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A hódmezővásárhelyi iskola 
könyvtára a 18. században

aZ iskola 16–18. sZáZadi történEtE

az ország egészéhez hasonlóan a 16. században Hódmezővásárhelyen
is gyorsan elterjedt a reformáció, s a század közepén már református
papja volt a városnak. a század végére vásárhely az alföldi egy ház -
megye legjelentősebb gyülekezetei közé tartozhatott, hiszen 1590-től
az itt szolgáló lelkészek közül többen is a terület egyházkormányzata
élén álltak.1

a református kollégiumoknak sajátos hálózata alakult ki,2 a vá -
sárhelyi iskola a debreceni kollégium partikulája volt. a 16. századból
ugyan nincs közvetlen adatunk arról, hogy vásárhelyen reformált is -
kola működött volna, egyéb forrásokból mégis következtethetünk er -
re: ezt leginkább a debreceni anyaiskolában szubszkribáló vásárhelyi
diákok bizonyítják.3 a Magyarországon elterjedt partikuláris iskolák
rektori rendszerének egyik legfőbb jellegzetessége, hogy az anya is ko -
lák a felsőbb évfolyamok hallgatói közül a legkiválóbbakat elküld ték
egy-egy vidéki iskolába oktatni (rektor/praeceptor). Megbízásuk álta -
lában két évre szólt. a rektori rendszernek voltak előnyei és hátrányai
is. Előnye volt, hogy „az anyaiskola tanítási rendszere, az ott ki ala kí -
tott, elfogadott műveltségi eszmény igen gyorsan eljuthatott a leg tá -
volabb partikulába is, s így viszonylag egységes oktatási koncepció
megvalósítását tette lehetővé. az anyaiskola pedig eleven kapcsolatot
tartott fönn az európai protestantizmus tudományos központjaival,
s e rendszer megkönnyítette a nagyvilág kultúrájának viszonylag
gyors szétsugárzását”.4 a rendszer hátránya abból származott, hogy
a rektorok sokszor eltérő műveltséggel, rátermettséggel rendelkeztek,
né  hányuk számára pedig ez a megbízás csupán megélhetési forrást je -
lentett.
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a 18. század elejére a vásárhelyi partikulából latin iskola fejlődött ki,
amely 1723 óta folyamatosan működik. Ebben az évben szer kesztették
meg az iskola törvényeit, s január 15-én Füredi istván szubsz kri bált el -
sőként. a latin nyelvű törvények Erdélyi P. sámuel kéz írá sában marad-
tak ránk, aki 1723 és 1725 között volt rektor vá sár helyen.5

aZ iskola könyvtára

a vásárhelyi iskola központi feladatának tekintette a bibliotéka gya ra -
pítását. valószínűleg így lehetett ez már a 16. században is, hi szen
a protestáns iskolarendszer elméletének kidolgozói (például Phi lipp
Me lanchthon, Johann sturm) nagy hangsúlyt fektettek a színvonalas
könyvtárak kialakítására, a gyűjtemény folyamatos gyarapí tására.
a könyv tárak „nagysága, tematikai összetétele, a szellemi áram latok
recipiálásában való frissessége nagymértékben függött attól, hogy az
iskola kinek a kezelésében, s mi lyen intenzitású fel ügyelet alatt állt”.6

Az Ógimnázium helyén álló egykori iskolaépület. Szilágyi Dóra rajza, 1993



s függött a hálás peregrinustól,
aki külföldi tanulmány útjáról
ha zatér ve egykori iskolá ját meg -
ajándékozta egy kötettel, ezzel
pe dig „Euró pát azonnal a falai
kö zé hozta”.7

a könyvek egy része ma is
megvan, hiszen a gimnázium
könyvtára szerencsésen túlélte
a történelem viharait, s „a taná -
rok és a könyvtár mindenkori
őrei cerberusként vigyázták a ci -
vil kurázsit igénylő években is
a szellemi kincstárat”.8

az első, könyvtörténeti szem -
pontból jelentős adatunk a 18.
szá zad elejéről származik: Erdé lyi
P. sámuel, a korábbi rektor 1727-
ben há rom könyvet ajándé ko -
zott az iskolának, így őt tartjuk
az első ado má nyozónak:9

1. CrEllius, Fortunatus: Fortunati Crellij isagoge logica in duas par -
tes tributa: in communem et propriam … Heidelbergae, typ. abra -
hami smesmanni, imp. Matthaei Harnisch, 1595. [36], 457 p. 8° –
vd/16 C 576810

Poss.: 1) „donavit Clar(issimus) d. sam(uel) [Erdélyi] r. Coetui
Hod Mező vasárhelyiensis 1727 xbr. 1. p. t. rect(oratus) sam(uelis)
Endrédi”; (első előzéklap r.); 2) donavit C. d. s. E. r. C. H. M. v.
1728(?) p. t. r. i. C. (…)
Jelzete:11 Ca 386, ant 27

2. alstEd, Johann Heinrich: logicae systema harmonicum: in quo
uni versus bene disserendi modus ex authoribus Peripateticis jux -
ta et rameis traditur per praecepta brevia, canones selectos, et
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Alsted logikáját (1614-es kiadás) 
Erdélyi Sámuel 1727-ben a hódmező-

vásárhelyi iskolának ajándékozza



commentaria dilucida … Hernbornae nassoviorum, [Corvinus],
1614. [28], 821, [14] p. 8° – vd17 39:132513k12

Poss.: 1) „Ex dono Clarissi(mi) d(omi)ni samuelis Erdélyi obtinet
Coetus Hód Mező vásárhelyiensis 1727 1ma xbr. rect. p. t. sa -
m(uel) Endrédi”; (2. előzéklap r.); 2) liber Coetus H. M. vá sár -
helyiensis (hátsó előzéklap v.); 3) liber Coetus scholastis vá sár -
helyiensis (uo.)
Jelzete: Ca 399

3. BartHolinus, Caspar: Casp. Bartholini logica major locupleta, ex
aristotele, optimis ejus interpretibus, et propijs insuper medita-
tionibus, continens praecepta, controversias et praxin, a mendis,
quibus variae apud exteros editiones scatent, repurgata, atque jussu
sereniss. daniae, norwegiae etc. regis edita. Hafniae, apud sa lo -
monem sartorium, 1625. [10], 251 fol. 8° – GBv13

Poss.: 1) Fridericus Christierie
Fabrie, Manu Propria (előzéklap
r.); 2) r. Coetui Hód Mező vá -
sár helyino dono dedit Clar(issi-
mi) d. sa m(uelis) Erdélyi 172[7].
1. xbr. rect(oris) p. t. sam(uelis)
End ré[di] (uo.)
Jelzete: Ca 408

a könyvtár további gyarapodása
folyamatosnak mondható, hi szen
a possessorbejegyzések sze rint az
egyházközség rendszeresen vá -
sá rolta a könyveket az iskola szá -
má ra, s gyakoriak voltak az ado -
má nyozások is: egykori diá kok,
tanárok és a város polgárai hagy-
ományoztak könyveket a bib lio -
tékának.
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Johann Henrik Alsted logikai munkája
(nem iskolai kiadás) a hódmező-

vásárhelyi református gimnáziumban



A könyvjegyzékek

a könyvtár állományának egyik legfontosabb forrástípusát a fenn-
maradt könyvjegyzékek jelentik. 1758 és 1799 között huszonnégy ki -
sebb-nagyobb összeírás készült,14 melyeket az adott időszakban ott
szolgáló rektor írt össze. 1758 és 1787 között csak a gyarapodásról,
1791-ben azonban már a könyvtár akkori teljes állományáról készült
jegyzék.

az egyes tételekben szinte minden esetben szerepel a könyv
szerzője és címe, sőt több esetben a megjelenés helye és ideje is; ha
több példányban szerezték be a művet, akkor azt is feltüntették. a le -
írásban a könyv adományozójának nevét is megörökítették, ez pedig
a helytörténet számára az egyik legfontosabb adat.

Már a könyvjegyzékek összeírásának idejében, a 18. század má so -
dik felében is több könyv elveszett, ezen tételek mellé odaírták: deest/
periit, vagy egyszerűen csak áthúzták az adott sort.

a sok adat ellenére a könyvjegyzékek nem mondhatók teljesen
pon tosnak, hiszen ma több olyan könyv található az iskola könyv -
tárában, amelyik nem szerepel egyik összeírásban sem. a possessor-
be jegyzés azonban mégis arról tanúskodik, hogy a kötet a 18. század
má sodik felében került a bibliotékába – ezen könyvek leírását a
könyv jegyzékek végére illesztettük. olyan esetre is van példa, hogy
a könyvbe nem írták bele az adományozó nevét vagy az iskola tulaj-
donjegyét (Liber Scholae Reformatae H. M. Vásárhelyiensis vagy Liber
Coetus H. M. Vásárhelyiensis).

a jegyzékeken szereplő könyvek adatai alapján az egyes műveket
vagy megtaláljuk a meglévő könyvek között (akkor a legbiztosabb, ha
az iskola vagy az adományozó bejegyzése is szerepel a kötetben); vagy
ha már nincs meg, akkor internetes katalógusok segítségével megad-
ható az egykori könyv pontos címleírása.25 Ennek megfelelően írtuk át
a könyvjegyzékeket és oldottuk fel az egyes tételeket.

az iskola vezetésének átvételekor a rektorok a bibliotékára is gon -
dot fordítottak. Eltérő alapossággal vezették a gyarapodást, írták össze
az újabb és újabb ajándékba kapott vagy vásárolt könyveket:
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1.1758-ban túri dániel összeírta a meglévő tizenhárom könyvet (1–13.
tétel)

2.s hozzáírta a rektorsága (1757–1761) idején beszerzett huszonnyolcat
(14–41. tétel)

3.Burgyán János rektor (1761–1764) hét könyvet írt össze: kettőt szilágyi
Ferenc adományozott az iskolának, egyet maga Burgyán János kapott
(talán szilágyi Ferenctől), amit aztán ő is a bibliotékának ajándékozott
(42–44. tétel)

4.négyet szentkirályi andrás végrendeleti adományából vettek 1763-ban
(45–48. tétel)

5.1764-ben takács János rektorsága idején (1764–1767) tizenhárom köny-
vet szereztek be (49–61. tétel)

6.1767-ben szokolay istván rektor (1767–1769) vette át a könyveket takács
Jánostól. Ebben a jegyzékben azon tizenhárom könyv van összeírva, ame-
lyeket Füredi Mihály vásárhelyi lelkész hagyományából fia, Füredi sán dor
lelkész vett, s az iskolának adományozta (62–74. tétel)

7.továbbá külön összírásban egy kötet Börkely Mihály adományából és öt
térkép (75–76. tétel)

8.1769-ben Gózon istván rektor (1769–1771) felsorolja Füredi Mihály lel-
késznek „az alumnusokat illető hagyományából vett”16 tizenkét könyvet
(77–88. tétel). az adományozók között van dobrai istván (86. tétel) és
szilvási János (87. tétel)

9.kúti ádám rektor (1771–1775) 1771-ben írta össze a könyveket; 1775-ben
a következő rektor, Mocsi Mihály (1775–1777) is bejegyzett kúti ádám
idejében vett műveket (89–104. tétel). az adományozók között van takács
B. János (90, 91. tétel), szokolai istván (92. tétel), sárosi János (93. tétel),
maga a rektor, kúti ádám (94, 95. tétel), szőnyi Benjámin (97. tétel),
Mohos istván (98, 99. tétel) s az egyház (104. tétel)

10.az iskola 1780-ban „ex elemosyna publica ecclesiae ” vett 19 könyvet
(105–114. tétel)

11.1781-ben Ecsedi Miklós rektor (1781–1783) idején összeírt könyvek: tóth
Pál korábbi rektor (1777–1779) ajándéka (115. tétel), sárosi Já nos aján -
déka (116. tétel), szőnyi Benjámin ajándéka (117. tétel), tóth Pál rektor
által vett tizenöt könyv „sine dubio ex Publica scholae pecunia” (115–127.
tétel)
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12.valószínűleg még mindig Ecsedi Miklós a rektor, amikor a meglévő, de
még a katalógusba fel nem vett hat könyvet is leírták (128–133. tétel)

13.1783-ban Fazekas andrás rektorsága idején (1783–1785) három könyvről
van bejegyzés (134–136. tétel)

14.ugyanebben az évben „Ex Eleemosyna publica” két térképet vettek
(137–138. tétel)

15.1785-ben Halmi Pál első rektorsága idején (1785–1787) négy könyvet
jegyeztek fel (139–142. tétel)

16.„Ex Eleemosyna publica” négy könyvet szereztek be (143–146. tétel)
a. 1787-ben segesvári istván rektor (1788–1789) átveszi a

már biblio thecanak nevezett gyűjteményt Halmi Páltól, de
jegyzék ekkor nem készült.

17.1791-ben dávidházi János rektor (1790–1793) írta össze az előd, Halmi
Pál (második rektorsága: 1789–1790) halála után a könyvtárban („in Mu -
seo”) található összes, 219 könyvet és kéziratot (147–242. tétel)

18.1791–1793 között beszereztek negyvenhat könyvet dávidházi János pro-
fesszorsága idején (243–253. tétel)

19.1796. április 25-én összeírták a tíz hiányzó könyvet (ezek közül később
kettő meglett, ezeket a listáról ki is húzták) (254–261. tétel)

20.„Eadem die accedáltak” tíz könyvet (262–264. tétel)
21.1796-ban szilágyi istván rektor (1794–1796) idején kilenc könyvet szerez-

tek be, ebből öt könyvet rákosi Mihály adományozott (265–268, 270.
tétel), hármat az egyház (269. tétel), egyet pedig kovács Ferenc (271. tétel)
(265–271. tétel)

22.komáromi József rektorsága idején (1797–1798) nyolc könyvet szereztek
be (272–274. tétel)

23.a következő húsz tételes jegyzékben az egyes országok térképeit írták
össze (275–294. tétel)
a. Bejegyzés több könyv elvesztéről, rossz állapotáról.

24.1799-ben sipos József rektor (1799–1800) idejéből két könyvet írtak fel
(295–296. tétel)

Ettől kezdve 1853–1854-ig nincs összeírás sem újonnan beszerzett
köny vekről, sem a bibliotéka állományáról.
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Az adományozók

a könyvek egy részét az iskola vette az eklézsia adományából,17 de
jelentős az egyéb ilyen célra szánt (pénz)hagyaték és adomány is,
pél dául: szentkirályi andrás három,18 Füredi Mihály vásárhelyi lel -
kész ötven19 és kaszap Péter hat rajnai forint „végrendeleti hagyo -
mánya”.20

a bejegyzésekből jól követhető, hogy vásárhelyi polgárok („civis
civitatis”), tanárok is több kötetet adományoztak az iskola könyvtá -
rának:

Bánfi János (polgár) – 21, 22. tétel
Börkely Mihály (scholae Civis) – 75. tétel
dús János (polgár) – 26. tétel
Endrédy sámuel (vásárhelyi rektor, 1726–1728) – 2. tétel
Erdélyi sámuel (vásárhelyi rektor, 1723–1725) – 5, 7, 11. tétel
Földesi János (polgár) – 19, 34. tétel
kassai istván – 38. tétel
kiss andrás (református lelkész) – 249, 295. tétel
komáromi György (civis scholae) – 49. tétel
kováts Ferenc (polgár) – 271, 295. tétel
kováts József (polgár) – 23. tétel
kováts Márton – 300. tétel
kúti ádám (vásárhelyi rektor, 1771–1775) – 94, 95, 96. tétel
Mohos istván (polgár) – 98, 99. tétel
Pap istván (nagykárolyi nyomdász) – 50. tétel
rákosi Mihály (polgár) – 265–268, 270. tétel
sárosi János (polgár) – 93, 116. tétel
szentkirályi andrás özvegye – 55. tétel
szilágyi Ferenc – 42, 43, 51, 56, 57. tétel
szilitzai Pál (polgár) – 33, 35–37. tétel
szokolai istván (vásárhelyi rektor, 1767–1769) – 61, 92. tétel
szőnyi Benjámin (1717–1794) (vásárhelyi lelkész) – 3, 4, 50, 97, 117.

tétel
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takáts János (vásárhelyi rektor, 1764–1767) – 90, 91. tétel
tompai János (gazda, városi tanácsnok) özvegye – 117. tétel
tóth Pál (vásárhelyi rektor, 1777–1779) – 115, 134. tétel

az a nemes hagyomány is tovább élt, hogy a külföldi akadémiáról
vissza tért diák könyvet adományoz iskolájának. Erre példa Endrédy
sá muel (korábban vásárhelyi rektor: 1725–1727) egyik adománya,
san tes Pagninus héber nyelvű zsoltáros kötete (Basileae, typ. Joh.
Brand müller, 1705).21

Szőnyi Benjámin (1717–1794)

a fenti személyek közül külön ki
kell emelnünk szőnyi Benjá -
mint,22 aki nemcsak könyv ado -
má nyozó volt, hanem a város lel -
késze (1742–1789), az iskola és a
vá sár helyi református egyház meg -
ha tá rozó személye is. a könyv -
jegy zékek és a fennmaradt köny -
vek beírása alapján több olyan
köny vet ismerünk, amelybe sző -
nyi be jegyezte a nevét. Biz tosra
ve het jük, hogy saját írásai23 is
gazda gították az iskola biblio té -
káját. továbbá olyan esetre is
van példa, amikor egyik könyvét
egy helyi ismerősé nek, kaszap
Pé ter nek ajándé koz ta, s a könyv
ké sőbb a kaszap csa lád több más
kö tetével együtt az iskola könyv -
tárába került.24
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A nagykárolyi nyomdász, Pap István 
és Szőnyi Benjámin közösen ajándékozzák

Károlyi Ferenc könyvét a hódmező-
vásárhelyi iskolának



Könyvek, olvasmányok

Mint már említettük, a vásárhelyi iskola a debreceni kollégium par-
tikulája volt, így a vásárhelyi tanárok és a diákok nagyjából ugyan -
azokat a könyveket szerezték be és használták, amelyeket debre -
ceni kol légáik, diáktársaik forgattak. a református tanügyi változások
deb recenhez hasonlóan Hódmezővásárhelyen is nagyobb részt meg -
valósultak. Ezen reformok fő motorja Maróthi György (1715–1744)26

és Hatvani istván (1718–1786)25 volt. „a kollégium és a város leg -
kiválóbbjai lépést tudtak tartani a nyugati kultúra fejlődésével, s a mo -
dern eszmei áramlatokat sajátosan asszimilálták a kálvinista, mező vá -
rosi-magyar hagyományokhoz. Ezért jelenhetett meg viszonylag
hamar a pietizmus, a teológiai racionalizmus, a perfekcionizmus,
a természettudományos műveltség, a francia, a svájci és német felvilá-
gosodás.”27 a fenti eszmék, szellemi mozgalmak a vásárhelyi biblio -
tékából is visszatükröződnek. Maróthi Opiniones28 című tervezetében
és a részben Hatvani istván alkotta Methodusban29 foglalták össze az
oktatásra vonatkozó elképzeléseiket. Ez utóbbi a partikuláris iskolák
és rektorok munkáját egységesítette. Maróthi György elképzeléseinek
megfelelően a református kollégium minél több könyvet próbált besz-
erezni a tanárok és a diákok számára, hiszen a könyv az ismeretek
legfőbb forrása.30 Maróthi György tanügyi kezdeményezéseiből sok
minden megvalósult vásárhelyen is, s néhány műve több példányban
is megvolt az iskola könyvtárában.31

az 1758-as könyvjegyzéken32 a klasszikus latin szerzők közül azon
művek szerepelnek, amelyeket Maróthi György javasolt: Cornelius
nepos, Cicero, vergilius, Curtius rufus, Plinius, Phaedrus.33 a deb re -
ceni kollégiumban használt poétikai, retorikai, szónoklattani művek
közül pedig vásárhelyen is megtalálhatók voltak a következők: Ger -
hard Johann vossius retorikája (lipsiae, 1674),34 Johann Gottlieb Hei -
neccius: Fundamenta stili cultioris (lipsiae, 1743),35 Hieronymus
Freyer: Oratoria (debrecini, 1752),36 Molnár Gergely: Elementa gram-
maticae latinae (debreczini, 1765),37Johann Hübner: Száz és négy vá -
lo gatott bibliabeli históriák (Basileában, 1754),38 Willem Hedrik nieu -
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poort: Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt (tyrnaviae,
1765),39 Flavius Eutropius: Breviarium romanae historiae (debrecini,
1777) munkája;40l a történeti-földrajzi művek közül pedig tomka
szászky János: Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam
(Posonii, 1748).41 Feltűnnek a felvilágosodás természettudományos és
filozófiai művei is: Johann Gottlieb Heineccius: Elementa philoso -
phiae rationalis et moralis (debrecini, 1761),42Friedrich Christian
Bau meister: Metaphysica (Wittenbergae et servestae, 1743),43 Hatvani
istván: Introductio ad principia philosophiae solidioris (debrecini,
1757),44 vásárhelyi tőke istván: Institutiones philosophiae naturalis
(Cibini transylvanorum, 1736),45 Maróthi György: Arithmetica vagy
számvetésnek mestersége (debretzenben, 1743).46 valamennyi munka
a felvilágosodás gondolatkörében mozog, mindegyikben a természet -
filozófiai érdeklődés dominál. tőke istván kötete az első karteziánus
alapokon nyugvó kísérleti fizikai munka.47 Hatvani istván debre cen -
ben Heineccius műve alapján tanította a természetfilozófiát, „saját
műve pedig már descartes-ot haladja meg leibnitzre támaszkodva”.48

Ma róthi munkásságának további jelentős eredménye, hogy meg -
terem tette a debreceni kollégium zenekultúráját: meghonosította
a több szólamú, „hármóniás éneklés”-t.49 szőnyi Benjámin, aki alapító
tagja volt Maróthi első kántusának, elterjesztette a kóruséneklést vá -
sárhelyen is.

a 18. század második felében is a debreceni hatásoknak meg -
felelően gyarapodott a könyvtár. változatlanul megtalálhatók az ok -
tatásban használt latin nyelvű retorikák, poétikák, stilisztikák: Hora -
zio tursellino: Particulae latinae orationis collectae (Patavini, 1758),50

losonczi istván: Artis poeticae subsidium (Posonii, 1769) – ez utóbbi
a protestáns iskolák poétikai oktatásának legnépszerűbb könyvei közé
tartozott.51

több filozófiai munka jelzi a felvilágosodás eszmerendszerének
további terjedését. a svájci és német felvilágosodás hatását mutatja
Jacob Brucker: Institutiones historiae philosophiae (lipsiae, 1756),52

Jo hann Jakob Breitinger Logica (tigurum, 1607),53 valamint Friedrich
Chris tian Baumeister Metaphysica (Wittenbergae et servestae,
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1743)54 és Elementa philosophiae
recentioris (lipsiae, 1781)55 című
mun kái. a modern kísérleti fi zi -
kát képviselte kováts József krü -
ger-for dítása: Elementa phi lo -
sophiae naturalis (Claudiopoli,
1777).56

teológiai mű viszonylag ke vés
volt a könyvtárban, azonban több
ritkaság is előfordul köz tük, pél -
dául Félegyházi tamás,57 otro -
kócsi Fóris Ferenc,58 ko má romi
Csip kés György,59 ravisius textor
egy-egy kötete – ez utób bi mű
bejegyzése miatt len ne igazán ér -
de kes, de ma már nincs meg.
a könyvjegyzék 130. tétele a kö -
vetkező: „Theatrum Poeti cum at -
que Historicum. Jo(hannis) Ra vi sii
Textoris cuius in fronte, seu in p(a -
gina) ante Ti tulum, manus Fran cis -
ci Rakoczy Nomen proprium ad -
scribentis adparet. Basileae 1610.”60

a fiziko-teológiai irányzat61 jelentős alkotásának számít Heinrich
sander: Az Istennek jósága és bölcsessége a természetben (Pozsonyban
és komáromban, 1794)62 – e mű Csokonai vitéz Mihály versfordítá-
sait is tartalmazza; Johann Georg sulzer: A természet szépségéről való
beszélgetések (kolozsvárott, 1778).63 louis racine: A vallás (1798) cí -
mű művének magyar fordítása a teológiai racionalizmus alkotása.64

Magyar nyelvű, szépirodalmi jellegű művekkel nem igazán talál -
kozunk. 1771-ben az akkori rektor, kúti ádám veszi jegyzékbe Ba -
lassa Bálintnak és Rimai Jánosnak Énekeit.65 a „pietisztikus áramlat
elbeszélő, irodalmias művei” közé tartozik például Charles drelin -
court: A keresztyén léleknek halál félelmei ellen való orvossága i… (Po -

