIÁS műve után készült fordításának elősza
vában a következő figyelemre méltó sorokat: 

„Meg-bocsáfs jó Olvasóm, és ne vedd nehéz néven, ezen 
csekély magyar fordítást; nem volt fzándékom czifra magyar
sággal ebben élnem, hanem fókákhoz, és jobbára az egy-ügyú-
ekhez fzóllanom. . . Lefznek talán némellyek, a' kik ezen 
könyvet csak azon okbúl-is, hogy fzuletett Anyai Magyar nyel
ven fzóll, meg-vetik, és femminek tartyák, mert annyira meg-
vefztegettettek Hazánk régi Ófei, kik jövevény, 's idegen nyel
ven kapdosnak, hogy nem csak unalmas elbttbk a' magyar fzó, 
de ha tudgyák-is, a' nyelvet fzégyenlik, és maid útállyák foly
tatni. 0 jaj régi jó! midőn a' nemzet maga hívségével, Iftené-
nek, 's-világi uralkodójának kedvefsé tette magát, meg vetette 
forsát! kirul méltán lehet mondani: Midőn bôcsben volna, nem 
értette. 

Az Iften ofztotta a' nyelveket Szent Lelke által, túd, és 
ért minden-féle nyelven, ne fzégyenlyed azért, ha egyébbel 
nem, az Iftennel Magyarul Szóllani." (DREXELIUS JEREMIÁS— 
DÉVAY ANDRÁS: Nap után forgó Virág. Latinból való fordí
tás. Nagy-Szombat, 1764.) 

DÉVAY ANDRÁS előszava más szempontból is fontos: bizo
nyítja, hogy a barokk „czifra magyarságot" maguk a barokk-
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írók is észrevették és igyekeztek már szabadulni tőle. Ezt 
bizonyítja a következő adat is. 

DIÓSZEGI K. ISTVÁN Sz. I. M. Doktor lefordítja a „Lelki-
Fegyver . . . Buzgó Hálaadások" című művet (Debreczen 1751), 
„Mellyek, Elsőben Német Nyelvből Belga nyelvre fordíttattak: 
Viszontag, . . . Magyar Nyelven ki-adattattak, Belgyiomban 
Diószegi K. István . . . által." Minthogy ezt a művet az „erőt
lenebbeknek kedvekért" fordította le, azt írja az „Elöl-Járó 
Beszéd"-ben: „Hogy magamat e' Fordításban lévő szólásom
nak formájával, a' gyengébbekhez szabnám: e' végre a' Magyar 
fzóknak tzikornyázását el-távoztattam." 

Tehát katholikus és protestáns részről egyaránt elhang
zik a tiltakozás („czifra magyarság", „a' magyar fzóknak 
tzikorny ázását" ) a barokk stilisztikai túlzások ellen, de álta
lában csak Debrecen egyházi írói köre törekszik egyszerű
ségre. Az egész Dunántúl s az egész Erdély továbbra is a 
legkeresettebb „czifra magyarsággal él" irodalmi stilusában. 
De „czifra magyarsággal èl" a nagy urak számára készült 
díszes könyvkötéseiben is, nemcsak Nagyszombat, amelynek 
dús aranyozású, gazdag motiválású könyvkötései a barokk Íz
lés legjellegzetesebb megnyilatkozásai, hanem Debrecen és Ko
lozsvár is, amelyek színes berakásos kötéseikkel azt az ízlést 
szolgálták, amely éles ellentétben állott a protestáns purita
nizmussal. 

A címlap „tzikornyázása" általános divat volt e korban, 
katholikusoknál, reformátusoknál egyaránt, de a legkevésbbe 
ismét Debrecenben. Efféle címek alatt jelentek meg a magyar 
egyházi, vallásos tartalmú művek: A katholikusoknál: „Nap 
után forgó Virág", — „Meg-sértodett ártatlanság .. . Nepo-
mucenus Szent János . . . tifztefségére Mufika és Comoediabéli 

Vériekkel", — „VizUl és vérből . . . Üdvösséges Fordok", — 
„Lelki paradicsom", — „Az égben kézen fogva való vezetés", 
— „Minden-napi kenyér, mellyet . . . apróra tördelt Berta-
lanffí Pál", — „Esther . . . az az a' mennyei sugarlásoknak 
Tárháza úgymint É Tárházi méltóságos és nagyságos Galán-
thai fzuletett Groff . . . Esthergomi Érfek . . . Esterházi 
Imre . . . " — „Diána Iftenafzfzonynak kedves nyájafsága . . • 
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avagy a? Szarvasoknak . . . vadâfzattya, meïlyben . . . Dáma 
avagy igen fzerelmes NyÔftêny-szarvas . . . Anna Maria Tere-
sia Tolheimb aszszony, Gróff Zichy János úr özvegye . . . el
ejtetett." 

A protestánsoknál „Liliomok völgye", — „Paraditsom-
kertetskeíl, — „Amaz ö Ura' házának terhét vi&elö erős Szeg
nek az Éliákimnak ki vágattatásán való bánatja a' Jéru'sá-
lemneku, — „Acus magnetica, az az Kristus Jésusára, mint 
északi tsillagára fzüntelen siető, és a' világ szél-vefzes Tenge
rén evező szenteknek az Idvefség Tsendes rév-partjára egyenes 
utat mutató Mágnessel fel-készült Hajós-Tő, mellyet néhai 
tiszteletes tudós Deáki F. Jó'sef uram' . . . életének egy tse-
kély magyar oratioban tett le-rajzolásával, ki-befzéllett Huszti 
György . . . " — „Izraelnek pásztora és köve Jó'sef: néhai mél
tóságos liher baroN. Váradi Intzédi Jó'sef ur ö Nagysága . . .". 

A katholikus kiadványok címlapjait ezenkívül gyakran 
barokk ízlésű figurális és ornamentális díszítések élénkítik. 
Talán a legszebb magyar barokk címlap PADÁNYI BÍRÓ MÁR
TON prédikáció gyűjteményének címlapja, amely a túlzsúfolt, 
agyonterhelt díszítés helyett talapzaton álló, barokk-keretes 
arcképet ad. A címlap díszítése protestáns kiadványoknál nincs 
meg, viszont illusztrációkat találunk lutheránus ájtatos köny
vekben is (GERHARD JÁNOS: Liliomok völgye, — ARNDT-
HUSZTI-BÉL MÁTYÁS: Paraditsom kertetske), a fejlécek, záró
díszek alkalmazása pedig egyaránt divat protestáns és katho
likus kiadványokban. Nagyon szépek és gazdag moti válás úak a 
nagyszombatiak, s érdekesek az erdélyi protestáns nyomdák 
halotti beszédeinek kaszát tartó csontvázas, vagy koponyákat 
ábrázoló záródíszei (kolozsvári nyomda). Fonatos, virágos, 
csillagos fejléceik a régi magyar kézimunkákra emlékeztetnek. 

De térjünk vissza DÉVAY ANDRÁsnak a nemzetietlen, a 
magyar nyelvet megvető és elhanyagoló irányzat ellen tett 
nyilatkozatára: 

DÉVAY ANDRÁS panaszos szavaiban igazságtalan túlzást 
látunk. A bécsi udvarban az uralkodói kegy fényében sütké
rező mágnások, a tudomány arisztokratikus elzárkózottságá-
ban élő és a tudományos internacionálé szükségében hívő tu
dósok valóban elhanyagolták a magyar nyelvet, a magyar 
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könyvet és a magyar szokásokat, de mily elenyészően csekély 
volt ezeknek a száma az ország lakosságához képest. S a tu
dósok munkája, ha latinnyelvű volt is iskolában és irodalom
ban, a legtávolabbról sem volt nemzetietlen. BÉL MÁTYÁS, 
PRAY GYÖRGY, TIMON SÁMUEL, KÉRY-BORGHIA, HUSZTY, SAJ-
NOVICS stb. művei csupán nyelvükben voltak latinok, de szel
lemük magyar volt. A hazát pedig a papok a kor legbővebb 
termésű irodalmi műfajában, a prédikációkban lépten-nyomon 
emlegették s a „prédikációs halottak" felett mondott halotti 
beszédek tanúsága szerint a magyar úr legnagyobb érdeme a 
nemzet, a haza szeretete és önzetlen szolgálata volt. 

A XVIII. századbeli magyar könyvek példányszámai. 

2. Ebben a nemzetietlen korban millió és millió példány
számban forogtak közkézen magyar könyvek. ZOLTAI LAJOS-
nak a debreceni könyvnyomda XVIII. századbeli működéséről 
és termékeiről írt tanulmánya szerint a fiúk számára írt ABC 
1723—1800-ig összesen 137.260, a leányok számára készült 
ABC ugyanez alatt az idő alatt 111.000, az Agenda több ki
adásban 29.000, az Álmoskönyv 9.500, Argirius históriája 
(1739) 2.000, Benitzky Péter Rythmusai (1756) 2.000, Gyön-
gyösy István Dedalus temploma (1735) 2.007, Lisboniai föld
rengés 500, Moulin Péter: Elmélkedések (1758, 1761) 4.500, 
Osterwald: Szent História több kiadásban összesen 73.000, 
Ráday Pál lelkihódolás több kiadásban összesen 21.502 pél
dányban. Varjas János Mesterséges magyar elégia (csupa e 
magánhangzókkal) egy kiadásban (1775) 1.000, Tékozló fiú 
Históriája (1726, 1758) 5.000 példányban. A Zsoltárkönyv kü
lönböző kiadásai közel 70.000 példányban. Zoltai közli a Deb
recen város nyomdájában a XVIII. században megjelent köny
vek jegyzékét, 147-tételben (fiú ABC 28 kiadása egy tétel). 
Ezek közül ismeri száznyolc műnél a példányszámokat; e száz
nyolc mű összesen 1,188.619 (egymillióegyszáznyolcvannyolc-
ezerhatszáztizenkilenc) példányban került ki a sajtó alól. S hol 
vannak még a kolozsvári, nagyenyedi, marosvásárhelyi, nagy
szebeni, nagykárolyi, nagyszombati, egri, pozsonyi, soproni, 
kassai, győri, pécsi stb. nyomdák, amelyek szintén öntötték 
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az egész századon át a könyveket, elsősorban iskolakönyveket, 
és vallásos műveket a piacra. 

Hogy a nagyszombati nyomdából hány nyomtatvány ke
rült ki a XVIII. század folyamán, nem tudjuk. De hogy szin
tén nagy tömegekben ontotta a könyveket, többek közt a ma
gyar nyelvüeket is, azt elképzelhetjük a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda történetében közölt adatok alapján, a melyek 
szerint „a nagyszombati nyomdából, az apró nyomtatványokat 
nem számítva, 1745-től 1773-ig 382 latin, 62 magyar, 36 né
met, 46 tót, 5 francia és 1 horvát nyelvű, összesen 532 
munka került ki" (80 lap.) 

„Az államosítás első évében, nem tekintve az apró nyom
tatványokat (directoriumok, katalógusok, tézisek stb.) s az 
újra kiadott iskolakönyveket, 11 munka jelenik meg kiadásá
ban. 1774-ben ez a szám hétre apad, a következő két eszten
dőben ismét 21—21 munkára szökik fel, úgyhogy az államo
sítás évétől 1776-ig, tehát az utolsó, még Nagyszombatban 
töltött esztendőig, nyomdánk összesen 52 latin, 2 magyar, 
2 német és 2 tót munkát ad ki." (u. o. 100 lap). 

Ha a XVIII. században a nagyszombati és debreceni 
nyomdák termelését óvatosan másfélmillió [példányszámmal 
vesszük föl, a pécsi, győri, egri, pozsonyi, budai, soproni, kassai, 
kolozsvári stb. nyomdák termelésével együtt talán négy 
millióra is tehetjük a XVIII. században megjelent magyar 
könyvek összes példányszámait. 

Ez a szám Zoltai Lajos kis füzete előtt teljesen való
színűtlen és elfogadhatatlan lett volna, de az ő adatai után 
valószínűen közelíti meg a XVIII. században megjelent ma
gyar könyvek példányszámát. Ez az óriási szám megmagya
rázza azt, hogy miért maradt korunkra oly nagy tömeg 
XVIII. századbeli könyv és a ránk maradt példányok nagy 
száma megérteti velünk, hogy miért nincs értékük az egyéb
ként tipográfiailag gyakran igen szép, de tartalmilag, iroda
lom, tudomány szempontjából nem becsült XVIII. századbeli 
könyveknek. 

3. E század lebecsülése folytán a magyar könyvnyomdá
szat legnagyszerűbb emlékei merültek feledésbe, sőt pusztul
tak el részben talán örökre. Mert a XVIII. század magyar 
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könyveit, minthogy gyűjtésük eddig még nem volt divat, az 
antiquarius piacon semmire sem becsülték s van tudomásunk 
olyan esetről is, hogy egyik könyvtár XVIII. századbeli ma
gyar nyelvű duplumait (prédikációs-, énekes-, imádságos-, iskola
könyveket, cathecismusokat) az antiquarius piacon nem tud
ván értékesíteni, métermázsaszámra a makulaturásnak volt 
kénytelen eladni. S minthogy a XVIII. században megjelent 
magyarországi nyomtatványokról nincs nyilvántartás, kataló
gus, (a PETRiK-féle könyvészet 1711-től soknak a címét föl
jegyezte ugyan az Orsz. Széchényi Könyvtár, a M. Tud. 
Akadémia, a Kir. M. Pázmány Péter Tudomány Egyetem 
könyvtárának és egyéb könyvtárak adatai alapján, ez azonban 
korántsem teljes), lehetséges, hogy e kor könyveiből igen sok 
az utolsó példányig megsemmisült, vagy csak néhány, esetleg 
egyetlen példányban maradt fönn. Lesz idő, amikor a XVIII. 
század egyik-másik ritka, gyönyörű tipografizálású, szép met
szetekkel ékes nyomtatványáért a gyűjtők úgy fognak versen
geni, mint a háború előtti években egy-egy Sylvester Bibliáért 
(1541), vagy a Zrínyiász kiadásért (Adriai Tengernek Syrenája, 
Bécs, 1651). 

Miféle könyvek jelentek meg 1711—1780 között? 
4. „A1 Melly kis munkátskát láttz, fzedegettetett L. A. 

Sênêca iráfiból, melly elsőben ebben a' formába Deák nyelven... 
végre pedig Nemzetünk nyelvén . . . Bécsbe 1654 dik efztendöbe 
botsáttatott ki, fordíttatván . . . T. P. KÉRI SÁMUEL Szent 
Ferencz fzerzeteie által, — olvassuk a „Keresztyen Seneca" 
Bécs, 1711 című nyomtatvány „Elöl járó Befzéd"-ében. 

„Mivel pedig felettébb el-ritkult, el-annyira, hogy már irúl 
fem láthatni, söt hanem-ha jó reménségü iffjabb N. JEÍZENÁK 
Fkának magyar könyvek körül való gondofsága [nem] talált 
volna reá, éppen el-temettetett volna, a' honnan mindazonáltal 
a' moftani Magyar-Ország Fö-Cancelláriuffa M. G. BATTYANI 
LAJOS ö Excellentziája Nemzetéhez való igaz fzeretete méltó
nak ítélte ujjabban ki-nyomtattatni . . . mind a' forditáfnak, 
mind az ujjabb nyomtatáfnak gondgyát reám parancsolta,11 — 
írja tovább az átdolgozó, aki első személyben beszél, de nevét 
elhallgatja. 
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„Mit cselekedtem mind e' kettőre nézve? ha a' régit a' 
moftanival öfve (!) vetheted, könnyen meg-itélheted: azt mind
azonáltal mind azon tudós embernek becsülete megsértődéfe, 
mind magam dicsekedéfe nélkül meg-valhatom, hogy ez a' mof-
tani munka, a' Sénéca elméjével jobban meg egygyez és tifz-
tábbanis jött-ki . . . 

A XVIII. század nyomtatványainak egy része ilyen új, 
változtatott, vagy változatlan kiadása XVI—XVII. századbeli 
magyar munkáknak. Újra kiadják HELTAI GÁSPÁR, PÁZMÁNY 
PÉTER, LÉPES BÁLINT, HUSZTI ISTVÁN, BENITZKI PÉTER, 
GYÖNGYÖSI ISTVÁN, PÁPAI PÁRIZ IMRE stb. műveit. (Lásd bő
vebben MKSz. 1938. 158—160 1.) 

5. De nemcsak könyveket adtak ki újra. Kiadtak becses 
régebbi kéziratokat is, amelyek még nem jelentek meg nyom
tatásban, így 1730-ban Kolozsvárott megjelent DOBRAI TSULAK 
SÁMUEL következő műve. 

„Lelki Olaj, Mellyel az egéfséges lélek a beteges Lelket 
nagy hűséggel kenegeti, 's önnön magát-is vidámítja.11 Ez a 
könyv kéziratban hevert kerek hatvan esztendeig s csak 1730-ban 
jelent meg Kolozsvárt, Telegdi Pap Sámuel könyvnyomdájá
ban. Az előszóból megtudjuk, hogy ezt a könyvecskét a tisz
teletes autor hajdan I. Apafi Mihály fejedelemnek ajánlotta, 
„de az időnek és állapotnak változások miatt fzekrény fenekén 
valaholott el-f'elejtetve hevert; mig nem néhai Mélt. BETHLEN 
FERENTZ urnák, ki is boldog emlékezetű Mélt. II. APAFI MIHÁLY 
Hertzeg Kedves Hites Társával, Mélt. BETHLEN KATA Hertzeg 
Asszonnyal egy teft 's vér vala, kezébe jutna, és ezt maga 
kedves Párjával Méltóságos RHÉDEY KRISTINA Affzonnyal köz
lené. Maga a' közelebb emiitett Méltóságos Ur a' Hazának és 
Isten Házának nagy kárával, életének válafztott fzép korában, 
e' világi rövid s' boldogtalan életet az örökké boldog Menny
országon, Isten méltóztatásából, el-tserélvén, a meghagyatott 
Istenfélő özvegy . . . fokszor igyekezett e' könyvet és ebben 
fzorittatott drága Olajt a' kísértetekben forgó Kegyes Lelkek
kel ki-nyomtattatás által közleni: de sok nyavalyáji, próbáji, 
's időknek fzomorú vifzontagsági mind ez idejig tartalékul 
voltának. Moft már kevés pihenési között, másként-is a' teremtő 
bölts Isten Uri Magzattal nem gazdagítván, fzüli e' meg nem 
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halandó, drága fzerekből, Iften hegyéről, és az Evangyéliom 
kies mezejéről tisztán öfzve-rakattatott kedves illatú Mun-
kátskát . . ." 

Milyen betűtípusokat használtak a XVIII. századbeli 
magyar nyomdákban? 

6. Egy 1707-ben megjelent polihisztorikus munkában ta
láltam a következő adatot a magyar nyomdákban ismert és 
használt betűkről: 

„Nomina, quibus species Typorum à maximo ad minimum 
nuncupantur, sunt; 

Sabbon, Miffal, Roman, Text, Tertia, Media, Cicero, Gar
mond, Petit, Virginal. Primae duae fpecies folum habent Stan-
tem, reliquae verő Currentnm fimul et Stantem. Earum Sabbon 
elt maxima, Virginal autem minima. 

Typorum alii funt récentes, alii vetufti, alii attriti, alii 
emendandi, alii augendi." (J. LYCZEI: Iter Oeconomieum. Tyr-
naviae, 1707., 29. 1.). 

A másik adat 1773-ból való: 
A „Specimen characterum seu literarum id est; typorum 

latinorum probatissimorum secundum suas differentias exhibi-
torum, qui Tyrnaviae in collegii Societatis Jesu officina fusoria 
formantur . . . MDCCLXXIII." c. műben a betűk felsorolása 
nagyság és érték szerint a következő: 

Latin betűk: Regial versalia . . . (!), Sabon versalia (!), 
Missal versalia . . . (!) Sabon minor . . . Tertia versalis (két
féle), media versalis, . . . dupplex media cursiva . . . Canon 
cursiva, dupplex tertia antiqua, dupplex tertia cursiva, dupplex 
media antiqua et cursiva, dupplex ciceró antiqua et cursiva, 
text antiqua et cursiva, parangon antiqua et cursiva, tertia 
antiqua maior et minor, tertia cursiva maior et minor, media, 
ciceró antiqua et cursiva; az antiquából maior, minor et longa 
is volt. Volt azután még: Brevier, garmond, petit és colonel-
tipus, mindenikből antiqua és cursiva; azután media, ciceró, 
brevier, garmond és petit graeca, garmond haebreica, továbbá 
corál és missál hangjegyek, initialék, finálék . . . (IVÁNYI— 
GÁRDONYI—CZAKÓ: A Kir. M. Egyet. Nyomda Tört. 1577— 
1927). 
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A XVIII. század nyomdái és a magyar helyesírás. 
7. Kereken kétszáz esztendő telt el azóta, hogy az első 

nyomtatott magyar szövegek megjelentek s a magyar írás már 
több mint félezer évvel túl van az első kísérletezések korsza
kán. A XVI. század első nyomtatott szövegeiben a legkülön
félébb próbálkozásokat látjuk még magyar szavak hangalak
jainak lejegyzésében: PESTI GÁBOR még #-nal írja az i, j és 
w-hangokat, ugyanez nála a palatalizáció jele, ami más írók
nál, SYLVESTERnél és SZÉKELY IsTVÁN-nál a mássalhangzó je
gye felé, vagy mellé tett vessző (nag, ollánoc); — egyes írók
nál, illetőleg nyomdákban a k hang jele szó elején és köze
pén k, szó végén c, az u és v hang jele szó elején v, szó kö
zepén u; a cs jele nyomdánként különféle eh, ez, ts, a c jele 
ez, tz, az ö, ü jele ê, u, ő, ü Ô, ű, ö, ü. Az e hangok írása is 
nagy probléma volt. A nagy grammatikai műveltségű, hu
manista iskolázottságú tudósok mennél pontosabban akarták 
lejegyezni a magyar szavak fonémáit s igyekeztek különbséget 
tenni a nyilt rövid és hosszú, valamint a zárt rövid és hosszú 
e hangok között (e, è, é, ê, ç stb.). Az irodalmi nyelv azonban 
a XVI. század végén oly nyelvjáráson alakul ki, amely a 
nyilt és zárt e-k, é-k közötti különbséget nem ismeri, minek 
következtében a különféle e hangok pontos jelzése abba marad 
s már a XVI. század végétől kezdve többnyire csak kétféle 
e hangot különböztetnek meg : a rövid és hosszú e, ê hangot.1 

A többi e-betűk (q, ê, è) előfordulnak ugyan még a XVIL 
században is, ennek azonban többé nincs jelentősége. Magya
rázata az, hogy a nyomda betűkészletében fönnmaradtak s a 
nyomdász szükségből felhasználja őket. 

8. Irodalomtörténet és nyelvtudomány a régi magyar 
nyomtatványokat egy zárt csoportnak szokta tekinteni, szem
ben a kódexekkel és a XVIII. századbeli nyomtatványokkal. 
Pedig a régi magyar nyomtatványok első évtizedei, a maguk 
helyesírási kísérletezéseivel és nyelvjárási szövegeivel kétség
kívül a kódexekkel tartoznak egy csoportba, viszont a XVIL 
és XVIII. század között, nyelvi tekintetben nem lehet határ-

1 L. bővebben TRÓCSÁNYI ZOLTAN: Régi magyar nyomtatványok nyelve 
és helyesírása. Budapest, 1935. 
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vonalat húzni. Az 171 l-es évszám, a régi magyar nyomtatvá
nyok határvonala semmit sem jelent. Ez a határvonal, amelyet 
SZABÓ KÁROLY a régi magyar nyomtatványok (a „magyar ősnyom
tatványok") számára meghúzott: 1711, CZVITTINGER DÁVID Speci
menjének megjelenése, — egészen önkényes, amely sem a ma
gyar könyv, sem a magyar nyelv, sem a magyar irodalom, 
sem a magyar helyesírás történetével semminemű kapcsolatban, 
vagy vonatkozásban nincs. Ez a határvonal nem jelent semmit, 
— bár az utolsó évtizedekben ettől az évtől szokás számítani 
egy újabb, egységes kort, a „nemzetietlen kort", amelynek 
magyar nyelvű irodalmát az irodalomtörténetírás — néhány 
írót leszámítva, — ki is rekesztette vizsgálódása köréből. 

9. Ez azonban más lapra tartozik. Célunk itt a magyar 
könyvtörténet vizsgálatával kapcsolatban a helyesírás történe
tének vázolása, annak vizsgálata, hogy a magyar szóalakokat, 
a fonémákat milyen nyomdai jelekkel jegyezték le a XVIII. 
században nyomtatott szövegekben? 

A felelet egyszerű: általában úgy, mint a XVII.-ben. A helyes
írás a legtöbb fonéma lejegyzésében már egységes: az ember, 
kéz, asztal, állat, ház, híd stb. szavakat, általában a szóala
kok legnagyobb részét már minden szövegben egyformán írják, 
de van sok hang és hangkapcsolat, amelyeknek írásában még 
mindig vannak eltérések. 

Az abc betűi közül az a, á, b, d, e, é, f, g, h, i, k, l, m, 
n, o, p, r, t, u, v, z betűk írásában a nyomtatott szövegek 
között nincs eltérés. Viszont a c, cs, gy, j , ly, ny, ö, ő, s, 
sz, ty, ü, ü, zs hangok írásában még mindig tovább tart az 
ingadozás, vagy állandó és következetes eltérés az egyes szö
vegek között, írók, nyomdák szerint. 

Az alább következő pontokban írók és nyomdák szerint 
fogjuk vizsgálat tárgyává tenni a helyesírási sajátosságokat. 
Sajnos, a megfigyelés, az anyag áttekintése nem olyan egy
szerű, mint látszik. Ennek a lebecsült századnak gyűjtőktől 
és antiquáriusoktól egyaránt lenézett könyvei nem találhatók 
meg a budapesti nagy könyvtárakban. Pl. a debreceni fiú, és 
a leány ábc-t, amelyeknek az egész XVIII. századon át szá
mos kiadványa jelent meg, s amelyek alapján megfigyelhettük 
volna egy kulturális területen, egy nyomdán belül a helyes-
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írás változását, egyetlen budapesti könyvtárban sem talál
tam meg. 

Hely és nyomda megnevezése nélküli nyomtatványok. 
10. Mi értelme és célja van a magyar könyvtörténet szem

pontjából ezeknek az aprólékos filológiai kutatásoknak? 
Sok olyan XVIII. századbeli nyomtatvány van, amelynek 

impresszuma mindössze ennyi: „Nyomtattatott 1735-dik Eszten
dőben." Hogy hol nyomatott, az nem derül ki. — Sokszor ta
lálkozunk olyan halotti orációval, amely kolligátumnak egy 
darabja. Például: „Párjához igaz és tôkélletes Szívnek gyó-
gyulhatatlan Sebe, mellyet vett a7 Mindenhatónak keze ál
tal . . . RÁDAI RÁDAI PÁL úrtól a' halál által lett meg-fofz-
tatásával, nagy keserűséggel illettetett Mára, Tekéntetes és 
Nemzetes KAJALI KLÁRA aszszony . . ." (A hosszadalmas cím 
többi részét elhagyom.) „Nyomtattatott 1735-dik Efztendoben" 
Ez a cím a RÁDAI PÁL temetése, illetőleg halála alkalmából 
ta r to t t prédikációk gyűjteményének közös címlapja. E prédi-
káció-kolligátum, közös ívszámozással (lapszámozás nélkül) tar
talmazza VERESMARTI V. SÁMUEL, MISKOLTZI SZ. JÁNOS, AND
REAS KÁRMÁN, PATAI SÁMUEL, JÁNOSI GYÖRGY, SÁRKÁNY D Á 
VID prédikációit. Az ilyen kolligátumok fátuma, hogy szétsze
dik őket. Az egyik gyűjtőnek PATAI SÁMUEL, a másiknak SÁR
KÁNY DÁVID prédikációjára van szüksége. A különszakított 
prédikáción sokszor se címlap, se nyomda, se évszám. S a ku
tató meg akarja állapítani, hogy az ő tulajdonában levő pré
dikáció mikor és hol jelent meg? — Erre nézve szolgálhat ki
induló pontul s útmutatóul a helyesírás. 

Végül vannak nyomtatványok, amelyek az impresszum szerint 
Amstelodamban, Francofurtumban, Jenában, Lipsiában, Miaburg-
bans tb . nyomattak. Kérdés valóban ott nyomattak-e? Hisz en a 
XVIII. században már számos katholikus és protestáns nyomdánk 
volt itthon is, amelyek a legkényesebb igényeket is kielégít
hették. A külföldön való nyomtatás körülményes és talán az 
itthoninál költségesebb is volt: ki kellett küldeni, vagy szemé
lyesen ki kellett vinni a kéziratot, — a korrektúralevona
tokat korrektúra céljából haza kellett küldeni, vagy e célból 
ott kellett tartózkodni, a kijavított korrektúralevonatot vissza 
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kellett küldeni, — aztán, amikor a mű már ki volt nyomtatva, 
haza kellett szállítani. Itthon a határon a könyvszállítmány 
ugyanolyan cenzúra alá esett, mintha itthon nyomtatták volna 
ki. Nem lehetetlen hát, hogy egyik-másik műre azért, hogy a 
cenzúra kellemetlenkedéseitől szabaduljanak, hamis impresszu
mot nyomtattak. Talán ilyen aprólékos vizsgálattal meg lehet 
állapítani, hogy a külföldi nyomdahellyel ellátott nyomtatvá
nyok egyike-másika itthoni nyomdában készült. Viszont jelen
tek meg a hely és nyomda megnevezése nélkül nyomtatványok, 
amelyek nem itthon jelentek meg. Például a „Zakkariásnak, 
d pápa titkos iró-deákjának az austriai tartományokban lett 
vallásbéli megvilágositásról, Rómából költ levelei az Ô lelki 
barátjaihoz. Ki-adattak egy eretnek-által. Fordíttattak olasz-
nyelvböl. 1786. Efzt." című nyomtatvány tartalma felől meg
jelenhetett volna e korban, II. József korában valamelyik ma
gyar nyomdában is. 

S ezt a nyomtatványt mégis külföldi nyomtatványnak 
tartom szépen metszett, keskeny betűi miatt, továbbá az o, u 
miatt (az ékezet nem a két pont közé esik, hanem az első 
pontra), amely jelet ebben a korban más magyarországi nyom
tatványból nem ismerjük. 

1792-ben jelent meg a „Fel fedezett titok. Az-az vallás-
tétele egy ollyan túdos ifjúnak, a' ki fokáig igyekezett rajta, 
hogy Frajmaurer leheffen . . . Befzélli a' vallás-tételt az ifjú, 
halála előtt kevéssel 1792." Hely és nyomda megnevezése nél
kül, (Szerzője HORVÁTH ÁDÁM?) ÉS se szeri, se száma azok
nak a XVIII. századbeli nyomtatványoknak, amelyek hely, 
nyomda és év nélkül jelentek meg. 

Keresnünk kell hát a módokat, amelyek segítségével ezek 
nyomtatási helyét és idejét megállagíthassuk. 

11. Ehhez két eszközünk van: a) a tipográfiai összehason
lítás; b) a helyesírás. 

a) A tipográfiai összehasonlítás. 

A tipográfiai összehasonlítás egyszerűen a meghatározandó 
nyomtatványnak a vélt korból származó impresszumos nyom
tatványokkal való pontos egybevetése. 
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b) Helyesírás. 
A X V I I . s z á z a d b e l i e l ő z m é n y e k . 

12. A XVII. században GELEJI KATONA IsTvÁNig a he
lyesírás még fonetikus volt. Fonetikusan írtak a katholikusok 
és reformátusok egyaránt, — még a grammatika-író SZEN-
CZI MOLNÁR ALBERT is. A fonetikus írás a birtokos személy
ragozásban és az igeragozásban a j-és alakokat (-ja, -je, -juh, 
-jük, -játok, -jétek, -ják, -jék) hangzás szerint írta: láttya, 
láttyuk, láttyátok, láttyák. Ezt a hagyományt töri meg a ra
cionalista protestantizmus a XVII. század közepén. 

