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TOLNAI adott címet, tehát múlhatatlanul az ő szellemi termékének 
kellett is annak lennie, pláne mikor az sem képzelhető el, hogy ha az 
valaki másnak a munkája s ebben az esetben már az írója okvetlen 
„nevezte" volna valaminek, a fordító DARHOLC KRISTÓF ne az igazi 
címét fogadja el és fordítsa le, hanem a TOLNAI által arra az eredeti 
címmel szemben ez esetben önkényesen ráruházottat. Vagy ha ezt 
teszi, ne hivatkozzék rá és ne indokolja eljárását. 

Mindig örömmel tölt el, ha rájövök egy-egy eddig homályban 
levő igazságra, de mint a TOLNAI DALI JÁNOS küzdelmeinek megírója, 
kétszeres örömet érzek azon, hogy munkásságának erről az eredményé
ről is számot adhatok, még ha kivételesen elsősorban a saját állításo
mat voltam is kénytelen megcáfolni. ZOVÁNYI JENŐ. 

A Cantus Catholici (1651) nyomdahelye és szerkesztője. 
A Cantus Catholici című egyházi énekeskönyv 1651-ben jelent meg, 
nyomdahely nélkül. SZABÓ KÁROLY: RMK I. 8j6. tételében hely
nélkülinek írja; de a II. kötet 753. tételében nyomdahelyéül Nagy
szombatot mondja, indokolás nélkül, — nyilván tartalma és ké
sőbbi kiadásainak (167$ és 1703) nyomdahelye alapján. — Azon
ban a könyv magyar előszavának keltezése („Költ Szepesi Káp
talanban") és a könyv nyomdadíszei mást mutatnak. így a 2. lapon 
levő díszes A betű azonos az Ali basáról szóló ének 2-ik kiadásán 
levővel, amely lőcsei nyomtatvány (1. Irodtört. Közi. 1893. évi 79. 
1.); a latin előszó végén (és még 3 helyt) levő záródísz és az énekek 
kezdetén álló fejléc pedig pontosan egyezik KOLOSI TÖRÖK ISTVÁN: 
Az Edgyes Életnek kedvetlen és káros voltáról... című Lőcsén 1647-
ben megjelent nyomtatványéval. Ezek szerint a Cantus Catholici 1651. 
évi kiadása Lőcsén készült, a jeles BREWER-nyomdában. 

A könyv szerkesztőjéül TOLDY FERENC: A magyar nemzeti iro
dalom története (2. kiadás, Pest 1868. 1. kötet 59. 1.) „egy névtelen 
egri kanonok (RAGYÓCI PÉTER, ha jól sejdítek)"-et írja, indokolás nél
kül, — a könyv címlapján levő sok kezdőbetűs rövidítés közül 
A. P. R.-t névjelzőnek vélve. A nevet a Schematismus cleri archi-
dioecesis Agriensis (Agriae 1861.) 30. lapján találta, ahol ez áll: 
„Petrus Ragyóczy, Canonicus anno 1657." Viszont a Cantus Catholici 
új, részben hasonmás-kiadása (Magyar Irodalmi Ritkaságok 35. és 38. 
száma) címlapján és előszavában KISDI BENEDEK egri püspököt, 3. 
része 165. (349.) lapján pedig SZŐLLŐSY BENEDEK jezsuitát mondja 
szerkesztőjének. A három közül legvalószínűbb a legutóbbi. 

HAJNÓCZY IVÁN. 


