
CĂRŢILE VECID MAGIDARE DIN SECOLUL AL XVI-LEA 
ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECn BATTHYANEUM DIN ALBA IULIA 

Cartea şi biblioteca nu pot îndeplini un rol decât într-o societate în care s-a înrădăcinat modul de 
comunicare bazat pe scris şi citit. 

Valoriie spirituale create la noi în ţară sunt rezultatul eforturilor conjugate ale naţionalităţilor de 
aici, şi împreună, ele constituie temelia culturii din România. Moştenirea culturală a României cuprinde 
şi ceea ce populaţiile maghiară şi germană din Transilvania au creat de-a lungul veacurilor în domeniul 
culturii cărţii şi al tradiţiilor bibliotecare, în scopul propriei lor culturi. 

Cuvintele "ir" (scrie) şi "betii" (literă) din limba maghiară, cât şi originea tiircă a scrierii vechi 
maghiare, dovedesc că strămoşii maghiarilor făcuseră cunoştinţă cu modul de comunicare în scris încă 
în stepele Rusiei 1. 

Încă de la sfârşitul sec. al XI-lea, la Oradea, Alba Iulia şi Cluj-Mănăştur s-au pus temeliile atât 
ale unor scriptorii cât si ale unor biblioteci. În primele secole ale mileniului doi, bibliotecile mănăstireşti 
cele mai importante trebuie să fi fost cea a călugărilor benedictini din Cluj-Mănăştur şi cea a călugărilor 
premonstratenşi din Dealul OrăziF. 

Călugării dominicani şi franciscani s-au situat la loc de frunte în cultura cărţii maghiare din 
Transilvania. Începând din secolul al XIV -lea, cel mai remarcabil dintre autorii lor este Pelbartus de 
Themeswar, iar dintre biblioteci, cea mai Însemnată este aceea a mănăstirii dominicane, Înfiinţată Ia Cluj 
în 145 5 de către Iancu de Hunedoara3• 

Totuşi cele mai însemnate colecţii maghiare, pe lângă cele europene din epoca scrisului de mână 
în Transilvania, nu s-au constituit în mănăstiri, ci Ia reşedintele episcopale. Astfel se nasc bibliotecile din 
Oradea şi Alba Iulia. În cursul celui de-al XV-lea secol, sub influenţa Reformei, în umbra scrierilor 
latineşti, s-a înfiripat şi scrierea în limba maghiară şi au apărut şi în bibliotecile mănăstireşti primele 
creaţii literare în această limbă4• 

Primele texte maghiare marginale au apărut tot în codexurile latine. Dintre cele mai vechi 
monumente de limbă maghiare păstrate pe teritoriul ţării noastre fac parte aşa numitele Glose din Alba 
Iulia, datate între 1310-1320, aflate în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia şi Glose din Târgu Mureş, 
provenind din preajma anilor 1410, nu de mult timp descoperite5• 

Răspândirea codicelor de limbă maghiară arată că şi în sânul societăţii maghiare se consumase 
momentul hotărâtor din istoria culturii medievale: cunoaşterea şi utilizarea scrisului a ieşit din 
exclusivitatea preoţimii şi s-a format o patură laică ştiutoare de carte. 

Între timp a păşit pe drumul său triumfal şi inovaţia tehnică cea mai însemnată a culturii umane: 
tiparul. Educarea publicului cititor laic şi pregătirea întâlnirii sale cu noua tehnică s-a dovedit a fi rodul 
cel mai durabil al epocii scrisului de mână din istoria cărţii. Cu toate că tiparniţele săseşti, înfiinţate în 
1528 Ia Sibiu şi în 1538 Ia Braşov, au dat la lumină şi cărţi în limba maghiară, cererea din ce în ce mai 
crescută a convins în scurtă vreme pe mai mulţi tipografi să-şi înzestreze atelierele în scopul scrierii 
prioritare a publicului cititor maghiar6• 

Această politică editorială a fost urmată de tiparniţa înfiinţată la Cluj în 1549-1550,cea a familiei 

1 Jăko Zsigmond, Philobiblon transilvan, Editura Kriterion, Bucureşti, 1977, p.366-367; Nemeth Gyula, A magyar ravasiras 
IScrierea maghiară pe raooj/, Budapest, 1934, p.2S-31. 