13. A jésülés írását GELEJI KATONA ISTVÁN a „Magyar 
Grammatikátska a' vagy az igaz magyar irasban, és fzollás-
ban kêvântato néhány fzukféges observatiok" (ny. Gyula-Fejir-
Váratt, 1645) c. művében már etimologikusan tanítja: „VII. 
A' kettős confonanfok mellé-vettetett y, a' pronuntiatiohoz ké
peit a' kőzfégi irásba, igazán tsak egygyes confonanfra, úgy
mint j-re vonattathatik ; Mert az l, n, t után ugy pronuncia-
lodik, mint az y. Mint: Vádolja, gondolja, bánja, fzánja, mu
tatja, oktatja. Mellyeket vulgo igy fzoktak irni: Vádollya, 
gondollya, fzánnya, bánnya, mutattya, oktattya: De nem iga
zán; mert a' themában tsak egygyes confonans vagyon: Vádo
lok, vádol; . . . s' tégy egy j-t, s' egy a-t hozzájok, s' ottan 
vádolja, gondolja . . . léfznek. A' hol mind-az-által a' themá
ban, vagy prima perfonaban, kettős confonanfok vágynak, ott 
a' több perfonaban-is meg kell őket hagyni. Mint: Állok, áll, 
álljon; hallok, hall, hallja, halljátok . . . etc." 

„VIII. A' d után a' j a' pronuntiatioban mindenkor ugy 
ejtödik, mint a' gy, de azért ugyan ne kell ugy irni. Mint: 
Adja; mondja, tudja, imádja etc. Egyébként ha mind a' pro-
nunciatio fzerént irunk, ezeket-is igy kelletik Írnunk: Had-
gyárjő, adgyo-fzöt néki, fogd gyáromban, verd gyol-meg, ered-
gyámbor etc. mert a' ki mondatáfok ugy efik, de mind-azon-
által igazán nem ugy, hanem igy iratnak: Hagyd járjon, adj 
jó fzót neki, fogd járomban, verd jol meg, eredj jámbor. Ere
dek, ered, eredj, védek véd, védj . . . Hányok, hányjátok, hány
ják . . . (Gelej Katona István: M. Gramm. A2—A3). 

Ezzel szemben SZENCZI MOLNÁR ALßERTnek 1610-ben 
megjelent „Nova Grammatica"-\& szerint még az y-os írás 
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volt a helyesírás: „Felebaráttya, Felebarattyoc, Felebarattyai" 
(84 1.) és „kéretendgyüc—kéretendhettyüc (130 L). 

14. GELEJI KATONA IsTvÁNnak 1645-ben megjelent müve 
tehát szembehelyezkedik a jésülés kérdésében eddig katholiku-
soktól, reformátusoktól egyaránt elfogadott helyesírási gyakor
lattal és új helyesírást javasol. Lássuk, hogy a XVII. század
ban miként jelentkezik a nyomtatványokban az új irány ha
tása. De mielőtt a protestáns nyomtatványokat 1645 után 
megvizsgálnék, említsük meg, hogy Kolozsvárt ABRUGI GYÖRGY 
már korábban más módon szakított a régi helyesírással. ABRUGI 
GYÖRGY egyik nyomtatványában, CZANAKI MATHE: AZ dbg-
halalrol-h&n a következő helyesírást láíjuk: 

Kolozsvár. 
CZANAKI MATHE: AZ dög-halalrol való rövid elmélkedés 

(Ny. ABRUGI GYÖRGY, 1634). 
ö, ő, ü, ű: döghalálnak 1, bölcseknek 1, bő 1, kôniveket 

I. — c: orczaiokat 31, niolczvan 55, erez 49, czikkeli 89. De: 
citrom 133. — cs: czak 3, ezuda 3, czalárd- 5, bêlezeket 5, 
czelêdes 7, miezoda 9, czillagok 55, olezo 45. — zs: Sidokat 
47. — Jésülés: illien 3, magiarazok 3, egieb 3, edgiut 3, ha-
niat 3, igi 5, egieb 7, gibnörkbd- 7; meg-feitêfeben 11, mond-
gíak 9, táttiak 11, tudgiuk 15, mutogattia 15, fordittia 19, 
ne /eíi 19, f elltünk 39, &í fzárafztia 134. — Régies helyesírási 
maradványok: ç: fg/e 1, 3, mç^ 7, fzukfeg 11, meg-feitêfeben 
I I . — á: kérdêfeknek 1, régieknek 3, nélkül 3, elméjeket 5, 
ás 13, wé/rô 17. — <í; tudománioknak 3, tanitáfnak 7. — #Ä: 
ipÄew 5. 

Ez még fonetikus helyesírás, de a y-t és #-t mindenütt 
egyaránt i-vel írja. 

15. A protestánsok számára készült, a hagyományokkal 
szakító helyesírást, bármekkora tekintélye volt is GELEJI KA

TONA IsTvÁNnak, a protestáns nyomdák nem fogadják el azon
nal. Lássunk néhány XVII. századbeli protestáns nyomtat
ványt, mennyire alkalmazkodnak az új helyesíráshoz: 

Amstelodám. 

A' Mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma magyar 
nyelvre fordittatott KÁROLI GÁSPÁR által Es moftan ujon-
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nan . . . kibocsáttatott M. TÓTFALUSI KIS MIKLÓS által 
(1687). 

ö, ő, ü, ű: ö előtte 19, hegyről 19, örök 73, között 73, 
kívül 93. — c: artzúl 13, ortzádat 13, 15, 15, 15, tántzola 
39, 39, tömlötz- 39. — cs: botsáfd-meg 15, parantsolta 41, 
mitsoda 77. — zs: Jérusálemre 13, rosáa 15, 15. — Jésülés: 
örüljetek 11, gyújtják 11. fénljék 11, 11, eltöröljem 11, íarii-
tándja 11, álljatok 13, áldjátok 13, feltámafztja 13, megbot-
sátjátok 15, tisztúlj-meg 19, parantsolj 19, menjenek 39. De: 
eskügyetek 13, eskügyél 13. 

Ez a nyomtatvány a GELEJI KATÓN A-f éle helyesírást kö
veti. Viszont ugyancsak M. TÓTFALUSI KIS MiKLósnak egy 
1696-ban megjelent nyomtatványa még mindég a régi fonetikus 
helyesírási elvek szerint van kinyomtatva: 1. alább PÁPAI 
PÁRIZ FERENCZ: Paar 4̂w?ae c. művét. 

Debrecen. 
SZENCZI A. PÁL: Részegesek jajos pohara . . . (Ny. Ros-

NAi JÁNOS, 1682). 
ö, ő, ü, ű: a petit antiqua szedésben: bunt Al, IdvezitÔn-

ket Al, gyönyörűséget Al, gyônyôrkôdtetéfnec Al, fdd? A2. — 
d A2, követi A2, /évo A2, ido&ew A2, nélkül A2. A petit cursiv 
szedésben: gyönyörüségefnec Al, keserű A2, fd A4. — c: or-
cza A2, ieczfce A3, ârbocz A3. — cs: csapáfa A3, nincsen B. 
— zs: morfalékot B. — Jésülés: folgya A3; el-fzáraztya A2, 
tartya A2, mondgya A3, refzegeskedgyenek A3, láttyuc B. — 
Régiességek: e: egrc/s A2, árnyékot A2, azerí A2, legyen A2, 
gyermekét A2. De: eZé# A3, ^es A3, mertekletefß B, idején 
B. (vegyesen). — ifc ^^ c : vilâgnac A2, uralkodic A2, pirulás-
nac A2, fejénec A2, teftnec A2 stb, — De: kedvezők A2, /ce-
r̂ A: A2 stb. (vegyesen mind a két írásmód) .— /g: e#e/7 A2, ̂ /?ew 
A2, reßegseg A2, ßerelmetül A2. Az /? helyett látunk /* és 
pontosvesszőt is: réf;eges A4, ro/7 A4, réf;egek A4, f;egények 
B, eü f;aggacz B, f;abad B, B, vif;f;a élned B, réf;egségig B, 
vef;endbjè B, rçf;egefnek B, réf;égicsed B2, gonof; B2. 

Debrecen. 

CoMAROMi C. GYÖRGY: Pestis pestise (Ny. KARANCSI 
GYÖRGY, 1664). 

Jésülés: állapottyából 9; me# javullyanak és tifztullya-
nak 8, mondhattyuk 13, Jh' tafzittya 15, mondhattya 25, ÍWÍ£-
hattya 27, Záíí̂ /a 27, tudgyák 41, indully 43, mozdully 43, 
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vellyed 43, predállyák 47, láttya 57, ragafztya 68. — De: 
cselédjekre 41; cselekedjék 25, mondja 2h, tudja 21, mődjákAl. 

Tehát ez is fonetikus helyesírás, de a -^/-kapcsolat írá
sában már etimologikus. 

Debrecen. 
SZENT-PETERI ISTVÁN: Izrael szekerei, es lovagjai . . . 

(Ny. KASSAI PÁL, 1691). 
ö, ő, ü, ű: nagy-cicero szedésben: Elô-Befzéd B4. Függefe 

C2, Rövid D2; — kis-cicero szedésben: Becsületre B3;—gar
mond szedésben: tött B3, rejtsük B3, idvezult B3, turéfnek B3, 
ugye B3; — petit antiqua szedésben: bbtusön B4, bölcs B4, 
kívül B4, Iftentul B4; — földre B4, követi B4, B4, öre^ B4, 
első B4, fo'-ite B4; kozzul B4, o B4; születik B4, eíőíí C; — 
íítees C2, könyörgés- C3; — a petit cursiv szedésben: keferü-
séget B4, gyönyörűséges C, Törvény C2, örökség C3, sövényt 
C4; BecsûUyétek C4, èimôs D, ö D, EgbulD. — c : Leczkénkhen 
C2, Szenczi C, C, Felvinczi C. — cs: mocskol- B4, bocsát-
B4, 6ó7cs C, c/*a/í C, c/ap- C. — zs: Balsamom C2. — Jésü 
lés: meg-háborittyák B4, bocsáttya B4, foháfzkodgyunk C. 
állyon C2, vigafztallyad C2, kiáltya C2, adgyanak D2. — Ré, 
giességek: e: kis-cicero szedésben wieííd B3. Függefe C2, m-
B3; petit-antiqua szedésben: erôffegei C3, idveffeges C3, ve/izo^ 
felben C4; a petit cursiv szedésben: nekem C, v^e C, Tör-
tfew?/ C2, keppen C2, ellenfegre C3. — á: garmond cursiv sze
désben: nékem B4, — ë: Izrael D2. — d: petit antiqua sze
désben: W Ä B4, Pàfztort C3. — A; (szóvégi): magzatoc B4-
öregeknec B4, Armee B4, ki-iizettetic B4. — sz: /?: ßemek D, 
epes/7 D. — F szókezdő w helyén: Fr C. 

Itt tehát az ö, ő, M, W jele: 6, w, (kétféle alakban) d, #, ö, w, 
A régi, XVI. századbeli nyomtatványok helyesírásából meg
maradt az q, ê, ë, de csak szórványosan, valamint a szóvégi 
k-nak c-vel, a szókezdő C/-nak F-vel való írása, szintén csak 
elvétve, imitt-amott. Egyébként a helyesírás fonetikus. 

Debrecen. 
SZENT-PETERI ISTVÁN: Hangos trombita. Avagy. Olly ter

hes s' menydôrgô tanitas, mellyben a' fölséges Iftennék a' Ré-
fzegeskedéfnek meg-büntetésében ki-tetfzó birói igazsága . . . 
le-iratik . . . (Ny. VINTZE GYÖRGY, 1698). 

Az Élőbeszédben: ö, ő, ü, ű: Iftentöl Előb. meg-rög-
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zött Előb. ördög- Előb. kétélö Előb. az 6 . . . apródinak 
Előb. eleitől Előb. közzűl Előb. T A M Í Előb. — c: Czövek 
Előb. Táncz Előb. — cs: tseleked- Előb. csecsemő Előb. íse-
tsemö Előb. múnkácskám Előb. — Jésülés: ditsirettyeket 
Előb. gyalázattyokat Előb. — vonnya Előb. tündököllyék 
Előb. — Régiességek: á: vêgiglen Előb. — ö: ragyogd Előb. 

Az Ajánlásban (Lectori . . . Salutem): ö, ő, ü, ű: jov 
Aj. fe?<̂  Aj. e/so Aj. kufzöbben Aj. Örömeft Aj. a cursiv szö
vegben azonban: többekből Aj. ördög Aj. í^ö Aj. — cs: tsak 
Aj. — Jésülés: Baráttya Aj. — fuvallya-meg Aj. 

A szövegrészben: ö, ő, ii, ű: őket A6, hegedű A6, hívők
höz A6, gyűlölöd A6, őrflfcAré A7, A7, töTO B, öröfc B7, őr<% 
B7. — c: Letzkében A8, tzafollya-meg A8, tzegeres C5. — 
cs: tsúfoláfáért B6, tsikorgatáfa B7, tsólnak D. — De: cs^peí 
D2, csontya B5. bocsáta B7, — Jés lés: itallyára A8, afcĉ  
rattya B4, gondgyok B5, kinnya B7, réfzégeskedgyenek A6, 
gondollyák-meg A6, ő/h/ C3, mondgya A8, alittyátok A8, ai-
gya-ki B3, hadgya B3. — Különössége: é; ází A7, /zeráz 
B3. — <f; zía/&í$ A8. — d: öró/a A8. — Az 16 oldaltól 
kezdve, 5 oldalon át a borgisz szedésü szöveg helyett petit
szedést látunk. Ebben az o, w jel már nem fordul elő, ellenben 
a következő jeleket találjuk az ö, ő, ü, ü jelölésére: tök 16, 
önnön 16, előtt 16, főt 16, Iftentől 16, edgyügyü 15, lőttetek 
16, öröfc 17, óVoA; 17, bövölkködéft 17, fzükön 17, könnyen 17. 

Az 18 oldalon (az utolsó oldalon) a szöveg szedése non-
pareille, (hogy ne kelljen új ívet kezdeni, az 16 oldaltól kezdve 
préselték a szöveget, elébb petit, majd non-pareill szedéssel). 
Itt ugyanazokat az ö, ü jeleket látjuk, amit a petit-szedés
ben. Meg kell jegyeznünk, hogy a betűk már kopottak és az 
ö, ü feletti jelek már gyakran nem láthatók világosan. 

Kolozsvár. 

SZATHMÁR-NÉMETI MIHÁLY: Halotti Centuria (Kolozsvár, 
1683). 

ö, ő, ü, ű: Örök 29, dicsôfsêges 29, éllyunk 31, o 31, te
gyük 31. — c: czikkelyek 33, 39, Leczkében 33,35, 35, nyólcz 
35, orczának 39, lánczokban 51, úczákon 553, Harczollyunk 
583. — cs: kincset 37, csa& 37, meg-csalattatának 49, me#-
csufoltatának 49, tanácsábúl 65, csecsemő 75, kicsiny 115, 
mocska 577, el-pecsêtel 577. — zs: Soft. 39. v. 10. 169, 322, 
Sid. 9. 27. 169, 322, /tíMűm 553, morfalékjokat 565, /Wtofc 
136, 138. — Jésülés: állapottya 33, indulattyok 73, ma^-
zattyokhoz 73, magzattyát 73, nadgyá 115. illattya 569. mond
gya 35, ßrattya 35, tudgya 37, kevélykedgyunk 37, láttyuk 
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39, hafonlittya 41, bizonyittya 43, piroffittyák 44, gondollyák-
meg 45, éllyetek 46, nevellye 46, adgyon 46, gyakorollyátok 
46, ?ntt% anak-ki 57, Szenvedgyêk 561, mondgyák 561, íftd-
02//IZ: 5 7 1 . 

Kolozsvár. 

PÁPAI PARIZ FERENCZ: Pax Aulae. az-az: Bölts Salomon 
. . . Regulainak . . . elö-adáfa . . . (Ny. M.-Tótfalusi K. Miklós 
által. 1696). 

ö, ő, ü, ű: vefzekedö a3, felöl a3, égö a3, füft a3, kettő 
a4. — c: koczódó a6, czéllyát 1. — cs: tsipfce a3, nintsen a3, 
botsát- a4, tsúfzó- a5, Böltsnek a5. — zs: vifgáló a5, Aßaban 
A7, Jérusálembe A9. — Jésiilés: állapattyokban A2, magya-
rázattya 1, ábrázattyából 15, mondgya a3, tanittya a3, o/"tro-
mollya a4, ragadgya-meg a4, fokafztyák A2, tudgyák 1, mond
gya 3, láttyuk 5, mútattya 9, láttya 9. 

Kolozsvár. 
(Ref. nyomda). 

Discursus de eummo bono, a' leg-fôbb jóról . . . (Ny. M. 
TÓTFALUSI K. MIKLÓS, 1701). 

ö, ő, ü, ű: betsüsb 3, minemű 3, ö 3, íó7e 55, jó* 55, fö 
55, /sitz 245. — c: czélunkra 5, 41, 369, orczát 51, nyólcz 61, 
czédrus 271. — De: harmintz 154, ortzájokat 230, katzér 230, 
piatzon 243, tzifrás 271, kilentzven- 273, artúzlat- 293. — 
cs: tselekedet 3, fzerentse 5, méhetskék 7, ísaA; 41, motskos 
55, tsalárd 63. — De: Csáfzár 185. — zs: Sóltár 59, Persá-
kat 69, petrefelyem 273. — Jésiilés: fele-barátjának 53, á&rá-
zatjára 177, viadaljában 196, gyalázatja 197, artzúlatjában 
293, gondja 355, akaratját 371. — De: báttya 61, Attyokat 
695 ; — látjuk 3, tartják 5, fontoljuk 7, hagyjuk 7, fzopogatják 
7, réfzegeskedjenek 9, gondolják 9, meg-tekintjük 9, tudják 
41, 41, kelljen 41, 41, mondja 41, magafztalja 45, ápolgatja 
47, hallják 47, bánják 175, hagyja 371. — De: hadgya 65. — 
Különössége: d: d köntöst 181. — tí; amictűs 181. 

Lőcse. 
PÁPAI PÁRIZ FERENCZ: Pax corporis (Ny. BREWER SÁ

MUEL 1692). 
ö, ő, ii, ű: o/bve 87, ütfráí 91. — c: eczetben 81, 83, &ap-

czájót 83,'orc2áiáí 83, Gálicz- 85. Czukkert 88, — cs: ki-facsart 
81, 83, 83, csopure 83, roncsollya 85, tseppents 82. — zs: 



A XVIII. SZÁZADBELI MAGYAR KÖNYVEK 211 

Rófa 83, 83. — Jésiilés: módgya 80, orvofollyák 85, ron-
csollya 85, dôrgôlïye-meg 85, kennyed 87. 

Lőcse. 
AACHS MIHÁLY: Boldog halai szekere . . . moft Máfod-

fzor . . . (Ny. Lötsén, 1708). 
ö, ő, ü, û: fzuntelen Aj. L. o Aj. L. êrôkôs Aj. L., -egye

dül 1, öt 4, erővel 4, elsőben 4, bűn 4, nélkül 4. — c: czél-
hoz Aj. L., czélra 36. Grátziát 4, tzéloz 35, — cs: fintsen 
Aj. L., ísaA: 1, fzerentsés 1, kitsíny 4, TseÄ 12, ftöíís 17. — 
Jésülés: állapottya 12, indúlattyokat 35, gondolattya 35, a&a-
rattyát 51, megmútattya 12, változtattya 13, tudgya 15, 
Láttya 15,botsáttya33, éllyenhl, fenn-tarttya 11, láthattyák360. 

Az ajánló levél borgisz, a szedés petit. Az Ajánló Levél 
szedésében az ö, w, d, ű jele ő, é, — a szövegrészben ö, ít. 

Tehát, amint látjuk, a régi hagyományos fonetikus helyes
írás a XVII. században GELEJI KATONA ISTVÁN helyesírási 
reformja után is tovább él a protestáns nyomtatványokban 
is. A megvizsgáltam XVII. századbeli nyomtatványok közül 
GELEJIT csak M. TÓTFALUSI KIS MIKLÓS amstelodami bibliája 
követi, amely 1687-ben jelent meg. TÓTFALUSI KIS M. egyéb
ként a Ratiocinatio de orthographiá-ban (1684) elfogadja GE
LEJI KATONA ISTVÁN helyesírását. TORKOS ANDRÁsnak Hallé
ban megjelent két munkája, (1. 236 és 252 1.) oly helyesírás
sal van nyomtatva, amely sem nem tisztán fonetikus, sem nem 
tisztán etimologikus helyesírás. Általában követi a régi, fone
tikus helyesírást, de keveri az új helyesírási alakokkal (vony-
nyad, (zolgálljon) a kolozsvári Discursus (1701), részben kö
veti KARANCSI GYÖRGY egyik nyomtatványa, COMAROMI C. 
GYÖRGY: Pestis pestise (1664), amely a -d végű szavak jésü-
lését etimologikusan írja: mondja, cselêdjekre stb. 

Az etimologikus helyesírás teljes győzelme a protestáns 
nyomdákban a XVIII. században. 

16. A PÁPAI PÁRIZ FERENC: Dictionarium Latino-Hunga-
ricum — Hungarico-Latinum Leutschoviae, apud HAEREDES 
SAMUELIS BREWER, 1708) függelékéül egy helyesírási munka 
jelent meg. Ennek a címe: „JOHANNIS TSÉTSI Illuftris Scholae 

14* 
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Sáros-Patak: Rect: in eaq' SS. Theologiae et Philofophiae 
Profefforis Observationes Orthographico-Grammaticae, De recta 
Hungaricé Scribendi et Loquendi ratione, Poft Obitum Aucto
ris Editae à JOHANNE TSÉTSI FIL. 

Az Observationes előszavában a következő felvilágosítást 
kapjuk a munkácska céljáról: 

„Praefatiuncula Clarissimi Domini Auctoris. 
Volens praepofterae Vocum Hungaricarum Scriptioni, Lec-

tioni et Conftructioni quadantenus mederi, piacúit has Obfer-
vationes, poft amplam aliorum Meffem, quafi Spicilegium, in 
gratiam eorum, qui mihi operám dánt, exhibere." 

Tehát ez a munkácska a magyar szavak rendetlen írását, 
olvasását és szerkezeteit igyekszik valamelyest meggyógyítani 
s a szerző fejtegetéseit, mások gazdag aratása után, mint 
tarlózást, azok kedvéért adja elő, akik őt támogatták. 

TSÉTSI JÁNOS helyesírási szabályából bennünket itt a kö
vetkező hangok és hangkapcsolatok írása érdekel: ö, ő, ü, ü, c, 
cs, zs, dj, lj, nj íj. 

e e 

ö, ő, ü, ű: „Fiunt ex vocalibus Diphtongi Duae, ut: 0, TJ" 
e e 

— írja TSÉTSI. „1. Diphtongus 0, ex e, o : U, ex e, u conftat. 
Hinc 2. Corruptè pingitur fic: ö, Ü; aut ő, Ű; aut eö, eü; 

e e 

fed fic: 0, U. . . . Ut Vocales, ità Diphtongi inter fe accentu 
e' e' e e 

dividuntur in Longas 0, U, et Brèves 0, U" (2 1.) 
Tehát TSÉTSI az ö, ü, ő, ű betűjeleket elitéli s az <§, u, 

5', u' írást tartja helyesnek. (Ez utóbbit, az o', á'-t a magyar 
nyomdák sohasem alkalmazták.) 

c: „Tz rectius fcribitur per tz, quam per ez . . . ut 
tzêrna, tzêl etc. quàm czêrna, czêl, etc." — es: „Ts accuratius 
exprimitur per ts, quàm per es." — zs: ,,'Z, 'z eft litera dif-
tincta ab s et z . . . Scribendum itaque eft Seb, Vulnus. 'Zeb, 
Loculus. Sir, Flet, 'Zir, Adeps. Sic: Zidó, 'Zobrák, 'Zok, 
'Zújta, 'Zadány etc. — In omnibus Libris Hungaricis, praeter 
opera PETRI PÁZMÁN Cardinalis . . ., et Biblia Hungarica GE-
ORGII KÁLDI Jefuitae, non habita eft ratio hujus 'Z. — Ali-
qui fic etiam exprefferunt 'S ut: 'Sák, Saccus: at propiùs ac-
cedit ad z, quam ad s." (3—4 1.) 

dj» lj> nj, t j : „Verborum Indicativi et Subjunctivi Ter-
minationibus in a, am, ad, em, ed, e, uk, ük, átok, étek, non 
gy, aut ly, aut ny, aut ty, Ted j débet praeponi. Ut: mondja, 
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fzenteljük, vigafztaljuk, kívánjátok, tartják etc. non mondgya, 
ízentellyük etc. Vitiosam iftam Scriptionem invexit fola pro-
nuntiatio talium Verborum, accomodatam eidem." — „Com-
pofita cum Affixo Tertiae Perfonae Singulari non débet fcribi 
gya, lya, nya, vei tya, fed ja, vei je. Ut: gondja, cura ejus, 
akaratja, voluntas ejus: non gondgya, akarattya.11, etc. (7 1.) 
„ . . . Atyja, Pater ejus: anyja, bátyja, nênjek . . ." (9 1.). 

A TsÉTSi-féle Observationes, amely GELEJI KATONA IST
VÁN helyesírási elveit követi, az alapja a XVIII. századbeli 
református kiadványok helyesírásának, amely a kritikus pon
tokban a következő szabályokat követi: 0, u, tz, ts, 'z, dj, 
lj, nj, tj. 

A „Magyar A-BE-CE", amely a kolofon szerint „Nyom
tat. M. DCC. XIX. Efzt." (H. n.) a következőképen tanította 
a helyesírásra a gyermekeket. 

Elsorolván az ábc betűit, a kis betűknél kétféle s-et külön
böztet meg: f és s, de hogy a kétféle s miként alkalmazandó, 
azt nem mondja meg. Az s az ábc szövegrészében a záró s, 
az f szókezdő s, kis sz mindig fz. De az s, ss írásában egé
szen következetlen a szó belsejében. Azt írja például, hogy 
boltseségnek A5, ditsoségedre A5, kegyelmesen A5, védelmezé-
sed A5, — de Efedezem A5, áldáfoddal A6, gond-viselônk A8. 
— A dupla ss írásában: világosságára A5. A7, élhefsek A5, 
idvefségunkre A6, hafználhaffunk A7, ékefségunk A7, óhaffam 
A7, meg-térhefsek A7, hirdettefsêk A8. 

Bizonyos következetesség mégis megállapítható az f, s 
betűk használatában: 

1. a szókezdő s mindig . 
2. a szóvégi s mindig s. 
3. az sí, sm betűkapcsolatoknál mindig ft (Iften), fm (ef-

mér). Szó belsejében egyébként a rövid s, a fenti néhány ki
vételtől eltekintve, mindig s. 

4. a kis sz mindig fz, szó elején és szóközben is. 
Az ss írásában egészen következetlen, ami annál megle

pőbb, mert a könyv célja a gyermekeknek a helyesírásra (és 
olvasásra) való megtanítása volt. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a szókezdő s-nek f-séi való 
írásában annyira következetes, hogy még szóelválasztás alkal
mával az új sorba kerülő szótagkezdő s-et is /-sel írja: kevély- | 
fég A6, bo- | féges A6, boltse- | féget A7. 
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Ebben az A-BÊ-CE-ben az ö, ó', w, ű jele az Ô, u. A c— 
tz (Nyoltzadik), a cs—ts (tsak), a zs—s (visgáljátok). 

A jésülés írása a ragozásban etimologikusan történik: 
ha-jolj A3, tifz-tel-jed A3, aífy' A6. Szom-bat-ja A3. 

Nincs feltüntetve a megjelenési hely, de a Miatyánk szö
vege és az énekek mutatják, hogy ez az ábc református isko
lák számára készült, amit fontos megjegyeznünk! 

A XVIII. század etimologikus helyesírása. 
Bécs. 

Ba H. P. (BETLENI HAM PÉTER): Edgy a' Teremtöhez 
fel-emelkedett elmének szabad gondolkodásai . . . (Ny. a' Tsá-
fzári királyi Süket-Némák Typograíiájában, 1789.) 

ö, ő, ü, ű : fzükölködo El. j . Beszéd, Ditsofség 7, otet 7, 
örökös 7, efztendonek 7. — c: ortzáknak 13, 41, virgontz 13, 
tzélod 37, 91. — cs: Bölts 9, B'oltse[segédnek 9, tsak 9, ditsof-
ségre 9, tsepegtet 9. — zs: rósái 13, mufikának 15, visgálása 
23, 31, 51. De: 'Sengéjét 9. — Jésülés: örvendj 9, táplálja 
15, meg-vidámitja 19. foháfzkodjam 21. fedje-bê 27, fzámlál-
junk 29, furolja 29, hordja 33, le-fzállítják 33, tartjuk 35, 
Adjad 37, El-hidjed 43, indítjátok. 

Az e#2/ csak a címlapon edgg/, egyébként eo?/: JE^T/ 49, 
59, 59, 89 stb. 

Debrecen. 

OSTERWALD FRIDERICH JÁNOS: A' keresztyének között ez 
idő szerént uralkodó romlottságnak kútfejeiről . . . Magyar
nyelvre fordíttatván ki-adattatott (Ny. MARGITAI JÁNOS 1745). 

ö, ő, ü, ű: £ t ó í Ciml. IDO Ciml. KÚTFEJEIRŐL Ciml. 
f!«00 7, Htönfo 7, f«J$ 7. wmeoo 63, ftánfc 63, ßt 301, £«§«-
r^era 63, közönséges 63, fzukséges- 63. — c: prédikátzió 67, 
75, tzélját 67, hartznak 109, fententziája 109, tzérémóniás 
157, 169, íz#- 209, 279, fzí'/ra 337. — cs: tselekefznek 63, 
Ditsoség- 77, tsupán 79, mitsoda 79, íswáa 81. — zs: Ekléfia 
69, 'Siddfe 165, 165, meg-visgál- 266, 'Sd?íár- 301. — Jésülés: 
pártját 67, akaratjára 267, tzélját 300, tzéljok 325, botsánat-
ját 338, nagyjából 340, mondják 65, fel-forgatja 65, el-rontja 
65, urgeálja 67, bizonyítják 67, meg-vallja 69, állítják 69, 
gondolják-el 69, tartják 73, megfofztja 73, Aa^/a 75, munká-
lódja 11, befzélljen 79, fzóljon 79, adja 117, hiddjen 169, e/-
hagyják 221. 
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Debrecen. 
DODDRIDGE-TATAI FERENTZ: AZ Igaz Kegyességnek kez

dete (Ny. MARGITAI ISTVÁN által 1761). 
ö, ő, ü, ű: könyörgefz 27, ki-nézök 535, éneklő 535, köz-

zül 537, Meg-kettöztetett 537, Törül (—tőr-ül, tőr gyanánt) 
e 

551. — De a címbetűs szedésben ő, u: ELO 1, rövid 1. — c: 
tzérémóniák- 51, tzélom 61, meg-tzáfol- 81, palatzk 535. — 
es: nintsenek 3, Kintsnek 3, tsak 5, tsüggednek 11. — zs: 
meg-visgálván 3, 561, '[ámolyához, 'Sóit 608. — Jéstilés: Hí-
vataljok 5, állapatjokra 11, gondjaidnak 27; -adja 27, hívhat
ják 5, oftr omol ják 11, hagyjak 11, kelljen 13, 133, kezdjem 
23, elégedjél 547. 

Debrecen. 
MARÓTHI GYÖRGY: Arithmetica. (Ny. MARGITAI ISTVÁN 

által 1763.) 
e 

ö, ő, ü, ű: A cursiv petittel szedett ELÖL-JÁRÓ BE-
SZÉD-ben o, w; kivul, kulcmbőző, többnek, ebből, Számvető, fő
képen, Tèrtt, őtet stb. — Az antiqua-szedésű szövegben: többi 
3, Közönségesen 7, illő 7, fzüntelen 7, efö 7, föld-bért 9, ô'/àve 
9, stb. De a szövegközti cursivszédesben ismét <§, é: betűjének 
3, &etó6a? 3, kettőt 5, f Ä 19. 