Johann Gottlob Krüger filozófia tan -
könyvét Kovács József, nagyenyedi tanár

németből latinra fordította a magyar 
iskolák számára, 1774-ben



zsony ban, 1775)66 a fiziko-teológiai áramlat és szentimentalizmus
szépprózai népszerűsítője: Young éjsztakái és egyéb munkái (Pozsony,
1795),67 valamint Péczeli József: Haszonnal mulattató mesék (Győr -
ben, 1789).68

a Ratio Educationis jelentős lépés volt a korszerű matematikai, ter-
mészet- és honismereti, valamint a gazdasági tárgyak oktatása terén.69

Megjelenése és előírásainak bevezetése a protestáns iskolákba azt
jelentette, hogy megszűnt tanügyi önállóságuk. a partikuláris rend -
szer továbbélését nehezítette a rendelet CCi. paragrafusa, amely elő -
írta, hogy vidékre csak akkor mehet egy rektor, ha tud németül.
a protestánsok eredménytelenül tiltakoztak ezen rendelkezések ellen.
az 1777-es Ratio Educationis természetesen megvolt a könyvtárban,
a kötetet tóth Pál rektor vette meg.70 a könyvjegyzékeken megtaláljuk
azokat a könyveket is, amiket a Ratio előírt. a földrajzot Bél Mátyás:
Com pendium Hungariae geographicum … (Posonii et Cassoviae,
1777)71 és a Compendiolum Regnorum Sclavoniae, Croatiae, Dal ma -
tiae, Galiciae et Lodomeriae (Posonii et Cassoviae, 1777),72 a logikát az
Elementa artis cogitandi in usum gymnasiorum (Budae, 1778),73

a fizikát Horváth keresztély János: Faciliora-physicae elementa in
usum gymnasiorum (Budae, 1778),74 a természetrajzot Piller Mátyás:
Ele menta historiae naturalis … (Budae, 1778),75 a latint Emmanuel
alvarez: Principia, seu grammaticarum institutionum (Cassoviae,
1753),76 a mitológiát Philippus Josephus Holle (Budae, 1778)77 könyve
alapján tanították.

nagy ellenállást válthatott ki ii. József nyelvrendelete is, melynek
következtében az iskoláknak német nyelvtankönyveket is be kellett
szerezniük. az 1791-es könyvjegyzék szerint tizenöt példányt vet-
tek a vásárhelyiek: Normales Libri pro lingua Germanica, sub titulo,
Zwei ter Theil des Lesebuches zum gebrauche National Schulen Ofenn.
1788.78

az inventárium bejegyzései alapján jól követhető, hogy a köny -
veken kívül az iskola szemléltető eszközei is gyarapodtak: több euró-
pai ország térképét, valamint egy földgömböt is beszereztek (Globus
Ter ra queus in Cistula colore viridi oblita).79
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Miként a debreceni bibliotékára, a vásárhelyire is igaz, hogy a
könyv tárba főként „az európai protestáns központok, Genf, Zürich,
lei den, Franeker, Göttingen könyvkínálata került, de a francia felvilá-
gosodás eszméinek magyarországi recepciója szempontjából is je -
lentős” a gyűjtemény.80

a könyvjegyzékek és a meglévő könyvek alapján a 18. század vé -
gére az iskola könyvtára több mint 300 kötetes volt. Ez a mennyiség
jóval szerényebb, mint az anyaintézmény vagy a többi, jelentősebb
református kollégium könyvtáráé (például a sárospataki, a ko lozs -
vári, nagyenyedi gyűjtemény esetében több ezer kötetről beszél-
hetünk).81

a könyvek megjelenési helye és éve viszont megegyezik az anya in -
tézmény gyűjteményének anyagával. viszonylag friss, naprakész anyag -
 ról beszélhetünk, hiszen a beszerzés követte a debrecenben, majd
a Ratio Educationisban előírtakat. 

a HódMEZővásárHElyi BEtHlEn GáBor 
rEForMátus GiMnáZiuM könyvJEGyZékEi, 1758–1799

Anno MDCCLVIII. VIII. Kalendarium Junii X. 24. Julij
Libri Scholae R(e)f(orma)tae H(ód) M(ező) Vasarheliensis 

quos uel adventu suo reperit, vel deinceps emendos comparandosque
curavit Daniel Túri R. S. e. t. m(anu) p(ro)pria.

Series eorum, quos ante se Rectorem emptos, hic deprehendit

1. Biblia hungarica ex editione nona anni 1747.
[BiBlia. szent Biblia, az-az istennek ó és uj testamentumában foglaltatott
egész szent irás, magyar nyelvre fordittatott károli Gáspár által. és mostan
kilentzedszer e kis formában kibotsáttatott. ultrajectumban, W. reers János
által, 1747. [4], 1196, [2] p. 4°] – Petrik i. 280

2. Psalterium Hebraicum cum versione Latina Santis Pagnini ex editione Ba -
sileensi anni 1705. donatum a Clarissimo D(omi)no Samuele Endrédy. reduce
ex Academiis [más kézzel:] deest
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[PaGninus, santes: sēfer tehillîm. liber Psalmorum Hebraice. Cum versio-
ne latina santis Pagnini. Basileae, typ. Joh. Brandmüller, 1705. 216 fol. 8°] –
GBv, sWB

3. Cornelii Nepotis Liber phrases et vocabula continens donatus a Clarissimo
ac Doctissimo Benjamine Szőnyi ex edit(ione) 1707.
[nEPos, Cornelius: lexicon Cornelii nepotis tripartitum, quo secundum
excellentium imperatorum vitas, i. vocabula simplicia. ii. Phrases atque for-
mulae. iii. vocum difficiliorum enucleationes continentur … lubecae, Wie -
demeyerus; rudolstadii, urban, 1699. [6], 371, [13] p. – GBv (Coll. 1.)] –
(Coll. 2.) nEPos, Cornelius: vitae imperatorum, Miltiadis. themistoclis.
aris  tidis. Pausaniae. Chabriae. timothei … Quae ad puerorum in hoc auc-
tore vertendo prima conamina sublevanda, ordine, quem syntaxis jubet, de -
scriptae exhibentur. lubecae, imp. Johannis Wiedemeyeri, 1707. 44 p. 8° –
HeBis-retro

Poss.: 1) liber scholae ref(orma)t(ae) H. M. vásárhelyiensis (elülső
kötéstábla, belül); liber scholae H. M. vásárhely ( ):(2 ):; 2) Beniaminis
szőnyi (elülső kötéstábla, belül); Benj(amin) szőnyi comparantis Fran co -
furti ad oderam in auctione 6. fennigi 3. denar ½ (coll. 2. 44. p.); 3) an -
to nius iosephus templorum compend(…) (…) (hátsó előzéklap r.); 4) Pe -
rillustris ac Generossus dominus stephanus vertes (…) (hátsó előzéklap v.)
Jelzet: E 483

4. Gerardi Joannis Vossii Rhetorica, ab eodem Clarissimo Viro donata ex edi -
t(ione) Lipsiensi anni 1674.
[vossius, Gerhardus Johannes; tHoMasius, Jacob: Gerardi Joannis vos -
sii rhetorices contractae, sive partitionum oratoriarum libri quinque. acces -
serunt tabulae synopticae M. Jacobi thomasii …] lipsiae, imp. Christiani
kirchneri, typ. viduae Johannis Wittigau, 1674. [24], 448, [16] p. 8°] – GBv

5. Fortunati Crellii Isagoge Logica, a C(larissimo) D(omino) Sam(uele) Erdélyi
donata editio quinta anni incerti
CrEllius, Fortunatus: Fortunati Crellij isagoge logica in duas partes tribu-
ta: in communem et propriam … Heidelbergae, typ. abrahami smesmanni,
imp. Matthaei Harnisch, 1595. [36], 457 p. 8° – vd/16 C 5768
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Poss.: 1) donavit Clar(issimus) d. sam(uel) [Erdélyi] r. Coetui Hod
Mező vasárhelyiensis 1727 xbr. 1. p. t. rect(oris) sam(uelis) Endrédi (első
előzéklap r.); 2) donavit C. d. s. E. r. C. H. M. v. 1728(?) p. t. r. i. C. (…)
Megj.: a kötéstáblában kódextöredék vannak.
Jelzetek: C 386, ant 27

6. Joannis Magiri Physiologiae peripateticae Libri sex, edit(ae) Francofurti
a(nn)o 1612.
MaGir, Johann; BartHolin, Caspar: Joannis Magiri physiologiae peripa-
teticae libri sex, cum commentariis, in quibus praecepta illius perspicue, eru-
diteque explicantur, et ex optimis quibusuis peripateticae philosophiae in -
terpteribus, Platone, aristotele, Zabarella, archangelo Mercenario, thoma

Erasto, Jacobo schegkio, scaligero,
vico Mercurio, Contanero Car di -
nale, Hermolao Barbaro, Francisco
Pat ri tio, et aliis disceptantur. ac ces -
sit Cas pari Bartholini Malmo gii da -
ni Enchiridion Metaphysicum: ex
philosophorum Coryphaei aristo -
te lis, optimorumque eius interpre-
tum monumentis adornatum. Edi -
tio sep tima Wittenbergensi melior
et notis auctior. Francofurti, imp.
Pet ri Musculi et ruperti Pistoriis,
excud. Joannes Bringerus, 1612.
666, [4], 28, [14] p. 8° – vd17
3:311005k

Poss.: 1) stephani Jo(hannis) sz. Co -
maromi (címlap r.); 2) liber scho lae
vasarhelyiensis (uo.); liber scholae
ref(o)r(mat)ae H. M. vá sárhelyien -
sis (elülső kötéstábla, be lül); 3) Jo -
h(annis) P. szentimrej (címlap r.); Est
Johannis et sz. imrej virtus fa mae
custos E(mptus) flor. 1. (index v.)

Johannes Magirus filozófiai alapművének
bővített, hetedik, nem iskolai kiadása 
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Megj.: a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak; a hátsó kötéstáblán belül
egy kódexlap-csík található.
Jelzetek: Co 368

7. Joannis Henrici Alstedii Logica, donata a Cl(arissimo) D(omino) Sam(uele)
Erdélyi, edita Herbornae Nassouiorum a(nn)o 1614.
alstEd, Johann Heinrich: logicae systema harmonicum: inn quo univer-
sus bene disserendi modus ex authoribus Peripateticis juxta et raméis tra -
ditur per praecepta brevia, canones selectos, et commentaria dilucida …
Hern bornae nassoviorum, [Corvinus], 1614. [28], 821, [14] p. 8° – vd17
39:132513k

Poss.: 1) Ex dono Clarissi(mi) d(omi)ni samuelis Erdélyi obtinet Coetus
Hód Mező vásárhelyiensis 1727 1ma xbr. rect(oris) p. t. sam(uel)
Endrédi (2. előzéklap r.); 2) liber Coetus H. M. vásárhelyiensis (hátsó elő-
zéklap v.); 3) liber Coetus scholastis vásárhelyiensis (uo.)
Megj.: magyar nyelvű jegyzet az előzéklap rectón.
Jelzet: Ca 399

8. Methodus Concionum sacrarum, ab Amando Polano concinnata incerto
da tore et anno edita [más kézzel:] deest
[Polanus von PolansdorF, amandus: de concionum sacrarum met-
hodo institutio … Basileae, Waldkirchius, 1604. 8°] – vd17 3:022744s

9. Theologia Auctore Georgio Martonfalvi Tom. II. incerto datore. Priore To -
mo A(nn)o 1670. posteriore 1675. [más kézzel:] deest
[MartonFalvi György: Exegesis libri primi medullae amesianae, in qua
quantum ad fidei articulos attinet, quicquid in sacro-sancta theologia reperi-
tur secreti et ardui quicquid in schola continetur orthodoxi et obscuri, quic-
quid ab hodiernis haereticis vocatur in controversiam, id fere totum, per
quaestiones, objectiones, responsiones, ita explicatur, ut sacro-sanctae theo-
logiae cultoribus, praecipue disputatoris et concionaturis, commodissime in -
servire queat … debrecini, apud Georgium karancsi, 1670. [16], 1155, [60]
p. 12°] – rMk ii. 1230
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[MartonFalvi György: Exegesis libri secundi medullae amesianae, in
qua quantum ad observantiam, seu obedientiam erga deum attinet, quicquid
in sacro sancta theologia reperitur secreti et ardui, quicquid in schola conti-
netur orthodoxi et obscuri, quicquid ab hodiernis haereticis vocatur in cont-
roversiam, id fere totum, per quaestiones, objectiones, responsiones ita exp-
licatur, ut sacro sanctae theologiae cultoribus, precipuae disputaturis, et
concionaturis, commodissime inservire queat. debrecini, apud Georgium P.
karancsi, 1675. [8], 1237, [44] p. 12°] – rMk ii. 1354

10. Thucidides de bello Pelloponnesiaco, sine initio et fine, incerto datore. [más
kézzel:] deest
[tHuCydidEs: de bello Pelloponesiaco …] – a kiadás azonosítása nem
lehetséges.

11. Caspari Bartholini Logica a Clar(issimo) Sam(uele) Erdélyi donata. edita
Hafniae A(nn)o 1625.
BartHolin, Caspar: Casp. Bartholini logica major locupletata, ex aris -
totele, optimis ejus interpretibus, et propijs insuper meditationibus, conti-
nens praecepta, controversias et praxin, a mendis, quibus variae apud exteros
editiones scatent, repurgata, atque jussu sereniss. daniae, norwegiae etc.
regis edita. Hafniae, apud salomonem sartorium, 1625. [10], 251 fol. 8° –
GBv

Poss.: 1) Fridericus Christierie Fabrie, Manu Propria (előzéklap r.); 2) r.
Coetui Hód Mező vásárhelyino dono dedit Clar(issimi) d. sam(uelis)
Erdélyi 172[7]. 1. xbr. rect(oris) p. t. sam(uelis) Endré[di] (uo.)
Megj.: a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak.
Jelzet: Ca 408

12. Liber disputationes quasdam continens theologicas auctore M. Beumlero,
editus Tiguri A(nn)o 1584.
BEuMlEr, Markus; sZEGEdi kis istván: de duabus gravissimis quaestio-
nibus: coniunctione videlicet sacramentali, et vera communione corporis
sanguinisque Christi, aduersus nouum synusiastarum figmentum, et futilem
con sensus orthodoxi refutationem … acceserunt in fine luculentae et graues
aliquot quaestiones stephani tzegedini vngari, de vero sensu verborum coe-

30 a tisZántúli rEForMátus iskolák 



nae, de usu et abusu eiusdem. tiguri, apud C. Froschoverum, 1584. [29], 191
p. – rMk iii. 5452, apponyi H. 506, vd/16 B-2329 (Coll. 1.) – (Coll. 2.)
BEuMlEr, Markus; andrEÄ, Jacob: analysis pia, modesta, et necessaria
disputationis d. Jacobi andreae, de religiosa carnis domini nostri Jesu
Christi adoratione, in qua breuiter, dilucide et logice tristis illa controuersia,
ex sacris literis et orthodoxis Patribus disceptatur … tiguri, apud Christ.
Froschoverum, 1584. [16], 92 ff. – vd/16 B-2317 – (Coll. 3.) BEuMlEr,
Markus; andrEÄ, Jacob; GrynaEus, Johann Jakob: apologia brevis et
necessaria Marci Beumleri tigurini, in qua primo exponuntur caussae, cur
Jacobi andree manus et lingua, instar ismaelis, sit contra omnes. deinde
diluuntur falsae criminationes, quas in postremis suis scriptis aduersus d. Jo.
Jacobum Gryneum, partium in Marcum Beumlerum, partim in d.
Huldrichum Zuinglium, partim denique in inclitam rempub … tiguri, apud
Christoph. Frosch., 1585. [8], 83 ff. 8° – vd/16 B-2319

Poss.: 1) M(arcus) Beumlerus (coll.: 1. címlap r.); 2) Possessor libri hujus
est Johannes kővér ab a(nn)o 1721 (hátsó kötéstábla, belül); Hic liber
Johann(is) Cöver anno 1721 (uo.); 3) 1752 a(nn)o Hic liber est valentini
nyiregyházi (uo.)
Megj.: elszórtan latin és magyar nyelvű, 17. századi jegyzetek.
Jelzet: coll. 1.: ant 24; F 425; coll. 2.: ant 26, F 425; coll. 3.: ant 25, F 425

13. Historia sacra hungarica Hűbneri, edita atqua versa in linguam hungari-
cam. Basileae a(nn)o 1754.
[HÜBnEr, Johann; Fodor Pál, transl.: száz és négy válogatott, bibliabéli
históriák, a mellyeket az ó és új testamentomi szent írásokból … öszveszedett
Hübner János … Basileában, rudolf, 1754.] – Petrik vii. 219

Sequuntur ii, qui comparati sunt Rectore Daniele Túri

14. Joannis Gotl(iebi) Heineccii fundamenta stili cultiori ex liberalitate Domini
G(ene)rosi Andreae Szentkirályi emta, ex editione Lipsiensi, Anni 1743.
[HEinECCius, Johann Gottlieb; GEsnEr, Johann Matthias, annot.: Fun da -
menta stili cultioris in usum auditorii … lipsiae, sumt. Caspari Fritschii,
1743. [16], 520, [54] p. 8°] – GBv
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15. Eiusdem Heinecci opus idem, a Domino G(ene)roso Stephano Szathmári
do no datum, eiusdem editionis et anni
HEinECCius, Johann Gottlieb; GEsnEr, Johann Matthias, annot.: Fun da -
menta stili cultioris in usum auditorii … lipsiae, sumt. Caspari Fritschii,
1743. [16], 520, [54] p. 8° – GBv

Poss.: 1) stephani szathmári 1746 (címlap r.); 2) Ex munificentia ac li -
beralitate domini G(ene)rosi stephani szathmari, possidet librum hunc
schola ref(orma)ta H. M. vásárheliensis. Quem summa cum gratiarum
actione accepit libris Publicis adnumerauit d(aniel) turi e. t. rector m(a -
nu) p(ro)pria a(nn)o M.dCCliX. Xviii. kalend(arium) Maji (előzéklap
v.); 3); liber scholae r(e)f(orma)tae H. M. vásarhelyiensis (többféle vál-
tozatban – elülső kötéstábla, belül; hátsó előzéklap v.; hátsó kötéstábla,
belül); 4) sub cura Petri toßegi 1787. (uo.; előzéklap r.); 5) sub cura Jo se -
phi tabajdi a(nno) 1789. (előzéklap r.)
Jelzet: E 383

16. Antiquitates Romanae, Auctore G. H. Nieuport sumtibus G(ene)rosi Do -
mini Andreae Szentkirályi emtae, editae Budissae a(nn)o 1749.
[niEuPoort, Willem Hendrik: rituum, qui olim apud romanos obtinue-
runt, succincta explicatio … venetia, s. typ., 1749.] – BvB

Ebből az évből csak egy velencei kiadást találtunk.

17. Introductio in orbis hodierni geographiam a(uct)ore Joanne Tomka Szász -
ky, edita Posonii a(nn)o 1748 ejusdem civis honestissimi sumtibus emta
toMka sZásZky János: introductio in orbis hodierni geographiam ad ad -
curatissimas quaque calcographorum tabulas, methodo quantum eius fieri
licuit facili, directoque ordine, adnexa simul naturalis atque civilis regnorum
habitus descriptione … Posonii, lit. Francisci antonii royer, 1748. [36], 832,
[128] p. 8° – Petrik iii. 653

Poss.: 1) Habet Coetus scholae (előzéklap r.); 2) Ex pio in dEvM
eiusq(ue) gloriam promouendam amore ac studio, librum hunc vsibus
scholae HMvá sárhelyiensis r(e)f(orma)tae, propriis sumtibus emit
Generosus do minus andreas szentkirályi Ciuis huios Honestissimus,
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(…)que summa cum gratiarum actione accepit et libris publicis adnume-
rauit dan(iel) túri e. t. s(cholae) rector anno M d CClviii. viii. ka -
lend(arium) Junij (uo.); 3) Emtus est G. Marianis (uo.); 4) liber scholae
reformatae (hátsó előzéklap v.); lib(er) schol(ae) H. M. vasarh(elyiensis)
(hátsó kötéstábla, belül).
Jelzet: F 157

18. Elementa Philosophiae rationalis et moralis Jo(hannis) Gotl(iebi) Heineccii
ex editione Francofurtensi in Viadrum anni 1752. Hunc quoque eidem Civi
honesto debemus
[HEinECCius, Johannes Gottlieb: Elementa philosophiae rationalis et mo -
ralis. Ex principiis admodum eiudentibus iusto ordine adornata. accessere
historia philosophica et index locupletissimus. Francofurti, s. typ., 1752.
Xiiii, 352 p. 8°] – HBZ

19. M(arci) TVLLII Ciceronis orationes selectae ex editione Jenensi anni 1752
in 8vo emtae a D(omi)o G(ene)roso Joanne Főldesi cive honestissimo, in usus
scholae
[CiCEro, Marcus tullius; CEllarius, Christoph, interpr.: M. tullii Cice -
ronis selectae orationes ad exemplar probatissimorum, codicum expressae.
Jenae, schulz, 1752.] – HBZ, sWB

20. M(arci) TVLLII Ciceronis orationes partim eae, partim aliae ex edit(ione)
Tyrnaviensi in 8vo anni 1754. ex publica Ecclesiae eleemosyna emtae
CiCEro, Marcus tullius; WaHl, Christoph, stud.: M. tullii Ciceronis ora-
tiones selecte … tomulus secundus. tyrnaviae, typ. acad. societatis Jesu,
1754. 444, [8] p. 8° – Petrik i. 420

Jelzet: E 452

21. Introductio ad Principiam Philosophiae solidioris A(ut)ore Clar(issimi)
D(omini) St(ephani) Hatvani, edita Debrecini a(nn)o 1757. emta a D(omi)no
G(ene)roso Joanne Banffi cive honestissimo
Hatvani istván: introductio ad principia philosophiae solidioris …
debrecini, per Gregorium kallai, 1757. Xv, 304 p. 8° – Petrik ii. 74
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Poss.: Ex pio in dEvM, eiusq(ue) gloriam promouendam, studio ac
amore, librum hunc vsibus scholae r(e)f(orma)tae H. M. vásárhe lyien -
sis, propriis sumtibus emit Generosus dominus Joannes Bánfi. Ciuis
huius honestissimus, quaemque summa cum gratiarum actione accessit &
libris publicis adnumerauit daniel túri s. e. t. r(ector) m(anu) p(ro)pria
anno M dCC lviii. iv. kalend. Junii (előzéklap r.).
Megj.: Emtus vero liber est 44 xr (előzéklap r.).
Jelzet: Ca 370

22. Atlas minor seu Compendiarius 20. mappas geographicas continens ex
ejusdem Ciuis honestissimi videlicet D(omi)ni G(ene)rosi Joannis Banffi libe-
ralitate emtus den. 540. [más kézzel:] detritus
az atlaszok azonosítása nem lehetséges.