2 Jăko Zsigmond, op. cit., p.366. 

3 Ibidem, p.367. 

4 Ibidem, p.369. 

sIbidem. 

6 Ibidem, p.374. 
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Heltai, precum şi de cea a familiei Hofthalter care, între 1564 şi 1574, a funcţionat la Oradea şi la Alba 
Iulia7• 

Din totalul producţiei tiparniţe lor transilv.ănene din secolul al XVI-lea, numărânQ 400 de cărţi, 
242 au apărut la cele 3 ateliere menţionate mai sus. Din cele 242 de ti�ărituri, l34 erau maghiare şi numai 
103 latine, pe când 5 au apărut în limba germană (situaţia statistică este verificabilă cu bibliografia 
maghiară RMNY = Tipărituri vechi maghiare). Prima tipăritură în limba română a apărut tot la Sibiu în 
1544 - Catehismul român esc, prin strădania tipografului Philippus Pictor sau Filip Moldoveanu. 

Dintre cele 3 tiparniţe din secolul al XVI-lea ar trebui ca, pe baza nivelului artistic al tipărituri lor 
'produse de ele, să fie puse pe locul întâi atelierele familiei Hoffha1ter, alungată din Viena din cauza 
credinţei protestante; totuşi, adevărata personalitate conducătoare din epoca de vârf a tiparului maghiar 
este considerat Heltai Gaspar. Acest preot al Clujului, de origine săsească8, a făcut din atelierul său cel 
mai productiv centru editorial de limbă maghiară din secolul al XVI-lea. 208 din totalul de 242 ,de 
tipărituri produse de cele trei tiparniţe menţionate şi 115 din cele 134 de cărţi de limbă maghiară au ieşit 
din tipografia Heltai. Practica acestei oficine a devenit modelul ortografic după care se orientau ceilalţi 
tipografi maghiari transilvăneni şi toţi cei care scriau ungureşte9. 

Zguduirile reformei religioase au influenţat producţia tipografi că. Cartea s-a dovedit a fi o armă 
periculoasă în mâna acelora ce au ştiut-o exploata. Controlul presei a fost generalizat în 1571 de 
principele Ştefan Bathori, care a interzis tipărirea fără încuviinţarea lui prealabilă a oricărui text şi 
vânzarea pe teritoriul ţării a cărţilor apărute În străinătatelo• Tiparniţele de limbă maghiară au servit 
intereselor bisericii calvine şi politicii culturale a principelui. Corespunzător acestor schimbări şi centrul 
de greutate al tiparului maghiar din ţară s-a transferat la Alba Iulia, reşedinţa princiară, respectiv la 
Oradea, considerată ca un al doilea centru. În primul oraş, tipografia pusă în slujba Colegiului Academic 
a fost înfiinţată în 1622 de Gabriel Bethlen, iar În Oradea, Ştefan Bethlen a fost acela care, în 1640, a 
înzestrat biserica şi şcoala reformată de acolo cu bogate şi frumoase materiale tipografice aduse Qin 
Olandall• Atelierul din Oradea prin ocuparea oraşului de către turci, în 1660, a trebuit să ia calea 
pribegiei. După ce a circulat prin Sibiu şi Criş, în 1668, instalaţia orădeană descompletată a fost dusă de 
principele Apaffy la Cluj. Unificând-o cu rămăşiţele tipografiei din Alba Iulia, care În 1658 fusese 
distrusă, în anul 1672 le-a dăruit pe amândouă Colegiului din Cluj şi Colegiului Bethlen, mutat între timp 
la Aiud12. Aşa a ajuns Clujul să fie din nou centrul activităţii editoriale maghiare. 

În perioada principatului transilvănean autonom, proprietarii celor mai importante biblioteci 
particulare nu mai erau numai persoane ecl�ziastice, ci şi l.aice având în frunte chiar pe principii ţării. Este 
caracteristic şi faptul că În urma reformei bibliotecile n-au mai fost� puse numai În slujba vieţii 
ecleziastice, ci şi a învăţământului şcolar. 