Az ö, ü írásában tehát még alkalmazza a régibb ő, u be
tűket is s az újabb ö, ü-t is. Nyilván azért, mert a cursiv 
betűkészletben, mely régibb volt, még nem volt ö, ü jele, az 
antiqua betűkészletben viszont, mely új beszerzésű volt, már 
nem is vették be a régi Ő-t, u-t. 

c: nyóltz 1, kilentz 1, Tzifra 1, harmintz 4, Itfze 93, 
127, 127, Krajtzár 95, 99, 99. — cs: tsak 11, 11, betsü 73, 
nints 77, Tseber 93, tsupa 97, tsinálás- 97. — zs: Jósefnek 
73, Másak 93, Mósáí 93, Visgáld-meg 103, 110, Smdr- 289. 
— Jéstilés: bánj 45, 85, tselekedj 17, 85, el-tartja 109, meflf-
Aadja 109, hozhatjuk 145, foglalja 9, vowj 11, fzámlálja-meg 
23, ai/on 23, rendelj 23, ki-vonjuk 33, maradjon 55. 

Az 1790-ben HUSZTI RISKO SÁMUEL által nyomtatott NÉ
METI MIHÁLY: Mennyei Tárház Kultsa c. műben is ugyanezt 
a református helyesírást látjuk. Debrecen az egész XVIII. szá
zadon át következetesen az etimologikus helyesírást használta. 
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Francofurtum. 

CAMPEGIUS VITRINGA — M. V. B. F. [MAROS VÁSÁRHELYI 
BABA FERENTZ] : Lelki elet . . . (Ny. SCHWARTZ JÁNOS, 1712.) 

ö, ő, ü, ű: belső 17, zörgető 57, lévő 57, gyönyöriifég-
57, főt 57, gyűlöli 69, egyről 69. — c: tzèlja 21, 43, 51, 
hartznak 57, ortzájának 143, tzáfoltatik 165, Nyóltzadik 177, 
Tzlmere 207. — De: Czérémoniák 31, 31, 31, 33, czivódnak 
77, Czímerét 209. — cs: m'wís 17, tsak 19, botsátják 57, 
fcmís- 299, Jeísüft 299, ditsöséges 309, 309, 319, ísepw& 319. 
— De: Cseh 205, 205, 205, 205. — zs: Sóltár 141, 207, Jé-
rufálemnek 337, Sengéje 337, visgálják-meg 145, 195, Ekklé-
ßai 171. — Jésülés: ts^/a 21, indulatjából 21, 59, akaratjá
nak 21, 37, áldozatjával 51, hivatalja 149, módját 333, 338, 
feljebb 338, tapafztalják 19, formálja 47, botsátják 57, adja 
59, 59, Aacüj'a 59, kivánja 59, 149, uralkodjék 591, bírhatja 339, 
foghatja 340, mondhatja 340. — Különössége: 1. az erdélyi 
székely kiejtésnek megfelelően az első szótag megnyúlásának 
jelölése: d/ms 339, 339, Dolgoknak 339, w ^ á « 339, ß d ^ o r 
/*4ö 139, fzólgáljanak 141, órvofságra 147, nyugodalmára 149, 
bornak 157, 157, (de: 6or 157), bújafágában 157, elvéfzi 157, 
í̂ /izz 157, Á%2/ 161, légyen 165, Nyóltzadik 177, fzórgalmato-
fon 177, vigyáz 177, olvastatnak 199. 

2. az e#2/ szónak ^-vel írása: égyességén 33, egyben 33, 
mint-egy 33, 35, 39, égyfzerfmind 43, égy-mástól 67, ^ /fca-
basúak 67, égy-általjábau 67, egyben 137, égy-aránt 143. 

Győr. 

H. GY. TS. P. (HORVÁTH GYÖRGY Tsászári Prédikátor) 
Természetnek és Kegyelemnek Oskolája. (Ny. STREIBIG GER
GELY JÁNOS, M. DCC. LXXV.) 

ö, ő, ü, ű: joweÄ; 19, vérünkké 19, gêzôlgés 19, soi 19, 
fzûntelen 19. — c: portzogók 21, 23, ki-fitzamodástól 23, 
nyóltzvan 23, geréntzhez 33. — cs: JBO/ÍS 19, tsontok 21, 
nintsen 25, ísa/c 27, tséven 27, eretske 28. — zs: visgálnánk 
24, / « sá& 28, /sdp?0 138, ro'z 146, riskásával 146, Sm& 148, 
'Sidokká 180, 'Soltár 311. — Jésülés: tsontjait 31, akaratja 
33, Kertjeikben 153, hivataljoknak 190, fertályjait 229, tzélja 
285, gondolhatjuk 25, nyeljíik-le 31, menjen 31, fzámláljuk 31, 
ofztja 32, el-válafztja 32, adja-által 33, megtifztitja 33, íar-
tóztatja 33, emeljük 37, íáíja 188. 
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Győr. 
RÁTH MÁTYÁS: Eggy Iftent-féló, jó és gondos anyának 

s nagy-anyának . . . Vatai Borbára özvegy Király-falvi Roth 
Tamásné . . . vigasztalásai . . . (Ny. STREIBIG JÓSEF, 1785.) 

ö, ő, ü, ü: ő 5, hifzfzük 5, öröktol 5, dítsoült 5. — c: 
tzifrázat- 21, 25, 65, piatzárúl 86. tzéljához 88, nyóltzvan 89, 
89, 91. — cs: tsal- 5, tsak 9, boltsek 9, betsület 39, tsetsemo 
39. — zs: Zsidó 15, 15, visgáljuk 17. — Jésülés: hívataljá-
han 7, módja 27, rokonjairól 28, magzatjaiktól 35, jó-téte-
ményjeivel 41, 61, kínjai- 51, Fo-Ifpánja 69, tudományja 69, 
Atyja 79, /e<7^/ 7, meg-fofztja 11, mondják 11, magafztalják 
13, fzólljam 13, visgáljuk 17, mondhatjuk 17, el-gondolja 17, 
parantsolja 19, javallják 23. hagyja 27, tsúfolják 35, meg-adja 
37, íwd/a 39. — A könyv végén levő halotti versekben: ilía#-
zattya 91; sírattya 91. — Különössége: életbenn 45, fcó'2-
ftemi 49, Tudomány bann 57, folytábann 57, Ebbenn 69, Pár
jaim 69. — egr̂ z/ 45, eggyik 68, eggyetlen 69, eggyütt 80. 

Győr. 
FALUDI FERENTZ 'Költeményes Maradványai . . . közre 

Botsátotta . . . RÉVAI MIKLÓS I. II. (STRAJBIG JÓZSEF Betűi
vel MDCCLXXXVI.) Példák az első kötetből. 

ö, ő, ü, ű: hízelkedő 22, fő 22, fzellok, meg-kerúlni 25, 
tfiíííw 25. — c: czedrus 23, virgantz 37, tzingolódnak 37, tára
idra 38, Tzukor 40. — cs: ditsírni 25, gyümöltsös 39, ísdA:-
&aí 66, tsudás 69. — zs: rózsák 23, istrázsát 62, Parázs 63, 
rdzsa 121. — Jésülés: ditsekedjetek 27, pihenj 31, 6árc/a 35, 
Rakogatja 35, Meg-gyógyítja 37, húlljon-el 38, Rázogatják 41, 
Próbálgatják 41, húllogatja 41. — De: folyon-ki 39. 

A pozsonyi LOEWE ANTAL nyomtatta Faludi-kiad-
ványban, melyet szintén RÉVAI MIKLÓS rendezett sajtó alá, 
szintén a RÉVAI MIKLÓS helyesírását látjuk. 

Győr. 
ROÍENMÜLLER GYÖRGY JÁNOS: A Hétnek minden napjaira 

való . . . Imádságok . . . fordította HORVÁTH SÁMUEL . . . Ev. 
Préd. (Ny. STREIBIG JÓZSEF, 1799.) 

ö. ő, ü, ű: e/Őíí 1, környul-vefz 1, bűnösnek 2, gyűlölfz 
2. — c: nyóltzvan 79, tzéljához 79, tzélom 187. — cs: pes-
rantsolat- 123, mrcfs 207. — zs: 'Sóltár 281. — Jésülés: 
tzéljához 79, botsánatját 115, bárány ja 213. — Segélj 2, ad/ 
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13. áldj-meg 9, 11, magafztalják 5. — De: elalugyam 69. — 
Különössége: távoztass'd-el 259, tölts'd-meg 259, Fordíts'd-el 
26, ments'd-ki 275, enyhíts'd-meg 276. 

Kassa. 
DUTTENHOFER — ALMÁSI SZÁLAI JÁNOS: Szülék' kézi

könyve. (Ny. ELLINGER JÁNOS, 1794.) 
ö, ő, ü, ű: 6 1, Szülék 3, erofsödni 10, fzívu. — c: tzé-

loz 205, tzerimóniás 261, Letzkének 263, Garbontzás 275. — 
cs: ísaÁ; 3, erkoltsuek 147, alatsony 157, betsulni 157. — zs: 
alamisnáért 155, 'Sidók- 261, íe&se/ 266, '£ó?í 275. — Jésü-
lés: módja 63, 63, öáí/aé 115, indulatját 159, alapotjának 271, 
tartják 3, küldjék 3, gondolják 3, meg-tanúlják 3, fzoktatják 
11, fzaporítják 11, kívánja-meg 22, hidjék 33, íifd/a 114, #6'-
gösködjenek 157. 

Kassa. 

BENITZKI PÉTER Magyar rhythmusok, avagy versek . . . 
(Ny. Jésus Tárfasága Akad. Coll. bôtûivel 1769. Efzt.). 

ö, ő, ü, ű: erőm 9, d/fetôn 13, fzeplôvel 13, gyulUtt 13, 
fcóVwí 15. — c: hurtzolja 65, /áníz 101, hartzhoz 109, hartzol 
109, kontzban 115, Tzinege 127. — cs: ísafc 15, tanátsot 17, 
Tsábított 17, Nintsen 19, 19, Otsmányb 31, tseput 37, ísap 
57. — zs: Visgálja 45, 'sóldod 45, Sombokos 107, ftrásája 109. 
— Jésülés: áldozatja 37, illatja 37, gondját 67, gyalázatját 
69, útjokban 99. — De: Báttya 87. — Hiddjed 17, Hagyj 
19, 25, mera/e/c 25, MtóJ/on 27, Könyörülj 27, találjon 27, tfa/b-
náljon 29, meg-gondoljad 29, rongáljon 39, /át/a 41, áldjad 45, 
ad/ 47, Szánjad 47, kívánjak 49, el-rontja 57, Rettenjen-meg 
68, Zw/a7 75, tudjad 79, vígadj 81, (el-bádjadtam 39). 

Ennek a műnek a helyesírása meglepő kivétel: ezt a mü
vet a katholikus nyomda a legpontosabb református helyes
írással nyomja ki. Magyarázata nyilván az, hogy ennek az 
1664-ben megjelent műnek 1728-i, lőcsei kiadása már reformá
tus helyesírással volt nyomtatva s az új kiadás számára kéz
iratul egyszerűen a régi kiadás szedését adták. 

Kolozsvár. 
(Ref. nyomda.) 

Soos FERENCZ: A' Dög-halál Isten harcza az emberek
kel . . . (Ny. TELEGDI P. SÁMUEL, 1720). 
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ö, ő, ü, ű: Elsőben 1, előre 1, földön 1, erötelen 3, ö 3. 
— c: Harcza Ciml. Ajánl. Kegy. Olv. (ötször cz-ve\), 1, 3, 
3, 9, orczája 2, 2, 5, czikkely- 7, czégéres 17. — De: hartzra 
1, EVte nemek- 3, pénitentzia 7, fententziája 9, 9. — cs: /h"-
ísoda 2, Tsillagok 3, ísa& 4, nintsen 23, fcís&c 23, Tselédes 
35. — zs: 'sengével Ajánl. 'Szdd 3, 7, 21, vifgáljad 15, 'Sóltár 
19. — Jésiilés: vifzfza-adja 2, menjünk-ki 2, ölje-meg 3, 
mondja 4, 5, eredj-el 4, álljunk 4, küldjük-el 5, vd/jJfc 15, Jfct-
gyomláljuk 34. akaratját 5, felebarátjának 34. 

Különössége, hogy bár a c jele cs, a cs jele is. 

Kolozsvár. 
(Ref. nyomda.) 

Áldásban maradó emlékezete az igaznak . . . Vitéz György 
. . felett . . . Prédikátziók. (Ny. SZATHMÁRI PAP SÁNDOR ál
tal, 1733.) 

ö, ő, ü. ű: a cimlapon 5 : György. — A szövegben: bölts 
A3, efmérhetjük B. — c: fententzia- B3, B3, B3. — cs: hal-
motskájától A3, bölts A3, Tsillagok A3, űsa& A3. — zs: ala-
misnájával B3, Ekklésiának B3. — De: alami'snálkodtak B4, 
B4, alami'snái B4. — Jésiilés: barátjáról A3, ábrázatját A3, 
Atyjoknak A4, íáíjo A3, fzégyenlje A3, táplálja A4, TOÍÍÍO-
áraí/a A4, efmérhetjük B, Hivatja B3. 

Kolozsvár. 
(Ref. nyomda.) 

SZATHMÁRI MIHÁLY: Pongrátz Nagy-Mihályi János . . . öz
vegye . . . Széki Teleki Judit Gróf Aszszonynak . . . Utolsó 
meg-tifzteltetése . . . (Ny. SZATHMÁRI P. SÁNDOR, 1734.) 

ö, ő, ü, ű: Bölts A2, Könyve A2, időre A2, gyülekezetet 
A2, Szükség A2. — c: letzkére A3, tzimere B. — cs: ísa& 
A2, fcmísre A2. — zs: vVsgállják A2, A3, '&ífó& A2, A3. — 
Jésiilés: vVsgállják A2, mondja A3, fogadja B3, gondoUjátok 
B3, kivan ja B3, emelje B3. — De: (kivételesen): tsallyon B3. 

Kolozsvár. 
(Ref. nyomda.) 

BÁRÓ GYALAKUTI LÁZÁR JÁNOS: Okos teremtett állat . . . 
(Ny. S. PATAKI JÓZSEF, 1745.) 

ö, ő, ü, ü: ditsöségét 1, erőt 1, setétböl 1, legyünk 3, 
efsövel 25. e/-jo 37. — ez: Ortzádat 9, é>í2 23, teéít 23, 23. 
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— es: tseleked- 5, nintsen 5, tsendes 7. — zs: Jerusálemnek 
7, paifom 35. — Jésülés: botsánatja 3, uralkodjanak 5, ad/aeZ 
5, engedjed 5, a7dja 5, hajoljanak 7, keljen 7, hiddjenek 11, 
meg-valljuk 13, fénljék 15, fzóljon 37. 

Kolozsvár. 
(Ref. nyomda.) 

Igazságnak áldozatja . . . (Ny. S. PATAKI JÓ'SEF által, 
1745.) 

ö, ő, ü, ű: ditsöséges 11, tsüggedezövé 35, Efztendö- 192, 
meg-téröknek 179. — c: tornátzában 26, artzal 146, fzenten-
tziázzad 147. — cs: botsátottad 3, tanátsokat 30, tsepegését 
31, kintseivel 47, petsêtje 47. — zs: 'sírosítsad 31, 82. 130. 
— Jésülés: petsêtje 47, állapotja 35, folyamatja 39, áldozatja 
107, partjára 116. froíját 83, adj 11, [zenteljen 11, adjad 11, 
Tselekedjed 12, vigafztaljad 13, /ma#j 13, meg-hódoljanak 23, 
«Í/WJ 31, éí/ew 148, közöljed 116, háborodjon 117, fogadj 143. 

Kolozsvár. 
(Ref. nyomda.) 

BEAUMONT MÁRIA: Kisdedek' tudománnyal tellyes tár
háza . . . Harmadik darab. (Ny. ,,A' Reform. Kollegium Betűi
vel KAPRONTZAI ÁDÁM által", 1781.) 

ö, ő, ü ű: közzülök 11, jöneÄ; 55, fcóra/ 55. — c: orteá-
jokkal 11, 11, tzédulákra 11, Tzímer- 27, T^eí- 55, palatzkot 
145. — cs: parantsol- 11, kitsiny 11, TseUdes 11, 11, ísepp 
15, /"mis 15. — zs: vVsgálja 123, 123. — Jésülés: fzólgálat-
jára 145, jó-akaratját 145, parantsolatja 187, Kelj-fel 11, adj 
11, titkoljad 11, mondja 15, tsinálja 55, fzomorkodjék 85, íse-
lekedje 85, foglalja 147, uralkodjék 175. — Különössége, hogy 
az ?2/ helyett olykor íj-t ír; Ae/j're 11, 15, fe/jMÍ 55, 55, fo/j-
íaí 55, 75, lftra7jű 73, 73, 175, náfpoljákban 73, heljefebb 123, 
kevéljsége 187, és hogy a mutató névmás (az, ez) ragozásában 
olykor hiányjelet tesz a 0 helyére: a'&or 63, a'íd/ 63, a'nyira 
99, 113, a'ra 123, 123, e'&or 135, a'&an 145, a'rcafc 147, e'dza 157. 

Kolozsvár. 
MÉSZÁROS IGNÁTZ: Buda várának viszszavételekor a' ke

resztények fogságába esett egy Kartigam nevű (!) torok kis
asz szonynak . . . történeti (Ny. KOLLMANN JÓ'SEF FERENTZ 
költségével, 1778). 
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ö, ő, ü, ű: történtt 1, Görög 1, Torok 1, Örökbe 21, külö
nös 59, udövel 75, turéffel 131, esMííe 161. — c: sántzok- 5, 
Frantzia 7, ortzái- 9, tzirkálta 47, Hertzeg- 63, tántz- 115, 
a£2<̂  159, tzölönköket 163. — cs: tfeleked- 5, parantfol- 5-
t/a/c 5, bútsút 21, kotfiffal 21.— zs: me g-visg áltatott b, 'zen-
géjéhez 9, rósáí 161, Párifi 199, 'zákmányt 211, meg-finóroz, 
211. — Jésülés: utoljára 5, áí/áí 7, ábrázatjának 9, látfzat-
jából 25, gondjának 47, í>a?/a 140, módja 157, ^jera 11, eí-
befzélje 21, tedjem 23, le-telepedjen 25, látandja 27, kezdjen 
69, támadjon 135, tfudálhatja 135, fzánja-meg 160, el-tekêll-
jem 173, fzánja-meg 173, meg-visgáljúk 173. 

Kolozsvár. 
MEDVE MIHÁLY: A' Böjtnek meg Magyarázása. (Ny. 

,,a' Püspöki BÔtûkkel, 1784). 
ö, ő, ü, ű: Tsötörtökig 31, erkoltfeiröl 5, betsulet- 13, 

Böjtje 7, 7, 8. — c: cséfy'a 5. — cs: erkoltfeiröl 5, t/afc 5, í/ie-
ZeÄreä- 5, í/wda- 7, Vatsorát 11, betsulet- 13, Parantfol- 19. — 
zs: vifgál- 7, 'Sidd 11, 11, Sidokból 13, Synagoga 13. — Jésü
lés: ßo/t/e 7, 7, 8, útjába 11, áltáljában 11, Parantfo-
latjai- 19, fzolgálatja 23. — bizonyítja 5, el-tartoztatják 5, 
mondja 5, /átja 19, maradjatok 11, böjtölj *. De: á% 7, 13. 

(Katholikus szöveg — református helyesírással.) 

Lipsia. 
GERHARD JÁNOS: Ama' gonofznak minden tüzes nyilait 

meg oltható Hitnek Paissa . . . MISKEI ÁDÁM [fordítása]. 
(Lipfiában, 1742, Efztendôben). 

ö, ő, ü, ű: állandóan $, é. — c: /óraíz 203, peretz 203, 
pénitentzia 55, 55. — cs: mitsoda 11, ísa& 11, tsonka 11. — 
zs: 'Sidok 63, fengék 165, 165. — Jésülés: nyújtja 13, z#a-
£ííja 17, mondjad 27, tartja 29, ajánlja 35, é?jew 35, Halljad 
35, HMjed 185. 

Komárom. 

PLACETTE JÁNOS: Az halaira imádkozva készülő keresz
tyén ember . . . Könyörgések . . . Magyar nyelvre fordíttattak . . . 
M. P. P. P I. által. (Ny. WÉBER SIMON PÉTER, 1791). 

ö, ő, ü, ű : tew 13, gyümoltsöket 13, erro? 13, /oí 13, 
zdo 15, drőfoii 15, fellyúl 33, földön 196. — c: tzéljához 31, 
45, 133, ortzádat 195. — cs: tselekefzem 15, kitsiny 15, /#e-
rentsés 15, Petsét 21, tsonka- 68, tsafc 131. — zs: vi'sgálnom 
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13, 23, 'Sóit 195, 195. — Jésülés: tzéljához 31, állapotjában 
41, indulatjával 47, botsánatjokat 213. — vezéreljen 17, Közöl
jed 21, fzûnjêl-meg 27, borítják-el 29, menjen 31, tselekedjed 
31, 37, találjon 41, 43, Adjad 47, 47, fzenvedjek 69, meg-f elél
jek 119, kívánjak 119, bé-fogadja 133. 

Lőtse. 
Házi és uti uj kalendáriom . . . (Lötsén, ny. BREVER JÁ

NOS, 1733). 
ö, ő, ü, ü: ápwí A2, öfzve-jövés A2, Négy-fzegû A2, Aröp-

pölyözni A2, mezon C. — c: Lörintz B8, B8, fcsé/oa B8, C2, 
Kurutzság E3, Sántzból E3. — es: tsapja C, fzerentsêtlen C2, 
Tsáfzár E2, E2, Páíseí E3. — Jésülés: mutatja Al, arfja C, 
C2, C2, bíztatják C2, idvezüljünk C2, fel-prédálják E3, rabolja 
E3, E3, elhagyja E4, meg-fzállja E4, Magyarázatja Al, négyed-
jeinek A 2. 

Lőcse. 
Házi és uti uj kalendáriom . . . (Lötsén, ny. BREVER JÁ

NOS, 1734). 
ö, ő, ü, ű: Pünköst Al, között Al, 5ö/íi Al, N ^ -

/segrw A2, íő'fai A2, ^páü A2. — A nagyobb betűkben: Közön
séges Al, Betűk- Al. — c: Vintze A2, A2, Pongrátz A6, Lö-
riwte Bl, Ventzel B3, Beretzk B4, Lutza B6, £2^02 B8. — 
cs: Szerentsétlen A2, tsetstol A2. — zs: Baüás A3, Sufana 
A4, Jd/ef A4, //#& Él. — Jésülés: Magyarázatja Al, négyed-
jeinek A2. — mutatja Al. 

Lőcse. 
RÁDAY PÁL: Lelki hódolás (nyomdász? 1726). 
ö, ő, ü, ű: örvendeztető, erősíted Őket 4, a'midőn 4, 

gyönyörűséges 6. — c: ortzám 44, fententzia 60, tömlötz- 62, 
ortzájaik 71. — cs: Tsillag 6, kaptsolom 10, petsételte 16. — 
zs: 'Sidókért 74, paifoddal 92. — Jésülés: útjára 22, áícfo-
zaí/a 58, utoljára 76, malafztjai 70, vágyódjam 24, tapafztalja 
30, könyörülj 56, acíjad 70. 

Lőcse. 
BENITZKI PÉTER: Magyar Rhythmusok . . . (Ny. 1728). 
ö, ő, ü, ű: Ä;Z'??M/ 3, előtted 3, ftimí 5, kezedből 5, freísá-

/eíes 5, erőfedik 7, örítö# l,fzuntelen 11, széltől 29, v^so 57. — 
c: póltzra 240, tántzra 241, pintzédre 245, te^r 245, 245, 
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arizúl- 249, ortzák 286, atzél 287. — cs: tsak 1, fzerentsés 5, 
tsendefséget 7, kíntses 242, petsenye 242, kúltsot 245, kortso
mán 246. — zs: síb-vásár 240, rd/íz 254, 'Sobrák 261, pá/tt 
276. — Jésiilés: áíja 254, 254, magzatja 284. De: Attyok-
tól 247. — Reményljek 3, féljelek 3, aij 3, ^jek 5, &00|tf 17, 
17, tselekedjem 27, süvegelj 240, fzolgálj 240, Válogatják 246, 
nyergelje 248, dúdolja 252, hizlalja 253, táplálja 253, íwdja 
254, dagadjak 268, gúnyolj 283. 

Nagy-Enyed. 
TSERNÁTONI W. JÁNOS: Szüntelen világoskodó lámpás. 

A' mellyet hitének kezében hordozott . . . Baroti és N. Bat-
zoni Pál Ilona aszszony . . . Borosnyai N. Sigmond uram
nak . . . házas társa. (Ny. DEBRETZENI SÁMUEL, 1770.) 

ö, ő, ü, û: Böltsek A3, között A3, ö C3, ó'te/ C3, bet sülted 
C3. — c: ^ í&to B, éjtszakán B2, B2, B2, profétziában B3, 
Tzimere B4, Batzóni C2, Nyóltzan C4, grátziáját C4. — cs: 
ísafc A4, böltsefség A4, tanâts B, tserepez C2. — zs: Séífó 
A4, B2, meg-visgálandó B, B, 'Sidd B, Ekklefiáját B, B2, 'sdZt. 
B3, Jérufálembe B3, alamisnálkodás- C2. — Jésülés: utoljára 
B3, akaratja C. De: Annyának B, ^4íí2/a C4. —világoskodjék 
A3, aludjék A3, fzámlálják A4, állattják A4, íaríja B2, mondja 
B3, el-ofzlattja B4, mondják B4, f̂ jßfc B4, fénljetek C,vigafz-
talja C, remélljük C, aludjék C, követjük C, #?j C3, vigafz-
taljon C3, fénljék C4, fzáljon C4, plántáljanak C4, Szoljának 
C4, Rendeljen C4, nyugodjál C4. 

A prédikáció szöveg-része következetes református helyes
írással van nyomtatva, a verses búcsúztatók azonban — né
hány adat kivételével — katholikus helyesírással: 

Jésülés: bánattyától 2, tzéllyát 3, partyát 3. De: Sóldja 1, 
akaratja 1, kínjától 2. — el-áldgya 1, állyak 1, láítya 1, Láttyák 
2, állyon 2, köfzönnyem 2, kennyem 2, álattya, hullattya, áfz-
tatgattya, firattya 3, fzámlálya 3, éí# 3, áptt?2/ 4, Tanúly 4, 
hallyon-meg 4. De: terjedjen 2, kóftolja 2, íwrfj'a 2, kezdjen 4. 

Nagy-Szombat. 

Világ nagyjai ! Veszedelem. Fordította német nyelvből eggy 
hazáját féltő igaz magyar. (Ny. JELINEK WENCZEL, 1792). 

ö, ő, ü, û: felőled A2, tűrésünkkel 11, irfo 11, e/ore 11. 
— c: páltzátok 13, te^-19, oríza- 25, fértzel- 29, í^fra 137. 
— cs: tsafc 15, kaptsokat 19, mwís 19, ísáo- 23, tsudás 26. 
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— zs: zsidó 29, Brozsűrák 111, 116, vizsgálat 136. — 
Jósü lés : fényje 13, barátjaik 13, gondjaitok 13, foganatja 
15, magzatjaitok- 15, dögleletjek 25, alkotványja 85. — for-
dúljak 13, tapodják 17, árúlja-el 19, hidjétek 19, halhatatla-
nítják 22, neveljen 25, halljátok 27, nyomkodják 77. 

Az átvizsgáltam nyomtatványok közt ez az egyetlen 
nagyszombati nyomtatvány, amely etimologikus helyesírással 
van nyomtatva. Ez azonban már nem az akadémiai nyomda 
nyomtatványa, hanem magánnyomdáé. 

Pest. 

Buzgó áhítatosság, mellyet Boldog CALASANCTIUS J O S E F . . . 
az ifjúságban fel-ébreztett. (Ny. EITZENRERGER FERENCZ AN
TAL, 1758.) 

ö, ő, ü. ű : többé 7, rövid 7, Száléi 7, meg-ne fzunny 6 
c: hartzolna 5, hartzra 5, páltzátskákkal 15, Ortzájára 15, 
Ferentz 15. D e : Ferencz Címl. — cs: ísafc 5, tselekfzed 6, 
tsukta 9. — zs : alamisnát 7. — Jésülés: ^4í2//a 9, Atyjá
nak 9, Akaratját 13. — fzorgalmatoskodjál 8, tanulják 8, &o-
tsátják 8, imádjad 10. 

Bár katholikus mű, tiszta református helyesírással van 
nyomtatva. 

Pest, 
BONA JÁNOS: A Z Égben kézen fogva való vezetés . . . mellyet 

ez elótt Deák nyelven ízérzet . . . BONA JÁNOS . . . moft pe
dig: . . . SEBE MIHÁLY IGNATZ T. N. Borfod. . . Vice I fpánnya. . . 
magyarra fordított. (Ny. „Pesten, EITZENBERGERI [!] bötűi-
vel", 1773). 

ö, ő, ü, ű : onnqn 7, midőn 7, duhofsége 7, közön
ségeden 8, Tomlotz 169, gyûmoltseî 23. — c: tzél 1, 74, 
Tornátzátúl 50, Sententziaja 45, Pátza 78, lántzokkal 93, 
hartz 109. De : czélra 199. — cs: kitfoda 9, 9, tsatolni 2, 
Otsmány 23, tsudálfz 47. — zs: visgáld 7, 7, 11. De : Zsidók 
151. — Jésülés: hagyománja 13, fekéljeit 15, ábrázatja 53, 
fzomfzédjának 69. — fordítják 2, ad/áA; 2, fzolgálj 5, Ateeí-
kedjen 11, 13, éí/ 34, # / / 87, fofy'cm 25, vi fel jen 43, &e-
hordjak 31. — D e : ofztogattya 43, Hallyad 47, vallya 199. 

Ez a könyv, amelyet BONA JÁNOS apái írt, tehát katho
likus munka, a legtúlzóbb fonetikus helyesírást követi a jésü-
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lésnél. Túltesz a reformátusokon, amennyiben még az ny, ly-hen 
is j-t ír y helyett, ha j következik utána (hagyománja, foljon). 
Előfordul néhány y-os alak is (ofztogattya, Hallyad, vallya), 
ez azonban a szedő tévedésével magyarázható. A szedőnek, aki 
katholikus helyesíráshoz volt szokva, nehéz volt a hagyománja 
stb. alakok szedése s néha figyelme fáradásával ráment a keze 
a megszokott ofztogattya stb. alakokra, s a korrektor nem 
javította ki a hibát. 

Ennek a nyomtatványnak különössége, hogy minden ö, ő, 
ü, ű betűt hosszú 0, u-nek szed, továbbá, hogy előfordul benne 
a fedeles Î: Tanítónak 9, kínjai 33. (a mássalhangzók kettőz-
tetése: allig, nékedd, ell, feli stb. nem nyomdászati kérdés s 
azért itt nem foglalkozunk részletesebben vele). 

Pest. 

Okos elmének mulatozásai mellyeket BRUEYS apáturnak 
frantzia nyelven irott bölts munkájából haza-nyelven kiadót 
BENYÁK BERNARD A. 0. S. (Ny. ROYER FERENTZ, 1783). 

ö, ő, ü. ű: o 1, gyönyörűségek 1, kivülötte 47, gyönyörű
ség 59, bölts- 59, sott 87, elkerüli 87, erőt 87. — c: kelep-
tzéi- 87, tzélúnkra 91, póltzra 25, piatzán 103, tzikkely- 118. — 
cs: tsupános 1, tsaló 87, gántsos 87, tsalárd- 87, erkőts- 91, 
tseleked- 93, tsekély 93, kaptsóltatik 93, tsudál- 93, bötsulünk 
93. — zs: visgáló 63, lepsölnek 101. — Jésülés: módjának 3, 
folyamatja 4, látatját 4, indulatjukat 25, gondolatjának 111, 
fösí/e 117, gondjok 123, változtatja 1, találja 3, tapafztaljuk 
3, íaríja 5, megfofztja 7, meghaladja 7, fényijén 7, íwd/a 15, 
megtsükkenjen 17, fényeskedjen 17, ámitja-el 19, hizlalja 25, 
fzóljak 29, foglalatoskodjanak 95, elöladja 112. 

Katholikus mű, protestáns helyesírással. 