23. Virgilii Maronis opera omnia ex editione Tyrnaviensi in compactione splen-
dida notis illustrante P(etro) Carolo Ruaeo, emta a D(omi)no ac G(ene)roso
Josepho Kováts Cive hujate honestissimo
[vErGilius Maro, Publius; ruaEus, Carolus, interpr.: P. v. n. opera, cum
interpretatione, et nonnulis notis P. Caroli ruaei s. J. Quibus accessere exer-
citationes rhetoricae in praecipuas ejus orationes. nec non locupletissimi
indices: quorum primus descriptiones continet; secundus comparationes,
seu similitudines; tertius dicta memorabilia; quartus est in notas. 3 tomuli.
tyrnaviae, per leop. Jos. Berger, 1735–1736. (Coll. 1.) – (Coll. 2.) Com -
plectitur Bucolica, et Georgica. [8], 316 p. – (Coll. 3.) Complectitur v. libros
posteriores aeneidos, cum exercitationibus rhetoricis, et indice quadrupli.
476–912. p. 8°] – Petrik iii. 794 (másik kiadása: tyrnaviae, typ. academicis,
1735: Petrik vii. 549)

24. Liber Synonymorum ex publica Ecclesiae eleemosyna emtus, ex editione
Tyrnaviensi a(nn)i 1729. [más kézzel:] deest
[Gradus ad parnassum sive novus synonymorum, epithetorum, et phrasi-
um poeticarum thesaurus … recusum tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu
per Frid. Gall, 1729. 1062, [2] p. 8°] – Petrik i. 927

25. Q. Curtii Rufi Liber de rebus Alexandri Magni gestis ex publica Eccl(esi)ae
eleemosyna emtus ex editione Lipsiensi a(nn)i 1745.
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[Curtius rufus, Quintus; CEllarius, Christoph, recens.: Q. Curtii rufi
de rebus alexandri Magni historia superstes … lipsiae et regiomonti, apud
Christoph. Gottfr. Eckhard, 1745. [36], 636, [72] p. 12°] – GBv

26. Liber Cornelii Nepotis de rebus gestis Imper(atorum) Graecorum et R(oma -
no)rum emtus a D(omi)no G(ene)roso Joanne Dús Cive honestissimo ex editi-
one Lipsiensi anni 1737. [más kézzel:] nb. Hinc detrito et amisso subst(ituti) C.
Julii Caesaris Comment(arii) Patavii, 1763.
[nEPos, Cornelius; CEllarius, Christophorus, illustr.: Cornelius nep. …
de vita excellentium imperatorum … lips., regiom., 1737.] – sWB

[CaEsar, Gaius iulius; Hirtius, aulus; CEllarius, Christophorus,
adnot.: C. Julii Caesaris commentarii de bello gallico et civili, ejusque frag-
menta, alia quacunque extant. accedit ad commentarios de bello gallico a.
Hir tii continuatio, itemque ejusdem bellum alexandrinum, africanum, et
His paniense … Patavii, s. typ., 1763. 543 p.] – ZWaB

27. C. Plinii Caecilii Secundi Consuli Panegyricus, editus Debrecini. 1756. em -
tus ex communi eleemosyna
[Plinius Caecilius secundus, Gaius: Plinii Caecilii secundi consuli panegy-
ricus nervae traiano augusto dictus. additae sunt epistolae duae Plinii ad
trajanum, et hujus ad Plinium. utraque de christianis. debrecini, imp. Greg.
kállai, 1756. [16], 152 p. 16° – Petrik iii. 111

28. Nouum Testamentum Graecum cum lectionibus variantibus, nec non locis
parallelis a Stephano Curcellaeo adnotatis, emtum ex publica Ecclesiae elee-
mosynae, ex editione Amstelodamensi Anni 1699. in 8vo
BiBlia. H¢ KAINH¢ DIAQH¢KH. novum testamentum. Editio nova, denuo
revisa: in qua diligentius quam unquam antea variantes lectiones tam ex ma -
nu scriptis quam impressis codicibus collectae, et parallela scripturae loca an -
notata sunt, studio et labore stephani Curcellaei. amstelodami, sumpt. P. et
J. Blaeu, Waesbergen Boom, a someren, et Goethals, 1699. [12], 564 p. 8° – sWB

Poss.: 1) Joh(annes) szilágyi (elülső kötéstábla, belül); 2) Ex libris andreae
[…] 17[..] (uo.)
Megj.: a kötetben latin nyelvű szentencia (elülső kötéstábla, belül).
Jelzet: F 456
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29. Lexicon Graeco Latinum, auctore Georgio Pasore, ex eadem eleemosyna
emtum, editionis Goslariensis anni 1639.
Pasor, Georg: lexicon graeco-latinum, in novum domini nostri Jesu Chris -
ti testamentum. ubi omnium, tam appellativorum themata, quam nominum
propriorum etyma, exquisite indicantur, et grammatice resolvuntur … lu be -
cae, sumpt. Johannis Jungii; Goslariae, typ. nicolai dunckeri, 1639. 719,
[112] p. (Coll. 1.) – (Coll. 2.) Pasor, Georg: Etyma nominum propriorum,
item que analysis Hebraeorum, syriacorum, et latinorum vocabulorum,
quae in novo testamento uspiam occurrunt … lubecae, sumpt. Johannis
Jun gii. ibidem. Goslariae, typ. nicolai dunckeri, 1639. [8], 88, [7] p. 8° –
HaB: vd/17- HaB: vd/17

Poss.: 1): liber scholae r(e)f(orma)tae H. M. vasárheliensis ex publica
Eccl(esi)ae eleemosyna emtus anno 1759 13 8bris rectore s. e. t. dan(ieli)
turi m(anu) p(ro)pria. Emtus est liber hic deub(?) (elülső előzéklap v.);
2) lib(er) schol(ae) H. M. vasar[helyiensis] (címlap r.); liber schol(ae)
r(e formatae) H. M. vásarhely(iensis) (hátsó előzéklap r.); 3) appropriavit
lib rum hunc iohannis Marosi imperiali (címlap r.); 1711. die 9 Feb -
r(uarii) (uo.); a H. M. vásárhelyi ref(ormátus) k. Gymnasiumé 1827 től
fog va (elülső kötéstábla, belül).
Jelzet: d 123

30. Grammatica Graeca, cuius titulus Principia sermonis graeci, emta itidem
ex eleemosyna publica Eccl(esi)ae ex edit(ione) Tigurina anni 1744.
HirZEl, Johann H.: Principia sermonis graeci juxta methodum recentio-
rum quae vulgo Welleriana dicitur, et ab universis fere literatae Europae
scholarum Magistris ob maxima in docendo discendove commoda, docta
conspiratione dudum est recepta, ac nunc denuo in usum studiosae Juven -
tutis edita. accedit specimen syntaxeos nova arte ad Principia sanctiana
compositae. Editio secunda. tiguri, ex off. Heideggeri et socc., 1744. [8], 204
p. 8° – BsB

Poss.: lib(er) schol(ae) H. M. vasarhely(iensis) (többféle verzióban – hát -
só előzéklap v., hátsó kötéstábla, belül)
Jelzet: d 107
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31. Arithmetica hungarica Clarissimi D(omi)ni Georgii Marothy in splendida
compactione, emta ex eleemosyna Eccl(esi)ae edita Debrecini a(nn)o 1743.
[MarótHi György: arithmetica, vagy a számvetésnek mestersége, mellyet
irt és közönségesen haszonra, főképpen a Magyarországon előfordulható
dol gokra alkalmaztatni igyekezett. debretzenben, nyomt. Margitai János ál -
tal, 1743. X, 387, 7 p. 12°] – Petrik ii. 679

32. Metaphisica M. Frid(erici) Christ(iani) Baumeisteri ex eadem emta elee-
mosyna ex editione, Vittenbergensi a(nn)i 1743.
BauMEistEr, Friderich Christian: M. Frid. Christ. Baumeisteri … in sti -
tutiones metaphysicae ontologiam cosmologiam, psychologiam theologiam
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denique naturalem complexae methodo Wolfii adornatae. Editio nova auc -
tior et correct. Wittenbergae et servestae, sumt. sam. Godofr. Zimmer man -
ni, 1743. [4], 638, [14] p. 8° – GBv

Poss.: 1) Georgii ardéi comp(arista) d(ie) 20. Jan(uar)ij 1759. (elülső kö -
tés tábla, belül); 2) liber scholae r(e)f(orma)tae H. M. vasarhelyiensis
em tus ex eleemosyna publica rectore e. t. d(aniel) túri a(nn)o 1759. 13.
8bris (előzéklap v.); liber schol(ae) r(e)for(matae) H. M(ező) vasar he -
ly(ien sis) (hátsó kötéstábla, belül); 3) Est ex libris ioannis […] a(nn)o
1757 die 16a augusti (uo.); 4) Ex libris Martini vjvárosi(?) Comp. debr.
die Febr(uarii) 1746. (uo.); 5) (…) 1758. (…)(uo.)
Megj.: a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak (előzéklap r., v.)
Jelzet: C 391

33. M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae ad Familiares editae Tyrnaviae emtae
a D(omi)no G(ene)roso Paulo Szilitzai Cive honestissimo civitatis in usus Scho -
lae R(e)f(orma)tae. H. M. Vasárheliensis duobus Rhenensibus, A(nn)o 1760.
14. Aprilis
[CiCEro, Marcus tullius; QuartiEr, Philibert, interpr.: ad familiares
epistolae … recusae tyrnaviae, typ. Collegii acad. soc. Jesu, 1756. [8], liv,
890, [8] p. 8°] – Petrik i. 420

34. Libri duo Noui Testamenti hungarica lingua editi Debrecini dono dati a
G(ene)roso D(omi)no Joanne Földesi in usus scholae ex editione Debrecini anni
1749.
BiBlia. a mi urunk Jésus kristusnak uj testamentoma. Magyar nyelvre for-
dittatott károli Gáspár által és mostan é kisded formában. debreczenben,
nyomt. Margitai János által, 1749. 717 p. 12° – Petrik v. 63

Poss.: Hunc thesaurum pretiosum Coetus scholae r(e)f(orma)tae H. M.
vásárhelyiensis, debet G(ene)roso d(omi)no Joanni Földesi Ciui civitatis
honestissimo signat. per dan(ielem) turi s(scholae) r(ectoris) a(nn)o
1760. 14. aprilis m(anu) p(ro)pria (címlap v.)
Jelzet: F 432
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35. Lexicon Graeco Latinum Georgii Pasoris emtum a G(ene)roso D(omi)no
Paul lo Szilitzai Cive honestissimo 17. (…) ex editione Amstelodamensi anni
1683.
[Pasor, Georg; sCHootEn, Christian: Georgii Pasoris Manuale novi tes -
tamenti, auctum vocibus quae occurrunt inversionibus antiquis graecis ve -
teris testamenti. sic ut habeatur plenissimum lexicon sermonis graeci medii
aevi, quem alexandrinum possis appellere … amstelodami, apud viduam
Joan nis a someren, 1683. [16], 686, [26g, 38, [2] p.] 12° – iCCu 

36. N(ovum) Testamentum Graeco Latinum a Joanne Leusden adornatum,
emtum a D(omi)no G(ene)roso Paullo Szilitzai Cive civitatis honesto, ex edi -
tione Amstelodamensi Anni 1717.
[lEusdEn, Johannes: Hē kainē diathēkē = novum testamentum, cum ver-
sione latina ariae Montani, in quo tum selecti versiculi 1900, quibus omnes
novi testamenti voces continentur, asteriscis notantur; tum omnes et sin -
guliae voces, semel vel saepius occurentes, peculiari nota distinguuntur …
ams telaedami, ex off. Wetsteniana, 1717. [8], 674, [2] p. – GBv

37. Princpia Sermonis Graeci emta a D(omi)no G(ene)roso Paullo Szilitzai in
usus schol(ae) R(e)f(orma)tae. H. M. Vasarh(elyiensis) ad formam editionis
Tigurinae anni 1751.
[HirZEl, Johann Heinrich: Principia sermonis graeci juxta methodum
recentiorum quae vulgo Welleriana dicitur, et ab universis fere literatae
Europae scholarum Magistris ob maxima in docendo discendove commoda,
docta conspiratione dudum est recepta, ac nunc denuo in usum studiosae
Juventutis edita. accedit specimen syntaxeos nova arte ad Principia sanc -
tiana compositae. (tiguri, Heidegger), 1751. 204 p.] – sWB

38. Institutiones Philosophiae Naturalis Cl(arissimi) D(omini) Stephani Tőke,
dono datae a D(omi)no G(ene)roso Stephano Kassai, anno 1736. editae Cibinii
vásárHElyi tőkE istván: institutiones philosophiae naturalis dogma -
tico-experimentalis, quibus veritates physicae luculentis observationibus et
ex pe rimentis illustratae ac confirmatae, nexu scientifico methodice propu-
nuntur … Cibini transylvanorum, impr. Johannes Barth sen., 1736. [4], 224,
[20] p. 8° – Petrik iii. 668
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Poss.: liber scholae r(e)f(orma)tae H. M. vásarheliensis ex liberilitate a
generosi date d(omi)ni G(ene)rosi stephani kassai datus a(nn)o 1760. 6a
July. signatum per dan(ielem) túri schol. rectorem m(anu) p(ro)pria
(má sodik előzéklap r.)
Jelzet: l 479

39. Liber apud studiosos recenter inventus continens apophtegmata sententias
dicta, similitudines (sed) sine tabulam sine initioque incertae editionis, auctore
et datore incerto. [más kézzel:] deest

40. Kemény Jánosról való versek a Poéták szamara valók
[GyönGyösi istván: Porábul meg-éledett Phoenix, avagy … kemény János
erdéli fejedelemnek lonyai anna aszszonnyal lévő házasságának, tatár orszá-
gi rabságának … emlékezete. Buda, nottenstein ny., 1737. [76] lev.] – Petrik
v. 181 (további kiadásai: Petrik v. 181) 

41. […] Thesaurus Bibliorum Guilielmi Allotti [más kézzel:] deest
[allottus, Guilelmus: thesaurus bibliorum … ] – a kiadás azonosítása
nem lehetséges.

Libri rectore Joanne Burgyan [1761–1764] comparati

42. Principia Sermonis Graeci donata a G(ene)roso D(omi)no Franc(isco)
Szilágyi
[HirZEl, Johann H.: Principia sermonis graeci juxta methodum recentio-
rum quae vulgo Welleriana dicitur, et ab universis fere literatae Europae
scholarum Magistris ob maxima in docendo discendove commoda, docta
cons piratione dudum est recepta, ac nunc denuo in usum studiosae Ju ven -
tutis edita. accedit specimen syntaxeos nova arte ad Principia sanctiana
com positae. tiguri, Heidegger, 1744. 204 p.] – GBv

43. Oratoria Freyeri ab eodem G(ene)roso D(omi)no Fr(ancisco) Szilágyi
donata
[FrEyEr, Hieromymus: Hieronymi Freyeri … oratoria in tabulas compen-
diarias reacta et ad usum iuventutis scholasticae accomodata. Editio nova.
debrecini, per Joannem Margitai, 1742. 80 p.] – Petrik i. 828 (másik kiadása:
1752: Petrik i. 828)
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44. Grammatica Latina Noua et artificiosa Methodo adornata, donata a me J. B.
[aJtai aBód Mihály: Grammatica latina methodo nova et artificiosa. in
usum inlustris[!] Gymnasii Bethleniani adornata. Cibini, typ. Bart., 1744. 8,
116, 4 p.] – Petrik v. 22

Anno MDCCLXIII IVto Nonarum Octobris
Beate defunctus G(enerosus) D(omi)nus Andreas Sz(ent) Királyi. 

ex pio in hanc Scholam eiusque Alumnos zelo atque animi adfectu,
Testamento legauit in rationem Studiosorum Nummum unum Aureum

Kremnitziensem. In rationem vero famulorum Florenos 
Rhenenses tres, ut ex illis Libri emantur atque comparentur.

Emti sunt Rectore Joanne Burgyán sequentes ex eodem beneficio:

45. Házi Kints
[stEHElin, Christoph: Catechismusi házi-kints, avagy, a keresztyéni hit fö-
ágazatinak kérdések és feleletek által való magyarázatja, és annak a meg-gyözés,
meg-visgálás, fel-serkentés, intés, és vígasztalás által, a lelki-esméretre való
alkalmaztatása … kolosváratt, s. typ., 1752. [16], 863 p. 4° ] – Petrik iii. 435

46. Arithmetica C(larissimi) D(omi)ni Georgii Marothi, Anno 1763. in maiori
Volumine altera vice edita, Debreczini
[MarótHi György: arithmetica, vagy a számvetésnek mestersége, mellyet
irt és közönségesen haszonra, főképpen a Magyarországon előfordulható
dol gokra alkalmaztatni igyekezett. Most pedig másodszor e nagyobb formá-
ban valamivel bővebben, ki-botsáttatott. debretzenben, nyomt. Margitai ist -
ván által, 1763. 302, [6] p. 8°] – Petrik ii. 679

47. M(arci) TVLLII Ciceronis Epistolae ad Familiares, recusae Tyrnaviae
CiCEro, Marcus tullius; QuartiEr, Philibert, not.: M. tullii Ciceronis ad
familiares epistolae … recusae tyrnaviae, typ. academicis societatis Jesu,
1756. [6], liv, 890, [8] p. 8° – Petrik i. 420

Poss.: 1) Ex pio legato beate defuncti G(enerosi) d(omi)ni andreae
sz(ent) királyi, in vsus scholae r(e)f(orma)tae H. M. vásárhelyiensis
com parauit Joannes Burgyán, p. t. rector. anno MdCClXiv Xiii. ka -
lend. apr. Emtus est fl. r. 1. x. 45. (előzéklap r.); 2) sub cura la(…) (uo.);
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3) sub cura Franc(isci) Hodí a(nn)o 1805. (előzéklap v.); 4) sub cura
Johannis Fodor anno 1805 die 22 Julij (hátsó előzéklap v.)
Jelzet: E 385

48. M(arci) TVLLII Ciceronis Epistolae ad Familiares, recusae Tyrnaviae
lásd az előző tételt!

Rectore Johanne Takáts ab Anno 1764. 
die VII. Kalendas Maias(!) accesserunt:

49. Euclidis sex primi Elementorum Geometricorum Libri accommodante P. Georg
Fournier e S. J. excusi Londini 1654. ex Libris Georgii Komaromi Civis scholae,
hic defuncti [más kézzel:] deest
[EuClidEs; FourniEr, Georges: Euclidis sex primi elementorum geo -
met ricorum libri, in commediorem forenam contracti et demonstrati … Edi -
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tio prioribus auctior atque castigatior. londini, imp. Ewardi story, 1654.] –
BvB

50. Sz(ent) Bibliaból Historiák, M. G. Károlyi Ferencz forditása, Nagy-Ká rolly -
ban nyomtattatott, 1758-ban. Tiszteletes Szőnyi Benjámin Uram és Pap István
N(agy) Károlyi Typogr(áfus) ajándéka.
a szent Bibliaban levö historiak, tanúlásának igen könyü modja, a közönsé-
ges s nevezetesebb konciliomok; s o testamentomban lévelt eretnekségek
historiajaknak rövid le-irásával edgyütt, mellyet, g. karolyi Ferencz uralkodo
felsegeink lovas hadainak generalissa. Bizonyos franczia könyvecskéböl hosz-
szas és súlyos betegségében leendö mulacsága s nyavalyája enyhitéséért, édes
nemzete hasznára magyaról forditot, s maga tulajdon typográphiájában, ugyan
maga kolcségével ki is nyomtattatott. nagy karolyban, sz. nemethi Pap ist -
ván typ. által, 1758. [10], 333, [9] p. – Petrik ii. 332

Poss.: a’ vásárhelyi reformata fiui oskolának ajándékozza sz(őnyi) B(en -
já min) és P(ap) i(stván) typogr(áfus). anno 1765. (elülső kötéstábla,
belül)
Jelzet: F 590

51. Cornelius Nepos cum notis Christoph(ori) Cellarii, excusus Lipsiae 1737.
Donum D(omi)ni Francisci Szilágyi [más kézzel:] retulit
[nEPos, Cornelius; CEllarius, Christophorus, illustr.: Cornelius nep. …
de vita excellentium imperatorum … lips., regiom., 1737.] – sWB

52. Antiquitates Romanae G. H. Nieupoort ex editione Budissensi a(nn)i 1760.
[niEuPoort, Willem Hendrik: succincta explicatio rituum qui olim apud
romanos obtinuerunt ad intelligentiam veterum auctorum facili methodo
conscripta a G. H. nieupoort. Editio nova correctior. Budissae, apud da vi -
dem richterum, 1760. [12], 316, [44] p. 8o] – HBZ

53. Antiquitates Romanae G. H. Nieupoort ex Editione Budissensi a(nn)i 1760.
lásd az előző tételt!

54. Antiquitates Romanae G. H. Nieuport ex Editione Budissensi a(nn)i 1760.
[más kézzel:] periit
lásd az előző két tételt!
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55. Arithmetica Cl(arissimi) D(omi)ni Georgii Marothi ex editione Deb retzi -
nien si anni 1763 ex beneficio D(omi)ni G(ene)rosi Andreae SzentKirállyi Vi -
duae emtus 1766. Emptus 15 grossis
[MarótHi György: arithmetica, vagy a számvetésnek mestersége, mellyet
irt és közönségesen haszonra, főképpen a Magyarországon előfordulható
dol gokra alkalmaztatni igyekezett … debretzenben, nyomt. Margitai istván
által, 1763. 302, [6] p. 8°] – Petrik ii. 679.

56. Paulini a S(ancto) Josepho Lucensis Orationes Budae 1746 editae, Donum
D(omi)ni G(ene)rosi Francisci Szilágyi
CHEluCCi, Paolino: Paulini a s. Josepho … orationes habitae in eodem ar -
chy gimnasio … recensuit praefatus est ac programma de caussis corruptae
hoc aevo eloquentiae romanae adjecit Joannes Erhardus kappius … Budae,
typ. veronicae nottensteinin, viduae, 1746. Xlviii, 330, [8] p. 8° – Petrik
iii. 57

Poss.: 1) Hunc librum amore ac favore sincero ac perpetuo in scholam
hanc ductus animatusque Generosus dominus Franciscus szilágyi, inter
ceteros quos huic scholae obtulit libros, donare dignatus est: nunc vero
nova hac vete ornandum curavit filius ejusdem viri praefati, qui et signa-
vit d. 2a Maii 1795. stephanus szilágyi p. t. scholae rector et Professor.
m(anu) p(ro)pria (elülső kötéstábla, belül); 2) liber scholae vasarhelyien -
sis (címlap r.); liber scholae H. M. vásárhelyiensis (b4 v.)
Jelzet: E 507

57. Christophori Cellarii Curae posteriores de Barbarismis et Idiotismis Ser mo -
nis Latini Jenae 1733 editae. Donum G(ene)rosi D(omi)ni Francisci Szilágyi 12
Aprilis 1767.
[CEllarius, Christophorus: Christophori Cellari[i] Curae posteriores de
barbarismis et idiotismis sermonis latini … C. iulius Caesar … Jenae, sumtu
Joh. Felic. Bielckii, 1733. [24], 388, [40] p.] – GBv

58. Jo(hannis) Gottll(iebi) Hejneccii Elementa Philosophiae Rationalis et Mora -
lis, Debretzini excusa 1761. [más kézzel:] periit
[HEinECCius, Johann Gottlieb: Elementa philosophiae rationalis et mora-
lis. Ex principiis admodum euidentibus iusto ordine adornata. accessere his-
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toria philosophica et index locupletissimus. Editio nova emendatior. deb re -
cini, per stephanum Margitai, 1761. Xvi, 352, [22] p. 8°] – Petrik ii. 93

59. Particulae Latinae Orationis ab Horatio Tursellino collectae Patavii excu-
sae 1758. Partim ex beneficio viduae D(omi)ni G(ene)rosi Andreae Szent Ki -
rállyi emtae
torsEllini, oratio: Particulae latinae orationis ab Horatio tursellino col-
lectae, nunc vero ex aliis scriptoribus, de quibus in praefatione, purgatae,
auctae, et ad usum seminarii patavini accomodatae. Patavini, [typ. semi -
narii!], 1758. 292 p. 12° – iCCu

Poss.: liber scholae Hód-Mező vásárhellyiensis (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: E 439

60. Historia Poetica a R(everendo) Patre P. Gautruche Societatis Jesu conscrip-
ta. Cassoviae excusa 1757.
[GautruCHE, Pierre: Historia poetica ad faciliorem poetarum et veterum
auc torum intelligentiam … Cassoviae, typ. acad., 1757. 8, 180, 29 p.] – Petrik
v. 165

61. Grammaticae Latinae Elementa a Gregorio Molnar collecta Debretzini,
edita 1765 data a R(everendo) D(omi)no St(ephano) Szokolai Rectore Emerito
Sch(olae) H(ód) M(ező) V(ásárhelyiensis)
[Molnár Gergely: Elementa grammaticae latinae, pro recta scholasticae
juventutis institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis … contrac-
ta … debreczini, per steph. Margitai, 1765. [4], 204 p. 8°] – Petrik ii. 773

Supra specificatos Libros stitisse R. D(omi)num Antecessorem Joh(annem)
Takáts testor Steph(anus) Szokolay p. t. Scholae Rector m(anu) p(ro)ria
Jam Rectore me Stephano Szokolay, Libri in usum huius Scholae comparati,
sequenti ordine inscripti sunt, ab A(nn)o 1767. die X. Kalendarum May.
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Series Librorum, per Clarissimum ac Doctissimum huius Eccl(aesi)ae 
V. D. Ministrum Alexandr(um) Füredy emtorum ex pio legato 

(quorum facit 50, id est quinquaginta Rhenensium) quorum p(rae)titulati
viri Pater optimus, dumque viveret Eccl(aesi)ae huius V. D. Minister 

fructuosissimus, gravissimus b. m. Michael Fűredy, in Rationem 
huius Scholae ex pio erga hoc Gymnasium amore legavit 

62. Ciceronis Ep(isto)lae et Orationes Selectae ex nova editione recusae Deb -
r(ecini) A(nn)o 1767.
[CiCEro, Marcus tullius; CEllarius, Christophorus, argum.: selectae
ora tiones ad exemplar probatissimorum codicum expressae, cum Chris to -
phori Cellarii argumentis, rhetorico artifico, et verborum, rerum ac rituum
interpretationibus, additus est index adnotationum. debrecini, impr. steph.
Margitai, 1767. [16], 489, 7 p. 8°] – Petrik i. 420

63. Alter liber easdem epistolas et orationes continens
lásd az előző tételt!

64. Tertius quoque liber easdem ep(isto)las et Ora(ti)ones continens. [más kéz-
zel:] NB. deest
lásd az előző két tételt!

