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scop Nicolae Colán, 1893—1936. Nagyszeben, 1936.) Végül T. O N I -
90R közli az 1929. és 1930. esztendők román földrajzi irodalmát, 
érdekes bevezetéssel a román földrajzi bibliográfiákról. Munkájában 
igen sok erdélyi földrajzi kérdésre vonatkozólag akad könyvészet, 
(Nr. 4. T. ONIÇOR: Bibliográfia geografica a Româniti ín 1929 f/ 
1930. Kolozsvár, 1936.) MAKKAI LÁSZLÓ. 

Stripsky Hiador dr . : Kőszegi könyvnyomtató a XVII. szá
zadból. (Vasi Szemle könyvei, 92. szám.) A Vasi Szemle különnyo
mata. 1937. IV. évf., 3. sz. Szombathely. Martineum Könyvnyomda 
Rt. 1937. 8-r. 12 1. 

Már CHERNÉL KÁLMÁN tanulmányából tudtuk, hogy Kőszegen 
a XVII . században volt könyvnyomda. A nyomdász a külföldön 
híres Wechelius-családból származó WECHELIUS ANDRÁS volt, kire 
vonatkozólag most a szerző 1651—1668 közötti évekből ismeretlen 
adatokat közöl, melyeket Kőszeg városa és az evangélikus egyház
község levéltáraiban talált. Szerző leírja e nyomdának két termékét: 
egy magyar kalendáriumot, amely 1659-ben és egy latin üdvözlő ver
set, amely 1664-ben jelent meg. Ez utóbbinak STRIPSKY a címlapját 
is közli fény képi hasonmásban. Ennek impresszumában ez olvasható: 
„Güncii, infcr. Hung. excudebat Andreas Wechelius". A naptárat, ille
tőleg ennek fönnmaradt első ívét RÁTH GYÖRGY fedezte föl, a latin 
nyelvű üdvözlő verset, melyet TIEFTRUNK DÁNIEL REISNER ANTAL 
pozsonyi lelkészhez intézett fia születése alkalmából, az Akadémia 
tulajdonába került Vigyázó-könyvtárban STRIPSKY találta meg s 
most WECHELIUS ANDRÁsról írott tanulmányában először ismerteti. 
Az értekezés hasznosan kutatja föl és foglalja össze a WECHELIUS 
ANDRÁs-ról fönnmaradt életrajzi adatokat. T R . Z. 

LAUS PODAGRAE Az Köfzvénynek Ditsireti. Kis 8°, A ív + 
T2 1. (Kiadta TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF és KNER IMRE. Gyoma, 

KNER IZIDOR könyvnyomdája, 1936.) 

A Laus Podagrae régi, XVII . vagy XVIII . századbeli magyar 
nyomtatvány, melyet TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF és KNER IMRE a 

Magyar Bibliophil-Társaság tagjai számára 200 számozott s ezenkívül 
400 számozatlan példányban újra kiadtak. Az új kiadás változtatás 
nélkül, helyesírási következetlenségeivel együtt adja a Laus szövegét. 
A szedés mindenben, térbeosztásban is, híven követi az eredetit, de be
tűje nem korhű. „A fejléc és a záródísz sem azonos az eredetiével, de 
nagy részben a kor ornamensei közül való, s elrendezésében, kiterje
désben pontosan megfelel az eredetinek" — olvassuk TURÓCZI-