Pest. 
KÖMLEI JÁNOS: Szükségben segítő könyv. Német nyelv

ből . . . (A könyvnyomtató neve ismeretlen. — „STÁHEL JÓ'SEF 
ós KILIÁN Könyv-Árosnál", 1790). 

ö, ő, ü, ű: neflá 1, £?o?ís 3, könyvének 3, örülvén 3, &öz-
0w/ 5, fzörnyúdött 7, Törődött 9, fzüléskor 17. — c: tzivakodás-
22, tzombjaira 23, kementzére 27, 27. eteeí 29, 30, ortzáink-

Magyar Könyvszemle 1938. I I I . füzet. 15 
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nak 453, istántziát 453, Hertzegek 495. — De: czéhbe 19, 19. 
— cs: tselekedni 12, tsinálnakl2, tanátskoztak 12, 12,fzeren-
tsétlen-13, sints 13, tsak 16, 17, tsikorgott 25. — zs: vizsgál
tatni 19, strázsáltak 21, Jd'se/ 457, 'stósogr (zsizsik) 445, 446, 
446, Muzsikások 481. — De: me# sugorgassa 485. — Jésülés: 
fzólgálatjából 485, Tifztjeinek 486. — tanulja meg 9, e£me7-
kedjünk 11, látják 12, me# esmerkedjenek 12, ödjaÄ: 13, 2W-
/áío/c 13, e£ gondolja 13, történjen 13, temetődjön 15, adja
nak 485. 

A hosszú / ' i tt már csak az /z nyomdai jelében használatos. 

Pest. 
HUNYADI FERENTZ: Diétái predikátziók, mellyeket . . . a' 

maga költségén . . . ki-nyomtattatott DOROS ISTVÁN Ó budai 
prédikátor. (Ny. PATZKÓ FERENTZ, 1791). 

ö, ő, ü, ű: időtől 1, Nemzetünket 1, ünoket 3, tölti 9, 
közönséges 10, fó7d 11, Öltözetről 11, &imös 89. — c: tzifra-1, 
pintzék 15, ortzával 19, 23, teéí/a 51, Letzkében 69. — cs: ísa-
pá/bfc 3, mitsoda 9, parantsolja 13, tsufoló 13, botsát 31, ísafc 
60, nintsen 60. — zs: 'Sidók 3, Ekkléfiákat 7, 7, 7, Perfiai 23, 
Jérusalem 31, visgál- 89. — Jésülés: parantsolattjából 3, tí??a-
pottjában 9, te^ja 51, szombatja 73, állapot ja 89, barátját 119, 
befzédjéi 147. — De: gondolatya 15. — mondja 1, fogadjuk-
meg 3, újjitja 9, meg-tartják 9, 9, vifeljen 13, kívánjuk 25, ne-
w/je 31, hallják 51, ad/á& 97. — De: tartya 15. 

Pest. 
MÉSZÁROS IGNÁTZ:. . . Magyar Szekretarius . . . (Ny. TRATT

NER MÁTYÁS, 1792). 
ö, ő, ii, ű: főidéről 3, idő 5, Arivá? 5, fő 5, oíeí 7, 02/#/-

íetm 11, küldeni 13. — c: piatzra 17, 19, Éksztzellentziád 40, 
40, 41, tzélomat 43. — cs: tsa& 13, íswpa 17, fzerentsés 19, 
tseleked- 33, kúltsos 41. — zs: meg-visgálását 15, usoráját 
21. — Jésülés: íedje (bizonyofsá) 47, kívánja 15, halladja 17, 
tartóztatja 17, nehezteljen 35. — adjon 39, akaratját 15, ftiva-
taljába 39, indulatját 45. 

Pozsony. 
KLIMIUS MiKLósnak Föld alatt való útja . . . fordittatott 

GYÖRFI JÓSEF veszprémi prókátor által. (Ny. PATZKO FERENTZ 
ÁGOSTON, 1783). 
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8, ő, ü. ű: Efztendöben 1, kefzültem, jo 3, fzüz 11, elöb-
ebni 11, midőn 11, fölöttébb 41, nevetésből 41, é?ő 41, őket 43, 
ő/a 43, o 165. — c: piarczi 39, piaczra 53, Czéhes- 53. — De: 
H-katzagta 41, tzivódni 45, p/ate 53, 55, nyóltz 63, tziprus 207.— 
cs: Paraditsom- 7, [intsen 7, tsillag- 13, meg-tsipé 13, ísa& 15, 
kintset 37, tsomóban 73, matskákból 331. — zs: meg-vifgálá-
sára 3. — Jésiilés: befzédjek 3, gondolatja 3, héllyazatjától 
15, parantsolatja 45, rendjei 341, le-fzálljok 3, tartják 7, 27, 
válofztják 27, gondolják 45, fzenvedjem 47, induljak 49, látjuk 
55, maradjak 61, engedelmeskedjenek 61, javaljuk 61, Ítéljék 87, 
parantsolja 288. 

Az ő, ő, ö, tó jele általában ő, w, csak elvétve jelöli a 
hosszúságot az ő-nél, így: o. 

Pozsony. 
Szívet sebhető . . . próba . . . német nyelvből . . . anyai 

nyelvre fordítva közöltetik a' Nemes Magyar Hazával M. MÁNDI 
SÁMUEL által. (Ny. FÜSKUTI LANDERER MIHÁLY, 1786). 

ö, ő, ü, ű: fe&#o 1, nevezetű 1, boltsefségét 1, &z#w/ 1, 
örömét 3, örököft 3, küldetett 5. — c: tzédulában 9, 9, 35, 
ortzáját 19, /brű2 97, 97. — cs: parantsolta 5, ísa& 5, m a 
isaim 9, bé-petsételtt 9, tsendes- 9. — Jésiilés: akaratjok 9. — 
fordíthatja 9, gondoljuk 15, tsókolgatják 19, kelj-fel 20, /aa-
ladj-el 20, nyúgodj-meg 39, törődj 39, ki-ragadjad 47, /báj &é-
&̂£ 49, köfzönjem 55, /ad// 71. — Különössége az *jg$ szó 
írása: 002/02/ ?, 9, 11, 19, Egygykor egygy . . . wapow 29, 
egygyfzer'smind 39, egygynehány 60, stb. 

(V. ö. FÜSKÚTI LANDERER MmÁLYnak 1792-ben megjelent 
JABLONSKI-SEBOK: Bölts Salamon . . . c. nyomtatványával, 
amely kevert helyesírású.) 

Pozsony. 
FALÜDI FERENTZ költeményes Maradványai . . . közre bo-

tsátotta RÉVAI MIKLÓS. Pozsonbann. (Ny. LOEWE ANTAL, 1787). 
ö, ő, ii. ű: 0?sÖ 6, először 6, függőben 6, ÄMS 13, /w 12. — 

c: lántzomról 15, Frantziául 15, Tzifrán 20, tántzra 21. — 
cs: tsókra 17, vatsorát 17, Szerentsére 17, Ármts 17, ditsérd 
17. — zs: nfcsa 19, 85, istrázsát 45, Rosdás 45. — Jésiilés: 
Menjünk 13, Rivadjon 13, Keljünk 15, pihenj 15, Repedjen 23, 
fofy'ow &i 23, lobogtatja, Rázogatják 25. 

15* 
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Pozsony. 
SZIKSZAI GYÖRGY: Keresztyéni tanítások és imádságok . . . 

Negyedik ki-adás. (Ny. WÉBER SIMON PÉTER költfégével és 
betűivel, 1795.) 

ö, ő, ü, ű: között 11, ido 11, ökrökhöz 11, tőled 11, 
bún 11, épülését 11, könyörülő 12, fot 23. — c: tántzok 11, 
tzéljával 11, 453. — cs: tselekedni 11, motskol- 11, kortsmára 
11, ditsér- 13, tsepjei 15, Botsásd-meg 17, fzerentsésen 53, 
kitsiny 57. — zs: paisom 31, visgáld-meg 39, Ekklésia 57, 'Söí-
táriból 59, Jerusalem 117. — De: Paizsa 339, Izsák- 503. — 
Jésülés: tzéljával 11, állapatjában 27, Felebarátjaikért 799. — 
motskoljad 11, munkálkodjál 12, [zenteljed 13, Adjad 13, /eöé?j 
13, kezdjed 20, vezéreljen 21, gondoljak 29, /md/ 35, oaw/ 37, 
tát/a 483. 

Szeben. 
SZENT SIMONI JÓ'SEF: AZ Isten Látogatásainak . . . Hasz

nairól . . . (Szeben. Ny. SÁRDI SÁMUEL, 1753.) 
ö, ő, ü, fi: A fejezet-címek nagy címbetűiben á: ISTEN-
e 

FELO 3, a szövegben azonban ö, o, w, w: el-kezdo 3, /riűŐ7 3, 
/m;o 3, öröm 3, külömb 3, onnan fellyül 3. — c: ortzájok 5, 
tzélom 10, Vintzellér 14, Penitentzia 21. — cs: tselekedéfétol 7, 
Tsapáfok 7, kitsinyek 7. — zs: meg-vVsgálja 11, 'Sóltárokat 
13, ro'sáa 19, 'Sidó 20, ró'sait 21, baVsamom 12, Mu'sikáft 
12. — Jésülés: állapatja 13, halottjokat 17, akaratjából 25, 
próbálja-meg 3, meg-dorgálja 5, mondja 5, adja 7, fordulj 19, 
kelljen 25. — Különössége a hiányjelek alkalmazása: Nézz'd-el 
12, 13, 19, Próbálfd-meg 19, fceröí/'d e? 19, fenyved't [ebet 
12, el-lankad'tt 12, Bátyijaiban 22. 

Szeben. 
Dictionarium Latino-Hungaricum . . . à FRANCISCO PÁRIZ 

PÁPAI . . . Nunc verő . . . locupletatum intentione ac laboré 
PETRI BOD . . . (Sumptibus Samuelis Sárdi typographi, 1767). 

ö, ő, ü, ü: Lehellő 43, ö7m 43, szűkön 43, Efztendos 45, 
EZőtt 45, eíso 51, SMŰO 51, /2Ő7o 83, szűnik 83, repülök 105. — 
«: Tzi&m? 369, T^árc 369, Tzmeoe 369, Tzipellos 369, Tzö-
ZörcZc 370. — cs: tfarísa 105, Tdfsa, Potsolya, Motsár 320, 
tsmó7 330, to<*r 330. — zs: 'ZeííA* 310, 'Zobrák 179, 'Zefc 
341, 'Zémbelod- 328. — Jésülés: tanátsoljak 329, el-vonhatja 
333, mondjam-ki 336, tudjuk 340, Tsudálja 359, Menj-el, Eredj 
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365, titkoljam 372. — gyalázatja 329, útja 330, akaratjok 337, 
Mindjárt 328, 350. — De: báttyja 336, 336, Attya 407, aty-
tyán 407. 

Szeben. 
Dictionarium Hungarico-Latinum . . . studio et vigiliis 

FRANCIS« PÁRIZ PÁPAI . . . Nunc verő . . . Opera PETRI BOD. 
(Sumptibus Martini Hochmeister Caes. Reg. Typographi et 
Bibliop. 1782.) 

ö? ő, ü, ű: fzegezô, 4, Födöm 101, FÔ 101, Győz- 115, 
Keményülni 165, Ürügy 395. — c: Tzipó 369, Tzipros 369, 
Tzirkál- 369, Tzirok 369, Tzitera 369. — cs: Tsék 359, Tseh 
359, Tse&er 359, Tsempe 359 Tsewdes 359, Tsep 360. — 
zs: fío'zdö! 305, 305, Ro'zos 305, 'ZaísArd 399, 'Zellyér 400, 
'Zem&es 400. — De: morfolom 23, Handsár 123, 123, Per/e-
íem 287, 287, Petrefelyem 287, Pofgás 291.— Jésülés: Altallyá-
ban 9, anyám báttya 11, 11, süljedek 23, süljefztem 23. 

Bár e két műben vannak eltérések az etimologikus helyes
írástól, a református helyesírású művek közé sorolandók annál 
is inkább, mert TSÉTSI Observationes-e itt újra megjelent. 

* 

Tehát ha egy évnélküli régies magyar nyomtatványban a 
GELEJI KATONA ISTVÁN, TSÉTSI JÁNOs-féle helyesírást látjuk, 
kétségtelen, hogy az nem lehet 1645-nél régibb s valószínűbb, 
hogy 1708 (TSÉTSI JÁNOS) utáni, mert a XVII. században az 
ő helyesírásukkal, a református helyesírással nyomtatott mű
vek még csak elvétve, ritkán fordulnak elő. 

A fonetikus írás tovább él a XVIII. században 
a katholikus nyomdákban. 

17. A magyar helyesírás, — amint láttuk, — GELEJI 
KATONA ISTVÁN után szakadt ketté. A XVII. században még 
a protestáns nyomdák is csak szórványosan alkalmazzák az 
etimologikus helyesírást, a XVIII. században azonban, TSÉTSI 
Observationes-ének megjelenése után a református nyomdák 
az etimologikus helyesírással élnek, míg a katholikus nyomdák 
továbbra is ragaszkodnak a PÁZMÁNY, KÁLDI által megszen
telt hagyományos helyesíráshoz. 
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A katholikus iskolák és nyomdák helyesírását PERESZLÉNYI 
PÁL jezsuita tudós foglalta szabályokba 1682-ben Grammatica 
Lingvae Vngaricae c. művében (kiadva TOLDY FERENC Corp. 
Gramm.-ban). Ez, mint számos XVII. századbeli könyv, újra 
megjelent Nagyszombatban, 1738-ban. Ez utóbbi kiadás alap
ján vizsgáljuk, hogy a magyar helyesírást miként tanitottak a 
katholikus iskolákban. 

PERESZLÉNYinél az alfabetum: A, a, b, c, d, e, f, g, h, i, 
k, l, m, n, o, p, q, r, f, s, t, u, v, x, y, z. 

Ezek „Pronunciantur út apud Latinos, fi fequentes excipias. 
C. in fine in antiquioribus libris invenies pro K. pofitum, 

et fie etiam pronunciabis. Sic utitur Nicolaus Telegdi. 
CS, pronunciabis ùt Boëmicum ë cum puncto fuperné, 

Tanács . . . Similiter et CH, Chont . . . CZ, quod ultimum 
fubinde effertur C, Latinum in voce coelum, út: Czél . . . 
Aczél . . . 

S, pronunciatur út Germanicum Sch, vei Boëmicum ff- Ss, 
eandem pronunciationem duplicat. Sz. effertur aliquantô den-
fiue, quam S. in voce Sol. 

TS. út CS, fuperius. TZ, út Latinum C, in voce Coelum. 
Z, út Latinum, at cum puncto fupernè ùt Boëmicum 5/ùt 

gak Saccus . . . pro quo communiar ufus eft literae S, quae 
tunc hujus ^/pronunciationem habet." 

§. 2. De Literarum divifione, et Diphtongis. 

„. . . Gyöngy . . . Hely . . . Menny .. . Tyúk . . . 
Ex his Vocalibus Diphtongi funt b, u: nimirum è cum par-

vulo e, fupernè, pronunciatúrque fonó mixtô ex e, et o: aliqui 
feribunt per e 0; û cum fuperpofito parvulo e, offertur fonó 
mixtô ex e, et u, his adde ij, út fzlj. 

Item ay, ey, êy, oy: Haytok . . . Eytek . . . Roytem . . . 
Foytom, quae etiam, et quidem faepius per / fcribuntur. (2—31.) 

A birtokos személyragozásról a következőket olvassuk PE-
RESZLÉNYinél: 

„De afíixis Pronominibus, quae Latinis Pronominibus Pof-
feffivis aequivalent . . . § 2. De affixis poffeffivis tertiarum 
perfonarum." (52 1.) 
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„Tertiae perfonae habent majorem difficultatem ; et plu
rális tertia pendet à fingulari tertia. 

Singularis tertia perfona haec habet affixa. Primae Classis. 
Ja, nya, tya, a, gya, Secundae Clas. Je, e, i. . . 

In D, affumunt gya, Cadus, út: Kád . . . Mód, Modus; 
Híd, Pons. Lúd Anfer, Rúd, Kádgya, rúdgya. . . . Harminczad: 
. . . az ebek harminczadgyán . . . 

In L, habent a, út: Angyal. . . Angyala etc. Excipe 
Czél, czéllya Pazm. Conc. Aczél, aczéllya, 

In ÍV, affumunt nya, út Kalán, Cochlear, kalánnya, kín . . . 
kínnya, hon . . . honnya . . . 

In T, affumunt tya, út állat . . . magzat . . . állattya, mag-
zattya, úttya . . . fed fi finale t, praecedat cofonans, non 
duplicatur t, út: lant, chelys, Lantya. 

In Gy, petunt a, út: Agy (!). Lee tus, Jobágy . . . Had
nagy . . . etc. út: ágya etc. Hadnagya, Pazm. in Conc. pag. 598. 
fed Kaldi duplicat g, út: hadnaggyá . . . 

In Ny, út: Bárány . . . Báránya ( ! ) . . . in quibusanaliqui 
benè duplicent literam n praxis imprefforum authorum te 
docebit. 

Ja, nya tya, a, gya. 
In Plur. Jok, nyok, tyok, ok, gyök.. . . 

Kardom, kardod, kardgya . . . 
Kardunk, kardotok, kardgyok.. . . 
Kinnyai, bottyai, kardgyai. (47—62 1.) 

Terminata (verba) in fimplex l, et n, eas literas, dupli-
cant et affumunt y, út fzolgál fervit, fzolgálly; hajol . . . ha-
jolly .. . von . . . vonny trahe. 

Terminata in d, affumunt g, cum y, út ád, dat, adgy, da, 
fzêd, colligit: fzedgy coliige. 

Terminata in gy, affumunt d, ante gy, út hagy relinquit, 
hadgy relinque." 

Quaedam praenotanda. 

. . . Ergo verba, quorum radix, feu tertia perfona fingu
laris, exit in literas b, g, j , confonantem, k, m, p, r, affumunt 
affixum ja, in prima claffe, út Szab, [zabja: hág, hágja . . . 
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Definentia in l, affumunt lya, út afzalom . . . afzallya; nifi 
in radice jam habuerit duplex l, tunc non affumunt aliud l, 
ùt hall, audit, hallya. 

Definentia in d, affumunt gya, út ád, adgya, tapod, ta-
podgya . . . 

Terminata in gy, ante g, affumunt literam d, et in fine 
a, in prima claffe, út hagy reliquit hadgya. 

Terminata in t, praecedente vocali affumunt tya, út mutat 
. . . mutattya, praecedente verő confonante, et ay, aj, oy, uy, 
non duplicant t, út fzánt . . . fzántya, fojt . . . fojtya,fuyt . . . 
fuytya. 

* 
Bártfa. 

GERHARDUS JÁNOS—ZÓLYOMI BÓLDISAR—AACHS MIHÁLY: 
A' kegyességnek mindennapi gyakorlása. (Ny. nyomdász meg
nevezése nélkül Bartfan 1710.) 

ö, ő, ü, ű: ellenkező 15, gyűmőltsőzésében 17, gyűlöl- 19. 
— c: cédrusa 37, tômlôtzében 15, 143, hartzok 137. — cs. 

tseleked- 17, tsőmőre 19, fints 29, tsontom 41, tsoportok 115. 
— Jésülés: tartya 19, mondgya 19, tudhattya 29, foghattya-
meg 49, harmattyával 29, botsánattyát 89. — Régiesség: ç: 
ditsofegben 12, emberfeg 37, bêkefeges 37, felelmedet 15, /We 
41, mélyfqgébe 162. 

Bécs. 

Az Confoederált, vagy öfzve Szövetkezett Magyar Orfzág 
Statufinak és Rendéinek, Békefségrol (!) való Punctumi. (Ny. 
HEYINGER ANDRÁS, az Univerfitás Typográphuffa által 1706). 

ö, ő, ü, ű: öfzve Cím (ciceró betűkkel), Szövetkezett Cím 
(kis ciceró betűkkel), Békefségrol Cím (garmond betűkkel), 
Első Cím (ciceró betűkkel), külső A, mentől A, bőtsűllet A, 
fzukségh A, kőzött A, ?oíí A2, főllyél A2. -̂ - c: czikkelyeivel 
A2, C2^í B, czitált B2. — cs: bocsánat- A2, gyűmőlcfe B2, 
cfupán B2, c/a& B2, Cfelekedetek C, Csáfzárnak D, £éc/2 E. 
— zs: Jefuiták C2. — Jésülés: akarattyához A2, Szolgálattyá-
rul C, modgya D., változtathattya A2, tartya B, mongyák B2, 
mutattyák C, maradgyon D, fordittyák E, mulattya E. — 
Különössége: a # után a /& használata: Orfzágh B2, pedigh 
B2, me#/& Ao/űa& B2, A ' Í Í A B2, fo#Ä C, Orfzághban C, r^Äi 
C, me#A engedni C, Szabadságháról C, Ze#A inkább C, Világhi 
C2, Főlséghes D, eléghségésképpen E,véghbenE.— Szerinth C. 
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De vannak h nélküli adatok is. 
Az ige és igekötő közé nem tesz kötőjelet, hanem külön 

írja: megh engedni C, megh holtak B2. 

Bécs. 
Keresztyen Seneca... Moft máfodikfzor a' nagy Méltóságú 

GROFF BATTYANYI LAJOS . . . költségével jöttek-ki. (Ny. GHÉL 
JÁNOS, 1711.) 

ö, ő, ü, ű: közöd 1, erkölcsi 1, néptől 3, kerülly 3, Későn 
5, sőt 9. — c: harczolyunk 27, pokroczát 26, czéllyokat 69. — 
cs: nincfen 5, cseleked- 9, csuda 11, csalárd 13, kicsiny 19. — 
zs: ftrását 11, Mufikára 15, 33, vifgálod 15, Jésülés: mod-
gyára 13, 29, úttya 51, befzédgyekböl 55, czéllyokat 69, Zre-
rw% 3, oltalmazkodgyál 5, fé% ?, mutattya 9, gyakorol-
tattyák 9, tartya 11, válogattya 11, mongya 11, ofstromollya 
15, fzaladgy 63. 

Buda. 
PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON: Lelket őriző látogatás. . . (Ny. 

VERONIKA NOTTENSTEINNÉ özvegynél, 1747). 
ö, ő, ü, ű: hidgyuk 47, tifztellyuk 47, dicsérjük 47. — c: 

pálczája 57, orczáját 79. — De: fententziáját 65. — cs: dz-
csèrjûk 47, cfinállyon 79. — zs: Z'oltáros 47, Z'idóknak 81. 
— Jésülés: homállyában 71, állattyában 75, ábrázattyát 11, 
88, hidgyuk 47, tisztellyűk 47, magafztallyuk 47, áldgyuk 47. 

Buda. 
HALLER JÁNOS: Nagy Sándornak... históriája. (Ny. LAN

DERER FERENCZ LEOPOLDnál, 1757). 
ö, ő, ü, ű: el-jötténk A3, fzukségek A3, jövendő A3. — 

c: kilentz A2, hartzra A8. — cs: ditfiretet A2, parantfolt A2, 
kitsíny B7, garáditson B8. — zs: Afiának A2, Perfia Á2, Per
san B7, paifsát D6. — Jésülés: parantfolattyát A6, utóllyára 
A6, ábrázattyát B, partyán D5, állyunk A2, hánnyon A3, Jrc-
dúllyunk A3, nyugodgyanak A6, el-nyomhattyátok A6, tudgyá-
tok A6, hajtyuk KI. tudhattyátok A7, erosôdgyetek-meg A7, 
igazgattya B, fe'% B2 — Különössége: a garmond cursiv-
jában van d-betűje: &zrd A2 

Buda. 
Üj Frigykőtés... Az áhétatos, és a' fzentséges Jésus Szi

véhez kaptsoltatott Hiveknek Lelki Vigafztalására... Most 
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pedig ujjonnan magyarra fordíttatván ki nyomtattatt (KATA
LIN LANDERERNÉ (!) betűivel 1774 dik Efztendôben). 

ö, ő, ü, ű: a címlapon ô, û: dűtsofségének. — A szöveg
ben: efendo Ab, üdvöfségefebb A5, gyönyörűségét A6. — De: 
lévők A5, illendőbb A5, leg főbb A5, egyedül A5. — c: Her-
czegek A5, czeloz- A6, nyolczvan B6, Czégéres C. — cs: tsak 
A5, alatfon A5. — zs: Zsidóknak B9. — Jésülés: F elebaráttyo-
kat B4, ponttyatól B9, tanittyák A5, imádgyák A6, fzolgállya-
nak A6, fel-talállyuk Á7. — Különössége, hogy az ö, (5, ü, 
ű hangoknak megfelelő betűkben következetlen. Ezek írására 
egyaránt használja a régi ő, ű, s az újabb ö, ü, Ő, û betűket. 

Buda. 
(VERSEGHY FERENC): Mi a poézis?... (Ny. LANDERER 

KATALIN' 1793). 
ö, ő, ü, ű: előtt 1, Versfzerzok 1, között 1, tövétől 1, 

üdo 19, minemű- 19, kötfögteti 32. — c: tzáfol- 17, románt-
zos 17, Frantziák- 18, Proventziai 18, tzéllyának 25, tzigány 
45. — cs: megtfalt 3, 3, í/wpa 3, 3, garáditfra 6, botfát- 11, 
í/flfc 25, dií/?r 43. — zs: Vizsgáilyuk meg 3, 11, Kolosvári 
31, mufika 32. — Jésülés: befzédgyében 5, 9, kaptfolattyaira 
9, képezettyei 11, rendgye 11, tzéllya 11, fortéllyá 43, palás-
ttyával 48, munkálkodtattya 6, lerajzolyák 9, elragadgya 8, 
tudgya 11, emellye 11, felgerjedgyön 15, láttya 15, vallyuk 
meg 25, ronttya 31, vöhettyiik 31. 

Eger. 
HORVÁT IMRE. . . plébános: Midőn a' mennyei Sión Hegyén 

építtetett Jerusalem Városba... el-jutna... CSERNEKI DESÔFI 
FERENCZ u r . . . (Ny. BAUER KÁRÓL JÓSEF, Püspöki KÔnyv-
Nyomtató, 1760). 

ö, ő, ü, ű: költözött B2, G&^ B3, tőrultetik B4, &&;<?& 
B4, erejekbul B3, közülünk B4, épûllésûnk C. — c: Frantzia 
B2, ortzámon D4, harmintz B2. De: Czedrus D2. — cs: er-
koltsiben B2, bőltfefsége B2, fcmíse B2, meg-tsôkollya C2. — 
zs: vizfgállyuk B3, C4, Zsellyérkedni C3. — Jésülés: utóllyára 
D3, E., fárafztyák C2, fogyafztyák C2, fzaggattya C2, hizlallya 
C3, kivánnya C4. 

Eger. 
LÉPES BÁLINT: A' Halandó Tellyes Emberi Nemzetnek 

Fényes Tűköre. Az az Első' Könyv A' Halálról... Előfzör 
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Prágában SESSIUS PÁL által... (Ny. „Püspöki Oskola' Bôtûivel", 
1771). 

ö, ő, ü, ű: öfzve I. 29, bötsuli I. 39, értzból I. 17. b'olt-
feséggel I. 17, ko I. 19, bún I. 19, üte I. 19. — c: tzikkelye 
I. 17, 25, portzikák I. 28, tzombunkban I. 29, kilentz I. 35, 
35, 35 . . ., harmintz I. 35, 35, 35 . . . cs: Tfudálatos I, 15, 
kitsíny I. 25, bötsuli I. 39. — zs: 'zákba I. 37, 'zidóknál I. 
219, 'Zidókról I. 67, 'Ztópte I. 61, má'záláft II. 116, '^rosö 
II. 117, '2me#- IV. 269, mor'zalékokat IV. 269, 'zo&ráA; IV. 
273. — De: pesgéffel I. 28, öfzv-sugoríttya I. 29, visgálására 
II. 121, alamisnálkodnak II. 121. — Jésülés: allapattyában 
I. 17, ábrázattyában I. 19, 19, malafztya I. 21, 23, hallyátok 
I. 23, bizonyíttya I. 23, mongya I. 23, vághattya I. 23. 

Eger. 
PÁZMÁNY: A' Setét Hajnali—Teillag... (Ny. Typis Sch. 

Ep. 1774). 
ö, ő, ü, ű: erofséget 21, ehettyűk 77, vehettyuk 77, fí-

nyefsêgêbôl 213. — c: — cs: t/izA; 1923, tfonka 25, 25, /mis 
22. ^ — zs: Sidóktúl 19, 19, visgálását 21, Mufikáfók 205. — 
Jésülés: fóltyát 13, hivatallyárúl 65, 69, gyalázattya 205. — 
titkollyuk 14, meg-mutattya 15, tanlttya 19, parantfollya2 5, 
vítattyák 25, újíttya 29, 57, fzóllyunk 29, adgyák 69. 

Itt az 1779-ben megjelent nyomtatvány (PÁZMÁNY) régi
esebb állapotot tüntet fel (#, w), mint az 1771-es (LÉPES), 

amelyben az ö", d, #, # jele: ő, o, M, M. 

Győr. 
c 

DOMBI MIHÁLY. . . [kanonok] : Vizbol és Vérből... Üdvös
séges Fordok... (Ny. STREIBIG GERGELY JÁNOS, 1742). 

ö. ő, ü, ű: gôgôskôdni 3. — c: Tzikkely 1, ortzádat 17, 
31, piatzon 45. — cs: Tsáfzári 9. — zs: Zsóltári (Címlap), 
el-zfibbad- 205, megvisgálom 1, meg-vifgállyam 11, Jésülés: 
fegély 9, el-óltya 11, engedgyetek 15, hallyad 17, tagollyák 19, 
meg-lyukafztyák 19, hánnya 27, Tudgyad 43. —• De: feW-
M 29. 

Győr. 
Meg-sértôdett Ártatlanság... Nepomucenus Szent János... 

Tifztefségére Muíika 's Comoediabéli Versekkel, Ezen Szentnek, 
Bizonyos Tifztelôje koholta... (1749). 
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ö, ő, ü, ű: tômlôt zôz esnek D. — c: ortzánkkal B, tán-
tzollyatok B, fitzkándoz C. — De: Táncz D2, Venczelly A3, 
B, Venczell C, tômlôczôz- D. — cs: tsak A3, kúltsát A3, tse-
lédgye A4, tsikorgafz D3, szerentse D. — De: Cseh-Orfzág 
C2, Csókát C3, Csátsogása D2, Cselédgye D. — zs: w/jpáZ 
AI, Mußkusok B, fíd/*a C4. — Jésülés: Fütty a A2, Hidgyed 
A3, tarttyák A3 hadgyák A3, adgyák A3. — úttyát B2. 

Győr. 
e 

PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON: Unnep-napokon, Diaetáknak al-
kalmatofságával... Prédikátziók. (Ny. STREIBIG GERGELY JÁ
NOS, 1761). 

ö, ő ü, ű: orokoffek 27, <M/o 31, &o-/zóM 31, ^c^oÄr (vagy 
támafz) 30, — c: C2ifra 27, czikkely 28, kilenczven 29, nyólcz 
51, Herczeg 53. — De: Portziunkula 32, Contignátzió- T ív, 
Congregátzió-_ 124, Excellentziájok 125, quietantzia 316; — 
Portiunkula 58, Grátia- 58, Inftantia- 58. — es: Osafc 27, 
cserép 27, Búcsú 33, Pecsétes 33, Vecsernyésétől 49, Vacfora-
258. — zs: Z/Ütfd 29, zsoltárt 84. 'Zsoltárban 119, 'zoltáro-
240, visgálván 47, Alamifnás 68, Pofony 78, finorja 467, pazzs 
rca& 470, paizzaihúl 470, pai'z 426, torsoké 512, femlyét 268, 
Mußka 369, orfébet 440, karma'zin A61, 'zengéje 570, egy 'Zw-
6ora fosvény 1093. — Jésülés: gongyai 31, állapottyából 34, 
malafztya 192, kertyén 238, emberkedgyél 32, áhrázoUyátok 
32, parancsollyon 85, úlly-le 102. 

A c írásában különbeéget tesz a magyar és a latin jöve
vényszavak között a ss írásában következetlen: ss, 'Z, 2 és s. 

Halié. 