65. Ciceronis Ora(ti)ones selectae ex nova editione, recusa Debr(ecini) 1767.
lásd az előző három tételt!

66. Geographia Johannis T. Szászki, editae Poson(ii) 1748.
[toMka sZásZky János: introductio in orbis hodierni geographiam ad
adcuratissimas quaque calcographorum tabulas, methodo quantum eius fieri
licuit facili, directoque ordine, adnexa simul naturalis atque civilis regnorum
habitus descriptione … Posonii, lit. Francisci antonii royer, 1748. [36], 832,
[128] p. 8°] – Petrik iii. 653

67. Geographia eiusdem Autoris [más kézzel:] editae Poson(ii) 1748.
lásd az előző tételt!
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68. Iustinus, Recusus Debr(ecini) 1769.
[Justinus; Gronovius, abraham, ed.: iustini historiae philippicae iuxta
editionem abrahami Gronouii lugduno-Batauam historiarum Philippi ca -
rum trogi, item: Editoris notae ac animaduersiones historico-criticae in lo -
ca quaedam libri primi auctoris. debrecini, exc. stephanus Margitai, 1769.
[16], 384, [54] p. 8°] – Petrik ii. 305

69. Alter Justinus A(nn)o et L(oco) super notatum
lásd az előző tételt!

70. Tertius, imo quartus, quintus quoque editi eodem a(nn)o et L(oco)
lásd az előző két tételt!

71. Elementa Philosophiae, A(uto)re Jo(hannis) Gott(liebi) Heineccio, Recusa
Debre(cini) 1761. Sunt a(ute)m exempl(aria) 3a

[HEinECCius, Johann Gottlieb: Jo. Gottl. Heineccii … Elementa philoso -
phiae rationalis et moralis. Ex principiis admodum euidentibus iusto ordine
adornata. accessere historia philosophica et index locupletissimus. Editio
nova emendatior. debrecini, per stephanum Margitai, 1761. Xvi, 352, [22]
p. 8°] – Petrik ii. 93

72. Antiquitates R(oma)nae. A(ut)ore Nieupoort recusae Viennae 1766. [más
kézzel:] Huic editioni substitutus est liber editionis Tyrnaviensis anni 1765. ut
pote casu aliquo maculatae
[niEuPoort, Willem Hendrik: rituum, qui olim apud romanos obtinue-
runt, succincta explicatio ad intelligentiam veterum authorum facili metho-
do conscripta. tyrnaviae, typ. acad., 1765. [4], 552, [40] p.] – Petrik v. 350

73. Institutiones Philosophiae Ra(ti)onalis, A(ut)ore Baumeistero. Recusae
Vitemberga. Sunt a(ute)m exempl(aria) 2a

[BauMEistEr, Friedrich Christian: institutiones philosophiae rationalis
methodo Wolfii conscriptae. Editio tredecima auctior et emend. vitem ber -
gae, ahlfeld; Weinmann, 1761. [10], 232, [12] p.] – sWB
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74. Dictionarium Fr(ancisci) P(áriz) Papai ex editione Leutschoviensi. Anni
1708. [más kézzel:] deest
[PáPai PáriZ Ferenc: dictionarium latino-hungaricum, succum et medul-
lam purioris latinitatis, ejusque genuinam in lingvam hungaricam conver -
sionem, ad mentem et sensum proprium scriptorum classicorum, exhibens
… leutschoviae, apud haer. samuelis Brewer, 1708. 622 p. (Coll. 1.) – (Coll.
2.) dictionarium hungarico-latinum, olim magna cura a clarissimo viro
alberto Molnár szentziensi collectum … leutschoviae, apud haer. samuelis
Brewer, 1708. 278 p. – (Coll. 3.) CséCsi János: Johannes tsétsi … observa -
tiones ortographico-grammaticae, de recta hungarice scribendi et loquendi
ratione … [20] p.] 8° – rMk i. 1746

Aliunde accesserunt sequentia

75. Ciceronis Ep(isto)lae ad Familiarum donatae per huiusquae Scholae Civem
Michaelem Börkely; recusae Tyrnaviae A(nn)o 1756.
[CiCEro, Marcus tullius; QuartiEr, Philibert, interpr.: ad familiares
epis tolae … recusae tyrnaviae, typ. Collegii acad. soc. Jesu, 1756. [8], liv,
890, [8] p. 8°] – Petrik i. 420

76. Mappae Geographicae Poloniae, Bohemicae, Italiae, Portugalliae, terrae
Sanctae
a térképek kiadásának pontos azonosítása nem lehetséges, de valószínűleg az
alábbiakról lehet szó:

[MayEr, tobias; HoMann: Mappa Geographica regni Poloniae … no -
rimb., Homanniani Heredes, 1750. – BvB]

[MÜllEr, Johann Christoph; HoMann: Bohemiae regnum in duodecim
Cir culos divisum … [nürnberg], Homanniani Heredes , [ca. 1730.] – HBZ]

[HoMann, Johann Baptist: statuum totius italiae novißima repraesentatio
geo graphica … norimbergae, s. typ., [ca. 1737.] – BvB]

[HoMann, Johann Baptist; nolin, Jean Baptiste: regnum Portugalliae:
di visum in quinque provincias maiores et subdivisum in sua quaeque terri -
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to ria una cum regno algarbiae speciali mappa exhibitum … norimbergae,
s. typ., 1736. – BvB

[FunCk, david, ed.; HoMann, Johann Baptist, sculp.: novissima totius
ter rae sanctae sive promissionis descriptio … norimbergae, s. typ., [ca.
1700.] – BvB]

Haec omnia integre mihi tradita esse a R(everendo) D(omino) 
Antecessore Steph(ano) Szokolay, testor Steph(ani) Gózon 

p. n. Scholae Rector 1769. 8. Mai
Series librorum per Clarissimum ac Doctissimum D. D. Alexa(ndri)

Füredy Eccl(esi)ae huius V. D. Ministrum fructuosiss(im)um emptorum,
ex pio legato, b. m. Cl(arissimi) ac D(octissimi) Viri DD. Mich(aelis)
Füredy Eccl(esi)ae huius dum viueret V. D. M(inis)tri vigilantissimi 

gravissimi, quod in alumnos huius Scholae R(e)f(orma)tae 
legauerat testamento

77. Biblia Hungarica ex Editione Basilensi A(nno) 1754(!)
[BiBlia. szent Biblia, az-az istennek ó és új testamentomában foglaltatott
egész szent írás magyar nyelvre fordíttatott károli Gáspár által … Basileában,
im-Hof János rodolf és fia, 1764. [2], 860, 288 p. 8°] – Petrik vii. 73

valószínűleg elírás a tételben szereplő dátum, hiszen 1754-ben, Bázelben ma -
gyar nyelvű Biblia nem jelent meg. Ebben az évben Budán egy latin nyelvű
szentírást adtak ki, vö.: Petrik vii. 73

78. P(ublii) Ovidii Nasonis Elegiae Tristium et de Ponto recusae Tyrnaviae
A(nno) 1749.
[ovidius naso, Publius; Pontanus, Jacobus, comm.: Publii ovidii na -
sonis elegiae tristium libri v. Cum P. Jacobi Pontanis. J. Commentario in
com pendium redacto. ad usum scholarum soc. Jesu. tyrnaviae, typ. aca -
demicis societ. Jesu, 1749. [6], 7–677, 27 p. 8°] – Petrik ii. 956

79. Aliud eiusdem Ovidii exemplar, imo tertium ibidem
lásd az előző tételt!
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80. P(ublii) Virgilii Maronis Opera cum Interpretatione Caroli Ruaei edita
Tyrnaviae, 1760. in 8°
[vErGilius Maro, Publius; ruaEus, Carolus, not.: P. v. M. opera, cum
interpretatione, et nonnulis notis P. Caroli ruaei s. J. Quibus accessere exer-
citationes rhetoricae in praecipuas ejus orationes. nec non locupletissimi
indices: quorum primus descriptiones continet; secundus comparationes,
seu similitudines; tertius dicta memorabilia; quartus est in notas. 3 tomuli.
tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu., 1760. 245, 246–651, 652–1008, [52] p.
8°] – Petrik iii. 794

81. Aliud exemplar eiusdem editionis et anni
lásd az előző tételt!

82. P(ublii) Virgilii Opera in 12° [más kézzel:] deest
a kiadás azonosítása nem lehetséges.

83. Mappa Geographica Europae g(ene)ralis Matth(iae) Hasii 1743.
[HasE, Johann Matthias: Europa, secundum legitimas projectionis stereo -
graphicae regulas et juxta recentissimas observationes aeque ac relationes
adhibitis quoque veterum monumentorum subsidiis. … [norimberga],
Homannianorum Heredum, 1743.] – GBv

84. Item Portugalliae et Hispaniae J. B. Hommanni
[HoMann, Johann Baptist: regnorum Hispaniae et Portugalliae tabula
generalis de l’isliana … norimbergae, s. typ., [ca. 1751.] – GBv – a 18. szá-
zadban többször is megjelent.

85. Item Angliae Procurantibus Homannianis haeredibus 1749.
[HoMann, Johann Baptist: Magna Britannia complectens angliae, scotiae
et Hyberniae regna in suas provincias et comitatus divisa. norimberg, Ho -
mann, 1749.] – HBZ

86. Liber Poeticus Budae editus A(nno) 1747. donatus a G(eneroso) St(ephano)
Dobrai
[liBEr poeticus brevi tenuique stilo exhibens i. artis metricae elementa.
ii. Catalogum veterum poetarum. iii. Conspectum deorum fictorum. iv. va -
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ria versuum genera. v. varia carminum genera. vi. Flores poetarum in usum
scholae körösiensis editus. Budae, typ. veronicae nottensteininn, 1747. 102
p. 8°] – Petrik ii. 590

87. Logica Breutingeri donatus a D(omino) Joanne Szilvási sine initio et tabu-
la [más kézzel:] deest
[BrEitinGEr, Johann Jacob; BurGkl, Johann Jacob: disp. prima de artis
lo gicae definitione e genere, subiecto, et fine constituta ut … praeside Joh. Ja -
co bo Breitingero … respondentis vices sustinente Joh. Jacobo Burgklio …
pub lica instituatur syzētēsis. tigurum, Wolph, 1607. [8] p.] – BvB

[BrEitinGEr, Johann Jacob; staHEl, Johann rudolph: disp. ii. de artis
logicae distributione, e generalissimis cogitandi, seu cogitationes dirigendi
mediis constituta ut … praeside Joh. Jacobo Breitingero … respondentis
vices sustinente Joh. rudolfo stahelio … publica instituatur syzētēsis. ti gu -
rum, Wolph, 1607. [8] p.] – BvB

88. Énekes könyv Nyomt(attatott) Debr(ecenben) 1734.
[énEkEs könyv. debrecen, városi ny., 1734–1735.] – Petrik v. 137

Libros, quorum nomina huc usque ad scripta sunt, mihi traditos esse 
testor. Adamus Kúti m(anu) p(rop)ria 1771. 21. Aprilis:

89. Caji Crispi Sallustii opera omnia cum notis Minelli in 12. Lipsiae. A(nn)o
1754.
[sallustius, Caius Crispus; MinEll, Jan, not.; JunCkEr, Christian:
Caii Crispi sallustii opera omnia in usum iuventutis scholasticae … lipsiae,
ex off. Weidmanniana, 1754. 348 p. 8°] – HeBis-retro

90. M(arci T(ullii) Ciceronis epistolae ad Familiares Liber est sine titule in 12.
dono missus Ketskemetino a D(omi)no Rever(endo) Joh(anne) B. Takats Scho -
lae huius panis ab hinc annis Rectore
a kiadás azonosítása nem lehetséges.

91. C(aii) J(ulii) Caesaris Commentariorum de bello Gall(ico) libri VII. do na -
t(us) ab eodem Rev(erendo) Viro in 8. Dillingae 1654.
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[CaEsar, Caius Julius: C. Julii Caesaris commentariorem de bello Gallico
lib. vii. … dilingae, apud ignatium Mayer, 1654. [2], 251, [2], 102 [i.e. 201]
p. 8°] – BvB

92. C(aii) Suetonii Tranquilli de XII. Caesaribus l. 8. ex recensione et cum ani -
mad versionibus I(saaci) Casauboni in 4. 1611. Liber Debrecino a D(omino)
Cl(a rissimo) Stephano Szokolai dono missus
suEtonius tranQuillus, Caius; CasauBon, isaac: Caii suetonii
tranquilli de Xii. Caesaribus libri viii. Eiusdem de illustribus grammaticis
et de claris rhetoribus … s. l., apud samuelem Crispinum, 1611. [32], 750,
[44], [8], 109, [40] p. 4° – GBv

Jelzet: E 3a

93. Balassa Bálintnak és Rimai Jánosnak Énekei. Donum Domini Joh(annis)
Sarosi 1774. 22. Augusti [más kézzel:] deest
[Balassi Bálint–riMay János:] Balassa Bálint–rimai János istenes éneki
… debreczen, Margitai, 1744. [346] p. – Petrik i. 161 (további kiadásai:
Petrik i. 161; Petrik v. 45)

94. Smetii Prosodia emta a Cl(arissimo) D(omino) Adamo Kúti
sMEtius, Henricus: Henrici smetii alostani Prosodia in novam formam
digesta: in qua voces plurimae de novoadditae: pleraeque etiam ad similia re -
mis siones, novis exemplis suppletae. … amstelaedami, sumt. Joannis raves -
teinii, 1674. [1677] [14], 526 p. 8° – sWB

Poss.: optimae spei adolescenti, alexandro Berta hancce, smetii Pro so -
diam dono offero Martinus Bagosi, redux ex Hollandia 7. decembr(i) an -
ni 1736. (elülső kötéstábla, belül)
superexlibris: alex. Berta. MdCCXXXvi.
Jelzet: E 445

95. Historia Poetica in 12. Comparata a Cl(arissimo) Adamo Kúti [más kéz-
zel:] periit
[GautruCHE, Pierre: Historia poetica ad faciliorem poetarum et veterum
auctorum intelligentiam … gallice conscripta … tyrnaviae, typ. acad., 1728.
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[6], 170, [14] p. 16°] – Petrik i. 864 (további kiadásai: Petrik i. 864, Petrik
v. 165)

96. Idem hic Vir in rationem Scholae hujus Vasarhelyiensis comparavit 13, id
est decem et tres Mappas Geographicas. (…) Helvetiae Haeredi Homm(ani),
Hungariae Homm(ani), Imperii Russici Hasii, Imperii Turcici Homm(ani),
Nor vegiae Homm(ani), Daniae Hom(mani), Sveciae Hom(mani), Hiberniae
Ho m(mani), Scotiae Hom(mani), Angliae Hom(mani), Germaniae Ho m(ma -
ni), Galliae Haer. Hom(mani), Hispaniae Hom(mani).
a következő atlaszokról lehet szó, kiadásuk pontos azonosítása azonban nem
lehetséges:

[vissCHEr, nicolaes; FunCk, david; HoMann, Johann Baptist: Ex actis -
sima Helvetiae, rhaetiae, valesia caeterorumque Confoederatorum, ut et fi -
ni timorum populorum regionum tabula … norimbergae, [circa 1700.] –
sWB

[HoMannus, Johann Baptist: regnorum Hungariae, dalmatiae, Croatiae,
sclavoniae, Bosniae et serviae cum principatu transylvaniae maximaque
parte valachiae nova et exacta tabula ex arcetypo Mülleriano desumta viis-
que veredariis ac novissimae pacis Passarovicensis confiniis aucta. nürnberg,
s. a.] – Petrik ii. 146

[HasE, Johann: imperii russici et tatariae Majoris nec non Minoris Cri -
maeae tabula cum sciagraphia tractationis de iisdem … norinergae, Ho -
mann, 1738.] – GBv

[HoMann, Johann Baptist; HarEnBErG, Johann Christoph: imperii tur cici
europaei terra, in primis Graecia cum confiniis … [nürnberg], 1741.] – sWB

[HoMann, Johann Baptist: tractus norvegiae, suecicus Praefecturam Ba -
husiae, finitimaeque daliae Provinciae Partem … noribergae, 1729.] – sWB

[HoMann, Johann Baptist; HÜrBnEr, Johann: regni daniae in quo sunt
du catus Holsatia et slesvicum, insulae danicae, Provinciae iutia, scania,
Blekingia. nova tabula … noribergae, [ca. 1730.] – GBv
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[HoMann, Johann Baptist: regni sueciae in omnes suas subiacentes pro-
vincias accurate divisi tabula generalis … noribergae, [zwischen 1702–1716.]
– GBv 

[HoMann, Johann Baptist: Hiberniae regnum tam praecipuas ultoniae,
Con naciae, laceniae et Momoniae, quam in minores earundem provincas et
ditiones divisum … nürnberg, [zwischen. 1707–1712.] – GBv

[HoMann, Johann Baptist: Magna Britannia complectens angliae, scotiae
et Hyberniae regn.: in suas prov. et comitat. divisa et ex mapis londi nen -
sibus designata … norimberg, 1749.] – GBv

[HoMann, Johann Baptist: atlas Germaniae specialis, seu systema tabula-
rum geographicarum in quibus imperium romano-Germanicum … no rim -
bergae, 1753.] – GBv

[HoMann, Johann Baptist: totius regni Galliae sive Franciae tabula …
nürnberg, Homann, [ca. 1720.] – GBv

[HoMann, Johann Baptist: regnorum Hispaniae et Portugalliae tabula
Ge neralis … noribergae, Homann [Erben], [ca. 1735.] – sWB

Haes vero Mappa ex parte pio erga hanc Scholam amore Juctus propriis sum-
tibus […] curavit tendiculis ornavi curavit et ita cum gratiarum actione recepi
Michael Motsi Scholae p. n. Vasarhely. Rector d. 11 Apr.  Anni 1775.

97. Szentek Hegedüje in 8° edit Claudiopoli anni 1762. ex oblatione gratuita
Cl(arissimi) ac Doct(issimi) D(omini) Benjaminis Szőnyi
[sZőnyi Benjámin: szentek hegedüje, Jel. v. v. 8. 9. és Xiv. v. 1. 2. vagy olly
idvességes ujj énekek, mellyeknek első részében: a mindennapi és innepi éne-
kekben kívűl vagynak a kegyesség gyakorlásának fő és kiváltképen való
részeiről irott énekek. a második részében pedig külömb-külömbféle ren-
dekre, állapotokra és bizonyos időkre alkalmaztattak … kolozsvár, nyomt.
Páldi istván által, 1762. [10], 272, [6] p. 8°] – Petrik iii. 561
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Per D(ominum) Petrum Kaszap Vasarhelyiensem dati sunt in rationem Scho -
lae Fl. Rh. 6 (sex)

Supra jam memorato libro Smetii super Prosodiam et Historiam Poeticam
comparavimus. Fl. Rh. 1. et Xr. 7. 

In summa percepi a Cl(arissimo) D(omino) Adamo Kúti Fl. Rh. 11, id est:
undecim et xr. 53, id est quinquaginta tres Michael Motsi S. R.

98. Ovidius ex editione Cassoviensi anni 1719. donum D. Stephani Mohos Ci -
vis hujatis
[ovidius naso, Publius; Pontanus, Jacobus, comm.: de tristibus libri
v. Ejusdem de Ponto libri iv. diligenter emendati, et praefixa poetae vita
illustrati … Cassoviae, typ. academicis, 1719. [12], 260 p. 8°] – Petrik i. 956

99. Aesopi Phrygis et alium fabulae cum elegantissimis iconibus Donum D. Ste -
phani Mohos Civis civitatis [más kézzel:] deest
aEsoPus; nEvElEtus, isaacus nicolaus, not.: Fabulae variorum aucto-
rum nempe aesopi fabulae Graeco-latinae CCXCvii. aphtonii soph. fabu-
lae gr. lat. Xl. Gabriae fab. gr. lat. Xliii. Babriae fab. gr. lat. Xi. accedunt
anonymi veteris fabulae, latino carmine redditae lX. ex exsoletis editionibus
et codice ms. … Francofurti, apud Christ. Gerlach et sim. Beckenstein, 1660.
[16], 678 p. 8° – GBv

Poss.: (…) Joh. Hildebrandi Withofii. anno MdCCXXvii. symbolum
Mun dus regitus opinionibus (előzéklap v.)
Megj: a possessor latin nyelvű jegyzete az előzéklap rectón.
Jelzet: E 427

100. Leusdeni N(ovum) T(e)s(tamen)tum Graeco-Latinum ex edit(ione) Ams -
te lodamensi [más kézzel:] deest
[lEusdEn, Jan: Hē kainē diathēkē cum versione latina ariae Montani …
tum omnes et singulae voces, semel vel saepius occurrentes, peculiari nota
dis tinguuntur … amstelaedami, ex off. Wetsteniana, [1741.] [8], 674 p. 12°]
– sWB

a HódMEZővásárHElyi iskola könyvtára 55



101. Knollii Vocabularium Novi T(estamen)ti)
[knoll, Johannes: Johannis knollii apud rigenses con-rectoris vocabula -
rium biblicum novi testamenti … lipsiae, apud Jo. Frid. Gleditschium,
1745.] [8], 600 p. 8° – GBv

102. Purus Textus ex edit(ione) Curcellaei 
azonosítása nem lehetséges.

103. Eutropius in octavo majori observationibus illustratus ex edit(ione) Haf -
niae
[EutroPius; rEinHard, lorenz, rec.: Flavii Eutropii breviarium histo-
riae romanae … Hafniae, Mumme, 1738. 166 p.] – GBv

104. Biblia Hungarica emta ex publica Ecclesiae Eleemosyna
[BiBlia. szent Biblia, az-az: istennek ó és uj testamentomában foglaltatott
egész szentirás. Magyar nyelvre fordittatott károli Gáspár által.] – a kiadás
azonosítása nem lehetséges, valószínűleg 18. századi kiadásról van szó. vö.:
Petrik i. 280, Petrik v. 62, Petrik vii. 73

Anno 1780. Ex Eleemosyna Publica Ecclesiae sunt comparati 
Libri sequentes

105. Oratoria Freyeri Nro. 4. Ed(itio) Debrecinensis [más kézzel:] nb. Loco (…)
amissae subs. Poesis Körösiensis
FrEyEr, Hieromymus: Hieronymi Freyeri … oratoria in tabulas compen-
diarias redacta et ad usum iuventutis scholasticae accomodata. Editio nova.
debrecini, per Joannem Margitai, 1752. 80 p. – Petrik i. 828

a négy meglévő példányba 1780 után írták be a gimnázium tulajdon -
jegyét, ennek ellenére valószínű, hogy ezen példányokról van szó (amikor
jegyzékbe vették a könyveket, még nem írták be a possessort):

A mű első példánya
Poss.: 1) dono in usus scholasticor(um) H. M. vásárhelyiensium and -
r(eae) Fazekas p. t. rectore 1785 (elülső kötéstábla, belül); 2) sub Cura
Georgii szi lágyi (uo.); sub cura Georgii szilágyi a(nn)o 1781 […] (hátsó
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kötéstábla, belül); 3) sub Cura Benjamini szőnyi a(nn)o 1796 die […]
aug(usti) (elülső kötéstábla, belül); sub cura Beniámin szőnyi 1796; 4)
Habet iosephus Marosi anno 1776 aprilis (uo.); liber iosephi Marosi
(uo.); 5) Michael Banyai (címlap r.); Banyai sub cura (7. p.); 6) sub Cura
ale xandri dobsa, sub Cura alexandri dobsa a(nn)o [1]794 die 1 au -
(gusti) sub cura alexandri dobsa [1]794 (címlap r.); sub cura ale x(andri)
dobsa a(nn)o [1]794 die 5 aug(usti), sub cura alexandri dobsa a(nn)o
[…] (hátsó kötéstábla, belül); 7) sigis(mundi) sebess (címlap r.)
Jelzet: E 148

