MAÏHESY ISTVÁN VÁCZI PÜSPÖK KÖNYVEINEK
LELTÁRA 1591-BŐL.
D K . ILLÉSSY JÁNOSTÓL.

Inventarium super rebus defuncti rmi domini Vacziensis,1 post
mortem ejus per Matthiam Andreasych de Nowaky, directorem
caiisarum regalium, tricesimatorem et provisorem Jauriensem
die 19. Augusti Anno 1591. in domo ejusdem domini episcopi
Jaurini factum.
Numerus librorum.
Duo missalia, unum minus, alter grandius.
3. Sermones sancti Vincentii fratris ordinis praedicatorum
de tempore; pars hyemalis.
4. Orationes duodecim Jeronimi Faleti.
5. Cronica mundi, que habet intitulationem : Registrum
hujus operis libri cronicae cum figuris et imaginibus, ab initio
mundi usque nunc temporis.
6. Corii Flinii secundum diurnum opus.
7. Joannis Despauterii Ninivitae commentarius grammatici.
8. Calepinus.
9. Graduale manuscriptum.
10. Breviárium secundum usum almae et metropolitanae
ecclesiae Strigoniensis.
11. Breviárium Romanum.
12. Assertionum Martini Lutherii confutatio.
13. Carminum manuscriptorum. Nicoiao Olaho archieppo etc.
per magnificum d. Nicolaum Istvánffy dedicatorum.
14. Joannis Pannonii versus comprehendens et continens.
15. Postillae d. Thelegdini primae partis Ungar. I. 122.
16. Très libelli de luctu et morte Joannis Franczyn impressi.
17. Malleus hereticorum.
18. Ordo et ritus s. metropolitanae ecclesiis Strigoniensis quibus parochi et alii animarum pastores in ecclesiis suis uti debent.
19. Breviarinm decretorum regni Hungáriáé.
20. Doctoris Angeri de veritate corporis et sanguinis domini
in Eucharistia.
21. Epithome rerum Hungaricarum.
22. Enchiridion controversiarum praecipuarum.
23. Epitalmion eppo cum sua sponsa ecclesia.
24. Epistolae clarorum virorum.
25. Brève scriptum unde probari potest papam non esse
Antichristum. I. 178.
26. Doctoris Jeronimi Osorii libri 8 in uno volumine.
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27. Mártii Valierii Marcialis Epygrammaton.
28. Epistolarum Pauli Manucii íibri 11 in uno volumine.
29. Loci communes theologiei Joannis Casparis.
30. Controversiorum aliquot praecipuorum fidei christianae
succinctae et accuratae probationes.
31. Acta et constitutiones sinodi Jauriensis.
32. Capitoli et canzoni spirituali italico sermone descriptí.
33. Davidis Chyrei ludímagistri Rostokiensis imposturae.
34. Ordinarium officii divini.
35. Homiliarum doctissimí viri Joannis Eccrii adversus Lu
ther thomus quartus.
36. Jacobi Sanazari omnia opera in uno libro.
37. Summa conciliorum et pontificum a Petro usque Julium
tertium.
38. Calendarium perpetuum.
39. Missale parvum in cujus exordio conjuratio malignorum spirituum in corporibus hominum existentium manu scriptae habentur.
40. Annotationes catholicae in religionis articulos.
41. In octavo biblia sacra.
42. Postula Ludovici Grauetensis.
43. Ordinarium Strigoniense.
(Orsz. Levéltár Urb. et conscript. fasc. 78. Nr. 5.)

KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI ADALÉK.
M. S.-TÓL.

A magyar törvényhozás 1848 april. 11-íkén a XIX. t. czikkben
az egyetemet a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatósága
alá helyezte, és azon a tanítási s tanulási szabadság eszméjének
megvalósítását elvileg kimondotta. Ezzel összefüggőleg a pesti
egyetem tanári kara 1848 júniusban »a magyar egyetem alap
szabályai« czímen egy szervezeti szabályjavaslatot dolgozott ki, a
mely azonban az 1848/49-iki harczok miatt csak reformkisérletezés maradt. E javaslat nyomtatásban ivrétalakú 31 lapnyi
terjedelemben jelent meg, mely a szabadságharcz után elkobzási
tárgy levén, ebből eddig elé csak egy példány ismeretes; e példány
a Pauler Tivadar-féle könyvtárral került a budapesti egyetemi
könyvtár tulajdonába. E nyomtatvány 13 fejezetből és 295 §-ból
áll. Ennek egyik fejezete, a 10-ik, könyvtártörténeti szempontból
nevezetes rendelkezéseket tartalmaz, e mellett kiváló jelentőségű
azért is, mert a mi itt egyik szakaszban terveztetik, t. i. hogy a
tandij egy része a könyvtár fenntartására és gyarapítására fordit-