TORKOS ANDRÁS: Engesztelő Áldozat... Saxoniai Hallá 
Várofában Nyomtattatott SWÁIDLI MIHÁL Uram kölcségével 
(ORBÁN IÍTVÁN bötüivel. 1709). 

ö, ő, ü, ű: kölleffék 5, nékünk 5, nélkül 5, ö 7, hüthen 
9, 6im- 9. — c: éczakának 9, orczád 157. — cs: Tanics 5, 
éröfics 5, me# parantfoltad 5, dicsérlek 9, csaÄ: 11, csupán 11, 
áz'csö- 12, &óics 167. — De: ísal 11. — zs: pmsáí 73. — 
Jésülés: malafztyával 11, szentellyen még 7, szentellyünk 11, 
nyúgodgyék 11, adgyad 11, rcátfá^ 11, AÍdgyon 19, <£%a& 23, 
mofogattya 435. — Különössége: edgyütt 9. De: egyedül 11. 
névély 11, éröfics 5, Szentellyen még 7. — d; ô fzerelmes 
Jéfus 77. 
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Kassa. 
Nagy Emlékezetű PETRARCHA FERENcznek A' jó, és go-

nofz Szerencsének Orvoslásáról írott két Könyvecskéje... 
Deákból Magyarrá fordíttatott LASZLO PÁL Ruthenius Prae-
post . . . által. (Ny. Akadémiai Betűkkel, 1720). 

ö, ő, ü, ű: köm 1, 1, 1, ûllybn 3, edgyûtt 187, 193, Be
tűkkel (Ciml). — c: nyólczvan 2, czifra- 35, harczolnak 161, 
kilencz 174. — cs: Szerencsének 1, csalni 1, 1, 3, grádics 13, 
nincsen 23, csillagok 33, csorda 39. — zs: 'Zidókll2, hásár-
tos 161, ftrásálly 191. — Jésülés: módgya 2, 2, fzomfzédgya 
3, úttya 113, akarattyát 155, felebaráttyának 175, 175, bocsá-
nattyát 160, mongya 2, láttyuk 2, adgyunk 2, ullyon 3, /M£e£-
kedgyêl 3, tafzíttya 5, fzállyunk 7, kivánnyon 159. 

Kassa. 

Halotti Praedikatzio... MERZE SINYEI (!) KRISTOFF 

(felett)... Bizonyos Romai Catholicus Lelki Páfztor-által. 
(Ny. Az Academiai bôtukkel, FRAUENHEIM JÁNOS által 1730). 

8, ő, ü, ű: tűrhetem A2, tőled A2, tűrésnek . . . tűkére 
A2, dűtsbséges A2. — c: ortzáját A3, páltzát B3. — es: (M-
tsbséges A2, P aradit somában A2, intfelkedésfed B, bútsút C. 
— De: cselekedhetem B. — Jésülés: ábrázattyát A3, wíó-
llyára A2, uttyán C4, láttyuk A2, bizonyittya A2, A2, mond-
gya A3, A3, engedgy B, hadgyad B. 

Kassa. 
Officium Rákóczianum, avagy kulomb-fóle ajtatosságok... 

(Ny. az Akadémiai Betűkkel, 1767.). 
ö, ő, ü, ű: Örökkön Örökké 3, 3, 3, ditsöségét 3. — c: 

harczhoz 283, harczolván 287. — De: penitentziának 179,455, 
Ignátznak 282, 285. — cs: ditsöségét 3, cfillag 192, botsá-
nattyára 17. — zs: '2ó7íár- 96, 157, 468, 'zengéjét 205, w'z-
0ai/a 435, 435. — De: paz/b 460. — Jésülés: kivánnya 3, 
Aldgyuk 5, magafztallyuk 7, adgyák 17. 

Kassa. 
A' Jésus Társaságából-való GONZÁGA SZENT ALOYSiusnak 

hat vasárnap-béli tiszteleti. (Ny. az Akadémiai bôtukkel, 1749). 
ö, ő, ü, ű : kedveskedgyűnk 9, gyűlöllyűk 11, dicsőségére 

13. — c: kilencz 33, 34, nyolczad 81, czombját 63, Orczájá-
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nál 109. — De: gratziát 13, 113, Florentziában 34, czilitziom 
43, penitentziád 75, 83. — cs: dicsőségére 13, dicféretedre 12, 
csekély 15, cfeleked- 38. — De: kintses 21, hútsút 21, mo-
tsoktol 22. — zs: fzör-zsákba 74. — De: visgáld 34, Terefiá
nak 86. — Jésülés: akarattyát 61, wíí^a 75, indulattyával 
83, fzolgallyunk 9, kedveskedgyunk 9, follyanak 13, Tudgya 39. 

Az 1759-ben ugyanebben a nyomdában megjelent „XAVIER 
SZENT FERENeznek . . . cfuda-tétele" ugyanilyen helyesirású. 

Kassa. 
ALVINTZI PÉTERNEK . . . öt Levél PÁZMÁNY PÉTERÍUI. (Ny. 

Kassán, Académiai bôtûkkel, 1769) 
ö, ő, ü, ű: wdo& 3, küldettek 5, fá, e/<§ 5. í̂ 6 31. — c: 

Profétziája 15, Apátzák- 17, ^rí2 51, Helvétziai 99, tántzolni 
221. —De iczéhnek 205, derczés 227. — cs: tfendefen 11, tanáts-
kozzék 21, í/ináí- 41, 6<5ÍSM?- 63. — De: Csáfzár 57. — zs: 
meg-posdula 5, 'Sidôk 51, Jéfuiták 243. Jésülés: hivatallyokat 
113, fofztya 7, tudgya 11, állittyátok 11, firattyák 15, tapod-
gya 17, itéllyék-meg 19, mongya 19, meg-vallya 21, meg-lát-
hattya 22, válafztya 21, állyon 31, fzámlállya 31, tfinállya-
nak 41, meg-házafodgyál 219, nyullyon 227, higygyék 257. 

Kassa. 
FARKAS ANTAL: Erköltsi Iskola... Fordította magyarra —. 

(Ny. FÜSKÚTI LANDERER MIHÁLY 1790). 
ö, ő, ü, ű: különös 1, leg-föbb 1, ídto'A; 3, tehető 3,réfz-

rül 3, meg-elözhessék 2. — c: Hertzeg 3, értzbül 7, palatzk 
15, kotzkára 23, nyoltz 37, aktziôkkal 438, Inrotulátziókkal 
438, Exekutziókkal 438. — cs: tsúprot 5, mitsoda 7, Furtsa-
fokú 11. zs: visgálódnak 17, 'Zakókkal 23, 'Zá& 23, 'Zoltáro-
kat 135, 135, alamisnát 430, J/bp 427. Jésülés: minden ísi-
W2/áí, binyát 7, utyában 7, gondgyokat 15, utóllyára 25, á/a-
potyokban 61, parantsolatya 51, partyán 429. — De: befzédje 
7; fzólly 5, adgya 5, hivattya 7, fel-hozattya 7, gondollyon 9, 
mongya 9, 11, adgyák 17, parantsollya 19, búfuly 21, bötsü-
llye 23, búfully 35, /^% 35, mutatya 51, Tanúllyák 61. 

Kassa. 
Elvesztett Paraditsom MILTON által. Fordittotta Frantzi-

ából BESSENYEI SÁNDOR . . . Második darab... (Ny. „ELLINGER 
JÁNOS TS. és Királyi privil. Könyv-nyomtatónál — 1796"). 
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ö, ő, ü, ű : ö 31, tökéletlenül 31, külső 31, bufzke 33, 
reá-üfsön 35, ki-gozölgo füft 37. — c: lántza 67, tzivakodás 
207. — cs: tsendes 36, tsalárd- 39, mitsoda 39, tsúfzkált 41, 
ísdfc- 43. — zs: meg-vi'sgálás- 47. — Jésülés: úttyában 37—38, 
úttyait 53, utóllyára 67, akarattyát 85, kargya 164, talállya 
39, változtattya 43, tsókolgattya 43, meg-hajtya 43, AÍC?Ö2/ 53, 
meg-tíltya 57, el-kerüllyék 83, elégedgy-meg 164, el-törollyed 
165. Különössége : e#2/ : mintedgy 33, e<%/ 37, 38, 39, 
edgyetlen-edgy 51, edgyfzersmind 570. 

Kolozsvár. 
PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON: Angyali Társaságnak Szövetsége. 

(Ny. harmadszor... az Akadémiai bôtûkkel, 1756). 
e 

ö, ő, ü, ű: Örökkön örökké 17, Üdvözítőnk 31, töredelme f-
ség 31, buntetéfek 31. — c: kilencz 1, húrczol- 15, ortzájokra 
19, pinczét 77, 77, Czeremóniáirúl 80. De: Ceremóniák 80, 80, 
80, 80, pénitentziát 30, 31, 87, 87 . . . — cs: cfinálmányi 1, 
dicsírjelek 2, Cselédes 2, ÍMcstó 30, Vacsora 105. — De: 
(kivételesen): Kint ses 35, 35. — zs: 'Zidók 35, 55, 75, 75, 
160, 238. — De: fírfsa 210. — Jésülés: módgyára El. b., 
állattyát 2, Malafzttyát 17, el-mondandgyuk El. b., El-távoz-
tattya 2, áldgya 2, féllyétek 2, Indúlly 4, buzdúlly 4, mond-
gyuk 11. 

Kolozsvár. 
Boldog halálra, készitö Uj-Kalendariom... (Ny. KOLLMANN 

JÓSEF FERENTZ betűivel, 1776). 
ö, ő, ü, ű: Szûletéfe 1, kôrnyûl 1, Mso« 35, S^fo 81. 

— c: nyólczad 1, orcza- 5, 5, arczul 29, harczon 31, látczott 
86. — cs: fzerentsés 3, cfeleked- 3, cferepek- 29. — zs: 5a?ás 
27. — Jésülés: tárgya 1, palástya 7, partyán 7, gondgya 7, 
Annya 33, királlyá, Attyától 80, adgyad 1, fzolgállyon 1, or-
fzágollyak 29, vigadgyak 29, áldgyon-meg 35, hallyak-meg 35, 
pártollyak 55, vonnyon 87. 

Komárom. 

Ujj Kalendariom mellyet... 1712 efztendore írt NEÜBART 

JÁNOS . . . (Ny. TÖLTÉSI ISTVÁN.) 

ö, ő, ü, ű: Ftefefk Al, e/s<§ Al, Tőr<§& Al, Bötuk\,Elsö 
A2, Ö/2W0 JŐÍ^S A2, Négyfzegü fény A2, kettős A2, $2Ö2A2, 
Tmrfőtt C, közelit C, 2>̂ cs C2, tf/ore C2. (Betűnagyságonként 
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változik az o, w, ö, #)• — c: czéloz C4. — cs: bölcs C2, ezaJt 
C2, C3, Miezen C2, C2, &^/e /^ C3, Cfillag- C3, C4, C4, 
cfúfság C4, fzerenczetlen- C4, bóczatani 35, indiezon C7. — 
zs: visgáló- C2, C2, C3, C4. — Jésülés: tartya C2, mútat-
tya C2, tekinthettyűk C3, túgyuk C4, talallyuk C4, bóczáityák 
C7, agyon (annyit) C7. 

Komárom. 
Ujj Kalendariom mellyet... 1722 efztendôre irt NEUBART 

JÁNOS . . . (Ny. TÖLTÉSI ISTVÁN.) 
ö, ő, íi ű: Fölséges Al, őí Al, Lőcsén Al, fe&i A2, fco-

«3« A2, idő C2, efo5 C2, rá/zn!Z C3, Efztendö C3. — ç: 
Vincze C6. — cs: csiwá? C, csekéllyen C5, gyümölcs- C5, C6, 
Csillag- C7. — Jésülés: kezdgyűk C, mutattya C, engedgye 
C4, ad#í/a C4, ajánlya C4, hidgyed C6, féfa/ C6, állapottya 
C, utóllya C. 

Nagy Károly. 
CSAPÓ JOSEF: Kis gyermekek isputalja . . . (Ny. Sz. N 

PAP ISTVÁN typogr. által, 1771). 
ö, ő, ü, ű: sót 1, e/söre 1, örökké 1, tüAror 1, 1, történt 

1, fzületett 3, bé-fûtôtt 3, dörgölni 3, elöfzör 5, köldök 5, #?/#?£ 
90. — c: ortzájára 5, nyoltzod 19, Frantzia 21, tzukrot 23, 
piskoJte 30, Tzitrom 31. — De: Czamolly-fu 33, orczájok 77. 
— cs: fatsard-ki 5, tsontos 5, tsútsofsan 7, tanátsos 11, fswda 
29, íswpa 31, t/?#a 31, tseresnyefa 65. — De: csetsnek 17, 
csévéjének 23, 23, 23, cseresnye 23, cferefnye 32. — zs: rd'sa 
5, rdsáí 7, Bafarósából 31, 33. — Jésülés: ábrázattyával 5, 
15, tsontyai 13, 13, 17, állapottyok 24, 79, ganéjlattya 24, 
huruttya 87, módgyok 107. — De: ábrázatjának 5, fcarifiká-
lattyák 11, tilttya 11, fzoptattyák 13, mozdithattya 15, fcew^ 
nyenek 19, tartóztattya 19, akadályoztattya 19, nyújthattya 
19, fzorittya 19, bizonyittya 27, burogattyák 36 botsáttyák 
41, fogadgyanak 35, engedgyék 45, tsinállyanak 53, tifztittyák 
65, adgyák 77, 89, orizkedgyék 88, mondgyák 109, bánnyanak 
110, hánnya 111. — De: ÄaZ/a 15, commendálja 19, orvofolják 
88, fce^/éA; 107. 

Nagy-Szombat. 

P. BÁRÁNYI PÁL: Lelki Paradicsom... (Ny. „Az Acadé-
miának bôtûivel, GAÁLL FRIDERIK által" 1720). 

ö, ő, ü, ű: bocstelenség G, dicsőség G, könyörűly B2, 
őlelly-meg E4. — c: czélozni D, czélokat H, H, orc2;ddot N-
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orczám T2, czimbalmokon L112. — De: fentenciáját D2, peni-
tentziát Pp2, Ss, Ss. — cs: cfelekedgyed B2 tanátfot B2, 
cfak B3. — De: bocsáttya D, becstelenség G, dicsőség G. — 
zs: Zsidók Nnn3, Zsoltár Iii2, 2, 3, 3, 4, . . . — De: vifgáld 
B2, Solosma 03. —Jésülés: akarattyához B3, magyarázattya 
B4, fzolgálattya D, módgya F. kônyôrûly B2, cfelekedgyed B2, 
tudgya B3, terjedgyen B3, kivánnyák D, mondgya D, bocsáttya, 
D2, ajánlya D3, blelly-meg E4. — Különössége az à, è és 0 
betűk előfordulása benne fzàmba nem vehetfz Pp3, íme G, 
femmivè Pp2, ö boldogtalanok B2, Môjfeffel B2. 

Nagy-Szombat. 
CSÍK-SZÉKI SZENT GYÖRGYI ILLYÉS ISTVÁN: Fasciculus 

Miscellaneus Prédikácziók (Ny. Acaderaiai bötukkel, 1725). 
ö, ő, ü, ű: 6ww& 2, .EW/s 7, 7, wres 11, köntös 13. 

bovelkedését 11, dicsiro 1, 1, dicfiretirol 18. — c: czéllya 11, 
czipókat 13, Ignácz 31. — es: dicsirè 1, 1, bocsát- 1, csekély 
1, cfudálatos 18. — zs: fengéjében 11, Sigmonddal 18, fzolofmás 
19, visgállyuk 55, Ersébetrol 63. — Jésülés: palástya 15, 
módgyát 18, roftéllyal 23, állapottyoknak 55.—fzemlélhettyuk 
17, fondállyák 23, á%-eíé 27. 

Nagy-Szombat. 
GÁNÓTZI ANTAL—HORVÁTH JÓSEF: Emberi Okosság (Ny. 

A' Jésus Társasága Akad. Kollegyiumán. Bötúvel, 1764.) 
ö, ő, ü, ű: fzükölködgyék 15, történnyenek 19, tzipellot 

23, fcűfoő 149, £oZís 151. — c: Tzitora 19, tzipellot 23, 
tornátzában 49, köptzös 297. — cs: betsülly 27, J5ő7ís 151, 
parantsollya 92. — zs: muéikát 127, vizgálni 127, paii 141, 
«íráááí 205, viágálási 17, vizgálni 29, 43, 61, 79, 79, Ergebet 
71, 71. — De: 'Zoltárra 88, 88, '^fcoí 123. — Jésülés: 
ábrázattya 17, ködgyei 17, hagyománnyá 37, állapottyát 49, 
borbéllyától 49, módgya 67, befzédgye 77, baráttya 151, 201, 
mütattya 19, meg-vallyam 19, iparkodgyanak 25, betsülly 27, 
hidgyed 29, Airfgr̂  51, /á^2/ 31, ad#2/ 31, 6ííníZ2/ 39, 60, láttyuk 
43, tudgyuk 43, fedgye 151, vádollya 163, tartyuk 53, 
tartyák 59, 121, ki-mongya 88, 93. 

Nagy-Szombat 
PÁZMÁNY PÉTER: ...Minden vasárnapokra, és egy —né

hány innepekre... Predikátziók. (Ny. A' Jesus Társasága 
Akadémiai Collegiumának Bötüivel, 1768). 

Magyar Könyvszemle 1938. III . füzet. 10 
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ö, ő, ü, ű: c: üdoben 1, földön 1, el-joni 1, dütsoséggel 
I, elozô 3, nőnek 35, el-hulök 111. — c: Tzet-halak 35, 
tömlotz 79, arűzáZ 79, táwízán 791, raí/dZűz 222, /mríz 227, 
Predikátzió 331. — cs: Tfak 55, dítsír- 55, dütso- 55, ísew-
de/ew 103, ísmtá? 287, öo/űs 287, kitsiny 331. — zs: 'zengéjének 
I I , 'zirjáí 27, 'Ztád 99, 157, 157, visgálását 101, 299, a?a-
misnát 43, dő'söfa 31, 'Zidd- 23. — Jésülés: fajáttya 57, 
kínnyát 57, gyalázattyát 57, állapattyát 67, akarattyának 79, 
bánattyokról 221, indúlattya 223, módgyára 331, láttyák 1, 
emellyétek-fel 1, tudgyátok 1, féllyed 3, fogadgya 3, me#-
áldgyuk 25, meg-nyúgodgyunk 25, fanyargattya 25, ijedgyenek 
35, változtattya 35, mondgya 55, kivánnyuk 55, fzenvedgye 57, 
üdvözullyünk 79, vaftagíttya 221. 

Nagy-Szombat 
PÁZMÁNY: Imádságos Könyv. (Ny. A' Kir. Univers. Betűi

vel, 1791. Esztendőben). 
ö, ő, ü, ű: rêfzesûllyûnk 33, bôtsûlet 93, tômlôttzébe 99, 

fzûkôlkôdôl 99. — c: dêltzeg 97, hurtzollyák 97, tômlôttzébe 
99. — cs: porotska 91, Tsafc 93, Botsásd 93, bôtsûlet 93, 
ditsérlek 93. — Jésülés: rêfzesûllyûnk 33, adgyad 43, maradgyak 
43, tifztullyak 69, ^%efc 101» Mala/ztyával 33, homállyát 69, 
91, akarattyokat 256. 

A kurzív szedésű szövegrészekben azonban az ö, w írása 
eltér az antiqua szedés írásától : Ördöngös 51, gyűlöl 51, 02/Ö2; 
51, bôtsûletes 51, o- is 52, ördögöt 52, Remetéről 57, ö íö/e 57. 

Pázmány Imádságos Könyvét kiadta 1797-ben Kassán 
FÜSKÚTI LANDERER FERENTZ és 1804-ben Budán az Univer-
sitás nyomdája, — mind a kettő fonetikus helyesírással (féllye-
tek, tifztellyetek, betsullyetek stb). 

Pozsony 
CSUZY ZSIGMOND: Evangeliomi trombita... (Ny. ROYER 

JÁNOS PÁL, 1724.) 
ö, ő, ü, ű: törvény 1, sáí 1, gerjedező 1, mi-nému 1, 

pénztől 13, csöpögni 51, /zifo 51, 6wra 81. — c: czimborálván 
1, prédikáczios 1, délczeg 1, czikkele 9, czé/ra 13, ál-orczás 13, 
czáfolni 47, thmlbczbbl 51, kelepczét 59. — cs: cfelekedetit 1, 
cselekedetekkel 1, paradicfom- 3, cfontyából 3, cfodás 3, 60-
csáí- 3, ooícs 13, Csillag- 51. — zs: vizgállya 13, 143, 165, 
torzokét 13, éellyérkedô 13, varázlok 65, wáorás 65, zidókat 
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67, 71, zóldgyát 165, zsengéjében 164, zákban 279. — Jésülés: 
módgya-hoz 1, foganattyát 1, hivatallyának 1, cfontjából 3, 
uttyára 47, ábrázattyában 55, kardgyáig 55, kúttyának 57, 
fôldgyêt 143, cfelekedgyenek 1, meg-felellyen 1, gondollyúk 3, 
hafonléttyák 1, higygyuk 9, áldgya-meg 9, vizgállya 13, 
mondgya 13, bátoréttya 35, fzolgály 55, ragafzkodgyál 55, 
aléttya 59, fzóllyak 65, tanéttya 67, fzállyon 71, be-óltya 201. 

Különössége a 2s-nek á-vel írása. 

Pozsony 
A' halandó testben szenvedő halhatatlan Istennek szent

séges históriája (Ny. ROYER JÁNOS PÁL, 1727). 
ö, ő, ü, ű: MÍOA; 311, egyenlő 69, kuldgye 227, orullyon 

232. — c: pmszrd/ 224, czéZ- 388, /mrczoí- 227, orczad 232, 
Meracz 233. — cs: <7só/zór 310, 310, 310, c/afc 227, c/tpáA: 
232, cfeleked- 224, 224, 311, csácfogó 311. — zs: áiddA 224, 
224, 225, 226, 227, 238, 239, 317. — Istrásákat 225, w/^Z-
/#wfc 232. — Jésülés: baráttya 310, 310, gyalázattyára 311, 
tóíí2/a 224, kivánnyák 225, kuldgye 227, ragadgya 232, orwJ-
/2/ow 232. 

Különössége a zs-nek á-vel írása: áidd, 

Pozsony 
PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON: Regnum Decoris . . . Ékességnek 

Országa. (Ny. ROYER PÁL Maradókinak Bötüivel, 1741). 
ö, ő, ü, ű és cs: dicsöfségére B2, dicsöfségesb B2, böcsül-

letére B2, erkölcsöket B2, cfikorgatása C2. — c: Berezegek 
C, E, Pálczáját D, czeremoniáit D2. — zs: — Jésülés! A/em-
zettyeknek B2, bottyát D, mondgya C2, indully D, mond-
gyák D. 

Pozsony 
PADÁNYI BÍRÓ M.: Esther (Ny. ROYER maradéki, 1746). 

Ebben az ö, ó', ti, #, nyomdai jele újból az 6, w, érthettyuk 
A2, bôlcfen B, stb. — tehát régiesebb, mint az öt évvel ko
rábbi másik pozsonyi nyomtatvány: az Ékességnek Országa. 
Az 174l-es nyomtatvány borgisz, ez utóbbi, 1746-os nyomtat
vány garmond szedésü. A borgisz betűkészletben az ö, ü jele 
ö, ü — úgylátszik már újabb beszerzésű betűanyag volt, 
a garmondban ô, ü. — Az 1746-os nyomtatványnak különös
sége: az â, ô : á' hegyivel D2, roftrô D2. 

i6* 
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Pozsony 
HALLER JÁNOS: Hármas i s tó r ia . . . (ki nyomtattatta 

SPAISER DOMUNKOS FERENCZ, compactor, 1751). Első Könyv 
Nagy Sándor dolgairól. 

ö, ő, ü, ű: közzül 16, követit 17, termő 39, bövséggel 
39, fzinü 65, völgyön 65, élődtek 65, fzinü 65, görög 69. — 
A cursiv szedésben: értettűk 17, gyermekűnkhez 17, fzűnöl 17, 
esküfzűnk 38, Kobôl 49, Ä & 49, z<5tá 49, edgyűtt 69. De a 
„Laistrom"-ban a cursiv szedésben ismét ö,ü: ötét, mindenne f-
töl, kövek-, ékesült, küldött, győzte, közzül tőle stb. — c: 
Párdutzok 40, harmintz 45, lántzon 69. — De: Macedón- 73, 
73, 73. — cs: garádits 69, tsináltt 69, Tsáfzár 69, dütsö- 69, 
£sd&- 71. — zs: paifsát 41, balfamom 73. — Jésülés: adgyon 
16, támadgy 16, ragadgya 41, hadgyátok 45, meg-láttyátok 45, 
meg-parantfollya 47, bérellyék-meg 47. 

II-dik könyv, Példa-beszédekről . . . 
ö, ő, ü, ű: toôo 1, gyönyörűsége 1, Őí 1, o& 1, midőn 1, 

termetű 1, gyűlölni 5, föfvénységűnkel 5, kűlomben 5, faun 23. 
— A cursiv szedésben is ő, w; Teremtsünk 23, ördögnek 23, 
El-költöttem 29. 

A III-dik könyv, a Trójai hadról ugyanolyan helyesírású 
(ö, ű j mint a II. Könyv. 

Pozsony 
HALLER JÁNOS: Hármas istória . . . (Ny. LANDERER JÁNOS 

MIHÁLY, 1767). 
ö, ő, ü, ű: közzül 5, Ar£ró7 5, e/öí 5, földre 39, egyedül 

39, erős 39. — A cursiv szedésben: e£ő̂ & 33, /öíí 33, mentől 
33, Aœrai- 33, földi 49, kéfzítünk 49, gyönyörűségünk 49. — c: 
Fátzános 33, katzagás 49, nyóltz 55, kilentzven 57, zomántzos 
58, Párdutz 59, arízw? 71. — De: Velenezét IH. 7, Franczia 
III. 7, Sicilia IH. 7, Saracénusok III. 6, czimborálni III. 11, 
czirkalom III. 37. — cs: fzerentfe 10, t/fcfc 10, tsúfoltam 10, 
tfonka 25. — zs: Persák 25, vifgállya 47, pai/í 56, pais 56, 
balfamum 58, rósákkal 58, meg-pofdúl III. 11. ftrásáját III. 
173, .4/mi 175, Páns 175. — Jésülés: ábrázattyában 63, 
báttyával 71, kinnyának 72, ki-hozattya 25, el-botsáttya 25, 
atf'ô'î/a 25, vélekedgyetek 32, mondgyák 47, bérellyék-meg 47, 
válally 59, kiáltya 71, titkollya 71, fzorittya 71, kiáltya 71, 
hánnyák 73. 

A II-dik könyv (a Példabeszédekről) helyesírása ugyanaz. 
A III-dik könyv (a' Trójai hadról) helyesírása általában 

ugyanaz, ami az első könyvé, azonban a III. könyvben a 
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jésülés közben megváltozik. Eleinte: bánattyában 2, báttya 
2, 2, módgyával 5, tfonttyai 5, akarattyát 9. — De: módjá
val 131, bátyjoknak 139, tzéljok 147, ábrázatját 163, aíí/já-
wa& 165, követjét 179 ; eleinte mondhattyuk 1, fzóllttya 3, me#-
bizonyíttyuk 9, indittya-meg 13, kellyenek-fel 25, küldgyünk 
45. — De: ajánlja 93, me# kívánja 113, álljanak 143, táí/a 
153, Hidjek 153, vóZ/e 162, parantsolja meg 162, ragadja 163, 
me# öííj'e 165, mê / vaíja 177, meraj 179, ki-vonjad 179. Körül
belül a 100. laptól kezdve re/, helyesírása. 

Pozsony és Kassa 
MOLNÁR JÁNOS: A' Természetiekről, NEWTON tanítványi

nak nyomdoka szerént Hat könyv. (Ny. LANDERER MIHÁLY, 
1777). 

ö, ő, ii, ű: Bölts- 1, kivülötte 5, lévőket 5, időkkel 175, 
söí 175. — c: artzulatunkhoz 3, pitzinkesêgek 13, 13, 
pertzenése 17, atzély 21, tzérna 21, páltza 24, bukfentzez 193, 
Tziklusi 211. — cs: Bölts- 1, tsapodását 3, tsillagokat 3, 
inatskái 5, tselekfzi 19. — zs: visgállya 7, Äaww 'sir 23, 23, 
rozsdásodik 23, 31. — Jésülés: láttattyokat 1, állapottya 5, 
Arözáp pontyában 183, tapasztallyuk 3, láttyukS, méregettyük 
3, adgya 7, nevezhettyük 9, okoskodgyunk 15, mozdúllyon 19, 
tudgyuk 29. 

Pozsony és Pest 

DUGONICS ANDRÁS: Az Arany Pereczek. (Ny. FÜSKUTI 
LANDERER MIHÁLY, 1790.) 

ö, ő, ü, ű: henyélő 3, miro/ 3, Sára 6, Könyvből 11. — 
c: Berezeg 6, tömlöczbol 6, Pereczeket 9, 9, Piaczon 91, ^rc^-
C2á 21. — cs: dicsérvén 6, csillagzatban 7, ki-csordultának 7. 
— zs: Morzsát 11, ffozsí 11. — Jésülés: Tifztyei 13, Báttya 
15, parantsolattyára 35, ait?/« 120, utóllyát 228, Ëllyen 7, 
bánnya 13, fzólgállyanak 13, Tudgya 15, Hallyátok 17, Twá-
hattyátok 17, ragadgyátok-meg 17, Maradgy 21, Szaladgyunk 
21, vonnyuk 23. 

Sopron 
P. SZABÓ ISTVÁN: Prédikátziók . . . (Ny. RENNAUER FILEP 

JÁNOS, 1743). 
ö, ő, ü, ű: ingerlő 1, győzze 1, ördögnek 1, feleletül 1, 

Oíeí 9, 6 0 2 / Í A 9, bőltfeségű 9, /îl/ïo^o 9, felőletek 21, Mrcoso/c 
21. — c: nyóltz- 1, 23, penitentzia 37, prédikátzió- 95, tóim-
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balmoz- 105, grátzia- 143, harmintz 151. — De: délczeg 109, 
orcza- 179, 197, 197, 199, 199, 201, amaleczita 95. — cs: 
tsak 1, tfipi 21, t/tídát 33, tsók- 53, íser- 95, tsötsmösök 109, 
otsmány 131, tsalárd 131. — De: parancsolta 109, Csáfzár-
143, 143, 143, 143. — zs: Jerusalem 39, PersóA; 81, Jd/e/185, 
visgálom 185, pésma- 207, sinagoga 209. — De: 'zzdd 131, 
131, 143, 151, 193, 223, 'Zd/íór 225. — Jésülés: ^«2/a 33, 
uttyán 27, bóltozattyán 105, illattya 131, akarattyából 194, 
kinnyai 215, halgattyák 21, 21, mondgya 33,33, óldgyátok 37, 
fzenvedgyétek 37, fzóllyon 37, tulajdonithattyuk 39, itillye 41, 
fzorittyák 53, fzalasztya 59, vigafztallyák 59, follyon 95, 
sűrödgyék 95, tudgyátok 95, tanúllyák meg 171, rémullyetek 
200, /24% te 201, wronya te 209. 

A jésülés jelölésében egészen következetes, a c-t azonban 
felváltva fz-vel és cz-vel, a cs-t is, £/*, cs-vel, a zs-t s, /"-sel és 
'2-vel jelöli. 

I 

Sopron 
KoRTONAi SZENT MARGiTnak Cfudálatos-meg téréfe . . . va

laki által magyarra fordéttatott (Ny. SIESS JÓSEF JÁNOS, 1757). 
ö, ő, ü, ű: jövendölés 9, hűtvös 9, <§£eí 9, /zw/í 9, el jó 11. 