A mű második példánya
Poss.: 1) liber scholae reformatorum Hód-Mező-vásárhelyiensis. sig na -
tum đ. 4ta Julij 1789. per P(aulum) H(almi) (előzéklap r.); 2) sub cura
stephani Pálo anno 1789 (elülső kötéstábla, belül); 3) sub cura Joannis
szántai 1792 a(nno) 23 Februarij (uo.); 4) sub cura thomae dobsa die 1a

aug(usti) 1794 (uo.); sub Cura thomae dobsa ‘794 d. 1a augusti (előzék-
lap r.); 5) sub Cura danielis Maria(…) anno 1796 d(ie) 23 aug(usti) (elő-
zéklap r.); 6) sub Cura Béniamin szőnyi anno 1797 4 august(i) (uo.); 7)
sub cura stephani Borbély 1812 (uo., előzéklap v.)
Jelzet: E 13

A mű harmadik példánya:
Poss.: 1) liber scholae reformatorum Hód-Mező-vásárhelyiensis
signatum d. 4ta Julij 1789. per P(aulum) H(almi) (előzéklap r.); 2) sub Cu -
ra stephani Czapfalvi d. 28a Julij 1799 (elülső kötéstábla, belül); 3) sub cu ra
Paully (…) 1790 (előzéklap r.); 4) sub cura Joanni keresztes 1793/96 (uo.);
5) sub Cura Joannis tőrők anno 1796 die 3 ianuari (uo.); 6) sub Cu ra
samuelis tuba dies 5 iulij 1812 (uo.); sam(uelis) tuba 1812 (címlap r.)
Megj.: a kötetben magyar nyelvű bejegyzések vannak.
Jelzet: H 390

A mű negyedik példánya:
Poss.: 1) liber scholae reformatorum Hód-Mező-vásárhelyiensis signa-
tum d(ie) 4ta Julij 1789 per P(aulum) H(almi) m(anu) p(ro)p(ria) (elő-
zéklap r.); 2) sub cura Michael Banyai (uo.); 3) sub cura Joannis du[…]
(uo.); 4) sub cura Joseph Gyenge (uo.); 5) sub cura Matthiae veress anno
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1797 die 1. septembris (előzéklap v.); 6) sub cura Ben. Mester (uo.); sub
cura Ben. Mester 1812. (hátsó előzéklap v.)
Jelzet: H 390 (duplum)

106. Catechesis Basilensis No. 2. [más kézzel:] non sunt +1
kErEsZtyén catechismus, az-az: a keresztyéni hitnek ágazatira kérdések és
feleletek által való rövid tanitás. Melly a kérdéseknek s feleleteknek summás
értelmekkel, és azokban foglaltatott dolgokat világositó kérdezkedésekkel s
magyarázatokkal, a sz. irásbéli bizonyságoknak egész le-irásával … új for-
mában ki-botsattatott. nyomt. Basileában, im-Hof rodolf János költs. és bet.,
1754. [6], 215, [9], [22–] p. 8° – Petrik i. 402

Megj: a kötetben magyar nyelvű imádságok vannak.
Jelzet: F 544

107. Psalterium majus [más kézzel:] deest No. 1. Eadem editio
[BiBlia. ószövetség. szent dávid királynak és prófétának száz-ötven zsoltá-
ri … 2. kiad. Basilea, im-Hof ny., 1764. 8°] – Petrik v. 63

108. Psalmi Davidis. Fél Soltár. No. 2. Eadem editio
[Fél-Zsoltár. debrecen, városi ny., 1727. 12°] – Petrik v. 151 (további
kiadásai: uo.)

109. Cornelis Nepos [más kézzel:] subst(itutus) Phaedrus No. 2. Etiam
Debreczin(ensis) […]
[nEPos, Cornelius: vitae excellentium imperatorum. debreceni, typ. Civ.,
1737. 18°] – Petrik v. 345 (másik kiadása: 1764: Petrik v. 345)

[PHaEdrus; PuBlilius syrus; Horatius Flaccus, Quintus: Ph.-i augusti
liberti fabularum aesopiarum libri v. accedunt Publii syri Mimi siue senten-
tiae. item: Q. Horatii Flacci liber de arte poetica in usum tironum linguae lati-
nae. debrecini, per steph. Margitai, 1774. [12], 108 p. 16°] – Petrik iii. 87

110. Phaedri Fabulae No. 2. Etiam Debrecinensis
[PHaEdrus; PuBlilius syrus; Horatius Flaccus, Quintus: Ph.-i au -
gusti liberti fabularum aesopiarum libri v. accedunt Publii syri Mimi siue
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sententiae. item: Q. Horatii Flacci liber de arte poetica in usum tironum lin-
guae latinae. debrecini, per steph. Margitai, 1774. [12], 108 p. 16°] – Petrik
iii. 87

111. Catechesis ex editione Debr(ecinensis) No. 1. [más kézzel:] deest
[kErEsZtyén catechismus, az-az: a keresztyéni hitnek ágazatira kérdések
és feleletek által való rövid tanitás. Melly a kérdéseknek s feleleteknek sum-
más értelmekkel, és azokban foglaltatott dolgokat világositó kérdezkedések-
kel s magyarázatokkal, a sz. irásbéli bizonységoknak egész le-irásával; végre
a catechizálásra való hasznos út-mutatással, ez új formában ki-botsattatott.
debreczenben, ny. Margitai istván által, 1771. 6, 284, 22 p. 12° – Petrik i. 402
(másik kiadása: Petrik v. 250)

vagy:

[CatECHisMusi rövid oktatás azoknak számára, akik legelőször akarnak
az úrnak szent vacsorájával élni és azon alkalmatossághoz intéztetett ágenda.
debrecen, Margitai, 1751. 24 p. 12°] – Petrik vii. 98 (másik kiadása: 1765:
Petrik v. 91)

112. Poesis Körösiensis No. 3. editio Posoniensis
[losontZi istván: artis poeticae subsidium, complectens: i. artis poeticae
elementa. ii. Collectionem poematum faciliorum. iii. Collectionem poema-
tum varii generis. iv. Collectionem poematum elegiacorum ex ovidio. v.
Collectionem poematum epicorum. vi. Flores et sententias poetarum. vii.
selectae scholae salernitanae praecepta medica, paribus Hungaricis vertibus
reddita. viii. Pantheum mythicum contractum. in usum tyronum concin-
natum per stephanum losontzy, scholae körösiensis rectorem. Posonii, typ.
Joan. Mich. landerer, 1769. 159 p. 8°] – Petrik ii. 609

113. Grammatica Molnari ex edi(ti)one Debr(ecinensis) I.
[Molnár Gergely: Elementa grammaticae latinae, pro recta scholasticae
juventutis institutione, ex praecipuis grammaticorum praeceptis … contrac-
ta … debreczini, per steph. Margitai, 1765. [4], 204 p. 8°] – Petrik ii. 773
(további kiadásai: Petrik ii. 773, Petrik v. 327, Petrik vii. 339)
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114. Sacra Biblia Hungarica ex edit(ione) Basil(iensi) n. 1.
[BiBlia. szent Biblia, az-az istennek ó és uj testamentumában foglaltatott
egész szentírás. Ford. károli Gáspár. [kiad.] sz[atmárnémeti] P[ap] i[stván]
és t[örök] F[erenc]. Basel, imhoff ny., 1750. [20], 860, 288, [1] p.] – Petrik v.
62 (további kiadásai: Petrik i. 280, Petrik v. 62, Petrik vii. 73)

Anno 1781. Rectore Nicolao Etsedi

115. Francisci Sanctii Minerva. C(larissimus) ac D(octissimus) D(ominus)
Pau lus Toth annis. 77–78. Rector huius Scholae, quum ex oris Hollandicis et
Helveticis redux hanc Scholam visitaret, in testimonium fauoris nuperi dono
eidem obtulit. die 1. Maii Anni Supra Not(ati). Sign(natum) N(icolaius)
E(tsedi) Sch(olae) R(ector) m(anu) p(ro)pria
sánCHEZ de las Brozas, Francisco; sCHoPPE, Caspar; PEriZonius, Ja -
co bus: Francisci sanctii Minerva, sive de causis latinae linguae commenta -
rius … Franequerae, apud leonardum strickerium, 1693. [12], 650, 52, [22]
p. 8° – GBv 

Poss.: liber scholae r(e)f(orma)tae H. M. vásárhely(iensis) ab anno
1781. d(ie) 1. april(is) n. ins. non prius ista deam vidit schola forte Mi -
ne ruam, quam sua Paulus tóth dona tulisset eam. Quem simul Heluetici
nec non Hollandia saluum Pannonico postquam restituere solo: Protinus
antiqui signum dedit ipse fauoris Gratificus, librum hunc reque stylo(ue)
grauem. sign(atum) nicolaus Etsedj. p. t. sch(olae) Eiusdem rector m(a -
nu) p(ro)pria (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: E 460

116. Ciceronis Officia donata per N. D(ominum) Joannem Sarosi, Ciuem ho -
nestissimum ac Compactorem, cum notis J. Minelli, ex editione Lipsiensi, quae
prodiit ex officina Weidmanniana A(nn)o 1751.
[CiCEro, Marcus tullius; GraEvius, Johannes Georgius; MinEll, Jan, il -
lust.: M. t. Ciceronis libri iii de officiis … lipsiae, ex off. Weidmanniana,
1751.] – sWB

117. Biblia Tárháza. nb. Hic Liber emptus est ex pio legato b. m. Viduae Joannis
Tompai, per Cl. ac D. D. Ben(jamin) Szőnyi. Eccl(esiae) huius V. D. M. nec non
V. Tractus B. Seniorem officio, operaque, fama consummatissimum.
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[ostErWald, Friedrich Johann: Biblia tárháza, mellyben az ó és uj testa-
mentom könyveinek és részeinek summái, és azokból való épületes rövid
tanuságok foglaltatnak, a sz. irásnak olvasásáról tanitó elöljáró-beszéddel
együtt … Győrben, nyomt. streibig Gergely János által, 1780. [34], 919, 3 p.;
462 és 1 p. 4°] – Petrik ii. 953

nb. Pro Libris in Rationem orphanorum comparandis, ab Eccle(sia) percepi
Flor. Rh. 2. duos cum 18 decem et octo grossis et 3 (tribus) dnr. hung. A(nn)o
1783. d. 28. Januar(ii) N(icolaus) E(tsedi) m(anu) p(ro)pria

N.B. Libros Sequentes Comparaverat, adhuc tam Cl. ac D. D. Paulus Toth
Rector Scholae huius a(nn)orum 77–78. sine dubio ex Publica Scholae pecunia,
Catalogo vero huic inferuit Nicolaus Etsedj: Rector a(nn)orum 81–82.

118. Ratio Educationis prodiit Vindobonae A(nn)o 1777.
ratio Educationis totiusque rei literariae per regnum Hungariae et Pro -
vincias eidem adnexas. tomus i. vindobonae, typ. Joan. thom. nob. de tratt -
nern, 1777. 496 p. 8° – Petrik iii. 182

Poss.: liber scholae reformatae Hod Mező vasárhelyiensis emtus rectore
Paulo tóth 1777. (előzéklap v.)
Jelzet: C 102

119. Compendium Hungariae Geographicum Matthiae Bel. Posonii et Casso -
viae Anno 1777.
[Bél Mátyás: Compendium Hungariae geographicum, ad exemplar notitiae
Hun gariae novae historico-geographicae M. B., in partes iv. utpote, Hun -
gariam, Cis-danubianam, trans-danubianam, Cis-tibiscanam, et comita-
tus, divisum. Cum 5 mappulis. Editio tertia auctior et correctior. Cum ad -
nexo compendiolo regnorum slavoniae, Croatiae, dalmatiae, Galliciae et
lo domeriae, magnique transilvaniae geographicum … Posonii et Cassoviae,
sumpt. Joan. Mich. landerer, 1777. [14], 312, [48] p.; 176, [30] p. 8°] – Petrik
i. 216

120. Aliud plane simile Exemplar. ibidem et a(nn)o eodem editum, in compactione
lásd az előző tételt!
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121. Compendiolum Geographicum Regnorum Sclavoniae Croatiae Posonii et
Cas soviae editum A(nn)o 1777.
Bél Mátyás: Compendiolum regnorum sclavoniae, Croatiae, dalmatiae, Gal -
liciae, et lodomeriae, magnique principatus transilvaniae geographicum …
Posonii et Cassoviae, sumpt. Joan. Michaelis landerer, 1777. [8], 170, [29] p.
8° – Petrik i. 217

Poss.: liber scholae reformatae Hod Mező vasárhelyiensis emtus rectore
Paulo tóth 1778. (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: i 401

122. Aliud et idem compendiolum etc.
lásd az előző tételt!

123. Elementa Artis Cogitandi. Budae A(nn)o 1778. edita
ElEMEnta artis cogitandi in usum gymnasiorum et grammaticarum scho-
larum per regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas. Budae, typ. re -
giae universitatis, 1778. 86 p. 8° – Petrik i. 598

Poss.: liber scholae reformatae Hod Mező vasarhelyiensis emtus rectore
Paulo tóth 1779. (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: Ca 323

124. ABC Kőnyvetske a Nemzeti Oskoláknak hasznokra. Posonii 1777.
Petrik csak a szlovák nyelvű változatot ismeri ebből az évből: Petrik vii. 443 

125. Faciliora Physicae Elementa. Budae 1778.
HorvátH keresztély János: Faciliora physicae elementa in usum gymnasi-
orum per regnum Hungariae, et Provincias eidem adnexas. Budae, typ. re -
giae universitatis, 1778. [12], 92 p. 8° – Petrik iii. 90

Poss.: liber scholae reformatae Hod Mező vasárhelyiensis emtus rectore
Paulo toth 1778. (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: l 443
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126. Elementa Iuris Naturalis. Budae, 1778.
[PillEr Mátyás: Elementa historiae naturalis in usum scholarum gramma-
ticarum et gymnasiorum per regnum Hungariae et provincias eidem ad -
nexas. Pars 1, complectens regnum animale. Budae, typ. reg. universitatis,
1778. 100 p. 8°] – Petrik v. 390

127. N. B. 13. Catechesis Minor. Nro. 6. Compar. Rectore D(omino) Paulo
Osgyáni. 79 et 80.

Sequentes vero Libros, quia nondum Catalogo inferti fuerant. Inferiam

128. M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolarum Selectarum Exemplaria in Com -
pac tione. No. 4. Debrecini 1767.
[CiCEro, Marcus tullius; sCHrödEr, Johann kaspar, not.: Epistolarum
se lectarum libri tres … addita est vita Ciceronis a dionysio lambino col-
lecta. debrecini, excudit steph. Margitai, 1767. [44], 232, [20] p. 8°] – Petrik
i. 420

129. Magyar Biblia. Komaromi C(sipkés) György forditása. 1685. Esztendőben
[BiBlia. Magyar Biblia avagy az ó és uj testamentom koenyveiből álló tely-
lyes szent irás a magyar nyelven … (leyden, ) 1685. [1719.] (Coll. 1.) – (Coll.
2) szenczi Molnár albert: szent dávid soltári … 8°] – rMk i. 1336

130. Theatrum Poeticum atque Historicum. Jo(hannis) Ravisii Textoris cuius
in fronte, seu in p(agina) ante Titulum, manus Francisci Rakoczy Nomen prop-
rium adscribentis adparet. Basileae 1610. [más kézzel:] deest
[ravisius tEXtor, Johannes: theatrum poeticum atque historicum, sive
officina Jo. ravisii textoris, post Conr. lycosthenis vigilias ad meliorem ordi-
nem redacta, disposita, et innumeris in locis correcta. Cum cornucopiae li -
bel lo. aucta ex natalis Comitis mythologiae libris aliquot, et Geofredi li no -
cerii vivariens. Mythologiae Musarum libello: cum syntagmate de Musis lilii
Gregorii Giraldi Ferrariens … Basileae, typ. Conr. Waldkirchi[i], 1610. [32],
942 p. 8°] – HBZ
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131. Bartholomaei Systema logicum sine tabula
[BartHolinus, Caspar: Casp. Bartholini logica major locupleta, ex aris -
totele, optimis ejus interpretibus, et propijs insuper meditationibus, conti-
nens praecepta, controversias et Praxin, a mendis, quibus variae apud ex teros
editiones scatent, repurgata, atque jussu sereniss. daniae, norwegiae etc. re -
gis edita. Hafniae, apud salomonem sartorium, 1625. 251 p. 8°] – GvB

132. Artis cogitandi Principia. 3.
BrEitinGEr, Johann Jacob: artis cogitandi principia ad mentem recentio-
rum philiosophorum compendio exhibita … debrecini, per Joannem Mar -
gitai, 1742. [16], 136 p. 8° – Petrik i. 341

Poss.: 1) liber scholae H. M. vásárhellyenssis ab anno, 1798/9 (elülső
kötéstábla, belül); 2) sub cura Joann(is) Posta (címlap r.)
Megj: a bejegyzés dátuma ellenére valószínűleg már korábban is a Gim -
názium tulajdona volt.
Jelzet: Ca 428

133. Joh(annis) Gottl(ieb) Heineccii Elementa Philosophiae Rationalis et Mo -
ralis Debr(ecini) 1761. edita
[HEinECCius, Johannes Gottlieb: Jo. Gottl. Heineccii … Elementa philo-
sophiae rationalis et moralis. Ex principiis admodum euidentibus iusto ordi-
ne adornata. accessere historia philosophica et index locupletissimus. Editio
nova emendatior. debrecini, per stephanum Margitai, 1761. Xvi, 352, [22]
p. 8° – Petrik ii. 93

Globus Terraqueus in Cistula colore viridi oblita

Anno 1783. Rectore Andrea Fazekas 
Supra specificatos Libros stitisse R. D. Antecessorem Nicol(aum) Etsedi,

(praeter-quam quod Atlas, atque aliae Mappae Geograph(iae) 
aut detritae sint, aut paucis exceptis, prorsus perierint) recognosco

Andreas Fazekas p. t. Scholae Rector m(anu)p(ropria)
Hic in Museo reperti, necdum Catalogo inferti:

134. Philippi Josephi Holle Mythologia, emta Rectore R. D(omi)no Paulo Toth 1779.
HollE, Philippus Josephus: Philippi Josephi Holle. Mythologia seu fabulo-
sa deorum historia traducta e germanico notis et supplementis illustrata in
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usum regiorum gymnasiorum per regnum Hungariae et Provincias eidem
ad nexas. Budae, typ. regiae universitatis Budensis, 1778. [2], 252 p. 8° – Pet -
rik ii. 143

Poss.: liber scholae reformatae Hod Mező vasárhelyiensis emtus rectore
Paulo tóth 1779. (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: E 468

135. Sebast(iani) Castellionis Dialogi. Liber hic in museo repertus
CastEllio, sebastian: sebastiani Castellionis sacrorum dialogorum libri
quatuor, quos postremo ipse recognouit: argumenta singulis dialogis prae-
posuit, et sententias subiecit, ex quibus pueri discant officium … debrecini,
per Joannem Margitai, 1748. 336, [8] p. 8° – Petrik i. 397

Poss.: 1) liber scholae reform(atae) Hmvásárhelyiensis (előzéklap v.); 2)
Habet hunc librum steph(ani) Jakab a(nn)o 1793dik esztendőben die 13
Maii (uo.); 3) Est […] steph(ani) kő[…]er (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: F 457

136. Emmanuelis Alvari Principia, pariter hic reperta
alvarEZ, Emmanuel: Emmanuelis alvari … Principia, seu grammatica-
rum institutionum, liber primus. Cassoviae, typ. acad. soc. Jesu, 1753. 198 p.
8° – Petrik i. 57

Poss.: liber hic in Museo repertus, esto scholae sign(atum) per a(nd -
ream) F(azekas) rect(or) 1785. (elülső kötéstábla, belül)
kötés. 18. századi félbőr.
Jelzet: E 499

Ex Eleemosyna publica comparatae s(un)t A(nn)o 1783.

137. Mappa Geogr(aphica) Universalis Europae, in maxima forma curante
Hasio, adhuc sine tendicula
[HasE, Johann Matthias: Europa, secundum legitimas projectionis stereo -
graphicae regulas et juxta recentissimas observationes aeque ac relationes ad -
hibitis quoque veterum monumentorum subsidiis … [norimb.], Homan nia -
ni Heredes, 1743.] – sWB
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138. Mappa Geogr(aphica) Hungariae, in maxima forma. Homanni, itidem si -
ne tendicula. Hac duae Mappae constant. 3. R. Fl.
[HoMannus, Johann Baptist: regnorum Hungariae, dalmatiae, Croatiae,
scla voniae, Bosniae et serviae cum principatu transylvaniae maximaque
parte valachiae nova et exacta tabula ex arcetypo Mülleriano desumta viis-
que veredariis ac novissimae pacis Passarovicensis confiniis aucta. nürnberg,
s. a.] – Petrik ii. 146

Anno 1785. Rectore Paulo Halmi
R. D. Antecessor Andreas Fazekas Libros, quorum nomina hucusque 

adscripta sunt, integre tradidit. Insuper vero pio in hanc Scholam 
amore Catalogum praespecificatum his Libris auxit

139. Lucii Annaei Flori Rerum Romanarum Libris IV. Bassani 1738.
Florus, lucius annaeus; Pontanus, Johann isaac, not.: lucii annaei
Flori rerum romanorum libri quatuor. Ex museo Joh. isacii Pontani acce-
dunt breves ejusdem notae, atque observata praesertim politica … Bassani,
ex typ. Jo. antonii remondini, 1738. 212 p. 12° – iCCu 

Poss.: 1) Ex obladiae Fratris sui (…) ludovici (…) (elülső kötéstábla, be -
lül); 2) dono in usus scholae r(e)f(orma)tae H. M. vásárhelly 1785 and -
(reae) Fazekas p. t. rect(or) (uo.)
Jelzet: E 352

140. Publii Virgilii Maronis Operibus Tyrnaviae, 1719.
[vErGilius Maro, Publius: virgilii Maronis, Publii, opera in scholis so -
cietatis Jesu praelegi solita. tyrnaviae, typ. academicis, per Frid. Gall, 1719.
368 p. 8°] – Petrik iii. 794

141. Christ(ophori) Cellarii Grammatica Latina Claudiopoli, 1775.
[CEllarius, Christophorus: Grammatica latina, linguae hungaricae acco-
modata. Editio secunda. Claudiopoli, typ. Collegii reform., 1775. 315 p. 8°] –
Petrik i. 405

142. Hieronymi Freyeri Oratoria Debrecini 1752. editis, quos etiam cum grati-
arum actione recepi Paulus Halmi p(ro) n(unc) Rector m(anu)pr(op)ria
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[FrEyEr, Hieromymus: Hieronymi Freyeri. oratoria in tabulas compendia-
rias redacta et ad usum iuventutis scholasticae accomodata. Editio nova.
deb recini, per Joannem Margitai, 1752. 80 p.] 4° – Petrik i. 828

Ex Eleemosyna publica comparati sunt sequ(entes:)

143. Eutropius cum Metaphrasi Graeca Paeanii
[EutroPius, Flavius; CEllarius, Christoph, not.: Fl. Eutropii brevia rium
romanae historiae ad valentem augustum, ab urbe condita ad illius us que et
frat ris valentiniani tempora deductum cum metaphrasi graeca paeanii … deb -
recini, excud. stephanus Margitai, 1777. [36], 329, [122] p. 8°] – Petrik i. 718

144. P(ublii) Ovidii Elegiae Tristium L. V.
[ovidius naso, Publius; Pontanus, Jacobus, comm.: Publii ovidii nasonis
elegiae tristium libri v. … tyrnaviae, typ. academicis per Frid. Gall, 1731.
[6], 304, [38] p. 12°] – Petrik ii. 956

145. Atlas Homannianus
Johann Baptist Homann munkája, de sem a mű, sem annak kiadása nem azo-
nosítható.

146. Calligraphia
[(?)staEPs, Johann Friedrich, ed.: Calligraphia in usum iuventutis accom-
modata, das ist: nützliche schul-vorschriften. leipzig, s. typ., [ca. 1750.] [56]
p.] – sWB

Anno 1787. die 4. Maii Libros, qui reperti sunt bibliothecae Scholae huius, in -
tegre transmisit, in manus mea. Antecessor meus R. D. Paulus Halmi. Quorum
recognosco Steph(anus) Segesvari p. t. Scholae Rector. m(anu) p(ropria)

Libri Scholae Ref(ormatae) H. M. Vásárhelyiensis, A(nn)o 1791.
Post obitum C. D. Pauli Halmi, a Professore Joane Dávidházi, in Museo

reperti, et ab eo tempore sumtu publico comparate

147. 4. Biblia Sacra Hung(arica) Diversae Editionis
lásd az 1, 77, 104, 114. tételt!
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148. 1. Házi Kints. Sthelin(!) Kristof Magyarúl
lásd a 45. tételt!

