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„Történeti Lapok" első évfolyam, _1. szám. szerkeszti 
K. Papp Miklós. Kolozsvárt 1874. Megjelen (ik) min
den csütörtökön. (Előfizetési ár félévre 6, egész évre 12 ft). 

Történelmi, élet- és jellemrajzi adatok az e szakmákkal fog
lalkozó szaktudósok és búvárok előtt, ha különböző fokban ós mér
tékben is a magok minősége szerint, de minden esetre becsesek és 
érdekesek. Leiedzenek pedig igen gyakran oly helyeken, a hol az 
ember nem is keresné, rajok bukkan véletlenül sokszor olyan, a ki 
merőben egyéb után járt, s vajmi gyakran megesik, hogy ugy te-
szen vele, mint az éhes arab a pusztában, a ki a gyöngygyei tele 
zsákot elhányta ismét, mivel . ott és abban a pillanatban ő maga 
nem tudta hasznát venni. Annál nagyobb köszönettel tartozunk P. 
M. urnák, a ki elég szerényen megvallván magáról, hogy sem ide
je, sem hivatása sincs rá, hogy a kezébe került történelmi adato
kat maga feldolgozza és értékesítse, még is elég figyelmes volt, 
hogy azt, a mi esetleg efféléből útjába akadt, felgyüjtötte; és e 
gyűjteményt közzé teszi, hogy avatottabbak használják fel oda, a 
hova kell, és ugy, a mint megérdemlik. 

E közzé tételre egy igen czélszerü utat választott, a mint élel
mes emberhez illik. Egy vaskos oklevéltár drága könyv lesz vala, 
és anynyival kevésbbé számíthatott volna kelendőségre, mivel, leg
alább a mutatvány szám után Ítélve, nagyon tarka tartalommal kí
nálkozott volna. így kap az előfizető aránylag olcsó áron minden 
héten egy füzetet; ebből is lesz az óv végéig egy vaskos kötet; 
csak hogy nem kell egyszerre elolvasni. 

P. M. ur igen jól ismeri a közönséget. Ha ma kínálná egy 
52 ívnyi kötettel 12 frtért, alig akadna vevője. Elosztja hát 52 
egyes ívre, és adja 12 frtnyi előfizetésért egy egész éven át. így 
aztán nem sokallják. Hiszen így aztán nem 52 ívre, hanem egy 
egész esz tendőre fizet előre, és a lapot a házához hozzák, nem 
kell még a könyvárushoz menni érte. 

A ki azonban megrendelte — ós nem csak óhajtjuk, hanem re
méljük is, hogy sokan megrendelték — használja fel P. M. ur okos 
gondolatát arra, hogy, a mint az egyes számokat kapja, rögtön ké
szítsen magának a maga czéljához alkalmazott mutató táblát. Ha 
felteszszük is, hogy a szerkesztő az évfolyam végivel fog adni egy 
tartalomlegyzéket; olyan tárgymutatót, a milyen a kutató történész
nek kell, nem adhat. Az egyszer igen sokba kerülne, másodszor a 
tartalom tarka volta következtében akkorának kellene lenni, hogy a 
keresést nem könynyítenó. így készíthet magának mindenki külön
leges mutató táblát azokról az adatokról, a melyek saját kutatásai 
körébe vágnak, s ekkor igen" sok hasznát fogja venni a „történeti 
lapok "-nak. 
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A mutatványszám tartalma elég érdekes, hogy figyelmet éb-

reszszen, és kedvező előítéletet nyújtson a vállalat iránt, a melyet 
melegen ajánlunk olvasóink pártolásába. Következő levelek teszik az 
1 szám szövegét: 

1. Az olvasóhoz. 2. Lorántfy Zsuzsanna életéhez. Közli Szi
lágyi S. 3. Egy oklevél 1512-ből. 4. Alvinczi Péter pap kassai 
prédikátor levele a fejedelemség felől. 5. Barcsai Ákos fejedelem 
levele. 6. Teleki Mihály levele. 7. Czegei Vass György naplója 
(1704—5.) 8. Kazinczy fogsága törtenetéhez. 9. Adalék Bölöni Far
kas Sándor életéhez. 10. Erdélyi levelek Kazinczytól. 11. Egy ok
levél V. Ferdinánd királytól 12. Az 1848-ki román mozgalmak tör
ténetéhez. 1?. A b Wesselényi család zsibói levéltára kincseiből a.) 
Kölcsey, b.) Fáy, c) Deák Ferencz levelei. 14. Kossuth Lajos nap
lója. Közli Jakab Elek. 15. Egy levél Petőfi Sándortól. 16. Gr. 
Teleki Sándor emlékkönyvébe. Br. Wesselényi Miklóstól, 17. Bajza 
József levele. 18. Vörösmarty levele. 

4z erdélyi ínuzeum részére 1874, mart. havában beküldött ado
mányok jegyzéke. 

I. Könyvek s kéziratok. A Smithsonian Institution-tól, 
Annual Report fortthe year 1871. Washington. 1873. •— A bajor 
kir. tud. akadémiától. Sitzungsberiehte der philos. philolog. Olasse. 
1873. 4. 5. Heft. — A brandenburgi botan. Vereintól, Verhand-
lungen XV. Jahrg. Berlin 1873. — A nürnbergi germán. Múze
umtól, Anzeiger für das Jahr 1873. Nürnberg. 1873. —• A kép
viselő ház kiadó hivatalától, nyomtatványok 1 köt. — Haynald La
jos érsek ő nmeltgától, Henszlmann, Die Grabungen des Erzbischofs 
von Kalocsa Dr. L. Haynald. Leipzig 1873. — A m. kir. földtani 
intézettől, Évkönyv III-dik köt. I. füzet. Pest. 1874. — A szebeni 
Vérein für siebenb. Landeskundetói, Archív XT. Bd. 1. 2. Heft. 
Hermanstadt. 1873. — A Ker. magvető szerkesztőségétől, Keresz
tény magvető. IX. köt. I. füzet. Kolozsvár. 1874. — A m.-vásár
helyi ref. főiskola nyomdájától, 3 nyomtatvány. — Gött János és 
fia brassai nyomdájától 2 nyomtatvány. — Szamosi János tanártól, 
egy kötet vegyes kézirat a múlt századból. 

II. Bégisógek és érmek: Zathureczky Károly kapitány 
úrtól 1 ezüst gyürü, 3 ezüst pénz, 1 papirpénzjegy. — Schönfeld 
Kálmántól 8 db. bronz töredék. — Nyéki Alajos hagyatékából 639 
db. vegyes régi pénz. — 0 cs. és ap. kir. Felsége főudvarmestere' 
gr Crenneville Ferencz táborszernagytól, az ő flge 25 éves jubileu
mára vert emlékérem egy ezüst példánya. 

Ny. Stein J, m, \\x. egyet, nyomd, a ref. coll. bet, Kolozsvárt, 