— c: kilencz 11, Ferencz 17, 21, tetczés-19, lánczokkal 31, Prédi-
kátziókon2h,Lucifert41,nyolczvan83,poenitentzia 11, 81, íom-
Í<§c2149,149, harmincz 149, Apáczák 151. — De: ortea 15. — cs: 
ocfmány 13, fiacskájával 17, 23, incselkedés 17, cselekedete 21, 
Takácsok 25, házacskája 31, kincset 39, erkölcs 85. — zs: 
'Zfidók 84, 93, alamisnáért 23, 25, 153, bé-balsamoz- 144, 
Isaiás 144, Jerusalem 145. — Jésülés: gyalázattya 17, ôe-
fzêdgyêt 19, bóttyában 25, ruházattyának 27, czéllyában 28, 
úttyában 41, fátyolyát 53, gondgya 89, malafztyát 99, 6e-
fzédgyét 131, csontjai 145. — De: akaratja 16, akaratjok 23, 
51, állapotját 19; — vetemedgyen 13, tudgyátok 29, Hallyátok 
43, kellyetek-fel 43, meg-másollyad 43, itéllyed 43, ajánlya 47, 
áldozhattya 191, vállyék-is 127, bizonyéttyák 145, láttyák 146, 
engedgyen 155. — Különössége: d: e£o/ járd 47. 

Sopron 

BENICZKY PÉTER: Magyar Rithmusok . . . (Ny. SIESS JÓ

ZSEF, 1753. Posonban Találtatik SPAIÍER FERENCznél). 
ö, ő, ü, ű: El-turjek 3, MdözésftS, bűnömben 27, tuled41. 

— c: ortzámat 51, Tzigán- 244, páltzával 247, pmíze 272. — 
cs: fzerentsés7,tsendJ9,otsmány- 9, kintset 11, nintsen 16.— 
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zs: Visgállya 45, sóldod 45, lasnak- 244, 254. — Jésülés: 
úttyában 25, rondgya 35, gondgyát 51, el-hadgyon 5, buzdúllyon 
5, fogadgyad 7, ^4^2/ 9, Tifztúllyak 11, Fi/e?2/ 11, Khnyhruly 
19, mennyek 23, Hafznállyon 27, tí%a& 31, féllyetek 31, /za£-
gattya 33, Visgállya 45, álgyad 45, segély 51, állyak 63. — 
De: Szentelj 43, Tifztúlj 45, Sza7j-te 51. 

Szeben 

NÁDUDVARI PÉTER: Botránkozás nélkül-való Lelki-Isme-
retü Keresztyen . . . (Ny. HETZDÖRFFER MIHÁLY, 1708). 

ö, ő, ü, ű: gyönyörködő A2, ílíní A2, fekünni A2, söű 
A2, e/öíí A2. — e: czombig A2, czitált B, pronuncziállya B, 
koczkázás B2, cá%a B3. — cs: ísafc A3, mitsoda B, m'nís 
B, tseleked- B2, gyümöltse B4. — Jésülés: wtydw A2, afca-
rattyával A3, vádgya B, parantsolattya B2, lábolhattya A2, 
gyakorolhattya A2, javallya A2, le-rajzollya A3, fzolgállya 
A3, próbállya-meg A3, ad02/a A3, tekozóllya-el A3, mondattya 
A4, pronuncziállya B, ^#2% B, /2*5% B, nyújtya B2. 

Vác 
Egy Nemes Magyar Hazánk'Fia 'S Vátz Megyének Papja: 

Amaz jó hír . . . Nepomukbéli Sz. Jánosnak Neve ' Napján. (Ny. 
AMBRO FERENTZ IGN. 1776). 

ö, ő, ü, ű: tüzbül B, fzörnyü B, üdönek B. — c: tzi/-
ráknak A3, ortzájokrúl A3, nyóltz B, értzböl B. — cs: T/c-
Aefc A2, tfillagzó A3, tfatára B3, tsókkal C3. — zs: rózsák
kal B2, rózsájában B3, C3. — Jésülés: ábrázattyának B, Aí-
vatallyát C, módgyára B2. —De: mddjára B3; — változtattya 
B2, ábrázollya B3. 

Vác 
Fr. HORVÁTH IMRE: Szent Mária Magdolna esete (Ny. 

AMBRO FERENTZ IGN. 1780). 
ö, ő, ü, ű: &ó7ís 11, K-we hülyön 15, öllyön-meg 16, ve/à-

/äöt 7, 7. — c: darótzba 5, penitentziát 5, 6, 6, 6, 7, fce-
mentzében 7, tzifra 9. — cs: motskos 8, tfemeletet 6, 6ó7ís 
11, ís^pre 13. — zs: zsákba 5, 6, 26, 54. zsidóságot 25, 51, 
52, zsóltáriban 93. — De: visgállyuk 9, fámolya81, alamisna 
235. — Jésülés: malasztya 12, 13, 13, 15, 15, módgya 27, 
útyokról 94, kardgyával 240, vizsgáilyuk 9, talállya 10, mond-
gya 13, tartyák 27. 
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A fonetikus és etimologikus helyesírás keveredése. 
18. A következetes fonetikus és etimologikus helyesírású 

nyomtatványok mellett vannak olyan XVIII. századbeli nyom
tatványok, amelyekben a kétféle helyesírást keveredve látjuk, 
vagyis főként a jésülésnél keverten, vagy felváltva használ
ják a katholikus és református helyesírási alakokat. Érzik ezt 
maguk az írók is és be is vallják olykor, hogy a helyesírás 
nehezebb kérdéseiben nem tudnak eligazodni. Az egyik ilyen 
nyilatkozat MAROS VÁSÁRHELYI BABA FERENTZ-től való: 

„(A)kinek valamelly fzónak íráfa nem fogtetfzeni, a'-mint 
ő-néki leg-jobbnak tetfzik, úgy gondolja. En a' melly íráft 
leg-helyesebbnek lenni ítéltem, azt követtem: éljen másis a' 
maga szabadságával, —írja 1722-ben MAROS VÁSÁRHELYI BABA 
FERENC a hibák kiigazítása után. 

„Némelly fzókat kétféle módonis írtam, mindeniket egy
aránt jó és helyes írásnak ítélvén." 

„Az elsőbb árkofukban az i betű körül nem voltunk eléggé 
vigyázók: az ö és ü betüknekis a pontotskáik, azoknak alkal
matlan voltok miatt, nem mindenütt látfzanak elég világofon. 
De mind ezek az okos Olvafót méltán nem kéfedelmeztethe-
tik." (CAMPEGIUS VITRINGA: Lelki Elet . . . Magyar Nyelvre 
fordított M. V. B. F. [MAROS VÁSÁRHELYI BABA FERENCZ] 
Francofurtumban, ny. SCHWARTZ JÁNOS, 1722). 

BABA FERENCZ azonban a jésülés kérdésében következe
tesen az etimologikus írásmódot követi. 

„Mitfoda irás-módot (orthographia) követtem? Az iminnen 
amonnan, egytől 's máitól tanult tulajdon magamét — írja 
ANDRÁD SÁMUEL 1789-ben. — Mivel még eddig fenki fem 
adott-ki tudtomra egy olyan közönféges jó irás-módot, mely 
fzerént mindnyájan Írhatnánk. De e' bizony nem-is egy Ma
gyart illető munka volna, mint fzintén a' fzó-tár irás-is. Az 
efmeretlen törvény pedig fenkit fem kötelez igy vagy amúgy 
tfelekedni. (Lex non publicata non obligat.) Annakokáért a' 
mit mások iráfaiban, leveleiben, fzájokban, 's tulajdon fejemben 
jónak lenni Ítéltem, azt kellett követnem az irás-módra nézve. 
Ha valaki azért valamely hibámról fundamentomos okokkal 
meg-győzénd, köfzönettel fogom venni, és a' jó tanáts fzerént 
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magamat meg-jobbítom, melyet ki-is fogok jelenteni a' követ
kezendő Daraboknak Előbefzédjekben. . . 

(ANDRÁD SÁMUEL: Elmés és Mulatságos Rövid Anekdoták 
Bétsben, 1789. I. k. XVII—XVIII. 1.). 

ANDRÁD SÁMUEL 1789-ben írja ezt, pedig — amint láttuk — 
két „olyan közönséges jó irás-módot" is megtanulhatott volna, 
amely szerint Írhatott volna. 

„Senkinek irása' módgyát, vagy ortografiáját nem óltsár-
lom. Én az enyimben néholt változtatást tettem, a' régiebb 
írók' nyomdokira vissza-térvén; hogy a Magyar igéknek tulaj
don hangzattyokat-is igazabban ki-üthetném. Ennek-előtte-is 
tsak azon végből tértem volt amaz általabb útra, mellyen 
most mások sokan járnak, hogy Verseim' sorai a' nyomtatás-
bann, a' mennyire lehetne, a' meg-törést el-kerűlhetnék," — 
írja BARÓTI SZABÓ DÁVID „Költeményes Munkáji (Kassa, 
ELLINGER JÁNOS 1789) Utolsó Ki-adásának ElÓ-szó"-jában. 

Ez nyilván a RÉVAi-féle modernizálásra vonatkozik. RÉVAI 
ugyanis — amint győri és pozsonyi FALUDi-kiadásaiban lát
tuk — már szakít a katholikus helyesírással s elfogadja a 
református nyomdák által használt etimológiai helyesírást. A 
katholikusok azonban RÉVAI helyesírását nem fogadták el, s 
a két helyesírás, a katholikus és református helyesírás élt a 
XIX. század második évtizedéig, az ypszilon-iota háborúig, 
amelyben az iotisták diadalmaskodtak. 

Amstelodam 

BOROSNYAI NAGY SIGMOND : Az igaz keresztyén embernek 
papi tisztiről . . . (Ny. HENDRIK SMETS, MDCCXXXVL). 

ö, ő, ü, ű: könyörgés 3, Szűkfég 3, tömlötz- 35, dit-
föiteni 21. — c: tzélom 15, 57, tzégéres 23, hartzot 35, 
trifra 57, éjtzaka 151. — cs: tsufol- 35, Tselédes 51, tsendes 
55, tfelekefzel 121, tfókolni 141. — zs: Sóltáros 75, 75, 147, 
Sidók 139, 143, Eklésia 153. — Jésülés: gondja 87, módja 
137, fzolgálattyára 55, 61, akarattyát 63, tzéllyát 82, áldja 
meg 49, adjon 49, adgya 3, tudgya 3; nevekedjenek 51, imád
jad 58, mondgyák 7, mondják 151, gyakorollya 15, vallyák 23, 
éllyünk 33. 
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Amint látjuk, az Amstelodamban megjelent magyar munka 
helyesírása kevert: a jésülés írásában felváltva használja a 
katholikus és református helyesírást (mondják és mondgyák). 

Bécs 
P. HERMOLAUS: Boldog halálra el-kéfzítö Imádságok . . . 

(Ny. HRASCHANZKY JósEFnek Betőivel, 1789). 
ö, ő, ii, ű: küldöm 1, mélyfégbol 1, bovfégében 2, Könyö

rülj 2, o 3, tőled 5, meg erősödni 5, gyönyörűség- 45, Élo 
47. — c: penitentzia- 5. ortzámat 7, 33. — cs: tfontyaim 2, 
tfeleked- 6, parantsolj 25, ísafc 27, ditsér- 35. — zs: mor'fa-
lékit 6, visgálod 7, paifok 47. — Jésülés: tfontjaim 2, botsá-
nattyát 27, malafztyát 27, áldozattyát 39. — De: gondjával 
177, gondját 177, Halljad 1, vezérelj 2, Könyörülj 2, 15, diíse-
kedjem 3, 16, valljam 5, gondolkoddjam 6, se#é/j 15, maradjak 
19, itélj-meg 19, tudyuk 19, Aáwwj* H 23, meg-maraddjak 29, 
bé-fogaddja 33, nevekeddjék 35, Maraddj-meg 35, eJ-we merülij 
41, haddj-el 45, fzégyenüljek 45, telyefeddjék 51, meg-haljak 
51, 7ie víd/ engem 53. — De: meg-bánnyam 5, buritya 7, íör-
ténnyék 9, meg-tifztítya 31, menny ki 33, talályom 37, me#-
tartya 41, mennyünk 47, el-lankaddjon 177, fzenveddj 197, epe-
M d 0 # 197. 

Buda 
Egyedôl Valóság, az az Magános Istenes, és Szent Be

szélgetések . . . Deák nyelven írattak. Moft pedig egy nevetlen 
Seraphicus Sz. Ferencz . . . által . . . Magyar nyelvnek tulaj
donságára fordétattak. (Ny. VERONIKA NOTTENSTEINNÉ, özvegy
nél, 1749). 

ö, ő, ü, ű: cfenduléf-lfel 15, bksűletért 53, #tefl 147, ífta-
Jocz 345, /CŐZM? 141, gyönyörűségtől 205. — c: piarczokat 27, 
harmincz 43, czudar 57, cziloztad 83, tômlôcz 345, 346. — 
De: Audientziát 47, Ignatz 147. — es: cfenduléf-jfel 15, c/afc 
15, cfalárd 17, kincset 29, csél-cfap 43, fcmes 63. — zs: rozs
dája 365, 365, Dézsmát 131, dizsmát 132, zsoldosa 181, 198, 
zsengéjét 217, ftráz-fsálás. Aj-Lev. 2. — De: meg-visgál 25, 
132, 205, Rósákkal 165, 'Siád 169. — Jésülés: fzolgálatjára 
27, akaratjokat Aj-Lev. — De: gondgyát 153, kinnyait 154, 
harmattyából 168, bizonyítja 15, fzálljanak 19, véijaA; 21, #2/<5-
nyôrkedjél 23, követjük 25, tartjuk 27, wiorai/ 29, tudjátok-meg 
43, /zoíflrátf 339. 
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Buda 
ETÉDI S. MÁRTON: Scytha király (ny. LANDER KATALIN, 

1796). 
ö, ő, tí, ű: Bôltset 5, kiről 5, Őtet 5, jött 11, fzörnyu 

11. — c: ortzádat 5, Palatzk 7, hartzolni 29, Párdutzos 35. 
— De: Czyrus 124, 125. — cs: tsudálja 7, fzerentse 8, 
tsak 9, ditsössége 9, nintsen 19. — zs: Musikák 222. — Jé
sülés: Báttyának 5, gondolattya 7, baráttyát 23, tzêllya 125, 
úttyába 55, gyalázattyát 57, uttyára 79. — De: utoljára 79, 
útjának 55 ; — Mennyünk 7, Láttya 19, Bánnya 19, fel-kellyen 
31, meg-gyujtyák 51, fennyék ki 87. — De: Engedjen 88, 
mondja 7, tsudálja 7, vonjuk 15, fzunjél 29, ad/cm 29, befzél-
jek 51. — Különössége: edgyet 7, edgyik 29. 

Buda 

Z. Sz. J.: Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tûkôre... 
(Ny. LANDERER FERENTZ LEOPOLD, 1765). 

ö, ő, ü, ű: ki-kUtem 7, jöttem 7, bê-fûlt 9, Máit 9. — 
c: Gerlitze 7, ortzám 9, teá?- 15, hartzot 32. — De: C^res 7, 
tzégére 32. — cs: wmís 7, t/afc 9, meg-botsáfs 9, Parantfolj 
11, tfinálni 14. — zs: visgálni 14, rd/iz 32, tor/a 67, rosan 
89. — Jésülés: módját 11, uttyát 13, állapottyát 14, mód
o s t 15, kinnya 26, állapottya 37, hadgya 9, 32, féüj 13, ad/a 
14, fzaladgy 15, kennyen 15, vifelly 25, éllyetek 25, mennyen-
bê 25, keljen-fel 26, mennyen-ki 26, orvofoljad 26, befzéljen 
31, teljen 32, #i/Wj 33, fel-talál játok 35, forraljátok 35, nid-
,02/ea' 37, ofzlattya 45, hántattya 45, hajthattya 45, Fogadgy 
69, kerüljön 69, á?/-?e 69, adjon 70, fajnállya 71, talállya 71, 
mondjuk 73, fedje 85, hidjék 95. 

Győr 
PADÁNYI BÍRÓ MÁRTONY: Angyali társaságnak szövetsége... 

(Ny. STREIBIG GERGELY, 1754). 
ö, ő, ü, ű: ezekbul 3, feío/ 3, owncís 51, oráfcás 67, Hí-/<5 

67, Miserai 181. — c: kilencz 37, Ferencz 41, 41, drcz 67, 
czérna 68, orczáját 63, 81, C2é?02 480. — De: fzententziáz 
465. — es: dttsô 1, tsudál- 2, tseleked- 7, ditsír- 31, 31, 32, 
nintsen 32; cseleked- 33, dicsei- 33, 37, 6á/cs- 43, csafc 67, 
csigáz 465, csillag 640. — zs: 'zirral 32, 'Zidók 467, 623, 
visgállyuk-meg 729, 729. — Jésülés: fzolgálatjával 9, 14; — 
állattyát 51, bocsánattyát 113, gyalázattya 465, magafztaljá-
tok 2, tellyefedjetek 2, fáradjatok 2, foghatjuk 2, mondhatjuk 
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2, értjük 3, kezdjük 3, halljátok 7, vifeljük 9, adják 11, /20/-
gáljak 13, tifztéljék 31, Áldjad 31, íeí/̂ A: 32, -fel-ajánlyuk 33, 
mondhattyuk 33, fajnállyuk 33, fzerettyuk 34, tifztellyűk 34, 
kivánnyuk 39, El-távoztattya 39, el-mondandgyuk 47, Aara-
gudgyék 47, Mutattya 51. 

Az első két íven a cs-t ts-sel írja, azontúl mindig cs-veJ. 
Az első két íven etimologikus helyesírással ír (adják), azontúl 
az egész könyvön végig következetesen fonetikussal (adgyák). 

Halié 
AUGUÍT. HERMANNÜS FRANKÉnak... fz. írás fzerint való 

Életnek regulái... (Ny. Saxóniai Hallá Városába ORBÁN IÍT-
VÁN bötüivel. 1811. Efzt.). 

ö, ő, ü, ű: £7ó7 3, midőn 3, dsö 3. — c: tzillja 12, orí2;rf-
val 12. — De: harczolni 29. — cs: tsak 3, íswáa 15, tfak 
15, fzerentsét 16, otsmány 23. — De: í/afc 39. — Jésülés : 
tzillja 12, ruházatjokban 12, tanuljuk 4, e? mulatják 12, utallja 
13, fakadjon 13, gyakorollyák 13, olvafandja 15, fzolgállyon 
20, kivánnja 21, tselekedjetek 21, tarthatja 23, toldja meg 23, 
ad/ad 26, halgattják 27, kezdj21, vonnyad 12, vezérellye 16, 
/zd% 20, 21, 21, fzünnyél meg 27. 

Jena 

ÁTS MIHÁLY: Boldog halál szekere... moft harmadfzor... 
(Nyomdász? 1751). 

ö, ő, ü, ű: egyedül 2, s<§£ 2, <5 2, hivbket 2, ord<5öf 3, 6ww 
3, fefó? 75, A i e 75, # # « 75, erfoe/ 105. — c: Grátziát 5, 
hartzol- 5, harmintz 7. — cs: fzerentsés 2, ísaA: 3, /mis 4, ísap-
do/7fl! 4, kitsiny 5. — zs: fóldgya 3. — De: 'Zidók 74, 74, 
74, 74, 'Zoft 129, 145, 179, 179. — Jésülés: /iJWja 3, ö&arflí-
jokbul 75, fzomfzédját 81, WÍJOA: 94, parantsolatjáért 129, mód
jai 143, tsontja 179, botsánattyáért 175, képezhetjük 3, #á#-
Äa/ja 4, fel-bontja 5, igazgatja 77, gondolja 77, arfj'a 77, fd-
inditja 77, látogatja 77, meg-fofztja 77, rendelje 77, találja 81, 
Éljünk 91, 91, mondja 93, vifeljük 93, higyjed 120, el-ronttya 
3, fel-bonttya 3, mútogattya 5, vifellyek 7, fzentellyem 7, 
tsallyad 9, kivánny 9, fogadgya 13, Utbzkbdgyenek 15, &oí-
sáttya 15, mennyetek-el 15. 

Túlnyomó részben etimologikus, lapokon át egyetlen követ
kezetlenség nincs. Helyenként azonban erősen keveredik az 
etimologikus és fonetikus helyesírás. 
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Kassa 
JABLONSKI DÁNIEL—SEBŐK JÓSEF: BŐlts Salamonnak 

utolsó szavai . . . magyar nyelvre fordítván ki-nyomatta, a' 
bocsi reformata ekklésia lelki pásztora. (Ny. FÜSKŰTI LANDE-
RER MIHÁLY betűivel, 1792). 

ö, ő, ü, ű: elsőben 3, könyvnek 3, Szerzője 3, külső 5, 
ezüstből 5. — c: tzedrus 5, tzéllya 11, 11, 11, 17, rántzos 
31, ortzával 31, geréntzén 129, tántzolnak 173. — cs: tsak 5, 
gyümöltse 5, tseleked- 17, &67ís 19, mitsoda 23. — zs: 'sidók 
5, visgállyuk 23. — Jésülés: meg-gondollyuk 7. Láttyátok 7, 
meg-tanittya 9, meg-mutattya 9, vettyük 9, é%ew 11, /20/-
gállyon 11, fzóllyak 15, fêllyêtek 15, kivánnya 24. — De: 
meg-mondja 9, engedjétek 15, engedelmeskedjünk 19, meg-nyu-
godjunk 19, hidjük-el 19, tudjuk 19, hidjétek 45, gondjának 15. 

(v. ö. FÜSKÚTI LANDERER MiHÁLYnak 1786-ban Pozsony
ban nyomtatott kiadványával, amely tiszta református helyes
ír ású). 

Kolozsvár 
(Ref. nyomda.) 

SZAKMÁRI PAP JÁNOS: Kegyes ajakak áldozó tulkai.. . . 
(Ny. TELEGDI PAP SÁMUEL, 1707). 

ö, ő, ü, ű: wi6ó7 21, e/ö 21, M 35, ő 36, egyedül 36, 
eró'/s 36. — c: orczdjrává 27, tömlöczben 120, pálczája 270. — 
cs: becses 21, csüggedezö 21, csatolja2S, kincset 27, bocsáffa 
33, csafc 37. — Jésülés: áldozattyának 19, akarattya 29, 
gyalázattyának 53, mondgyák 19, kivánnya 20/21, mutattya 
23, nyerhettyük 23, alkalmaztattya 23, válafzttya 25, ôteo-
nyittya 25, imádgya 25. — De: táplálja 19, csatolja 23, 
gyakoroljuk 25, találja 33, meg-vallja 39, énekeljek 63, íCe//-
fe? 63, tapafztaljuk 65, vifeljük 73, fegélje 81, tanúljuk-meg 
121, lakoljék-meg 293, örűtf 303. 

Fonetikus helyesírás, kivéve az ?/ kapcsolatot. 

Kolozsvár 
(Ref. nyomda.) 

PÁPAI PARIZ FERENCZ: Paxcrucis.. . Szent David... Sol
tari. (Nyomtatta TELEGDI PAP SAMUEL, 1710. gyáfzos Efz-
tendôben.) 

ö. ő, ü, ű: őrizzed 47, ö 47, erötelen,'47, bövölködnek 47, 
sőt 47, feh/w? 57, bennünket 89. — c: orczádat 89. — cs: 
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böltseféget 57, nintsen 57, tsudálatos 57, tsendes 59, klntse 
60. — zs: Ekléfiának 60, 61, soltár (600-szor), sidó- 149. — 
Jésülés: indúlattyából 59, állapottyában 60, áldozattyokra 61, 
gondolattyok 65, tudhattya 59, engedgyed 59, uralkodgyanak 
59, adgyad 59, tselekedgyük 59, terjedgyen 61, tsökönnyék 65, 
tudgyuk 65, fordlttyuk 71, fzerettyük 85, láttyuk 127. — De: 
Fi/W/ 47, gondolja-meg 59, gondoljuk 59, fzóljuk 59, me#-
mozdúljon 65, megtalálja 65, orfzágoljon 68, ítéljed 85, magafz-
taljanak 127, teljenek-bé 481. 

Kolozsvár 
(Ref. nyomda.) 

Isten Jobb keze' férjfiának OROK EMLÉKEZETE, .. .VE
RESTÓI GYÖRGY . . . [Verestóiról halotti prédikációk]. (Ny. 
PÁLDI ISTVÁN, 1767.] 

ö, ő, ü, ű: ÓflOK Címl. GYÖRGY Címl. — wéZfcűJ C, 
erosfebbek D2, ö D2, gyülekezetiben H, öíeí H, ki-üzi H, 
gyönyörűség H3, reménységü J. — c: tzimerez- B4, tzéloznak 
C, kementzébe C2, Letzkén D. — cs: ísafc A3, tselekedte A3, 
tsalárd A4, parantsol- C2, G. — zs: 'Sidók A3 B, C2, Jo'sua 
134, Kolo'sv. E. — De: Stáo B4, múfikáló G4, Sofíárt I. — 
Jésülés: állapotjára C2, parantsolatjának C2, akaratjára C3, 
Tudományja D4, barátjával D4, állapotjában F3. — De : 
baráttya F3, F3, parantsolattyát G, indúlattyának G4. — 
fzoritjuk D, fzámláljuk D, tudják D2, íwrf/a E2, ki-mondjak 
D3, vigafztalja-meg E3, kívánja E3. — De: vifellyen E3, 
tartyák F3, Gondollyátok F3, láttya F3, meg-jelennyék H2, 
indittya G4, meg-mútattya H. 

Kolozsvár 
(Ref. Nyomda.) 

Keresztyén Utazás a boldog örökkévalóságra. írattatott 
Angliai Nyelven, BUNIÁN JÁNOS által. Moftan pedig... Ma
gyarra fordíttatott. (Ny. a. Ref. Coll. Betűivel, 1777). 

ö, ő, ü, ű: Tömlötzbe 4, üllyenek 285, edgyütt 7. — c: 
ortzáját 1, 7, 9, fententziázva 4, Tömlötzbe 4. Grátziában 9, 
Piatzon 14, Hertzeg 82. — De: czédulát 4, 4, — cs: íse-
lekedjem 1, motskolni 3, tsudájára 5, tsóvál- 289. — zs: mólosát 
80, visgálnák 65, morsalékokkal 68, 69 — De: ro'fsal 67.— 
Jésülés: partja 244, állapotjok 245, állapotja 262, kardjával 
265, wí/áw 265. — De: úttyokat 9, úttyát 12, állapottyából 
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12. — tselekedjem 1, álljak 4, 4, fzabadúljak 15, menj 18, 
adjam 265. — De: mennyen 3, meg-halyak 4, tsóvállyák 284, 
üllyenek 285, tafzigállyátok 285. 

Miaburg [Utrecht] 
MELIANUS GNATERETH: Igasság Paisa mellyel a' Kristus-

tól fzereztetett sákramentomi Sz. Vatsora felöl, a' Helvétziai 
Confeffióban ki adattatott igaz tudományt eröséti; é s . . , 
BERNARD PÁLnak... nyilai ellen oltalmazza MELIANUS GNA
TERETH. (Ny. Miaburgban. URANIUS NATHANAEL által. 1741. 
Eftendöben). 

ö, ő, ü, û : örök 1, Teremtő 1, fö-kepen 1, elevenétö 1, 
egyefül 1, értelmű 3. — c: hartz 2, tzélozó 4, 128, tzégér 215, 
Prédikátióját 4, 128. — cs: parantsolat- 2, Vatsora 3, 4, 
Vatfora- 6, 6, í/a& 6, botfánat- 7, tfelekfzi 7, tanátsát 129. 
— De: kicsoda 185, H bocsáttatott 3. — zs : Zfidók 
Elől 186, 187, 187, «d. 1, 186, «Ht. 1, «dÄ; 141, /inor 144, 
/mdr 146. — Jésülés: kardja Előb., példázatja Előb., o7?aí-
/ánaft.Előb., állatjává Előb. — vonják Előb., támadjon Előb. 
— Az Előbeszéd következetesen református helyesírású. — OOÍ/ÍÍ 
nattyát 7, módgyát 7, 15, 131, 131, állattya 138. — &i á&rá-
zollya 5, tanittya 5, á£fo/ew 7, ragafzkodgyûnk 7, meg tagadgya 
9, mea fontollya 11, adgya 17, parantsollya 19, értyük 21, 
talállya 129, tudgyuk 131, Ze nyellyen 140, hidgyük el 229. — 
De: mondja 129, 135, 193, eZ rontják 133, ad/a 139, mutatja 
183, rowtja 183, tartják 184, tanítják 193. — Különössége: 
A nagy yí jele néha ^T: ̂ 'gazaiét 2, — a kursiv szedésben néha 
előfordul az a : meggondolhatàfa 9. — Antiqua szedésben is à: 
tanitàfokra 2, hafznàlatos 11. — A nagy JS? jele néha U': 
EGYESÜLETÜNK 2. — d: d Teftamentomi 220, 221. 

Nagy Károly 
VETSEI P. ISTVÁN Magyar geographiája... (Ny. „A' M. 

N. KAROLYI GRÓF, KÁROLYI FERENTZ Ur' ô Excell: Priv: 
Typográphiájában. Sz. N. PAP ISTVÁN Typogr. által. 1757. 
Efztendôben"). 

ö, ő, ü, ű: Föld 1, együtt 1, gömbölyű 1, kerületi- 1, — 
De : kerületi 1, gömbÚyu 2, Mértföldek 2, teáit 49. — c: 
íz^j'a 1, kilentz 2, 2, Frantziák 2, Hertzeg 9, Svétzia 10. — 
fíátz 3. — De: czitrom 262. — es: Tselédes- 3, Tsillagok-
5, tsinál- 5, 5, tsoportos 7, szeretsen 7, kíntsű 10. — zs: 
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Persák 2, Bálás 9, Afiában 10, S'idók 11, 15, alamisnás 10, 
'lengéjét 25, Jésuiták 29, 'fóldján 28, Smaű 90, Riskáfa 262, 
In'finérség 376. — Jésülés: teáí/a 1, szigetjébe 2, módja 8, 
akaratja 24, partjain 39, Követ je 92, 136, harmatját 381, 
fzorúlatján 390, pamutja 291. — De: Szigettyei 7, pártyát 
19, Attyainak 27, Annyok43,Nénnyétol 49; — állítják 12, m^-
jegyezhetjűk 10, fzóljunk 11, parantsolándja 35, nyomtatják 
53, mutogatja 376, haladják 376, tanulják 376, tudják 376, mond
hatják 376, toW/áfr 390, íarí/a 393, állítják 394. —Be: hivat-
tattya 9, ragadgya 18, fzenvedgyen 35. 

Nagy Károly 
TISSOT-MARIKOWZKI MÁRTON: A' Néphez való tudósítás 

miképpen kellyen a' maga egéffégere vigyázni (Ny. A'. N. M. 
GRÓF KAROLI ANTAL Ur Typografiajában SZATMÁRI NAGY 
PAP ISTVÁN Typ. által 1772). 

ö, ő, ü, ű: földünk 1, külömbözöl, közzül 1, vehetjük 51, 
e/oíűe 51, gyötrődés 419, föfoSí 419. — c: kilentzven kilentz 
3, tzélom 9, tzikkelyére 11, frantziául 195, tzitrom 531, 
piskóltz 629. — cs: í/izAr 3, tfelédet 7, 7, tfipöjbkbe 371, m'wís 
371. — zs: femlyéért 15, ßosda 629, mofárban 628. — Jésülés: 
te^'a 4, akadálja 7, állapatját 11, nyavaljának 15, 29, mind
járt 29, akaratjából 589. De: /M%Ű 263, 280. — táí/iifc 1, 
Tedjük-fel 3, akadályoztatja 3, 5, me# tartják 7, alkalmaz
tathatja 11, olvafandják 13, értjük, 13, óhajtják 15, ragad-
ják-meg 15, fordíthatják 17, vehetjük 51, fúljon 66, higitja 
67, ofzlatja 67, hajtja 131, fzihatják 259, meg-nyitja 369, 
éljenek 371, gondolják 561. — De: kiványa 310, állityák 349. 
A könyv tiszta református helyesírású. D. Marikowzki Márton 
ajánlása azonbankatholikushelyesírású: ki-mondgyam, fontollya; 
— állapottyához. — Katholikus helyesírású az „Előre tett 
befzéd" is: barátya (2) egyátallyában (15), befzédgyét (5), 
[befzédjét (6], bizonyétya (7), meg-értetbdgyék (8), mutatya(10), 
meg-tsallya (10), fzolgállyon (15), meg-vallyam (16).— De: 
kiadják (11), Várhatják (12). A c-t cz-vel, a zs-t z/'-vel írja: 
czélom (1), Parizfiak (5). A címlap is katholikus helyesírású: 
kellyen, állapottyához. 