149. 1. Biblia Tárházi Ostervald Fridrich Németi Sam(uel) Forditása
lásd a 117. tételt!

150. 1. Suetonius, de XII. Imperat(oris) cum adnotat(ionibus) Izaci Casauboni,
edit(us) 1611.
lásd a 92. tételt! 

151. 1. Ratio Educationis, Tom. I. Vindobonae, 1777.
lásd a 118. tételt!

152. 1. Henrici Smetii Prosodia, Francfurti, 1647. in 8°
lásd a 94. tételt!

153. 3. P(ublii) Virgilii Maronis Opera, Notis Patris Car(oli) Ruaei Tyrnaviae
1760.
lásd a 80. tételt!

154. 1. Pasoris Lexicon Graecum in Nov(um) Test(amentum) in octavo et 12.
lásd a 29. tételt!

155. 2. Compendium Hungariae a Matth(iae) Bél conser(tum) edit(um)
A(nno) 1777.
lásd a 119–120. tételt!

156. 3. Geographia Joannis Szászki, edit(a) A(nno) 1748.
lásd a 17, 66–67. tételt!

157. 1. Franc(isci) Sanctii Minerva, A(nno) 1693. Franequerae
lásd a 115. tételt!

158. 2. Compendiolum Regnor(um) Sclavon(iae), Croat(iae), Galliae, Tran sil -
(va niae) A(nn)o 1777.
lásd a 121–122. tételt!
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159. 11. Justini Historiae, Debrecin(i) A(nn)o 1769.
lásd a 68–70. tételt!

160. 1. Introductio ad Philosoph(iam) Steph(ani) Hatvani A(nn)o 1757.
lásd a 21. tételt!

161. 1. De officiis. M(arci) T(ullii) Ciceronis libri. edit. Joan(nis) Minellii. Lip -
siae, 1751.
lásd a 116. tételt! Ezt a tételt 1796-ban húzták át, az ellenőrzéskor nem volt
meg, vö.: 254. tétel.

162. 1. Joannis Knolli. Vocabularium Biblicum Novi Test(amenti) Lips(iae)
1745.
lásd a 101. tételt!

163. 2. Magyar Ujj Testamentomi Sz(ent) Irás. Debrecenben A(nn)o 1749.
lásd a 34. tételt!

164. 2. Heinecci Fundamenta. Stili Cultioris
lásd a 14–15. tételt!

165. 1. Quinti Curtii Historiae de rebus Alex(andri) M(agni) edit(ae) 1745.
lásd a 25. tételt! Ezt a tételt 1796-ban húzták át, az ellenőrzéskor nem volt
meg, vö.: 255. tétel.

166. 3. P(ublii) Ovidii Nasonis Elegiarum Libri, de Tristibus et Ponto, Tyr na viae
lásd a 78, 79, 144. tételt!

167. 1. Mythologia, seu fabulosa Historia Deo(rum). Budae A(nn)o 1778. in 8°
lásd a 134. tételt!

168. 1. Faciliora Physicae elementa Budae. 1778. in 8°
lásd a 125. tételt!

169. 1. Caii Crispi Sallustii Opera Lips(iae) A(nn)o 1754.
lásd a 89. tételt!
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170. 1. Logicae Systema Auctore Henrico Joanne Alstedi Herborn(ae) 1614.
lásd a 7. tételt!

171. 2. Mulató Mesék Pétzeli Józsefé Győrben 1789.
Petrik nem ismeri ezt a kiadást.

172. 2. Curcellaei Nov(um) Test(amentum) Graecum edit(um) A(nn)o 1699. in 8°
lásd a 28. tételt!

173. 1. Nov(um) Test(amentum) Graecum, a Joanne Leusden edit(um) Amste -
la d(ami) 1718. cum versione Ariae Montani
lásd a 36. tételt! az 1718-as évszám valószínűleg elírás.

174. 2. M. Frider(ici) Cristoph(ori) Baumeisteri Logica Vittembergae
lásd a 73. tételt!

175. 1. Metaphysica Baumeisteri Vittemberg. 1749. in 8°
lásd a 32. tételt! a túri dániel rektorsága alatt beszerzett példány 1743-ban
jelent meg.

176. 1. Artis Cogitandi Elementa Budae 1778. in 8°
lásd a 123. tételt!

177. 2. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico, Dilingae. 1654. et Patavii
lásd a 91. tételt!

178. 1. Tursellinus Horat(ius) de Particulis Patavii. 1758. in 12
lásd az 59. tételt!

179. 1. Hist(oria) Lucii Annaei Flori Rerum Romanar(um) Bassani 1738. 
in 12.
lásd a 139. tételt!

180. 1. Hieronymy Freyeri Oratoria edit(a) Debrecin(i) 1767. in 4°
lásd a 43. tételt!
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181. 1. Cl(arissimi) Steph(ani) Tőke Physica edit(a) Cibin(ii) 1736. in 8°
lásd a 38. tételt!

182. 6. Epistolae Ciceronis Selectae Debrecin(i) 1767. in 8°
lásd a 128. tételt!

183. 1. Epistolae Ciceronis universae in 12
lásd a 90. tételt!

184. 4. Epistolae Ciceronis ad familiarum in usum Delphin(orum) Tyrnaviae
A(nn)o 1756.
lásd a 33, 47, 48, 75. tételt!

185. 1. Orationes Ciceronis Selectae, cum notis Christoph(ori) Vahl. Tyrnaviae
edit(ae) 1754. in 8° Tom. 3.
lásd a 20. tételt!

186. 3. Orationes Selectae Ciceronis Debrecini 2. et una Jenae, una Debreciense
compactae sunt Epistolae selectae No. 1.
lásd a 19, 62–65. tételt!

187. 1. Eutropii Historiae Romanae Hafniae 1738. in 8°
lásd a 103. tételt!

188. 1. Caspari Bartholini Logica Hafniae 1725(!) in 8°
lásd a 11, 131. tételt!

189. 1. Eutropii Historiae, cum Metaphrasi Graeca. Debrecini A(nn)o 1778. 
in 8°
lásd a 143. tételt! Elírás az 1778-as évszám.

190. 2. Marothi György Arithmetica Magyarul Debreczenbe A(nn)o 1763. in 8°
et 1. in 12°
lásd a 46, 55. tételt!
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191. 3. Nieuporti explica(ti)o Rituum Romanarum Budissae A(nn)o 1760. 
in 8°
lásd a 52, 53. tételt!

192. 4. Ioan(nis) Heineccii element(a) Philosoph(iae) Rationalis
lásd a 18, 58, 71, 133. tételt!

193. 3. Artis Cogitandi Principia Breitingeri. Debreci(ni) A(nn)o 1742. in 12°
lásd a 87, 132. tételt!

194. 3. Steph(ani) Losontzi artis Poeticae Subsid. Poson. 1769. in 8°
lásd a 112. tételt!

195. 1. Seb(astiani) Castellionis Dialogi. Debrecin(i) A(nn)o 1766. in 8°
lásd a 263. tételt!

196. 4. Basileai Nagy Káté A(nno) 1756.
lásd a 106. tételt! az 1756-os évszám valószínűleg elírás (1754).

197. 4. Hűbneri Historiae Biblicae Hungaricae
lásd a 103. tételt!
HÜBnEr János: száz és négy válogatott bibliabéli historiák, amellyeket az ó
és új testamentomi szent írásokból a gyengéknek kedvekért öszve-szedett
Hüb ner János. Pozsonyban és Pesten, Füskúti landerer Mihály költs. és bet.,
1791. [14], 496 p. 8° – Petrik ii. 193

Poss.: 1) Possessor huius libri Michaelis Csengeri. a(nn)o 1793. die 14.
apr(ilis) Comparista (előzéklap r.); 2) scholae ref(ormatae) H. M. vá sár -
helyiensis est hic liber (uo.); liber scholae refor(matae) H. M. vásár -
helyiensis sig(natum) die 16. apr(ilis) 1793. per Joh(annem) dávidházi
Professorem m(anu) p(ro)pria (elülső kötéstábla, belül); 3) sub cura Ca -
roli dobai a(nno) 1800 d(ie) 14. dec(embris) (hátsó előzéklap v.)
Jelzet: F 580

198. 6. Cellarii liber memorialis. Debrecin(i) Ex his unus detritus
lásd a 269. tételt!
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[CEllarius, Christophorus: latinitatis probatae et exercitatae liber memo-
ralis sub quolibet primitivo derivata singula memoriae juvandae caussa ex -
po nens. Cum interpretatione hungarica. recusus debrecini, per Georg. kál -
lai, 1754. [2], 356, 167 p. 8°] – Petrik i. 404

199. 2. Principia Sermonis Graeci Velleriana Tigur(ini) 1751 et 1754.
lásd a 37, 42. tételt!

200. 2. Harmonicus Könyv Marothi György editioja
[BiBlia. szent dávid, soltárjai. Mellyek a frantzia nóták szerént magyar ver-
sekbe foglaltattak szentzi Molnár albert által. Most pedig a harmóniás ének-
lést szeretőknek kedvekért, négyes nótákkal, ugymint tenorral, bassussal, dis-
cantussal és altussal, a német és frantzia példák és a spetha andrás deák
sóltárja szerént, ki adattattak; néhai próf. Maróthi György ur az éneklés mes-
terségéről való rövid tanításával és némelly más énekeknek nótájokkal
együtt. debreczenben, Margitai istván által, 1774. 5, 408 és 20 p. 8°] – Petrik
i. 503 

201. 2. Fél Soltár
lásd a 108. tételt!

202. 2. Plinii Panegűricus Debrecini 1756. in 12
lásd a 27. tételt!

203. 1. Ovidii Nasonis Elegiae. Trist(ium) et de Pont(o) Cassoviae A(nn)o 1719.
lásd a 98. tételt!

204. 1. Elementa Iuris Naturalis. Budae. 1778. in 8°
lásd a 126. tételt!

205. 1. Cornelius Nepos Lipsiae A(nn)o 1733. in 12
lásd a 26, 51. tételt! (1737)

206. 1. Cornelius Nepos Debrecini A(nn)o 1780. in 12
lásd a 109. tételt!
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207. 1. Phaedri Fabulae Debrecini A(nn)o 1775. in 12
lásd a 110. tételt! (1774)

208. 15. Normales Libri pro lingua Germanica, sub titulo, Zweiter Theil des Le -
se buches zum gebrauche National Schulen Ofenn. 1788.
ZWEitEr theil des lesebuches zum Gebrauche der nazionalschulen in kö -
nigreich ungarn, und dessen kronländern auf dem lande. ofen, gedrucht
mit königl. universitätsschriften, 1788. [4] 187 p. 8° – Petrik ii. 583

Poss.: 1) st(ephanus) P. (elülső kötéstábla, belül); 2) liber scholae r(e) -
f(or ma)tae H M vásárhelyiensis (uo.)
Jelzet: H 305

209. 13. Gregorii Molnar Grammatica. Debrecini
lásd a 61, 223. tételt!

210. 2. ABC Könyvetske a Nemzeti Iskolának
lásd a 124. tételt!

211. 1. Historia Poetica, Gautruche Tyrnaviae A(nn)o 1757. in 12
lásd a 95. tételt!

212. 6. Cellarii Grammatica Debrecini 1781.
[CEllarius, Christophorus: Grammatica latina, linguae hungaricae acco-
modata. debrecini, typ. Margitai, 1781. [2], 315, [3] p. 8°] – Petrik i. 405

213. 1. Gerardi Ioan(nis) Vossii Rhetorica Lipsiae 1674. in 8°
lásd a 4. tételt!

214. 2. Gróf Károlyi Ferencz frantzból forditot Biblia béli Historiája Nagy
Károlyba A(nn)o 1758. alter detristissimus
lásd az 50. tételt!

215. 1. Fortunati Crelii Logica Heidelberg(ae) 1595. in 8°
lásd az 5. tételt!
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216. 1. Szentek Hegedűje Kolosvár 1762.
lásd a 97. tételt!

217. 1. Ex Cornelio Nepote Excerpta vocabula et Phr(as)es cum interpreta tione
germanica in 8°
lásd a 3. tételt!

218. 1. Ioan(nis) Magiri Physiologia Francfurti A(nn)o 1613[1612!]. in 8°
lásd a 6. tételt!

219. 1. De duabus Quaestionibus, grauissimis Tiguri 1584. auctore Beumlero
lásd a 12. tételt!

220. 1. In museo reperta Cebetis Tabula. Debrecini. 1744. in 12
CEBEtis thebani tabula. isocratis paraenesis, et phythagorae aurea carmina
in usum studiosae juventutis graece et latine edita. debrecini, per Joannem
Margitai, 1744. [2], 6, 51, 52 p. 8° – Petrik i. 404

Poss.: 1. Est (…) ab a(nn)o 1781 Compl. debrec. (címlap r.); Est Pauli
vig, Compl. debret(ini) a(nn)o 1781. (9. p.); 2) liber scholae ref(orma-
tae) Hód Mező vásárhelyiensis (elülső kötéstábla, belül); Hic liber in Mu -
seo repertus, esto scholae sig(natum) d(ie) 1a apr(ilis) 1791. per Joan -
(nem) dávidházi scholae ref(ormatae) rectorem et Professorem (uo.)
Jelzet: E 509

221. 1. Pariter repertus Sz(ent) Heortocrates, auctor Petr(us) Bod. Posonii 1786.
in 8°
[Bod Péter: szent Heortokrates. avagy a keresztyének között elő-forduló in -
nepeknek és a rendes kalendáriumban fel-jegyeztetett szenteknek rövid his-
toriájok, melly a szava bé-vehető hiteles irókból egybeszedegetett és magyar-
ra fordíttatván közönséges haszonra intéztetett, egy bujdosó magyar által.
Po zsonyban, véber és korabynsky, 1786. [12], 187, 6 p. 8°] – Petrik i. 306

222. 1. Enchiridion Sacrum Graece. Tyrnaviae 1771. in 8°
EisEnPEitl, Matthaeus: Enchiridion sacrum ex scriptura et Patribus pro
linguae graecae candidatis. tyrnaviae, typ. Collegii academici soc. Jesu, 1771.
192 p. 8° – Petrik i. 592
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Poss.: 1) steph(ani) Mihálkovits (címlap r.); 2) liber scholae ref(ormatae)
vasarhelyiensis (uo.)
Megj.: francia nyelvű diákbejegyzések.
Jelzet: F 513

223. 1. Paulini a S. Joseph Lucensis Orationes. Budae 1746. in 8°
Paulinus a s. Bartolomeo: Paulini a s. Josepho lucensis cler. reg. scho la -
rum piarum et in archigymnasio romanae sapientiae publici eloquentiae
pro fessoris orationes habitae in eodem archygimnasio … recensuit praefatus
est ac programma de caussis corruptae hoc aevo eloquentiae romanae ad jecit
Joannes Erhardus kappius … Budae, typ. veronicae nottensteinin, vi duae,
1746. Xlviii, 330, [8] p. 8° – Petrik iii. 57

Poss.: 1) Hunc libr(or)um amore ac favore sincero ac perpetuo in scholam
hanc ductus animatusque Generosus dominus Franciscus szilágyi, inter
ceteros quos huic scholae obtulit libros, donare dignatus est: nunc vero
nova hac vete ornandum curavit filius ejusdem viri (…)tati, qui et signa-
vit d. 2a Maii 1795. stephanus szilágyi p. t. scholae rector et Professor
(elülső kötéstábla, belül); 2) liber scholae vasarhelyiensis (címlap r.); li -
ber scholae H. M. vásárhelyiensis (b4 v.)
Jelzet: E 507

224. 1. Prima Legendi elementa. Poson(ii) A(nn)o 1785. in 8°
Petrik nem ismeri ezt a kiadást.

225. 1. Gramm(atica) latina in usum Gymnasii Bethlenianiani. Cibini A(nn)o
1744. in 8°
lásd a 44. tételt!

226. 1. Emmanuelis Aluari Principia Gramm(atica) Cassovi(ae) 1753. in 8°
lásd a 136. tételt!

227. 1. Primiti Vocabula e libro memoriali Cellarii cum interpretatione Hun -
g(a rica), Germanica et Schlavica. Posonii A(nn)o 1779.
[CEllarius, Christophorus; Bél Mátyás: Primitiva latina ex libro memo-
riali Chr. C., quem Mathias Belius, et latinis vocabulis auxit et interpretatio-
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ne hungarica atque bohemica locupletavit; addito simul substantivit genere;
verbis, casu, quem regunt, a vernacula linguae diverso … Posonii, typ. J. M.
landerer, 1779. 183, 3 p. 8°] – Petrik i. 405

228. 3. Colloquia Langii. Debreci(ni) 1772. in 8°. semi detriti
[lanGius, Joachim: Colloquia latina, tenerae puerorum aetati prae aliis
con venientia, una cum praemisso tirocinio paradigmatico, in usum tironum
lingvae separatim edita. debrecini, Margitai, 1772. 77 p.] – Petrik v. 284 

229. 1. Christoph(ori) Cellarii Antiquitates Romanae. Colocae 1775. in 8°
[CEllarius, Christophorus: Cellarii Christophori breviarium antiquita-
tum romanorum in usum scholarum. Colocae, [typ. scholarum piarum],
1775. 170 p.] – Petrik v. 92

230. 1. Ur Napi Bizonyitás Kaprinai István Jésuita. Kassán 1755.
[kaPrinai istván: úr-napi bizonyitás, mellyet a szent irasból, régi szent
atyák ból egy-házi históriákból fel-tett jegyzéseket irtt. kassán, nyomt. az
akad. J. t. coll. betűivel, 1755. [8], 98, [4] p. 8°] – Petrik ii. 326

231. 1. Ioan(nis) Maccovii Metaphysica in 12. detri(tus)
[MaCCovius, Johannes: Metaphysica, ad usum quaestionum in philoso -
phia ac theologia adornata et applicata …] – a kiadás azonosítása nem lehet-
séges.

232. 1. De Barbarismis Cristoph(ori) Cellarii. liber detritus in 12
lásd az 57. tételt!

233. 1. Logica. Barthol(omaei) Keccermanni. 1602. in 8° detritus
[kECkErMann, Bartholomeus: systema logicae, tribus libris adornatum,
pleniore praeceptorum methodo, et commentariis scriptis ad praeceptorum
illustrationem … Hanoviae, apud Guilielmum antonium, 1602. [30], 598,
[50] p. 8°] – GBv

234. (22. Libri Scholare infirmarum classium diversi argumenti. Detritissimi)
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235. 1. Losontzi István Kőrőssi Professor Vallás Tüköre. manu scrip(tum)
losonCZi H. istván: a keresztyén vallásnak tüköre. Mellyben az igasság
elő adattatik, fontos okokkal meg erősíttetik, a nehézségek alól fel szabadítta-
tik az igasságot tanúlni kívánó gyengéknek hasznokra. lossontzi H. istván
kő rősi Professor által. kézirat.

Poss.: liber scholae ref(ormatae) H. Mvasárhelyiensis (elülső kötéstábla,
belül)
Jelzet: F 521

236. (5. Libri manu scripti diversae staturae et materiae, antiquitatem redo-
lentes)

237. 1. Calligraphia cupro impressa

238. (1. Litterae normales figura trabali characteribus Germanicis et Latinis,
quatuor plagulis chartae impressae)

239. (2. Atlas Hommanianus, maximam partem detritus, impositis aliquot
tabulis pariter fere detritis, variorum Regnorum Generalibus et Specialibus)
lásd a 145. tételt!

240. 2. Diaria pro inscribendis funeribus comparata. A(nn)o 1767. et alter
A(nn)o 1777. incipiens

1. Globus Terraqueus cistulae coloris viridis inclusus
vö.: 133. tétel után!

241. (1. Schema materiale cartaceu fundamentis Trigonometriae Sphaericae
ex plicandis, inferuiens)

242. 1. Liber Antiquus Subscriptionalis, variis refertus rebus. np. Legibus Scho -
lasticis, Studiosorum Scholae Alumnorum iam Subscriptorum nominibus ab
A(nn)o 1724. Item Serie et Catalogo Librorum Scholae, nec non documentis
notabilioribus varii generis chartalis diversae statutae et formae inscriptis.
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Libri Anno 1791. 1792. 1793. Comparati Professore Joanne Dávidházi

243. 6. Principia Sermonis Graeci Valleriana. Turici 1784. in 8°
HirZEl, Johann H.: Principia sermonis graeci juxta methodum recentio-
rum quae vulgo Welleriana dicitur, et ab universis fere literatae Europae
scholarum Magistris ob maxima in docendo discendove commoda, docta
conspiratione dudum est recepta, ac nunc denuo in usum studiosae Ju ven -
tutis edita. accedit specimen syntaxeos nova arte ad Principia sanctiana
com positae. Editio nova. turici, ex officina orell, Gessner, Fuessli et socc.
1784. 210 p. 8° – BvB

Poss.: 1): liber scholae ref(ormatae) Hód-Mező vásárhelyiensis. sig na -
tum a(nno) 10. Junij 1792. per J(oannem) d(ávidházi) m(anu) p(ro)pria;
n(ume)ro 3tio (elülső kötéstábla, belül); 2) k. F. l. i. mp. (uo.); 3) Curat
Matthias veress ‘797. d(ie) 9 decembris (előzéklap r.)
Jelzet: d 99

A másik példány leírása:
Poss.: liber scholae ref(ormatae) Hód-Mező vásárhelyiensis. sig(natum)
a(nno) 10. Junij 1792. per J(oannem) d(ávidházi); n(ume)ro 1.; s. C. d.
M. (elülső kötéstábla, belül)
Jelzet: d 4

244. 6. Kőrössi Poesis Cl(arissimi) Steph(ani) Lossontzi. Posonii 1784. in 8°
[losontZi istván: artis poeticae subsidium, complectens i. artis poeticae
elementa. ii. Collectionem poematum faciliorum. iii. Collectionem poema-
tum varii generis. iv. Collectionem poematum elegiacorum ex ovidio. v. Col -
lectionem poematum epicorum. vi. Flores et sententias poetarum. vii. selecta
scholae salernitanae praecepta medica paribus hungaricis versibus reddita.
viii. Pantheum mythicum contractum, – in usum tyronum concinnatum.
Posonii, sumpt. Joannis Michaelis landerer, 1784. 144 p. 8°] – Petrik ii. 609

245. 3. Oratoria Hyeronim(i) Freyeri Debrecini 1777. in 4°
[FrEyEr, Hieronymus: oratoria in tabulas compendiarias redacta et ad
usum iuventutis scholasticae accomodata(!) Ed. nova. debrecini, typ. Mar -
gitai, 1777. 80 p.] – Petrik v. 159
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246. 1. Cristop(hori) Cellarii Liber Memorialis Debrecin(i) 1780. in 8°
[CEllarius, Christophorus: latinitatis probatae et exercitae liber memo -
rialis, sub quolibet primitivo derivata singula memoriae iuvandae caussa ex -
ponens, cum interpretatione Hungarica, recusus. debrecini, typ. Margitai,
1780. 354, 188 p.] – Petrik v. 92

247. 1. Drelincourt Halál félelmei ellen. Posonban 1775. in 8°
drElinCourt, Charles; aranka György, transl.: a keresztyén léleknek
halál félelmei ellen való orvosságai, némelly bóldog ki-múlásra való szüksé-
ges készületekkel … Pozsonyban, landerer Mihály költs., bet., 1775. 371, [3]
p. (Coll. 1.) – (Coll. 2.) drElinCourt, Charles; aranka György, transl.:
a keresztyén léleknek halál félelmei ellen való orvosságai, némelly bóldog ki-
múlásra való szükséges készületekkel … Második darab. Pozsonyban, lan -
derer Mihály költs., bet., [1775.] 454 p. 8° – Petrik i. 566

Poss.: liber scholae reformatae Hód Mező vasárhelyiensis sig(natum)
d(ie) 29. Junij 1793. per Joannem dávidházi p. t. scholae rectorem et
P(ro) fessorem (előzéklap v.)
Jelzet: F 185

248. 1. Burkett Vilhelm Jakab és Péter Apost. Levelei Magyarázattya. 1792
Ezt a tételt 1796-ban törölték, az ellenőrzéskor nem volt meg. vö.: 260. tétel.

249. 1. Braktonnak a Religiokrol Historiai Lexicon. Komarom 1793. három
különös darabba. Tiszteletes tudós Kiss András Uram ajándékozta [más kéz-
zel:] Tiszteletes Tudos Kiss András Uram ajándékozta.
[BrouGtHon, thomas; MindsZEnti sámuel, transl.: Brougthonnak a
re ligióról való históriai lexikona, a mellyben a világ kezdetétől fogva a mai
időig a pogányoknak, zsidóknak, keresztyéneknek, mahummedánoknak tu -
do mányok, isteni tiszteletek, ceremoniájik, szokásaik, hellyeik, irásaik, azok-
nak történeteikkel együtt, a leg jobb irókból elő-adattatnak … 3 rész. ko -
máromban, Weber simon Péter bet., 1792–1793. 16, 628, 8, 605, 440 p. 8°] –
Petrik i. 346

250. 14. Phaedri Fabulae Aesopae a Cl. St(ephano) Marton Professore Papensi
in usum Scholarum adornatae Jaurini A(nn)o 1793. in 8°
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[PHaEdrus; Márton istván, ed.: Phaedri aug. liberti fabulae aesopeae
imitationibus hungaricis universis grammatices et quibusdam rhetorices ac
poetices praeceptis item lexico latino-hungarico adornatae … Jaurini, typ.
Jos. streibig, 1793. XX, 520, [4] p. 8°] – Petrik iii. 88

251. 5. Langii Colloquia ab eodem Cl. Viro edita Jaurini 1792. in 8°
[lanGius, Joachim; Márton istván, ed.: langii colloquia imitationibus
hungaricis lexico latino-hungarico brevique grammatica adornata in usum
Gym nasii reformatorum Papensis … Jaurini, typ. Josephi streibig, 1792.
[16], 184 p. 8°] – Petrik vii. 296

252. 3. Hübneri Bibliabéli O és Ujj Test(amentum) Magyar Historia. Poson(ii)
1791. in 8°
HÜBnEr János: száz és négy válogatott bibliabéli historiák, a mellyeket az ó
és új testamentomi szent írásokból a gyengéknek kedvekért öszve-szedett
Hübner János. Pozsonyban és Pesten, Füskúti landerer Mihály költs. és bet.,
1791. [14], 496 p. 8° – Petrik ii. 193

Poss.: 1) Possessor huius libri Michael Csengeri a(nn)o 1793. die 14. ap -
r(ilis) Comparista scholae ref(ormatae) H. M. vásárhelyiensis (…) hic li -
ber (előzéklap r.); 2) liber scholae refor(matae) H. M. vásárhelyiensis 16.
ápr(ilis) 1793. per Joh(annem) dávidházi (elülső kötéstábla, belül); 3)
sub cura Caroli dobai a(nno) 1.800 d(ie) 14. dec(embris) (hátsó előzék-
lap v.)
Jelzet: F 580

253. 5. Tabula Geographica Europae universalis, emta ex publica Elemosyna,
sub ducto linteo(?) et margine, cui expansa est, ligneo, artificiose sculpto (…)

(1. Tympanum publico sumtu a discipulis Scholam frequentatibus, collat. com-
paratum Rh. flo. 6.)

Hos libros hic loci specificatos a Cl. D(omi)no Praedecessore meo Joanne Dá -
vidházi hoc ordine mihi traditos integre percepisse testor Stephanus Szilágyi p.
t. Rector et Professor m(anu)p(rop)ria
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Az 1796. Die 25. Apr(ilis) Inventaltatvan a fenn specificált könyvek 
nem találtattak ezek:

254. Sub No. 15. De officiis M(arci) T(ullii) Ciceronis 1 darab
lásd a 161. tételt!

255. Sub 19. Q(uinti) Curtii Historiae 1 darab
lásd a 25, 165. tételt!

256. Sub 51. Hübner Historia 1 darab
lásd a 197. tételt!

257. Sub 54. Harmonias Könyv 1 darab – inventus
lásd a 200. tételt!

258. Sub 86. De Barbarismis Cellar(ii) 1 darab – inventus
lásd a 57, 232. tételt!

259. Sub 88. Libri Scholares 3 darab
lásd a 234. tételt!

260. Sub 103. Burkitt 1 darab
lásd a 248. tételt!

261. 106. Colloquia Langii 1 darab
lásd a 251. tételt!

Eadem die accedáltak:

262. 6. Basileai Káté
[keresztyén catechismus, az-az: a keresztyéni hitnek ágazatira kérdések és fe -
le letek által való rövid tanitás. Melly a kérdéseknek s feleleteknek summás
értelmekkel, és azokban foglaltatott dolgokat világositó kérdezkedésekkel s
ma gyarázatokkal, a sz. irásbéli bizonysagoknak egész le-irásával; végre a ca -
te chizálásra való hasznos út-mutatással, ez új formában ki-botsattatott.
nyomt. Basileában, im-Hof rodolf János költs. és bet., 1754. [6], 215, 9, [24]
p. 8°] – Petrik i. 402 (további kiadásai: Petrik i. 402, Petrik vii. 261)

82 a tisZántúli rEForMátus iskolák 



263. 3. Cellarii Grammatica
[CEllarius, Christophorus: Grammatica latina, linguae hungaricae acco-
modata … ] – a 18. században többször is kiadták. vö.: Petrik i. 405, Petrik
v. 92, Petrik vii. 98

264. 1. Minucii Felicis Octavius
[MinuCius FEliX, Marcus octavius] – feloldása nem lehetséges.

Sign(atum) A(nno) Die ut Supra Per Mih(aelem) Füleki m(anu) pr(opria)

Anno 1796 Professore Stephano Szilágyi libris Scholae 
accesserunt sequentes

265. 1. C. Plinii Panegyricus Debrec(ini) 1750. in 12° Donum a Domino Mi -
chaelis Rákosi, civis honestissimi
Petrik nem ismeri ezt a kiadást.

266. 1. Joan(nis) Hübneri Hist(oria) S(acra) latina Poson(ii) in 8° Donum G(e -
ne)rosi D(omi)ni Michaelis Rákosi Civis honestissimi
HÜBnEr, Johannes: Johannis Hübneri, centum quatuor Historiae sacrae,
e sac ris litteris collectae puerorumque captui accomodatae. Posonii, sumpt.
Joannis Michaelis landerer, s. a. [8], 388, [4] p. 8° – Petrik ii. 193

Poss.: 1) stephanus v. komaromi habet. Comp. H. M. vasarhellyini 1773.
1a decemb(ris) (előzéklap r.); 2) verisimus huius libri Possessor est
Michael rákos Comp. H M vásárhelyini an(n)o 1778 die 6ta aprilis; 3)
Hunc librum Generosus dominus Michael rákos, zelanti in hanc scho -
lam animo ductus dono offere usibus publicis dignatus est: quem q(ue)
summa cum gratiarum actione accipienda libris scholae adnumeravit die
7a Jan(uarii) 1796. stephanus szilágyi e. t. Professor m(anu) p(ro)p(ria)
(elülső kötéstábla, belül); 4) liber Petri szigeti )( 2 p.
Jelzet: F 527 (ezen a jelzeten még egy példány van)

267. 1. S(ebastiani) Castellionis Dialogi. Debr(ecini) 1766. in 8° Donum eius-
dem viri G(ene)rosi Michaelis Rákosi
CastEllio, sebastian: sebastiani Castellionis sacrorum dialogorum libri
quatuor, quos postremo ipse recognovit. argumenta singulis dialogis prae-
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posuit, et sententias subiecit, ex quibus pueri discantofficium, id est. Quid
imitandum sit, aut declinandum. debrecini, per stephanum Margitai, 1766.
318, [4] p. 8° – Petrik i. 397

Poss.: Michaelis nagy 1764. (elülső kötéstábla, belül); Michaelis nagy a’.
d(ie) 23 Januarij. anno 1769 (előzéklap r.)
Jelzet: F 473

268. 1. I(ohannis) G(ottlieb) Heineccii Logica Debr(ecini) 1761. in 8° Donavit
idem vir humanissimus
[HEinECCius, Johannes Gottlieb: Elementa philosophiae rationalis et mo -
ralis. Ex principiis admodum euidentibus iusto ordine adornata. accessere
historia philosophica et index locupletissimus. Editio nova emendatior.
debrecini, per stephanum Margitai, 1761. Xvi, 352, [22] p. 8° – Petrik ii. 93

269. 3. M(arci) T(ullii) Ciceronis Dialogi tres de Oratore, edit. Debrec(ini) 1795.
ex publica Elemosyna coemti
[CiCEro, Marcus tullius; Budai ézsajás, not.: tullii Ciceronis ad Q. Frat -
rem dialogi tres. de oratore … debrecini, imp. Michael szigethy, 1795. [8],
543 p. 8°] – Petrik i. 421

Poss.: 1) scholae reformatorum H. M. vásárhelyiensi donavit. E. d. 1825.
19a aprilis (elülső kötéstábla, belül); 2) sub cura antonii vitkai a(nn)o
[1]825 semestri 1mo (hátsó előzéklap v.); 3) sub cura Josephi Jáger (uo.)
Jelzet: e 10

270. 1. Beckher Orator extemporaneus Lips(iae) 1687. Donum G(ene)rosi D(o -
mi) ni Michaelis Rákosi
BECkEr, Georgius; radav, Michael: orator extemporaneus sive artis ora-
toriae breviarium bipartitum … accesserunt M. Z. Boxhorni de orationum.
lipsiae, sumpt. Michaelis Guntheri, typ. Jo. Zach. nisi, 1687. [8], 456, [37] p.
(Coll. 1.) – (Coll. 2.) BoXHorn, Marcus Zuerius: M. Z. Boxhorni oratio-
num ideae e selectiori materia moderni status politici desumptae … lipsiae,
sumpt. Michael. Guntheri, typ. Jo. Zach. nisii, 1697. [6], 102 p. 12° – GBv

Poss.: 1) liber scholae r(e)f(orma)tae H. M. vásárhellyiensis a G(e ne) -
roso d(omi)no Michaele rakos dono oblatus d(ie) 30. dec(embris) 795.
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sign(atum) H. M. vasárhelly die 6a Jan(uarii) 790 per stephanum szilágyi
Professorem m(anu) p(ro)p(ria) (elülső kötéstábla, belül); 2) ste ph(ani) v.
ko maromi possidet ab a(nn)o 1774. (előzéklap r.); stephanus v. ko ma -
romi (címlap v.); stephani v. kom(áromi) (hátsó előzéklap v.); 3) successit
in (…) Michaelis rákosi a(nn)o 1790 die 8. Febr(uarii) (előzéklap r.); 4)
Justus Possess[or] hujus libri samuel vásárhellyi (címlap v.); isaa ci
anducij (coll. 2. címlap r.)
Jelzet: E 588

271. 1. Liber Antiquus Theologicus sine initio. Donum D(omi)ni Franc(isci)
Ko váts

Libros hos su(p)ra specificatos ordine hoc, quem in hoc libro habent, a Cl. D.
Praedecessore Stephano Szilágyi […] integre accepisse testor p. t. Rector Jo -
sephus Komáromi m(anu) pr(opria)

Rectore Josepho Komáromi [1797–1798] numerus Librorum 
Scholae Vásárhelyiensis sequentibus auctus est

272. 1. Catechismus Maior

273. 6. Cellarii Libri Memoriales
[CEllarius, Christophorus: latinitatis probatae et exercitatae liber memo-
ralis sub quolibet primitivo derivata singula memoriae juvandae caussa ex -
ponens. Cum interpretatione hungarica. recusus debrecini, per Georg. kál -
lai, 1754. [2], 356, 167 p. 8°] – Petrik i. 404 (további kiadásai: Petrik i. 404,
Petrik v. 92, Petrik vii. 98)

274. 1. Ars beate moriendi
[HEvEssy sámuel:] ars beate moriendi. az az: bóldogul-való meg-halásnak
mestersége, mellyben le-rajzoltatik, miképpen kellessék embernek, mind
egés séges mind pedig beteges korában, oktatások és buzgóságos könyörgések
által magát, és felebaráttyát a bóldogul-való ki-mulásra el-késziteni, melly a
sz. irásból, ekklésiai historiákbol szedegettetett, es e világból bóldogul léen-
dö ki-mulásokat óhajtozó keresztényeknek közönséges hasznokra ki-is bo -
tsát tatott. s. l., s. typ., 1753. [26], 176, [2] p. 8° – Petrik i. 119
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Poss.: H. M. vásárhelyi ref(ormátus) Ekklesia könyve – 1755től fogva
(elülső kötéstábla)
Jelzet: F 611

Series Mapparum Scholae H. M. Vásárhelyinae, quae in serie 
librorum superius data nominatae non sunt

275. Europae Mappa Generalis in forma maiora
lásd a 83, 137, 253. tételt!

276. Europa Mappa duae forma minori
lásd a 253. tételt!

277. Asiae Mappa generalis
[HoMann, Johann Baptist: asiae recentißima delineatio, qua status et im -
peria totius orientis unacum orientalibus indiis exhibentur … noriberg.,
[post 1715.] – sWB

278. Africae detrita
[HoMann, Johann Baptist: totius africae nova repraesentatio, qua praeter
diversos in ea status et regiones, etiam origo nili ex veris rr.PP. mißionario-
rum relationibus ostenditur… norimbergae, [post 1715.] – sWB

279. Americae
[BöHME, august Gottlob; HasE, Johann Matthias; HoMann, Johann
Bap tist: americae mappa generalis, secundum legitimas proiectionis stere-
ographicae regulas relationesque recentissimas et observationes sociorum
acad. reg. sc. quae Parisiis est aliorumque auctorum nec non secundum
mentem d. i. M. Hasii M. P. P. in partes suas methodicas divisa nunc con-
cinnata et delienata ab aug. Gottl. Boehmio … [nürnberg], 1746.] – sWB 

280. Portugaliae Hispaniaeque junctim
lásd a 83, 137, 253. tételt!

281. Angliae specialis detr(ita)
lásd a 85, 96. tételt!
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282. Hiberniae specialis detr(ita)
lásd a 96. tételt!

283. Belgii foederati et Catholici detrita
[HoMann, Johann Baptist: Belgii Pars septentrionalis communi nomine
vul go Hollandia nuncupata, continens statum potentissimae Batavorum
rei publicae seu provincias vii. foederatas … norimbergae, [post 1715.] –
sWB

284. Fluviorum Germaniae detr(ita)
[vlysses Germanicus id est totius Germaniae regionum, civitatum, fluvio-
rum, montium, sylvarum … Coloniae, apud andream Bingivm in loreto,
1645.] – GBv

285. Hungariae forma majori detr(ita)
lásd a 96, 138. tételt!

286. ejusdem forma minori

287. Poloniae
lásd a 76. tételt!

288. Helveticae detr(ita)
lásd a 96. tételt!

289. Borussiae detr(ita)
[Borussiae regnum sub fortißimo tutamine et justißimo regimine serenißi-
mi ac potentißimi Principis Friderici Wilhelmi laetißimis incrementis efflo-
rescens cum adjacentib. regionibus mappa geographica delineatum … au -
g[us tae vindelicorum], seutter, [ca. 1735.] – sWB

290. Daniae duae
lásd a 96. tételt!

291. Sveciae specialis
lásd a 96. tételt!
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292. Norvegiae specialis
lásd a 96. tételt!

293. Scandinaviae
lásd a 83, 137, 253. tételt!

294. Lithvaniae Borussiae
[lottEr, tobias Conrad: Mappa Geographica, ex novissimis observationi-
bus repraesentans regnum Poloniae et Magnum ducatum lithuaniae …
aug. vindel., [post 1772.] – BvB

[Borussiae regnum sub fortißimo tutamine et justißimo regimine serenißi-
mi ac potentißimi Principis Friderici Wilhelmi laetißimis incrementis efflo-
rescens cum adjacentib. regionibus mappa geographica delineatum …
aug[ustae vindelicorum], seutter, [ca. 1735.] – sWB

ratione librorum ceterorumque instrumentorum scholae superins de mon -
st ratorum inita, recensioneque habitas atlas Hommanianus nro. 93. [239.
tétel], et unus e Catechismis Basileae impressis nro. 110. [262. tétel] deside-
rati sunt: libri vero scholares infirmarum classium vetustate consumti nro.
22. [168. tétel] schema item chartaceum nullius valoris et usus, indigna, quae
inposterum in rationes inferrentur judicata, prout et tympanum nro. 109.
[253. tétel után] multo usu corruptum, nec non libri manuscripti 5 vetustate
consumti nro. 90. [236 tétel] ac denique literae normales figura trabalis
nro. 91. [237. tétel]

Anno 1799. Rectore Josepho Sípos inter libros Scholae Ref(ormatae) 
H. M. Vásárhelyinae relati sunt

295. Testamentum a Magyar Orsz(ági) törvények szerént Nánasy Beniamin ál -
tal. Cujus exemplum a Rev(erendo) D. Andreae Kis h. l. V. D. M. dono oblatum
pecunia publica compingi curavimus
[nánási Benjámin: testamentom a magyar országi törvények szerént. Pes -
then, nyomt. trattner Mátyás bet., 1798. Xiv, 603, 6 p. 8°] – Petrik ii. 844
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296. Magyar Éneis Tomus utriusque 1. a Rev(erendo) et doctissimo d(omino)
Interprete Josepho Kováts Eccl(esiae) Ref(ormatae) N. Körösiensis V. D. M. do -
no dati:
[vErGilius Maro, Publius; kováts József, ed.: Magyar éneis, avagy P.
v. M.-nak éneás viseltt dolgairól irtt munkája … Első darab. komáromban,
Wein müller Bálint bet., 1799. XX, 21–251. p. 8°] – Petrik iii. 795

a könyvJEGyZékEkEn nEM sZErEPlő, 
dE valósZínűlEG a 18. sZáZadBan BEsZErZEtt könyvEk

297. Bod Péter: szent irás értelmére vezérlő magyar leksikon, mellyben a
szent irásban elö-fordulo példázolások, (typusok) és ábrázolások, (emble-
mak) lelki értelmek szerint rövideden kivilágosittatnak; sok dolgok a sido s
görög régiségekböl ki-magyaráztatnak: és így a szent irást isteni-félelemmel
érteni kívánó kegyes olvasók jó szándékjokban fel-segittetnek … [s. l., s. typ.,
s. d.] [38], 209, [18] p. 4° – Petrik i. 306

Poss.: liber scholae reformatae H. M. vásárhelyiensis (előzéklap r.)
Jelzet: FQ 101

298. doCtrina Christiana velut institutio felicitatis consequendae. in
usum juventutis. Posonii, 1794. 90 p. 8° – Petrik i. 547

Poss.: liber scholae reformatae H. M. vásárhelyiensis (előzéklap r.)
Jelzet: F 613

299. FélEGyHáZi tamás: az kereztieni igaz hitnek reszeiról[!] való tanitas
kerdesekkel es feleleteckel, ellenvetesekkel es azoknak megfeitesiuel, az hiuek -
nek eppületekre irattatot … Ez melle adattatott rövid catechismus. deb re cem -
be, typ., Hoffhalter, 1588. [16], 540, [62] p. 4° – rMny i. 525, rMk i. 202.

Poss.: Ex dono nobilis ac Generosi domini Francisci kováts Civis civitatis
in feriem librorum scholae reformatae H. M. vasarhellyiensis, hic quo que
liber infertus est a(nno) 1796 die 8 Februarij. Per stephanum szilá gyi p. t.
rectorem et Profes(sorem) m(anu) p(ropri)a. (hátsó előzéklap v.)
Jelzet: ant 40, a 189

a HódMEZővásárHElyi iskola könyvtára 89



300. lEusdEn, Johannes: Philologus hebraeo mixtus, una cum spicilegio
philologico, continente decem quaestionum et positionum praecipue philo-
logico-hebraicarum et judaicarum centurias … leydae et ultrajecti, ex off.
Jordani lucthmanni et Guilielmi a Poolsum, 1699. [18], 489 p. 8° (Coll. 1.) –
(Coll. 2.) MoGyorosy, samuel: dissertatiuncula theologico-philologica,
in qua loca i. reg. viii. 9. et Hebr. iX. 4. conciliantur, et ex antiquitatibus
judaicis illustrantur … autor et defendens samuel Mogyorossy, debreczino
ungarus. in auditorio theol. refor. min. ad diem 28. Maji 1755. hora viii
antemeridiem. Heidelbergae, typ. Joannis Jacobi Haener. [8] p. 4° – GBv,
rMk iii/Xviii. 1080

Poss.: 1) sigismundi révai emptus 1728. 19. augusti (címlap r.); 2)
Joannis Posalaki (uo.); 3) liber samuelis Erdéllyi ab anno 1780. (elülső
kötéstábla, belül); 4) Jam valentini kiss Comp(arista) in auct(ione) ar, g:
a(nn)o 1793. d(ie) 27a apr(ilis) (uo.)
Megj.: a kötetben latin, magyar és héber nyelvű jegyzetek vannak.
Jelzet: F 71

301. MarCk, Johannes van der: Johannis Marckii christianae theologiae
medulla didactico elenctica. Ex majori opere, secundum ejus capita et para -
graphos, expressa … amstelaedami, excud. Gerardus Borstius, 1705. [8], 470
p. 16° – CoPaC, WorldCat

Poss.: 1) Johannis Bánhorváti (címlap r.); 2) Josephi tsengeri (uo.); 3)
liber sch(olae) ref(ormatae) HMvásár(helyiensis) (uo.)
Jelzet: F 426

302. MöllEr, karl Heinrich: Primae lineae usus practici distinctionum feu-
dalium ex genuinis iuris feudalis Germanici ac longobardici principiis eruti
et ad feuda tam imperii quam provincialis speciatim megapolitana applicati
a Carolo Henr. Möllero. d. rostochii, prostat in officina koppiana, 1748.
[12], 558, [74] p. 8° – GBv

Poss.: liber scholae r(e)f(orma)tae H Mvásárhelyiensis (előzéklap r.)
Jelzet: k 520
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303. niEuPoort, Willem Hendrick: rituum, qui olim apud romanos obti-
nuerunt, succinta explicatio … Budae, typ. regiae universitatis, 1784. [2],
384, [28–] p. 8° – Petrik ii. 882

Poss.: 1) liber scholae ref(ormatae) Hmvásárhelyiensis (elülő kötéstábla,
kívül); Est Petri […] 1805 (uo.); 3) Car(oli) irsay 1802(?) (címlap r.); 4)
[…] kabet (uo.)
Megj.: a kötetben aláhúzások és latin nyelvű jegyzetek vannak.
Jelzet: E 12

304. otrokoCsi Fóris Ferenc: isten elött járóknak tökélletessége: avagy,
igaz kegyességnek és szentségnek úttya; mellyet a sz. irásbúl, és a régi sz.
atyáknak s-egyéb hiteles doctoroknak tanításokbúl, hüséges múnkával le-írt,
otrokocsi Foris Ferenc … nyomt. nagy szombatban, az académiai bötükkel
Hör mann János által, 1699. [28], 531, [17] p. 16° – rMk i. 1547

Poss.: 1) Josephi Benke 1742 (címlap r.); 2) liber scholae r(e)f(orma)tae
H. M. vasarhelyiensis (előzéklap v.)
Jelzet: a 419

305. PiCtEt, Bénédict: Medulla theologiae christianae didacticae et elencticae
… debrecini, per stephanum Margitai, 1765. [4], 380, [1] p. 16° – Petrik iii. 92

Poss.: 1) Jure possidet hunc librum Mart(inus) kováts a(nn)o 1769. 9.
Febr(uarii) (előzéklap r.); 2) liber scholae r(e)f(orma)tae HMvá sar he -
lyensis (előzéklap v.)
Jelzet: F 422