Nagy-Szeben 
MÁLNÁSI LÁSZLÓ: Templum Tri-Unitatis. (Ny. SÁRDI SÁ

MUEL, 1769). 
ö, ő, ii, ű: gyűjtöttek 9, /2^2 9, Ditsofég 23. — c: Fran

c a 9, Grátziát 9, Letzkénk 15, hartzot 22. — cs: űsaA; 9, 
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nintsen 22, tseleked- 23. — zs: 'Sírjával 9, 'Sidók 11. — Jé-
sülés: Kely-fel 7, utály meg 7, dámálya 9, bizonyittyák 12, 
foglalya 15, által-láttya 15, biztattya 15, féllyetek 15, á?/2/a-
ÍOAT 15, nyomozhattyuk 21. — A d-nél azonban a fonetikus 
helyesírástól eltérően etimologikusan ír: tudjátok 11, hidjétek 
11, MJW/Í ; 12, íw#ífc 21. 

Pécs 
KALLÓ ANTAL: Közönséges Keresztény Tudomány. (JÓSEF 

ENGEL JÁNOS, 1780). 
ö, ő, ü, ű: Közönséges 1, élőnkbe 3, öröktói 3, raioő7 9, 

üdo 27, bűnért 35, 35, /istfte 14, 16. — c: tzégéres 34. — cs: 
Mit soda 1, 3, N int fen 3, tselekefzik 31, Tsudája 69, Vatsorán 
69. — zs: 'Sidd 27, Alamisnálkodás 47, 72. — Jésülés: 
Tsontyát 9, Parantsolattya 11, Malafztyával 17, akarattyara 
23, 59, fzolgálattya 49. — De: módja 64, 67; — igazgattya 23, 
tanéttyák 23, langafztya 31, fanyargattyuk 49, vettyük 49, 
fzerettyük 51, mondgya 53, közölhettyük 53, ofztya 71, <Í?ÍZ-
#2/áA; 26. — De: íwd/a 39, Aiáje 43, adja 45, űdjon 49, íseíe-
kedjétek 71. — Különössége: IGAZSAGH 3, ÍWs^A 3, tfó-
romfzaghban 5, Világh 7, 21, erdögh 11, 11, 11, mé̂ A 19, 19, 
véghéig 21, 41, e' koráighlan 25, pedigh 25, gyükofságh 33, 
/e#A 47, világhban 37, fillérigh 37, Boldoghsaghban 39, fô A 
41, váí/Á 43, 43, £^#2/ 5, 5, 5, erf/ifc 9, edgyaránt 25, edgyef-
séget 27, edjwíí 35, 49, edgyikét 53, edgytzer 68, 79, ed#2/-
raó/*í 81, edgyedol 44. 

Pécs 
LETHENYEI JÁNOS: Első Remete Szent Pálnak . . . élete. 

(Ny. ENGEL JÁNOS betűivel, 1786). 
ö, ő, ü, ű: Püfpöke 3, erdő" 9, egygyütt 19. — c: értz 

7, harmintz 7, páltzáját 9, tzérna 23. — cs: fzerentsés 3, ű/a-
í&zwa 5, Kovátfok 7, tsókot 13. — De: Császár 11. — zs: 
zsákban 5, rozsdás 7, kámzsáját 9, zsoltárt 20.—De: 'zobrák 
5. — Jésülés: lágyíttya 5, gondolhattyuk 7, mondhattyuk 7, 
magafztallya 7, nyittya 13, kételkedgyél 23, Engedgyetek 24, 
mennyen 8. — De: <í7dja 7, 7. 

Pécs 
LETHENYEI—PLUTÁRKUS: Apophtegmata. (Ny. ENGEL 

JÁNOS, 1786.) 
ö, ő, ü, ű: erős 23, üdoben 23, dozsölésre 25. — c: pía-

tzokon 27. — cs: erköltsüek 1, ditsöfséget 1, ditséri 9, tanáts-
Magyar Könyvszemle 1938. III. füzet. *7 
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kozás 13. — zs: lazsnakja 21, dozsölésre 25. — Jésülés: 
éllyenek 13, Urallya 25, bárdollyák 27, állapottya 5. — De: 
gondjok 3. 

A pécsi nyomda katholikus helyesírást használ, de nem 
következetes. Az 1783-ban Angyal János betűivel nyomtatott 
MEDICEI—ROSTÍIY: A zsidóknak szokasi . . . c. könyvben két
féle a c írása: nyóltz 49, czérnák 56, tzikkelyeket 61, láncz 
61, meg-tzáfolni 61, tömlötzbe 67. Piatzon 132, piaczra 131. 
— A zs írásában is következetlen: Sinórkák 49. De: mindég 
Zfidó, zfatskókban 54, zsoltárban 75. A jésülésben hol a 
katholikus, hol a református helyesírást alkalmazza: mondya 
56, mondgyad 56, mondják 57, 57, 67, 109, engedgyük 73, 
íwdja 79, áldgyatok 139, el-hadja 140, magyarázattyát 60, 63, 
wdrf/áí 109, 124, fzomfzédja 133. 

Különössége: i/ helyett 2/ irása: /2:2/ 51, fzyjakat 49, 
/2£//a 49, 49, fzyjat 49, fzyjak 54. — De: fzíjjak 51, fzljja-
kat 53. 

Pozsony 

DORELL—FALUDI FERENTZ: Istenes jóságra . . . oktatta-
tott Nemes Ember . . . Második ki-adás. (Ny. PATZKO. ÁGOST. 

FERENTznél. 1787). Előszót írt hozzá RÉVAI MIKLÓS FALUDI 
FERENTZ' élete és munkái címen. 

ö, ő, ü, ű: ütközzenek 3, erôfsebb 3, sürü 3, sőt 3. — 
c: pertzentéfét 5, tántz 5, lántz 5, -hartz- 15. — cs: tsap- 5, 
gyümolts 5, fzerentséje 11, tseleked- 11. — zs: vifgál 121, 
rosdás- 163, zsebünket 192, ZsMd 223. — Jésülés: pártját 115, 
állapotjok 129, barátja 133, hivatalja 170, nyargalják 3, ro/*-
tálják 3, alugya 5, faiditjuk 5, hagyjunk 5, tudjanak 5, kérőd
jem 7, meg-útállya 7, öleljelek-meg 7, találjak 7, kárhoztat
ják 9, íMöí/a 11, gondolják 21, mutogatja 23, kevélykedjél 23, 
meg-tagadjad 31, tudjuk 33. — De: akarattyával 196, e#£/-
általlyában 201, hivatallyára 217, Attya 218, kivánnya 31, 
wew2/ (udvarlására) 31, maradgy 31, meg-kivánnyák 167, Hidgy 
221, mennyünk 222, kerefztény 195. 

Pozsony 

A' Mi Urunk Jésus Kristusnak haláláról való gondolatok . . . 
Magyarra fordíttattak BESSENYEI GYÖRGY által (Ny. LAN-

DERER MIHÁLY, 1777). 
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ö, ő, ü, ű: töröllyed-el 45. — c: ortzáját 21, tzikkellyét 
25, etzettel 25, tzéllal 45. — cs: tsak 5, tsudával 8. — zs: 'Sidok 
5, 5, 9, 15. — Jésülés: bánattyából 19, áldozattya 28, 29, 
kárpittyai 28, 42. — De: módjával 9; — meg-f ofztják 6, 13, le-
fzaggattyák 6, meg-ne hallyon 8, 9, kivánnyátok 18, vifellyem 
19, meg-láttya 21, Vallyuk-meg 31. — De: vifzfza adják 6, 
Engedj-meg 9, mondják 11, 26, (bádjadásra 8), fzakadjon 46. 

A fonetikus helyesírást követi, de a d-végű főneveknél és 
igéknél az etimológiait. Tehát azt írja: meg-fofztyák, — de 
mondják; bánattyából, de módjával. 

Pozsony 
A' Kereszténynek Ájtatossága . . . (Ny. FÜSKÜTI LANDERER 

MIHÁLY' Betűivel, 1789). 
ö, ő, ü, ű: kiffebbüljön 47, erösödgyék 57, gyűjtsétek 61, 

ditsöségeffen 5. — c: Apátzák 45, ortzáját 13, pénitentzia 37, 
nyoltzvan 55, tzikkelyeit 63. — es: Ditsêrlek 5, 5, ditsöségef
fen 5, /"mis 21. — zs: Zsd/íár 49, 55, 68, Z/^d&- 23, ZsMrffc 
27, 27. — De: visgálfz 9, (az éw eteö.) Zengeim 7. — Jésü
lés: áldozatját 75, felebarátjához 85, akaratjából 92, 92, áWo-
zatja 107, 117, 117, 123, fzolgálatjok 43, 43. — De: wtt?/áí 9, 
akarattyát 11, Indulattya 13, 15, malafztya 37, módgya 45, 
módgyát 45. — mutatjátok 11, tartják 15, terjedjen 31, &ára-
/«& 33, ajánlja 41, gondolja 45, Í^ÍJC 47, wẑ /cs 63. — De: 
mondgyabb, 55, 56, 56, 56, erösödgyék 57, szedgyétek 61, 
ßc?#2/ 83. 

Ez a helyesírás keverten etimologikus és fonetikus. Míg 
azonban az 1777-es pozsonyi nyomtatvány éppen a d végű szók
nál alkalmazta az etimologikus írást, — ez a á végű szók 
ragozásában fonetikus. 

Pozsony 
Theophron . . . Tanácsadó (Ny. BELNAY GYÖRGY ALOYS, 

1804). 
ö, ő, ii, ű: Őrizkedgyen 99> eszközöllyük 147, mennyünk 

179. — c: czéllyát 57, 107, 107. — cs: csinálly 87, csallya 
343, cselekedj 479. — Jésülés: czéllyát 57, czéllyává 107, 107, 
ruházattya 73, áldozattyaiban 75, utóllyára 85. — De: Mul
yára 108, 513, barátjainak 391. — follyanak 57, útállyad 75, 
meghomályosíttya 75, indúlly 77, feltalállya 87, megtanúlly 95, 
csallya meg 343, 427. — De: terjeszkedjen ki 427, beszélj 479, 
cselekedj 479. 

17* 
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E nyomtatványban már a hosszú f teljesen eltűnt. Még 
az sz-ben sem fordul elő: eszközöljük 147, beszélj 479, az ö, 
ő, ü, ü jele ö, Ô, ü, u. — A jésülés írása következetlen, de 
általában mégis a fonetikus írás van túlsúlyban. 

Pozsony és Kassa 
HALLER ALBERTnek a' Szent írásban Lévő Igazságokról 

írott Levelei. Fordíttattak Német Nyelvből Magyarra SZILÁGY 
MÁRTON Pataki Professor által . . . (Ny. FÜSKUTI LANDERER 
MIHÁLY, 1785). 

ö, Ő, ü, ű: örömömre 9, következendőnek 11, időt 13, 
gyűlöli 25, erösithefsen 11, eröfen 21. — c: tzél- 77, 77, pál-
tzák 31, harmintz 71, tzáfol- 75, Tzeremoniákat 107. — De: 
Czeremoniak 61. — cs: tsak 11, fzerentséfen 15, nints 19. — 
zs: visgál- 17, Ekklésiának 73, Strásákat 113, sinor 137. — 
De: 'Sidók 55, 'Sóltárt 83. — Jésülés: köfzönettyeket 74—75, 
magyarázattyok 81, akarattya 27. — De: befzédjeiket 41, be-
fzédje 45, tzélja 65, módjok 87. — vitattya 17', nézhettyük 25, 
fzorittyák 27, láttya 47, rontya 63, 81, fzóllyak 65. — De: 
gondolja-meg 23, engedjen 27, el-ragadják 35, váljon 47, 
utálja 63, fzólljak 83, tagadják 125, mondjak 65. 

Pozsony és Komárom 
PIKTÉT BENEDEK—FELSŐ-ŐRI FÜLEP* GÁBOR: Egy ke

gyes hallgatónak a' maga lelki-pásztorával való istenes beszél
getései. I. (Ny. WÉBER SIMON PÉTER, 1790). 

ö, ő, ü, ü: eíő're 43, íe/aeío 43, BŐ/ts 43, kerülheti 43, 
öröfc 43. — c: tzélozásAl, 129, 155, tzímere 172, tzerimoniakat 
259. — cs: Ztöfós 43, tseleked- 43, parantsol- 43, meg-tsal- 53, 
ísafc 81, dítséretet 81, betsületre 81. — zs: 'Sidók 43, 51, 51, 
visgálván 128. — Jésülés: felebarátjaiknak 125, indulatjaik
nak 149, akaratjától 83, állapotjokat 93, bálványjának 109, 
tudományjának 141. — De: hivatallyában 11, állapottyának 11, 
magyarázattyok 12, egyáltallyán 17, 25. — kívánja 43, kárhoz
tatja 43, mondja 47, 83, el-hidje 47, látjuk 59, tagadják 71, 
tapodjuk 125, kelljen 189, tudjuk 81, mutatja 81, tartjuk 83, 
találjanak 83 w/Víj 85, menyjetek 109, fényijének 25, örvendj 
27. — De: gyakorollyák 11, mutattya 10, meg-vallya 11, 14, 
meg-tsallyuk 12, vallyuk 13. 

Az első két íven katholikus helyesírási alakok fordulnak 
elő, — később következetes református helyesírás. 
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Vác 

HUNYADI FERENTZ: Keresztyén archivarius . . . (Ny. MAR-
MAROSSI GOTTLIEB ANTAL, 1794). 

ö, ő, ü, ű : követ 11, tölte 11, köveket 11, költetik 14, 
különös 143, kivül 145. — c: meg-tántzoltat- 14, tzeremónia-
14, tzél- 15, lántz- 51, piatzon- 77, hartz- 143. — cs: tsinál-
12, e^íso- 21, tsillagok 21, ísa£- 21, tseleked- 41. — zs: Zsáfc 
13, muzsikához 14, 141, ' S ^ d 27, Jd'sef- 229. — Jésülés: 
Attya 19, úttyok 20, ábrázattyát 21, magyarázattyában 25, 
gyalázattyokra 93, parantsolattyában 135, baráttya 139. — De : 
módjára 20, állapotját 63, 177. — Bizonyíttya 11, parantsollya 
13, mozgattyák 12, hallyuk 12, lóvagoltattya 17, tartya 17, 
fzámlállyák 65, tartyák 74, tselekedhettyük 85, bizonyíttya 93, 
talállyuk 179. — D e : mondja 11, 12, 13, turf/a 26, tanítja 26, 
27, parantsolja 27, mutatják 33, állítják 33, fogadjatok 41, 
tsinálja 41, mutogatja 53, halgát ja 55, imádjuk 55, el-ofzlatja 
61, tanítja 63, tartja 64, citálja 175. 

19. A XVIII. század nyomtatványainak átvizsgálása alap
ján a következőket állapíthatjuk meg: 

1) e századnak nincs egységes helyesírása, 
2) a helyesírás vagy fonetikus, vagy etimologikus, vagy a 

ket tőt összekeverő helyesírás. 
a j A fonetikus helyesírást az egyházi nyomdák közül kö

vetkezetesen használja az egri (püspöki), kassai (akadémiai), 
kolozsvári (akadémiai), nagyszombati (akadémiai) nyomda. A 
magánnyomdák közül a bártfai, budai (VERONIKA NOTTENSTEIN, 
KATALIN LANDERNÉ-[Landererné]), győri (STREIBIG GERGELY 
JÁNOS), kassai (FÜSKUTI LANDERER MIHÁLY, ELLINGER JÁNOS), 
nagykárolyi ( G R Ó F KÁROLYi-család magánnyomdája), pozsonyi 
ROYER JÁNOS P Á L ) , „Pozsony és Kassa" „Pozsony és Pest" 
jelzésű (FÜSKUTI LANDERER MIHÁLY), soproni (RENNAUER F I L E P 
JÁNOS, SIESS JÓZSEF) , szebeni (HETZDÖRFFER MIHÁLY), váci 
(AMBRO FERENC IGNÁC) nyomdák. Tehát a katholikus egyházi 
nyomdák és a magánnyomdák, amikor katholikus könyvet 
nyomtatnak. A külföldi magyar nyomdák, a bécsi (HEYINGER 
ANDRÁS, G H É L JÁNOS) és a halléi (ORBÁN ISTVÁN) nyilván 
kézirat szerint szedték ki a szöveget, anélkül, hogy bármily 
irányú helyesírási meggyőződésük is lett vulna. HEYINGER és 
GHÉL valószínűleg nem is tudott magyarul. ORBÁN ISTVÁN 
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pedig, külföldön nyomdászkodván, t a l á n nem foglalt á l lás t a 
helyesírás kérdésében. 

b) Et imologikus helyesírás szer in t a következő nyomdák 
do lgoz tak : debreceni (összes nyomdászai) , győri ( S T R E I B I G G E R 
G E L Y J Á N O S , S T R E I B I G J Ó Z S E F ) , a kassa i ( jezsui ta akadémiai 
és E L L I N G E R J Á N O S ) , kolozsvári (ref. nyomda legtöbb bérlője 
és a püspöki ny.) , komáromi ( T Ö L T É S I ISTVÁN, W É B E R S I M O N 

P É T E R ) , lőcsei, nagyenyedi ( D E B R E C E N I S Á M U E L ) , nagyszebeni 
( S Á R D I S Á M U E L , H O C H M E I S T E R ) , nagyszomba t i ( J E L L I N E K 

W E N C E L ) , pest i ( E I T Z E N B E R G E R F E R E N C A N T A L , R O Y E R F E R E N C , 

P A T Z K Ó F E R E N C , ? S T Á H E L J Ó Z S E F , T R A T T N E R M Á T Y Á S ) , po

zsonyi ( P A T Z K O F E R E N C Á G O S T O N , F Ü S K U T I L A N D E R E R M I 

HÁLY, L O E W E A N T A L , W E B E R S I M O N P É T E R ) . A külföldi 

nyomdák: bécsi (Süket-némák), lipcsei ( ? ) . T e h á t az i t t hon i 
re formátus nyomdák, kivételesen a kassa i és kolozsvári k a t h o 
l ikus nyomdák és azok a magánnyomdák, amelyek R É V A I 
M I K L Ó S fellépése e lő t t református szerzőtől való kéz i ra to t 
szednek ki . R É V A I M I K L Ó S fellépése u t á n már ka tho l ikus szer
zők művei is sokszor et imologikus helyes í rássa l jelennek meg. 

c) Kever t he lyes í rás t a következő nyomdák nyomta tvá 
nya iban l á t u n k : budai ( V E R O N I K A N O T T E N S T E I N N É , L A N D E R 
K A T A L I N ) , kassai ( F Ü S K U T I L A N D E R E R M I H Á L Y ) , kolozsvár i 

r e fo rmátus ( T E L E G D I P A P S Á M U E L , P Á L D I I S T V Á N ) , nagyká

rolyi (a gróf KÁRÓLYi-féle magán-nyomda: Sz. N . P A P I S T V Á N ) , 
nagyszebeni ( S Á R D I S Á M U E L ) , pécsi ( E N G E L J Ó Z S E F J Á N O S ) , 

pozsonyi ( F Ü S K U T I L A N D E R E R M I H Á L Y ) , P o z s o n y és Kassa 
( F Ü S K U T I L A N D E R E R M I H Á L Y ) , Pozsony és Komárom ( W É B E R 

S I M O N P É T E R ) , Vác ( G O T T L I E B A N T A L ) . A külföldi nyomdák

b a n : ams te rdami ( H E N D R I K S M E T S ) , halléi ( O R B Á N I S T V Á N ) , 

miaburg i [ u t r ech t i ] ( U R A N I U S N A T H A N A E L ) . 
A régi, hagyományos , fonet ikus helyes í rás t (láttya, mondgya) 

t e h á t , amelyet a X V I I I . században P E R E S Z L É N Y I P Á L gram
m a t i k á j á n a k második k iadása továbbra is előír, a ka thol ikus 
nyomdák közül minden á l t a lam megvizsgál t nyomta tványában 
következetesen a lka lmazza a nagyszombat i és egri egyházi 
nyomda. A kassa i akadémiai és a kolozsvári püspöki nyomdá
nak van egy-egy e t imologikus helyesírással n y o m t a t o t t nyom
t a t v á n y a is, az előbbi B E N I T Z K I P É T E R Magyar rhythmusok, 
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1769, az utóbbi MEDVE MIHÁLY A' böjtnek meg magyarázása 
1784 c. művét nyomtatta ki etimologikus helyesírással. Egyéb
ként ezek a katholikus egyházi nyomdák többi nyomtatvá
nyaikban következetesen alkalmazzák a fonetikus helyesírást 
(láttya). 

A GELEJI KATONA ISTVÁN-, TSÉTSI JÁNOs-féle etimologikus 
helyesírást (látja, mondja) következetesen alkalmazza a 
debreceni és kolozsvári református nyomda. Tehát a helyesírás 
kérdésében eltértek egymástól a református és katho
likus felekezeti nyomdák. A magán-nyomdák, amint látjuk, 
hol a fonetikus, hol az etimologikus helyesírást alkalmazzák, 
nyilván a kézirat szerint, anélkül, hogy állást foglalnának 
egyik, vagy másik helyesírás mellett. A kevert helyesírás ma
gyarázata lehet a szerzők vagy a korrektorok helyesírási tu
dásának bizonytalansága. 

20. Az ö, ő, ii, ű (ô, û, Ö, Ü, 0, ü,), c(tz, ez), es (ts, cs) 
zs (f, s, 'z, z\ é, z) jelölése a katholikus és protestáns nyom
dák között nem oszlik meg ilyen határozottan. 

a) A nyomdák már a XVII. században kezdenek áttérni 
az ö, ü nyomdai jelek használatára, de még a XVIII. század 
végén is találkozunk az 0, û nyomdai jelekkel.(L. PÁZMÁNY: Imád
ságos Könyv, Nagy-fzombat, 1791. Ebben az ö, ü nyomdai jele 
még mindig az Ô, u). 

b) „Elhalgatván (!) azon-helytelén megjegyzést, hogy a' 
ez, cs-selvaló írásról egyik, a tz, ts-sel való írásról a' másik 
vallásbéli felekezethez tartozókat lehet megismerni; úgy azt 
is, hogy ez, cs-set kell írni ott, a' hol lágyabb, tz, ts-et ott, 
a' hol keményebb hangejtés van. . . Egyik óhajtásom az, hogy 
a' ki ezen tárgyat jobban meg tudja fejteni, fejtse meg.. ." 
olvassuk a Nemzeti Társalkodó 1830. május 29-én megjelent 
22. számában (a 176. lapon), amely arról elmélkedik, hol ír
junk egyszerű c-t. (Csupán az „idegen" szavakban). 

A „megjegyzés" a tz, ís-nek és ez, cs-nek vallásfelekezetek 
közt való megoszlásáról korántsem helytelen. TSÉTSI JÁNOS 
határozottan kimondja, hogy a „Tz rectius seribitur per tz, quam 
per ez... ut tzérna. . . " s a „Ts accuratius exprimitur, per ts, quam 
per cs. Viszont PERESZLÉNYI PÁL jezsuita, bár mind a két írásmó
dot helyesnek tartja, Grammatica-iában cz-t, cs-t ír következete-
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een: Gönczi 26, Harminczad 54, 54, Czél 55, 55, Aczél 55, 55, 
Bécsi 22, 22, \6-erkblcsu 26, dicsőült 29, Jancsi 30, Benedekecske 
30, kicfoda 31, micfodás 31. GELEJI KATONA ISTVÁN viszont 
azt írja, hogy „A' tsitsegés a' Magyar fzóvban vagy is-vei, 
vagy (Zs-vel, vagy pedig gyf-\él efik. Ts-vel: mint Kétfég, reft-
fég, követség... etc. Ds-vel, mint: Imádfág... Gyf-ve\, mint: 
Lágyfág . . . Os-vel igen ritkán; mert talán tiz fzók a' Magyar 
nyelvben alig találtathatnak, a' mellyekben c után /* követ
keznék, hanem ha valami tsinált fzokban, mint: Malacfág, 
paducfág, káburc-fág... vagy valami a' félékben. A' Ch a' Ma
gyar fzótol idegen... A* Cz-is pedig tsak ugy pronuncialodik, 
mint a eimplex c, hanem még-is lágyitáfnak okáért adatik 
melléje a' Z, hogy ugy ne pronuntiáltaffék, mint a' ch: mint: 
Malacz... czél, aczél... paducz etc." GELEJI KATONA ISTVÁN 
tehát a c-t c2-vel, a cs-t ís-sel írja. 

TSÉTSI JÁNOS szerint „Loco c, scribenda est tz, sonum 
cum omnibus Vocalibus retinens, ut: tza, tze, tzi, tzo, tzu, 
tzö, tzü;u — és „Ts accuratius exprimitur per ts, quam per 
es." (Observ. Ortho gr.-Gramm.) 

A mi megfigyelésünk szerint a protestáns nyomdák, ame
lyek az etimologikus helyesírást használják, általában 
tz-t és ts-t, a katholikus nyomdák pedig, amelyek a fonetikus 
helyesírást használják, vagy tz, ts-t, vagy ez, cs-t szednek és 
nyomtatnak. 

A c és cs-nek tz-vel, vagy ís-sel, vagy cz-vel, cs-vel való 
írása tehát nem olyan következetes különbség a katholikus és 
protestáns nyomdák helyesírása között, mint a jésülés jelö
lése (láttya — látja). 

c) A zs hang nyomdai jelölésében érdekes, hogy e tekin
tetben határozott, következetes írásmódja nincs egyik nyomda
csoportnak sem. A z a pozsonyi RoYER-nyomda (CSUZY: Evan
géliumi trombita 1724), a z g a nagyszombati nyomda (GÁ-
NÓTZI—HORVÁTH: Emberi okosság, 1764, PERESZLÉNYI PÁL: 
Grammatica lingvae ungaricae) kiadányaiban fordul elö. El
képzelhetetlen, hogy protestáns nyomda kiadványában akár 
a z, akár é, akár a g legyen a zs hang nyomdai jele. 

d) a RÉVAI-féle helyesírás abban különbözik a reformátusok 
helyesírásától, hogy ez és cs-t ír tz és ts helyett. 

file:///6-erkblcsu
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21. Amikor HELTAI GÁSPÁR 1571-ben újra kiad ja VERBŐCZI 
Decretomának magyar fordítását, amelynek első kiadása 1565-
ben Debrecenben, HOFFHALTER RAPHAËL nyomdájában jelent 
meg, kiadványa élőbeszédében azt írja: 

„lm valamenyére meg tisztítottam és meg iobbitottam: 
de nem szinte annyira, mint én akartam avagy kévantam volna. 
Mert mûuel hogy egyéb fele soc dolgokban, az ió Istennec 
akarattyából vagyoc foglalatos, nem lôn ûdôm hoza, hogy az 
egész Kônyuet wyonnan a' Deákból tolmaczolhattam volna 
Magyar nyelure: De hogy az iambor olvasó meg ne akadion 
az olvasassban, el hántam a' nehéz Orthographiât, auagy irasnac 
modiat, és a szokottra hosztam." (SZABÓ K.: R M K T. I. 45. 
T. i. az általam használt példányból az előbeszéd hiányzik). 

Ebből az adatból is nyilvánvaló, hogy a XVI. századbeli 
nyomdász tudatosan változtatta meg a műhelyébe került szö
vegek helyesírását, mert egyedül a saját maga helyesírását 
találta jónak. (L.bővebben TRÓGSÁNYI ZOLTÁN: A XVI. szá
zadbeli nyomtatványok e jelölései 57—62 1.) 

22. A XVIII. században már volt két kinyomtatott he
lyesírási „utasítás": a katholikus és a református. Az egyházi 
nyomdák ezeket tartották szem előtt és megfigyelésem szerint 
nem volt rá eset, hogy Debrecenben a PERESZLÉNYi-féle, vagy 
Nagyszombatban, a katholikus nyomdában a TsÉTSi-féle helyes
írási szabályok szerint nyomtattak volna ki bármily kiadványt: 
akár vallásos, akár világi tartalmút. A magán nyomdák azonban 
már nem ragaszkodnak egyikhez sem. Tudják mind a két helyes
írást — mint még a világháború előtt a nyomdászok tudták az aka
démiai és a középiskolai helyesírást — s a megrendelő kézirata, 
vagy kívánsága szerint szedték ki a kéziratot, — mint har
minc évvel ezelőtt, amikor az akadémiai helyesírást követő 
szerkesztő a középiskolai helyesírással írt kéziratot nem ja
vította át, hanem csak ezt írta rá: „akadémiai helyesírással 
szedendő !" Annál feltűnőbb, hogy a pesti EiTZENBERGER-nyomda 
1758-ban a „Buzgó áhítatosság1', 1773-ban BONA JÁNOS apát
nak „Az égben kézen fogva való vezetés, a kassai jezsuita 
nyomda 1769-ben BENITZKY PÉTER: Magyar rhythmusok c. mű
vét s a kolozsvári „püspöki" nyomda MEDVE MiHÁLYnak '• A* 
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böjtnek meg magyarázása c. művét 1784-ben a reformátusok 
helyesírásán, etimologikus helyesírással nyomtatja ki. 

Ennek az lehet a magyarázata, hogy az EITZENBERGER-
nyomda korrektora (vagy szedője) református iskolában tanult 
s az etimologikus helyesírás szerint szedett és korrigált. A kassai 
és kolozsvári katholikus nyomdák helyesírási kisiklását nehe
zebb megmagyarázni. A BENiTZKY-féle újraszedés esetében 
talán az történt, hogy a szedő az elébe tett szöveget gépiesen 
kiszedte, nem gondolva arra, hogy ők más helyesírás szerint 
dolgoznak, — s régi protestáns kiadású szöveg alapján csi
nálta meg a korrekturát is. —A kolozsvári katholikus nyomda 
kivételes esetének talán az lehet a magyarázata, hogy a nyom
dára felügyelő tanár már tudott a RÉVAI MiKLÓs-féle helyes
írási javaslatról, vagy tőle függetlenül ő is logikusabbnak 
tartotta az etimologikus helyesírást s szakítani akart a ha
gyományos helyesírással. 

23. A kevert (látja, láttya) helyesírás sem Nagyszombat
ban, sem Debrecenben nem fordul elő. Az egyházi nyomdák kö
zül csak a kolozsvári református nyomda néhány kiadványában 
találkozunk vele, viszont a magánnyomdákban gyakori, aminek 
talán az is lehet a magyarázata, hogy itt vegyesen voltak ka
tholikus és protestáns alkalmazottak, akik katholikus vagy 
protestáns iskolában tanult helyesírás szerint szedtek és 
korrigáltak akkor is, ha a másik helyesírás szerinti kézirat 
feküdt előttük. 

A két helyesírásnak, a katholikus és református helyes
írásnak egymás mellett szigorú következetességgel való fenn
maradását megértjük, ha tudjuk azt, amit már fennebb lát
tunk, hogy más helyesírást tanítottak a katholikus iskolákban 
(a PERESZLÉNYI PÁL-félét) s mást a reformátusokban (a GELEJI 
KATONA ISTVÁN—TSÉTSI JÁNOS-félét), — továbbá, hogy e szá
zadban, különösen első felében a nyomdák még túlnyomó rész
ben felekezeti nyomdák voltak: a nagyszombati, kassai s az 
egyik kolozsvári nyomdát a jezsuiták tartották fönn, az egrit 
a püspökség, — a debreceni nyomdát a református vá
rosi tanács, a kolozsvári másik nyomdát a református egyház 
ül. kollégium. A debreceni és a kolozsvári református nyomdák
ból nem ismerek egyetlen egy katholikus helyesírással nyomta-
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tott könyvet sem s a nagyszombati, egri egyházi nyomdából 
kikerült nyomtatványok között sem láttam egyetlen egyet sem, 
amely a reformátusok helyesírásával lett volna nyomtatva. A 
kassai és kolozsvári katholikus nyomdákban előfordult, hogy 
egy-egy nyomtatványt református helyesírással nyomtattak ki 
(BENITZKI M. Rythmusok és MEDVE: A' bojt stb). 