306. PraECEPta ornatae ac figuratae syntaxeos et ortographiae latinae iam
olim edita. in usum iuventutis scholasticae, nunc denuo recusa. accesserunt
institutiones periodologicae. Posonii, typ. et sumpt. Joannis Michaelis lan -
derer, 1794. 72 p. (Coll. 1.) – (Coll. 2.) Primae artis variandi institutiones.
Poso nii, typ. Joannis Michaelis landerer, 1794. 56 p. – (Coll. 3.) Prima artis
poeticae elementa versibus jam olim conclusa in usum juventutis scholasti-
cae in Hungaria, nunc denuo edita. Posonii, typ. et sumpt. Joannis Michaelis
landerer, 1794. [16] p. 8° – Petrik v. 405 
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Poss.: liber scholae ref(ormatae) H. M. vásárhelyiensis (elülső kötéstáb-
la, belül)
Megj.: az elülső kötéstáblán belül latin nyelvű szentenciák vannak.
Jelzet: E 424

307. ravisius tEXtor, Johannes: Epistolae Joannis ravisii textoris, non
vulgaris eruditionis … leutschoviae, s. typ., [17. sz.] [4], 185 p. 12° – rMk
ii. 2040

Poss.: Michaelis kaszap (címlap r.); (…) anno 1720 (uo.); stephanus
szikszai (különböző változatokban – elülső kötéstábla, belül; hátsó előzés-
lap v.; 44., 113. 114. p.); Hunc librum donavit Michaeli kaszap (…)
d(omi)nus Josephus Csányi qui fuit Praeceptor (…) Michel kaszap
m(anu) p(ropria) (címlap v.); Mich(ael) Pértsi (1. p.)
Jelzet: E 574

308. sZőnyi Benjámin; rollin, Charles: Gyermekek fisikája, avagy olly
szép és hasznos tudomány sengéje, mellyben kevés példák által meg-mutat-
tatik, mint kellessék szoktatni a gyermekeket, és együgyü embereket, az is -
ten nek sok féle teremtéseiröl való kegyes és kedves elmélkedésekre, és az,
azokban nyilván való isteni böltsességet, hatalmat, jóságot s a t. vélek esmér-
tetni és tsudáltatni … Posonyban, landerer Mihály költs., 1774. [16], 191 p.
(Coll. 1.) – (Coll. 2.) (EuriPidEs); ZECHEntEr antal, transl.: Fedra és
Hyp politus. szomorú játék … Posonyban, landerer Mihály költs. és bet.,
1775. 78 p. 8° – Petrik i. 718, Petrik iii. 236

Poss.: Beniaminis Balog a(nn)o 1775 Comp. die 26 apr. (elülső kötéstáb-
la, belül)
Jelzet: F 710

309. sZőnyi Benjámin: Magyar [hall]eluj[a] vagy háláadó ének melly által
a magyar országi augusta és helvetica confession lévő protestánsok buzgó
háláadással vallások szabados gyakorlásának megerősittetését, melly először
lett az 1780, azután az 1790. esztendőben, ország gyülésekben meg-köszönik
az istennek, a királynak, a statusoknak és főrendeknek. Posonyban és Pes -
then, nyomt. Patzkó Ferentz bet., 1791. [20] p. 8° – Petrik iii. 562
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Poss: Fő nemes és nemzetes kaszap Péter kedves komám uramnak, és
egész virágzo Házának szivesen ajándékozza a könyv iró: szőnyi Ben já -
min. vásárhely 5 novembr(is) 1791. (előzéklap v.)
Megj.: a könyvet valószínűleg kaszap Péter vagy családja ajándékozta a
Gimnáziumnak.
Jelzet: F 614

a HódMEZővásárHElyi rEForMátus iskola 
könyvtárának JEGyZékEi, 1758–1799

1. anno MdCClviii. viii. kalendarium Junii X. 24. Julij. libri scholae
r(e) f(orma)tae H(ód) M(ező) vasarheliensis quos uel adventu suo repe-
rit, vel deinceps emendos comparandosque curavit daniel túri r. s. e. t.
m(anu) p(ro)pria. series eorum, quos ante se rectorem emptos, hic de -
pre hendit – 1–13. tétel

2. sequuntur ii, qui comparati sunt rectore daniele túri – 14–41. tétel
3. libri rectore Joanne Burgyan comparati – 42–44. tétel
4. anno MdCClXiii ivto nonarum octobris. Beate defunctus G(enero-

sus) d(omi)nus andreas sz(ent) királyi. ex pio in hanc scholam eiusque
alumnos zelo atque animi adfectu, testamento legauit in rationem stu -
diosorum nummum unum aureum kremnitziensem. in rationem vero
famulorum Florenos rhenenses tres, ut ex illis libri emantur atque com-
parentur. Emti sunt rectore Joanne Burgyán sequentes ex eodem bene -
ficio – 45–48. tétel

5. rectore Johanne takáts ab anno 1764. die vii. kalendas Maias(!) acces -
serunt – 49–61. tétel

6. series librorum, per Clarissimum ac doctissimum v. v. d. Ministrum
alexandrum Füredy emtorum ex pio legato (quorum facit 50, id est quin-
quaginta rhenensium) quod p(rae)titulati viri Pater optimus, dumque
viveret huius v. d. Minister fructuosissimus, gravissimus b. m. Michael
Füredy, in rationem huius scholae ex pio ergo hoc Gymnasium amore
legavit – 62–74. tétel

7. aliunde accesserunt sequentia – 75–76. tétel
8. Haec omnia integre mihi tradita esse a r(everendo) d(omino) ante ces -

sore steph(ano) szokolay, testor steph(ani) Gózon p. n. scholae rector
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1769. 8. Mai. series librorum per Clarissimum ac doctissimum d. d.
alexa(ndri) Füredy Eccl(esi)ae huius v. d. Ministrum fructuosiss(im)um
emptorum, ex pio legato, b. m. Cl(arissimi) ac d(octissimi) viri dd.
Mich(aelis) Füredy Eccl(esi)ae huius dum viveret v. d. M(inis)tri vigi-
lantissimi gravissimi, quod alumnos huius scholae r(e)f(orma)tae lega-
verat testamento – 77–88. tétel

9. libros, quorum nomina huc usque ad scripta sunt, mihi traditos esse tes-
tor. adamus kúti m(anu) p(rop)ria 1771. 21. aprilis – 89–104. tétel 

10. anno 1780. Ex Eleemosyna Publica Ecclesiae sunt comparati libri se -
quentes – 105–114. tétel

11. anno 1781. rectore nicolao Etsedi – 114–127. tétel
12. sequentes vero libros, quia nondum Catalogo inferti fuerant. inferiam –

128–133. tétel
13. anno 1783. rectore andrea Fazekas. supra specificatos libros stitisse r.

d. antecessorem nicol(aum) Etsedi, (praeter-quam quod atlas, atque
aliae Mappae Geograph(iae) aut detritae sint, aut paucis exceptis, prorsus
perierint) recognosco andreas Fazekas p(ro) t(empore) scholae rector.
m(anu)p(ropria) Hic in Museo reperti, necdum Catalogo inferti: –
134–136. tétel

14. Ex Eleemosyna publica comparatae s(un)t a(nn)o 1783. – 137–138. tétel
15. anno 1785. rectore Paulo Halmi. r. d. antecessor andreas Fazekas

libros, quorum nomina hucusque adscripta sunt, integre tradidit. in -
super vero pio in hanc scholam amore Catalogum praespecificatum his
libris auxit – 139–142. tétel

16. Ex Eleemosyna publica comparati sunt sequ(entes:) – 143–146. tétel
17. libri scholae ref. H. M. vásárhelyiensis, a(nn)o 1791. Post obitum C. d.

Pauli Halmi, a Professore Joane dávidházi, in Museo reperti, et ab eo
tempore sumtu publico comparate – 147–239. tétel

18. libri anno 1791. 1792. 1793. Comparati Professore Joanne dávidházi –
240–249. tétel

19. az 1796. die 25. apr(ilis) inventaltatvan a fenn specificált könyvek nem
találtattak ezek – 250–257. tétel

20. Eadem die accedáltak – 258–260. tétel
21. anno 1796 Professore stephano szilágyi libris scholae accesserunt se -

quentes – 261–267. tétel 
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22. rectore Josepho komáromi numerus librorum scholae vásárhelyiensis
sequentibus auctus est – 268–270. tétel

23. series Mapparum scholae H. M(ező) vásárhelyiensis, quae in serie
librorum superius data nominatae non sunt – 271–290. tétel

24. anno 1799. rectore Josepho sipos inter libros scholae ref(ormatae) H.
M(ező) vasarhelyinae relati sunt – 291–293. tétel

aZ iskola rEktorai a könyvEk össZEírásai idEJén,
1758–179982

1. 1757–1761 túri dániel
2. 1761–1764 Burján János
3. 1764–1767 takács János
4. 1767–1769 szokolay istván
5. 1769–1771 Gózon istván
6. 1771–1775 kúti ádám
7. 1775–1777 Mocsi Mihály
8. 1777–1779 tóth Pál
9. 1779–1781 osgyáni Pál

10. 1781–1783 Ecsedi Miklós
11. 1783–1785 Fazekas andrás
12. 1785–1787 Halmi Pál
13. 1788–1789 segesvári istván
14. 1789–1790 Halmi Pál
15. 1790–1793 dávidházi János
16. 1794–1796 szilágyi istván
17. 1797–1798 komáromi József
18. 1799–1800 sipos József
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Gim názium Évkönyve. szerk.: FöldEsi Ferenc, kanCsó János, török attila. Hód -
mező vásárhely, 1990. 35. p. 

9 iMrE 1984. 634–635. p. – Zvara Edina: Iskola- és könyvtártörténeti összefoglaló.
A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium évkönyve, 1995/1996.
közzéteszi: siMon Ferenc. Hódmezővásárhely, 1996. 19. p. – a szakirodalomban
emlegetett negyedik könyvben (MaGir, Johann: Physiologiae peripateticae libri sex
… Francofurti, imp. Petri Musculi et ruperti Pistoriis, excud. Joannes Bringerus,
1612. Jelzete: Co 368) nem szerepel Erdélyi sámuel bejegyzése.

10 a könyvjegyzék 5. tétele. – lásd még: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Re for -
mátus Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa. összeáll.: siMon Fe renc–
Zvara Edina. Hódmezővásárhely: scriptum, 1998. 33. tétel.

11 a tanulmányban a „Jelzet” kifejezés mindig a Bethlen Gábor református Gim ná -
zium, Hódmezővásárhely könyvtárára utal.

12 a könyvjegyzék 7. tétele.
13 a könyvjegyzék 11. tétele.
14 lásd az 5. jegyzetet, [51–67.] p. 
15 a hungarikumok azonosítására az rMk és a Petrik megfelelő köteteit, a többi

könyv esetében a karlsruhei egyetem katalógusát használtuk: <http://www.ubka.
uni-karlsruhe.de/kvk.html>.

16 Futó 1897. 353. p.
17 lásd a jegyzéket: 20, 24, 25, 27–32, 104, 137, 138, 143–146, 253, 269. tétel
18 „anno MdCClXiii ivto nonarum octobris. Beate defunctus G. d(omi)nus

and reas sz(ent) királyi. ex pio in hanc scholam eiusque alumnos zelo atque animi
affectu testamento legavit in rationem studiosorum nummum unum aureum
krem nitziensem. in rationem vero famulorum Florenos rhenenses tres, ut ex illis
libri emantur atque comparentur. Emti sunt rectore Joanne Burgyán sequentes ex
eodem beneficio” 45–48. tétel.

19 Fia, Füredi sándor vásárhelyi lelkész vásárolt a pénzen könyveket: „series lib ro -
rum, per Clarissimum ac doctissimum huius Eccl(esi)ae v. d. Ministrum ale -
xand rum Füredy emtorum ex pio legato (quorum facit 50, id est quinquaginta
rhe nensium) quorum p(rae)titulati viri Pater optimus, dumque viveret Eccl(esi)ae
huius v. d. Minister fructuosissimus, gravissimus b(eatae) m(emoriae) Michael
Fű redy, in rationem huius scholae ex pio erga hoc Gymnasium amore legavit.”

JEGyZEtEk 97



62–74. tétel. – „Haec omnia integre mihi tradita esse a r(everendo) d(omino)
antecessore steph(ano) szokolay, testor steph(anus) Gózon p. t. scholae rector
1769. 8. Mai. series librorum per Clarissimum ac doctissimum d. d. alexa(ndri)
Füredy Eccl(esi)ae huius v. d. Ministrum fructuosiss(im)um emptorum, ex pio
legato, b. m. Cl(arissimi) ac d(octissimi) viri d. d. Mich(aelis) Füredy Eccl(esi)ae
huius dum viveret v. d. M(inis)tri vigilantissimi gravissimi, quod alumnos huius
scholae r(e)f(orma)tae legaverat testamento” 77–88. tétel.

20 97. tétel után: „Per d(ominum) Petrum kaszap vasarhelyiensem dati sunt in ra -
tionem scholae Fl(oreni) rh(enenses) 6 (sex)”.

21 a jegyzék 2. tétele: „donatum a Clarissimo d(omi)no samuele Endrédy. reduce ex
academiis”.

22 életére és működésére lásd: Új Magyar Irodalmi Lexikon. 3. köt. Főszerk.: PétEr
lászló. Bp.: akadémiai kiadó, 1994. 2019–2020. p. (iMrE Mihály szócikke) – Sző -
nyi Benjámin és kora. Tanulmányok Szőnyi Benjáminról. Szőnyi Benjámin halálá-
nak 200. évfordulója alkalmából, 1994. okt. 22-én rendezett konferencia előadásai-
nak szövege. szerk.: iMrE Mihály. Hódmezővásárhely: Bethlen Gábor református
Gimnázium, 1997.: dányi József: Szőnyi Benjámin, a lelkipásztor. 7–13. p.; vörös
imre: Szőnyi Benjámin természeti világképe. 15–25. p.; FEkEtE Csaba: Szőnyi Ben -
já min és a magyar református himnológia. 27–67. p.; kECskés andrás: Szőnyi Ben -
já min énekeskönyveinek ritmikája. 69–103. p.; Molnár ambrus: Szőnyi Benjámin
és a hódmezővásárhelyi parasztfelkelés. 105–130. p.; iMrE Mihály: Vesztett csata a
fiziko-teologizmus örökségével (Szőnyi Benjámin öregkori verseskötete: Istennek
Trombitája … Buda, 1790–91.) 131–176. p. – vörös imre: Természetszemlélet a fel-
világosodás kori magyar irodalomban. Bp.: akadémiai kiadó, 1991. 28–33, 45,
200–203. p. (a továbbiakban: vörös 1991.) – Szőnyi Benjámin tudományos és iro-
dalmi munkássága. in: iMrE 1984. 645–672. p. – sZErEMlEi sámuel: Szőnyi Ben já -
min és a hódmezővásárhelyiek. Bp., 1890.

23 Főbb művei: Imádságok imádsága (Pozsony, Patzkó, 1773. – Petrik v. 505); Szentek
hegedűje (kolozsvár, nyomt. Páldi istván által, 1762. – Petrik iii. 561); Gyermekek
physikája (Pozsony, landerer, 1774 – Petrik iii. 562); Istennek trombitája (Buda,
landerer katalin bet. 1790 – Petrik iii. 562); Az újtestamentomi Énekek Éneke
(Pozsony, Patzkó ny., 1792 – Petrik v. 505). Verses krónika az 1753. évi lázongásról.
Hód-Mező-vásárhely, 1873.

24 a jegyzék 309. tétele: „Fő nemes és nemzetes kaszap Péter kedves komám uram -
nak, és egész virágzo Házának szivesen ajándékozza a könyv iró: szőnyi Benjámin.
vásárhely 5 novembr(is) 1791.”

25 G. sZaBó Botond: A Debreceni Református Kollégium a „pedagógia századában.”
deb recen: tiszántúli református Egyházkerületi Gyűjtemények, 1996. 31–34. p.
(a továbbiakban: G. sZaBó 1996.) – tótH Béla: A Kollégium története a XVIII. szá-
zadban. in: FEkEtE–G. sZaBó 1988. 91–96. p. – Győri l. János: „Egész Magyar or -
szág nak és Erdélynek … világosító lámpása.” A Debreceni Református Kollégium tör-

98 a tisZántúli rEForMátus iskolák 



ténete. 2., jav., bőv. kiad. debrecen: tiszántúli református Egyházkerület, 2008.
149–150. p. (a továbbiakban: Győri 2008.) – BaJkó 1976. 66–71. p. (a továbbiak-
ban: BaJkó 1976.) – kosáry domokos: Művelődéstörténet a XVIII. századi Ma -
gyar országon. 3., kieg. kiad. Bp.: akadémiai kiadó, 1996. 120–121. p.

26 G. sZaBó 1996. 57–59. p. – G. sZaBó Botond: Hatvani István európaisága. Con fes -
sio, 1987. 35–42. p. – tótH Béla: A Kollégium története a XVIII. században. in: FE -
kE tE–G. sZaBó 1988. 101–108. p. – Győri 2008. 150–151. p. – BaJkó 1976. 70–74. p.
– kosáry 1996. 120–121. p.

27 iMrE 1984. 632. p.
28 G. sZaBó 1996. 41–45, 147–172. p.
29 G. sZaBó 1996. 310–362. p.
30 iMrE 1984. 633–634. p. – lEnGyEl imre–tótH Béla: Maróthi György nevelési törek-

véseinek külföldi gyökerei. könyv és könyvtár, 1971. viii. 2. 53–103. p. – MésZáros
1981. 533–542. p.

31 BorZsák istván: Budai Ézsaiás és a klasszika filológiánk kezdetei. Bp., 1955. 74–85.
p.; varGa lászló: A debreceni református kollégium tanárainak klasszika-filológiai
munkássága 1738-tól 1849-ig. debrecen, 1930. 4–9. p.

32 Egykori vásárhelyi tanárként imre Mihály alaposan ismeri a könyvtár összetételét,
ezért a következőkben –kiegészítve – főként az ő tanulmányára támaszkodva is -
mertetjük az olvasmányanyagot: iMrE 1984. 635–639. p. – iMrE Mihály: Iskola kul -
túra Hódmezővásárhelyen a XVIII. század közepétől 1848-ig. tanulmányok Csong -
rád megye történetéből vi. szerk.: BlaZoviCH lászló. szeged: Csongrád Megyei
levéltár, 1982. 138–140. p.

33 3, 19, 20, 23, 25, 27, 110. tétel
34 4. tétel
35 14. tétel
36 43, 105. tétel
37 61. tétel
38 13. tétel
39 16. tétel
40 103. tétel – Bán imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII.

században. Bp.: akadémiai kiadó, 1971. 39, 46, 47, 85, 96, 97. p.; dEBrECZEni
attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század
végének magyar irodalmában. Bp.: universitas, 2009. 334–335.

41 17. tétel
42 18. tétel
43 32. tétel
44 21. tétel
45 38. tétel
46 31. tétel
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47 M. ZEMPlén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp.: aka -
démiai kiadó, 1964. 80–103, 91, 180, 199–214. p.

48 uo. 180. p.
49 CsoMasZ tótH kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene. Bp.: akadémiai

kiadó, 1978. 239 p.
50 59. tétel
51 112. tétel – Bán imre: Losontzi István poétikája és a kései magyar barokk költészet.

in: uő: Eszmék és stílusok: irodalmi tanulmányok. Bp.: akadémiai kiadó, 1976.
29–42. p. – kECskés andrás: Hagyományőrző és hagyományteremtő törekvések a
versújítás korában. in: Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának idő-
szerű kérdései. szerk. dEBrECZEni attila. debrecen: kossuth Egyetemi kiadó,
1996. (Csokonai könyvtár, 8.) 262. p.

52 nem szerepel a könyvjegyzéken. a meglévő példány (Ca 103) nem a 18. században
került a könyvtárba.

53 87. tétel
54 32. tétel
55 nem szerepel a könyvjegyzéken. a meglévő példányok (Ca 365, Ca 366) nem a 18.

században kerültek a könyvtárba.
56 nem szerepel a könyvjegyzéken. a meglévő példány (Ca 360) 1798 után került a

könyvtárba. 1788-ban debrecenben Fodor Grezson vásárolta meg, 1798-ban nagy
Ferenc nagybecskereken. nincsen nyoma a kötetben annak, mikor került Hód me -
zővásárhelyre.

57 299. tétel
58 304. tétel
59 a ma meglévő kötet (jelzet: a 182) a possessorbejegyzések szerint nem a 18. szá-

zadban került a könyvtárba.
60 130. tétel. – az is kérdéses, hogy i. vagy ii. rákóczi Ferencről van-e szó, hiszen

nem tudunk arról, hogy bármelyikük is birtokolta volna ezt a könyvet. vö.: Monok
istván: A Rákóczi-család könyvtárai. szeged: scriptum, 1996. (a kárpát-medence
koraújkori könyvtárai, 1.) – Magyarországi magánkönyvtárak II. (1580–1721).
sajtó alá rend. Farkas Gábor, katona tünde, latZkovits Miklós, varGa andrás.
szerk. Monok istván. szeged, 1992. (adattár Xvi–Xviii. századi szellemi moz-
galmaink történetéhez, 13/2.) 128–129, 153–159, 165–166. p.

61 vörös 1991. 234 p. – sZaudEr József: Az estve és az álom. Felvilágosodás és klasz-
szicizmus. Bp.: szépirodalmi könyvkiadó, 1970. 236–239. p. (a továbbiakban:
sZau dEr 1970.)

62 nem szerepel a könyvjegyzéken. a meglévő példány (F 282) nem a 18. században
került a könyvtárba.

63 nem szerepel a könyvjegyzéken. a meglévő példány (C 372) nem a 18. században
került a könyvtárba.

64 nem szerepel a könyvjegyzéken. a mű jelenleg nem található meg.
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65 93. tétel, ma már nincs meg.
66 247. tétel.
67 nem szerepel a könyvjegyzéken. a meglévő példány jelenleg nem található. – Bíró

Zoltán: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Bp.: Balassi, 1995. 143–145. p.
68 171. tétel, 2 példány, ma már nincs meg. – sZaudEr 1970. 
69 118. tétel – Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítá-

sa. Ford., jegyz., mutatók: MésZáros istván. Bp.: akadémiai kiadó, 1981. – Fi ná -
CZy Ernő: Az újkori nevelés története, (1600–1800). Bp., 1927. 324–341. p. – ko sá -
ry 1996. 219, 406–428. p. – G. sZaBó 1996. 69–76. p. – MésZáros istván–néMEtH
andrás–PukánsZky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás
vázlatos történetébe. Bp.: osiris, 2005. 286–290. p.

70 118. tétel.
71 119–120. tétel – sZElEstEi n. lászló: Bél Mátyás, a tudományszervező. az or szá -

gos széchényi könyvtár évkönyve, 1984/85. Bp.: osZk, 1986. 267–281. p. – sZE -
lEs tEi n. lászló: Irodalom- és tudományszervezési törekvések a 18. századi Magyar -
országon, 1690–1790. Bp.: osZk, 1989. 64–72. p. – Bél Mátyás: Hungariából
Ma gyarország felé. vál., és bev.: tarnai andor. Bp.: szépirodalmi könyvkiadó,
1984. (Magyar ritkaságok) 353 p. 

72 121–122. tétel
73 123. tétel
74 125. tétel
75 126. tétel
76 136. tétel
77 134. tétel
78 208. tétel
79 lásd a 133. és a 240. tétel után. – sZaudEr 1970. 220–270. p.
80 FEkEtE–G. sZaBó 1988. 431. p. – Madas–Monok 2003. 185. p.
81 FEkEtE–G. sZaBó 1988. 436. p. – sZEntiMrEi Mihály: A Kollégium tudományos

gyűjteményei. in: A Sárospataki Református Kollégium története. Tanulmányok ala-
pításának 450. évfordulójára. szerk.: tiszáninneni református Egyházkerület. Bp.:
református Zsinati iroda sajtóosztájának Elnöksége, 1981. 279. p. – naGy Júlia:
A kollégiumi könyvtár a XVIII. században. in: Pataki Téka. Sárospatak a könyvtá-
rak városa. A 800 éves város könyvtárai. Felelős szerk.: kiss Endre József. sáros pa -
tak: Zrínyi ilona városi könyvtár, 2001. (a sárospataki Zrínyi ilona városi könyv -
tár kiadványai, 2.) 135–138. p. – BaJkó 1976. 108–117. p. – Madas–Monok 2003.
184–186. p.

82 „liber scholae r(e)f(or)m(at)ae HMvasarhellyiensis, anno 1724”. a Csongrád
megyei levéltár Hódmezővásárhelyi Fióklevéltárában – a hód-mező-vásárhelyi
ál lamilag segélyezett ev. ref. Főgymnasium története. szerk. Futó Mihály. Hód-
Mez ő-vásárhely, 1897. 44-54. p.

JEGyZEtEk 101