A nyomdai betűk alakjának változása. 

24. Aki nem foglalkozott a hangok nyomdai jelének kér
désével, azt hiszi talán, hogy a nyomtatott betű, a latin betűk 
nyomtatott alakja nem ment át változásokon. Tudjuk azonban, 
hogy például az e-íéle hangoknak a következő nyomdászati 
jelei voltak e, è, ê, e, ê, ë, amelyek a XVII. században szórvá
nyosan megmaradtak. Az i betűnek volt i és í, valamint 
pontos fedeles î nyomdai alakja (SYLVESTERnél), volt ij betű 
az ij diphtongus jelölésére; az ö, ő, il, û betűk régi alakja 
<§, u, ő, ü, ô, û, amelyek közül az ő, û, a XVIII. század 
végéig megmarad, de közben már a XVII. században meg
jelenik az ö, ii, később a hosszúság jelölésére az Ő, u. Az 
s-nek két nyomdai jele volt: az f és az s. Ez a kétféleség a 
XIX. század első évtizedének végéig megmarad. A magyar 
nyelvtörténeti kutatásoknál az f és s-re, minthogy a kettő 
között hangzásbeli különbség nincs, a nyelvészek nincsenek 
tekintettel, s régi könyvekből vett idézetekben az f-et átírják 
s-re. Könyvészeti kutatásoknál azonban a. legcsekélyebb szedés-
beli eltérés alapján már változatokat lehet megkülönböztetni 
és — minthogy az f a XIX. század elején a nyomdák betű
készletéből és a magyar nyomtatványokból kimarad, megléte, 
vagy meg nem léte korhatározó, — nem hanyagolható el s a 
könyvésznek a hosszú f-et idézésnél hosszú f-el kell írnia. A 
régi magyar nyelvű nyomtatványok meghatározásánál a nyomdai 
betűjelek mineműségére, alakjára figyelemmel kell lenni. 

25. Meg kell még itt jegyeznem, hogy a címlap betűjelei
ből nem szabad következtetnünk a szövegrész betűjeleire, mert 
a címlap más betűkből készülvén, mint a szövegrész, az ö, ü-
nek az öreg betűk között sokszor más nyomdai jele volt, mint 
a szöveg-betűk között. 
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26. HUSZTI GYÖRGY: ACUS Magnetica . . . Deáki F. Jó'-
sef . . . (felett) . . . ki-beszéllett. — (Kolozsvár 1748) c. könyv 
címlapjának szedése kilenc betűnagyságból készült. 

A szöveg szedése kétféle. Az elejétől (N4-el kezdődik) 
garmond antiqua és cursiv, a P ív első levelének első oldaláig. 
A P levél második oldalától kezdve ugyanezen ív végéig bor
gisz antiqua és cursiv; a P4 oldal versoján a vers-idézet gar
mond antiqua; a hátralevő Q (egy levél) ismét garmond 
antiqua és cursiv. 

Tehát a 19 levélből álló szövegben két féle betűtípus van 
használatban. 

Hogy HUSZTI: Acus Magnetica az N4 ívjelzéssel kezdődik, 
annak az a magyarázata, hogy a DEÁKI FÏLEP JósEF-ről szóló 
halotti beszédek (Soos FERENTZ, VERESTÓI GYÖRGY, ZÁGONI 
A. GYÖRGY, HUSZTI GYÖRGY beszédei) együtt jelentek meg, 
közös, ill. folytatólagos ívjelzéssel. Volt-e közös címlapjuk, 
nem tudom, de valószínű. A múzeumi példánynak közös cím
lapja nincs meg, az első (Soos F.) beszéd előtt egy kirepesz-
tett levél salátás maradványa látható. 

A Soos FERENTZ-beszéd szedése egészen garmond, az 
utolsó oldal kivételével, amely — nyilván azért, hogy ne kell
jen új lapra „spitz"-et átvinni, — petit-kompresszel van szedve. 

A halotti beszédek mint colligátumok jelentek meg: egy 
halottról elmondott prédikációk együtt, folytatólagos ívjel
zéssel lapszámozás nélkül. 

Egy könyvben háromféle betűtípus — háromféle helyes
írás. 

27. „PÁPAI PÁRIZ IMRE: Keskeny út (Debreczenben, Mis-
KOLCZI FERENCZ által,) 1719. Efztendôben" jelent meg. 

E műben (a címlap első és második oldalát nem számítva) 
a szövegrészben három betű-nagyságot és háromféle helyes
írást látunk. „A' Kegyes Olvasóhoz" szövege garmond, az 
1—68 lap borgisz, a 69—158 lap petit, a végén 14 számozat
lan levél petit. Azonkívül az 1—68 lapon levő szöveg borgisz 
cursiv és antiqua, a 69—158 lap petit cursiv és antiqua. A 
számozatlan lapok nyomása petit. (A különböző nagyságú 
címbetűkkel írt címeket figyelmen kívül hagyjuk). 
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A háromféle helyesírás megfelel a három különböző nagy
ságú betűformának. Vizsgáljuk meg ezeket egyenként: 

Az 1—68 (borgisz) lap helyesírásának figyelembeveendő 
sajátosságai a következők: 

ö, ő: gyűlölője 25, bűnnek büntetésében 25, önnön-maga 
24, közzül 33, vefzfzö 33, büntető 32. 

a szókezdő s mindig f: foha 21, femmi 21, fokfzor 27. 
a szóvégi s mindig s: ditsöséges 27, és 27, is 33. 
a szóközépi s: a) intervocalis helyzetben f és s: Tufakod-

jál 43, máfokat 44, 56, vifelj 55, 63, Meffiás 55; ditsöséges 27, 
büntetésében 27, gyarlóságból 27. — &J Mássalhangzókkal kap
csolatban: az sí mindig /Y: //"terc, Kriftus (következetesen), 
Pápiftáknak 8, Magiftratuftól 27, íe/íeí 43, re/Y<?M 49. — Ál
talában az egész XVIII. században, amikor az f már kezd is 
kimenni a használatból, az sí mindig ft; a többi mással
hangzó-kapcsolatokban következetlen: efméreti 27, 40, föf-
vénysége 33, efhetik 31, ifmét 56, vakoskodásában 35, kemény
ségében 35, eshetik 39, tudatlanságból 40, meg-fojtsad 43, 
külsőképen 45. 

ss; nyavalyáfságnak 43, El-távoztafsad 43, alkalmatofságot 
43, kifsebbet 44, egyezéfsel 46, eröltetéfsel 46, fó/sáfc 53, és 
előfordul így is: viheffed 45. 

S2; mindig /2. 
cs: Tanátslásfal 46, 46, ísa/c 47, parantsolatinak 42, ísi-

korgatja 49, nintsen 43, kitsín 43. 
c: Strucz 17, 17, tömlöczre 56, pálczának 57, kilencz 61. 

— De: pénitentziát 67. 
2s; ftrásán 43, Isáfc 60, visgálja 60, varáslók 39. 
Jésülész folyamatja 58, akaratját 60, 65, parantsolatjára 

60, de elvétve előfordul a fonetikus írása is: sullyát 43, fctíí-
í^/áí 53 ; — hajtogatja 55, mutatja 59, tudják 59, meg-kiáltják 
59, meg-világosítja 65, meg-áldja 65, Szánja 65, Kívánja 65, 
foíjow 53, haljon-meg 64. 

A 69—158 lap helyesírási sajátosságai a következők: 
ö, ó', #, w; Özönvízben 83, 5r5w 83, s^í 86, mindenfelől 82, 

í<5ri&e 84, ördögnek 83, ío/e 85, efó 85, bűneinek 83, ßww 85, 
tünteti 85, fí!#<7 87. 
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A szókezdő s mindig f: femmi 72, fanyaré 72. 
A szóvégi s mindig s: tselédes 113, Tóbiás 113, az inter-

vocalis s mindig s: erősítésére 92, feleséget 111, bírására 97, 
eső 113, Bőséges 115, — mássalhangzókkal kapcsolatban: 
st- mindig ft: Iften, Kriftus, máft 121. Egyéb kapcsolatokban: 
elsőség 119, fzegénységnek 119, koporsójára 121. 

ss: idvességre 71, lehess 93, Hatalmasságának 115, nemes
ségéhez 119, jussod 121. 

S2: mindig /k 
cs: ísíp 95, parantsol, 111, tselédes 113, motsok 119. 
2s: Didóknál 121, 121, 'sémbelődése 109, lengéjében 125, 

t?arástó 135, Jd/ef 79, /só&oí 102, 111, Persiában 121. 
c: pénitentziára 69, 78, hartzokon 121, 125, ortzádnak 

123, nyoltzad 92. — De Czirusnak 121, 121. 
Általában következetes mind a két helyesírás, de persze 

nem mindenütt, át-átcsúszik egyik a másikba. A két helyes
írás között az az állandó eltérés, hogy az 1—68 lapon ö, ü 
van, a 69—158 lapon Ő, ú. A c az 1—68 lapon es, a 69—158 
lapon tz. — Az ss az 1—68 lapon fs, ff, — a 69—158 lapon 
s. A jésülés jelölése, a 69—158 lapon, ugyanolyan, mint az első 
részben. 

A harmadik helyesírás a garmond-szedésű, ,,A' Kegyes 
Olvasóhoz" című élőbeszédben látható. Ez a helyesírás a szö
vegrész kétféle helyesírásának a keveredése: az ö, ő jele itt 
ö is, Ő is, az il, ü jele ú: 

meg-erősítésére, lévő, lévő, élőnkbe, fzövevény, időt, könnyen, 
a' kettőnek örököse, erötelen, erős, Könyv, töviseitől, ő. 

idvefségúnknek, nélkül, bennünk, fzúlettek, útköznek, ke
gyességünknek. 

ss: tsendefségében, kegyességünknek, idvefségnek, idvefsé-
geket, idvefségúnknek. 

Egy mű, három betűnagyság, a három betűnagyságnak meg
felelően három helyesírás. 

Mint különösségét meg kell még említenem a nazalizácíó-
nak a magánhangzó felé tett kis hullámos vonallal való je
lölését, ami már a XVII. századbeli nyomtatványok legtöbb
jében előfordul: lfte 55, légyé 61, időbe 61, vagyő 64; — 
fundusodő 121, jeUtetik 103, lfte 149, ne 149, elmédbe 153, — 



A XVIII. SZÁZADBELI MAGYAR KÖNYVEK 

s ezenkívül előfordul a kettőztetésnél: menyorfzághoz. Ez azon
ban éppúgy nem helyesírási, hanem inkább tipográfiai kér
dés, mint az ö, w-nek 5-u-vél való írása. Mert az ö, i-t a 
szerző kéziratában bizonyára mindvégig ugyanazokkal a be
tűkkel írta, a nyomdásznak azonban a borgisz-nagyságú betű
készletében csak ö, w-je, a petit-nagyságúban pedig csak b, u-
betűje volt. Az w-nek a magánhangzó felé írt huMmvonalkával 
való jelölése — takarékoskodás. Tudniillik amikor a sor a 
szedésben úgy jött ki, hogy — nyomdásznyelven szólva — egy 
betű „kilógott" a sorból, éppen csak egy betűvel volt több 
az utolsó szó, mint amennyi a sorba belefér, ilyenkor en, on 
helyett alkalmazta a nyomdász e, ö jeleket, minek következ
tében a sorban egy betűvel kevesebb lett. 

Betévednek a betűk közé elavult, régi betűk is. Pl. Ô em
bernek . . . Uj embernek 75, Az Ô ember 76, — pedig van ó 
betűje s általában mindig ezt használja az egész könyvben. 
Azonkívül megtörténik, hogy az <5-nél is jelöli a hosszúságot: 
tôor 108, 108. — Ezek azonban ritka kivételek. 

PÁPAI PÁRIZ IMRE a Keskeny út-ja (1719) a nagy kezdő
betűk használatában is következetlen. Amit egyházi köny
vekben általában látunk, Isten, Angyal, Anyaszentegyház, 
Idvezítőnk, Messiás, Evangyéliom, Keresztyéni Hit, Keresztség, 
Sátán, stb., itt is általában nagy betűvel vannak írva. Azon
kívül már ekkor szokás nagybetűvel írni a Király, Fejedelem, 
Magyistrátusstb.szavakat, továbbá a nép-és felekezet-neveket: 
Törökök, Mahometisták, Pápisták, Pogány stb. De PÁPAI 
PÁRIZ IMRÉnél ezeken kívül már jelentkezik az első íveken a 
XVIII. század vége felé egyre erősbödő divata a főnevek nagy 
kezdőbetűs írásának: Nap, Hóid, Tsillagok, Tenger, Hollók, 
Strucz, Sas, Bagoly, Nemzet, Oskola mester stb. — Ez azon
ban a későbbi íveken elmarad s csak az egyházi és világi te
kintélyi szavak íratnak nagy kezdőbetűvel. 

A század végén a főnevek nagy kezdőbetűs írása — né
met hatás folytán általában divatba jön. 

Egy szerző művei különböző helyesírással. 
28. GYÖNGYÖSI ISTVÁN: Cuma városában építtetett Dedalus 

temploma megjelent 1724-ben (valószínűleg Debrecenben), s 
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Rosa Koszorú c. műve 1772-ben Nagy-Szombatban. A két 
XVIII. századbeli kiadás más-más helyesírással jelent meg. 

Az 1724-es Dedalus, . . . ö, ő, ü, ű: sürjen B4, repüléfsel 
B5, hűségét B5. — c: orczájában B5. — cs: ablakotskán B4, 
tsordát A3, tsak A3. — zs: rósát B5. — Jésülés: bánatjo-
kat B4, magzatjokat B4, fzaggatják B4, adják B4, tsattog-
tatják B4, nyitják B4, állítják B4, íaríja B4, látja B4. 

Az 1772-ben megjelent Rosa .Kosbora-kiadásban: ö, ő, 
ü, ű: Bôltsesêg 37, Bôtsûlli 41, feng éjéből 49, edgyutt 55. — 
c: bérczére 1, kilenczen 2, tánczott 4. — De: kilentz 13, tzif-
r f a í - 29, Tzitharáját 31. — cs: cselekeddt- 4, Cfillagok 7. 
— De: Kortsmás 15, Bôltsesêg 37, Tanátsot 39, m'raís 45, 
Tsafc 55. — Jésülés: Lantya 2, gondgyait 4, úttyát 7, aef02/ö 
3, hadgya 3, állapodgyál 16, formálya 3, találya 3, indittya 4, 
tágittya 4, Hallyam 29. 

A két uj GyöNGYösi-kiadás helyesírása között eltérés 
van: az 1724-es kiadás ö, w-t, az 1772-es <5, M-t ír. Az 1724-es 
kiadás a jésülésben a református (látja), az 1772-es a katholikus 
helyesírást (indittya) követi. 

A két kiadásban, két nyomdában megjelent művek 
helyesírási eltérése. 

29. Annak a kérdésnek a tisztázására, hogy a nyomdász 
a XVIII. században érvényesítette-e helyesírási elveit a hozzá
került kéziratokon, mint a XVI. században, összehasonlítottam 
a két kiadásban más-más nyomdában megjelent műveket. 

A „Lelki-Fegyver, Avagy . . . Buzgó Haladások . . . fordít
tattak . . . DIÓSZEGI K. ISTVÁN . . . által11, megjelent Debre-
czenben 1751-ben, nyomtatta MARGITAI JÁNOS, és megjelent 
negyvenhárom évvel később, 1794-ben Pozsonyban „FÜSKUTI 
LANDERER MIHÁLY költségével és betűivel is." összevetettem 
a két kiadást és azt találtam, hogy a pozsonyi kiadás majd
nem változatlan lenyomata a debreceninek. Csak a hosszú/* 
és rövid s használatában van itt-ott eltérés (paisom 28 — 
paifom 18, egésségben 28 — egéfségben 18). Minthogy azon
ban a szó belsejében az f és s betűk alkalmazásában általá
ban nincs következetesség, ez az eltérés nem szándékos javí-



A XVIII. SZÁZADBELI MAGYAR KÖNYVEK 

tás, lehet egyszerű véletlenség is. A pozsonyi új kiadás a 
debreceni helyesírással van nyomtatva. 

A „Lelki Iskola Es a' Jó Halálnak Mestersége . . . Melly 
a' Seraphicus Szent Ferencz kisded szerzetebéli. .. egy szer
zetes által deák nyelvből magyarra fordíttatott" (ny. Pofonban 
ROYER JÁNOS PÁL által, 1722), 1776-ban uj kiadásban jelent 
meg Egerben: „Ujabban pedig fok hibáktúl meg-mentetett11 

(„Egerben, ny. a' Püspöki Oskola Betôivel," 1776). Mind a 
kettő katholikus helyesírás, a jésülés jelölésében mind a kettő 
2/-ista, a c, cs, zs írásában azonban, továbbá több szó írásá
ban eltérések mutatkoznak (czéljához 16, — tzélyához 11, — 
juthacz 17 — juthatz 12; — Tanács 1, Tanát s 1, me g- érc fe 1 
meg-értse 1, ocfmány 11 — otsmány 5; —Zidóságrúl 1*358; 
— Zsidóságrúl 1, 419; — edgy 35, 35 — egygy 34. 

Amint látjuk az egri nyomda nem követi a pozsonyit. Az 
új kiadásban a régi kiadás ez, cs kettős betűje helyett tz, ts 
kettős betűket, az edgy alak helyett pedig egygy-et találunk. 

P. GROSECZ IsTVÁNnak ,,A' Szentek Laistroma . . ." c. 
művét P. BÁRÁNYI PÁL fordításában kiadta a nagyszombati 
nyomda 1713-ban és az egri 1771-ben. Mind a kettő katho
likus helyesírású, amennyiben a jésülésnél a fonetikus helyes
írást használja (tanittya, baráttya), a c és cs írásában azon
ban eltér egymástól. A nagyszombati 1713-i kiadásban a c 
jele: czéllya 4, 5, Ignácz 29, nyólezvan 31, grácziája 37. — 
Az egri 1771-i kiadásban: tzéloz — 19, 63, 83, hartz 295, 
nyóltzvan 55, kotzkára 77. — A es a nagyszombati 1713-i 
kiadásban: Cfak 5, kincfékben 5, bocsűllod 5, bôcsos 5. — Az 
egri 1771-i kiadásban: botsánattya 17, botsűlet 61, parantso-
lat — 75, kintsét 97. 

PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON: Esther c. halotti prédikációja 
e 

megjelent Pozsonyban önállóan 1746-ban és „Unnep-napokon,.. 
Prédikátziók . . . " c. prédikáció-gyűjteményében Győrben (ny. 
STREIBIG GERGELY JÁNOS, 1761). A kettő között a helyesírás 
elvi kérdéseiben nincs eltérés: mind a kettő katholikus helyes
írású (érthettyűk). Egyes szavak írásában és a kötőjel hasz
nálatában van különbség a kettő között (meg egyeznek A2 
meg-egyeznek 1070, által érthettyűk A2, által-érthettyűk 1070, 

Magyar Könyvszemle 1938, I I I . füzet. I " 
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Házas tárfa A2, Házas-társa 1071, kilencz fzáz D2, kilencz-
fzáz 1085). 

DREXELIUS JEREMIÁS—DÉVAY ANDRÁS: Nap után forgó 
virág . . . megjelenik 1764-ben Nagy-Szombatban és 1770-ben 
Egerben. A jésülésben mind a kettő ypszilonista, tehát mind 
a kettő a katholikus helyesírást követi. A c, es, ö, ü írásában 
azonban a kettő között eltérést látunk (pálcza 13 — páltza 
10, pánczér 332 — pántzér 263, árbocz fák 330 — árbotz-fák 
261; csinált 3 — tsináltt 2, bocsáttatván 2 — botsáttatván 
1, Táglcs 3 — Tágíts 2, cselekedettel 6, — tselekedettel 5, — 
állicsuk — állítfuk 6, meg- csalattatnak — meg-tsalattatnak 7, 
ßncs 330 — fints 261). 

Az egri nyomda tehát nem fogadja el a nagyszombati ez, cs 
írást, hanem átjavítja az egész könyvet tz, ts-re. Ami az Ô, ű, ö, ü 
betűk használatában való eltérést illeti, a nagyszombati 
nyomda ô, u-t és az egri ö, ü, Ô, û-t (fzeműnk 1, — fzemúnk 
1, Kettes 1 — Kettős 1, őrzőjévé 2 — Őrzőjévé 2, porzsol és 
328 — pörzsölés 259,) nem helyesírási elvi okokból használ, 
hanem azért, mert a nyomdák a XVIII. században már lassan
ként áttérnek a régi <5, M-ről az ö, ü, Ô, á-re s betűkészletében 
e jelek voltak meg. 

összevetettem még PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON: A feneketlen 
és ki menthetetlen mélységű Isteni titkoknak Kis-Oskolája c. 
prédikációnak 1728-as budai (ny. NOTTENSTEIN JÁNOS GYÖRGY) 

e 

és 1761-i, győri kiadását, mely utóbbi az, Unnep-napokon. . . 
Prédikátziók . . . gyűjteményben jelent meg (ny. STREIBIG GER
GELY JÁNOS). E két kiadás között, bár helyesírási elveik tel
jesen azonosak, nagy az eltérés egyes szavak írásában 
(áétatos 3—4 — aitatos 105, leg ottan 4 — leg-ottan 105, meg 
olvafáfa 6 — meg-olvasáfa 108, Jôjj-fôl 11 — Jôj-fôl 114. stb.) 
Bajos eldönteni, hogy az áétatos szóalaknak aitatos-ra, való 
kijavítása szerzői vagy nyomdai korrektura eredménye-e? Az 
s, /'váltakozása szó belsejében nem elvi kérdés; viszont az 
már elvi kérdés, hogy az összetett szavakban alkalmazunk-e 
kötőjelet, vagy sem. A budai nyomda a kötőjelet az igekötő 
és az ige közé általában nem teszi ki: meg olvafáfa 6, meg 
tanullyuk 8; a győri kiteszi: meg-olvasáfa 108, meg-tanullyuk 
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110. Viszont ha az igekötö hátra kerül, valamint az is kötő
szó előtt mind a két nyomda kiteszi: Jojj-fol 11 — Jôj-fôl 114, 
azt~is 12 — azt-is 114, — Neme-is 12 — neme-is 114. 

A katholikus nyomdák a jésülés jelölésében általában meg
egyeznek. Az ö, ő, ü, ű jelölésében azonban eltérnek egymás
tól, aszerint, hogy régibb, vagy újabb betűkészletük van-e ? 
A régi betűkészletben az ö, ő, ü, ú, hangok jele o, u &z újabb 
betűkészletben ö, ü, majd ö, o, ü, u. 

A különféle ő, ü jelek a nyomtatványok korára nem, — 
csupán a betűkészlet korára vonatkozólag nyújtanak felvilágo
sítást, vagy útbaigazítást. 

A katholikus nyomdák eltérnek egymástól a c és cs írá
sában is, de ha egy katholikus nyomtatvány a c-t c3-vel írja, 
akkor a cs-t is cs-vel írja, ha pedig a c-t tz-vel írja, akkor a 
cs-t is ís-vel írja. De a nyomdák külömböző nyomtatványaik
ban nem írják mindig következetesen ugyanúgy e hangokat. 
Például 1720-ban jelenik meg Nagy-Szombatban P. BÁRÁNYI 
PÁL : Lelki Paradicsom c. műve. Ebben a c, cs: czélozni, cfak> 
— 1725-ben CSÍK-SZÉKI SZENT GYÖRGYI ISTVÁN: Fasciculus 
Miscellaneus. Ebben is : czéllya, bocsát alakokat látunk. A 
későbbi nagyszombati nyomtatványokban GÁNÓTZI—HORVÁTH: 
Emberi okosság, 1764, PÁZMÁNY: Minden vasárnapokra... 
Predikátziók, 1768, PÁZMÁNY : Imádságos Könyv, 1791 tz, ts: 
bÔtsûlet, tômlôtz. 

A zs írásában nincs egység. Írják s-sel, /"-sel, 's-sel, z\ 
'z, z és i-vel. A zs, amely a legritkább hang a magyarban, 
nem volna fontos, de minthogy előfordul é alakja oly nyom
dákban, amelyek tót nyomtatványokat is nyomtattak, a z 
jelölés sokszor önmagában eldönti, vagy legalább is két nyom
dára korlátozza a kérdéses nyomtatvány nyomtatási helyét: 
a nagyszombatira, pozsonyira. 

A könyv nagysága. 
30. Soós FERENCZ erdélyi református püspöknek 1720-ban 

jelent meg „Positiones De Peste" című munkája, amely a pes
tis történetéről, természetéről, különböző fajtáiról, megelőzé
séről és gyógyításáról szól. — 1722-ben jelent meg ,,A' Dög
halál Isten Harcza az Emberekkel" című műve, amelyben arra 

i8* 
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tanít meg, miként készüljön fel az ember az Istennel való 
harcra döghalál idején mint „Lelki vitéz". A Lelki vitéz fegy
vere a hit. E második magyar munka tehát theologiai munka, 
amely hitbeli oktatásokat és könyörgéseket tartalmaz döghalál, 
pestis idején. 

Soós FERENCznek az Erdélyi Magistratushoz intézett 
ajánlásában ezt olvassuk: 

„Ha meg-nézem fzép, jeles, és feles fzámból álló állapatját 
a' Hazában Religiónknak; ha Méltóságára vigyázok nem 
egynéhány plagulákből álló kitsíny Munkával kellett volna 
egy STATUST meg-tiftelnem; hanem egész Corpussal, mond
jam Volumennel, nagy türedék pappirosból álló Könyvvel. Nem 
ollyan együgyű fzókból álló és a' Magyar Stylusnak pompás 
voltát nem érő befzédekkel kell vala (: mellyen fokfzor inkább 
kapnak az emberek:) kimutatnom magamat. Mélységesebb dol-
gokat-is ne-talám kívánt volna a' M. T. N. STATUS ; 
mellyben ugyan kéfz más Munkám által tudnók eleget tenni ; 
de hadd vefzekedjenek azon egy kevéfsé a' pappirofsat eméfztö 
molyok. Én moftan, édes Religióm, e' kitsíny elöl-járó 'sengé-
vel kedveskedem; Iftennél lévén titokban, ha még az aratás-
is következhetik a' 'sengének bé-mutatása után. Igen biztat az 
a' gondolat, e' méréfzségemben ; hogy a' nagy könyveknek ol
vasásában nagyobb a' fáradtság; és az időt el-foglalja az em
bertől, és meg-únja az olvasó: és kedvesebb a' kitsíny Cor-
pusban lévő Livius, mint fem a' melly nagy könyv-tartó hely-
ben-is nehezen férhet-bé. 

CfiK—fzÉKi SZENT GYÖRGYI ILLYÉS ISTVÁN prédikációi 
1725-ben, Nagyszombatban a következő címen jelentek meg : 
„Fasciculus Miscellaneus. Az—az, Némelly ünnepi Solennitá-
sokra ... készíttetett, és Kotéskébe Foglaltatot Egynéhány 
Prédikácziók..." E címhez szerzője az ajánlásban a követ
kező magyarázatot fűzi: „Hogy pedig ezen kotéskébe foglalt 
egynéhány Magyar prédikáczióimat Deák igével Fafciculusfnak 
(miként az előbbit, Sertum Sanctorum) nevezem; fenki azon, 
mintha valami fzokatlan újság volna, neakadozzon: Mert hifzem, 
más Magyar könyvekben is Deák nyelven elôfzôr feltétetett, 
s' utánna mindgyárt Magyar fzókra fordittatott Titulufokat 
találunk." Néhány sorral alább pedig ezt írja : „minémû mate-
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riák... ezen munkácskámban, mint valami Fafciculufb&n, 
vagy is kôtéskében és fürtőcskében foglaltatnak". 

A fasciculus, azaz kötéske ez esetben negyedrét alakú, 
8+159+7 oldalas könyv. 

A könyvek nagysága általában ugyanaz, mint az előző 
századokban: ívrét, negyedrét, nyolcadrét és kisnyolcadrét. De 
előfordult a keskeny, hosszúkás tizenkettedrét alakú könyv is 
(ARND—HUSZTI—BÉL: Paraditsom-kertetske). A nyilván gazda
gabb katholikus nyomdákban továbbra is használatos a nagy 
ívrét és negyedrét-alak, a protestáns nyomdákban azonban a 
nyolcadrét és kis nyolcadrét az állandó forma, olykor a tizen
hatodrét (imádságos könyveknél). Negyedrét alakot a protes
táns nyomdák közül inkább csak az erdélyi (kolozsvári, sze-
beni, enyedi) nyomdák használnak főként a halotti prédikációk 
kinyomtatására. 

A könyvek díszítése. 
31. A katholikus és református nyomtatványok külső elő

állításuk tekintetében is eltérnek egymástól. A katholikus 
nyomdák nem sajnálják a papirost. Nagy betűtipusokkal nyom
tatnak, a szedés ritka, a margó széles (1. PÁZMÁNY, LÉPES 
BÁLINT müveinek XVIII. századbeli kiadásait). — A reformá
tus nyomdák inkább apró betűtípusokkal dolgoznak, a szedés 
sűrű (kompressz), a margó keskeny. A református nyomtat
ványok címlapja sűrűn telenyomtatott, dísztelen lap. Illuszt
ráció nincs bennük, kivéve HORVÁTH GYÖRGY császári prédi
kátornak „Természetnek és kegyelemnek oskolája"1 (Győr, 
STREIBIG GERGELY JÁNOS, 1775) című, félig theologiai, félig 
természettudományi művét, melynek frontispice-metszetén felhők 
mögött a csillagos égbolt látható, középen, a nagy golyóbison 
koronás, szárnyas angyal ül, egyik kezében szögmérővel, másik 
kezében könyvvel és kormányrúddal; a kép magyarázata : 
^Ismerd a Teremtöt az 6 munkáiból11. Egyik metszetén csont
váz szavaló pózban az elmúlásra és Istenfélelemre int. Három 
metszet a csillagászati elméleteket magyarázza. — Az ájtatos 
irodalomból való két lutheránus nyomtatvány: GERHARD— 
INTZÉDI: Liliomok völgye és az ARNDT—HUSZTI—BÉL-féle 
Paraditsom-kertetske szimbolikus barokk rézmetszetek-
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kel ékes. A könyvdísszel (fejléc, záródísz) is takarékosabban 
bánnak a református nyomdák, különösen a debreceni. A 
katholikus nyomdák gyakran illusztrálják kiadványaikat, (egyik 
legszebb XVIII. századbeli magyar könyv e nemben PADÁNYI 
BÍRÓ MÁRTONY veszprémi püspöknek „Angyali társaság szövet
sége" c. művének kolozsvári, harmadik kiadása, melyet gyö
nyörű rézmetszetek díszítenek). A nagyszombati jezsuita 
nyomda figurális és ornamentális initialékkal, fejlécek
kel, záródíszekkel bőségesen föl van szerelve és kiadványaiban 
e tekintetben nagy változatosságot látunk. A magánnyomdák 
szintén kedvelik és használják a könyvdíszeket. E tekintetben 
egyik leggazdagabb a győri STREiBiG-nyomda, amelynek RÁTH 
MÁTYÁS: „Eggy Iftent-félŐ... Anyának... vigasztalásai" 
(1785) c. 92 oldalas művében kilenc könyvdísz látható, nem is 
szólva az ízléses lineákról és fejezet-elválasztó csillagokról. 

32. A régi magyar nyomtatványok meghatározására a kö
vetkező művek és értekezések használhatók. MELICH JÁNOS: 
Az „Orthographia Vngarica" és a magyar helyesírás 1908. — 
A négyféle magyar e-ről. MNy. XVI. 80.— LOSONCZI ZOLTÁN: 
A magyar nyelv a XIV. század közepétől a XVI. század végéig. 
1931. — A magyar nyelv 1600 óta. 1933. — TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: 
A XVI. századbeli nyomtatványok e jelölései, 1908. — A XVI. 
századbeli nyomtatványokban i és j betűk hangértéke MNy. 
XII. 224. — Irodalmi nyelvünk fejlődéstörténetéből. MNy. 
XIV. I, 55, 120. — Régi magyar nyomtatványok meghatáro
zása (Könyvgyűjtők Évkönyve 1919). — Régi magyar nyom
tatványok nyelve ós helyesírása. 1934. 