Dintre bibliotecile ecleziastice catolice din Evul Mediu, numai cea din Şumuleu-Ciuc a 
supravieţuit reformei religioase. Această bibliotecă, împreună cu cea din Călugăreni Întemeiată în 1635, 
a devenit în timpul principatului, un adevărat adăpost pentru zestrea de cărţi, atât a catolicilor 
transilvăneni cât şi a ceangăilor din Moldova13• Aceste biblioteci, cele mai vechi şi caracteristice pentru 
cultura cărţii din Secuime, sunt conservate în Muzeul din Miercurea Ciuc, respectiv în Biblioteca Teleki 
din Târgu Mureş. 

Dintre bibliotecile principilor transilvăneni nu cunoaştem mai de aproape decât pe cea a lui 
Andrei Bâthori, a lui Gheorghe Răk6czi 1, şi a fiului său Sigismund, ca şi pe cea a lui Mihai Apaffy. Chiar 
dacă fondul acestora s-a risipit, ne putem forma o idee asupra componenţei lui din vechile fragmente de 

7 Ibidem. 

H Ibidem, p.375. 
9 Fitz Jazsef, A magyar kanyv tartenete 171l-ig Ilstoria cărlii maghiare până lmF 111, Magyar Helikon, Budapest, 1959, 

p. 122. 
10 Ibidem. 
II Jăko Zsigmomnd, op,cit.. p.371. 
12 Ibidem. 

13 Ibidem, p.378. 
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inventare. Colecţia lui Andrei Bâthari este cea care păstrează mai hotărât influenţa unei bibliofiFi 
umaniste; Gheorghe Rak6czi I îşi împodobea cărţile preferate cu ferecă�ri în argint. " 

O pierdere deosebit de mare o 
constituie faptul că, biblioteca lui Gabriel 

. Bethlen, cea mai însemnată colecţie princiară, 
s-a ri�ipit în cea mai mare măsurăl4. Astfel că, 

"a trebuit să treacă mai mult de un secol ca să se 
..înfiiriţeze o altă bibliotecă (fig.l), la Alba Iulia, 

';'de data aceasta de către un episcop romano
: catolic,lgnatius Batthyani (1741-1 798), sp�e 
sfârşitul secolului al XVIII-lea. . 

, Îpcă din timpul când se afla la Roma, 
� acesta a colecţionat nun:teroase manuscrişe 
(vechi; . codexuri şi mai cu' seamă incunabule, 
icar�auc()ristitliit primul fond al bibliotecii sale, 
;iţgăsiridu-şi" adăpost în fosta biserică: a 
7,trinitarienilor, ". ordin desfiinţat În 1784is. 
�atthyani a achiziţionat nenumărate cărţi vechi 

în special religioase - a,flate pe la parohii; 
:astfel au ajuris în fondul bibliotecii colecţiile 
'plebaniei diir Locse, manuscrisele prepoziţiei 
djpSzepe's, mai multe cărţi de valoare dirt 
bibfioteca călugărilor dominicani din Kassa, cât 
şi a plebaniei din Bartfa. Din aceste biblioteci 
provin şi faimoasele "cărţi cu lanţuri"16. 

Cea mai importantă creştere a fondului 
de carte a fost !acută în 1786, princumpă,rlţrea 
bibliotecii contelui Cristofor Migazz:i;cardinal 
de Viena şi episcop de Vacz:Deasemenea, prin 
desfiinţarea ordinelor c'ălugăril�r iezuiţi din Fig.l. Interiorul Bibliotecii Batthyaneum 

Transilvania, episcopul preia valoroasele lor 
biblioteci. Fondul Bibliotecii Batthyaneum se îmbogăţeşte şi prin donaţiile !acute de episcopii romano
catoliciFpgarassy Mihaly', Majlath Gusztav, Kovacs Miklos, şi canonicii Buczy Emil şi Beke Antal17. 

Pe lângă cărţile religioase,' ÎnBibliote9a Batthyaneum mai găsim şLscrieri"âle,clasiciior greci şi 
romani, opere de ştiinţe naturale, geografie/�stronomie, medicină, literatură, precum şi manuscrise şi 
incunabule. Printre cele mai preţioase sunt C(idex Aureus, din secolul al IX-lea, scris pe timpul lui Carol 
cel Mare, Codex BurgunduS (secolul al XV-lea), Palia de la Orăştie (1587) etc .. 

În centrul atenţiei noastre au stat tipăriturile provenind diFl'tJhgaria şi ţă;ile vecine cu ea: 
România, anume Transilvania, Austria, Slovacia, dar şi Elveţia, Polonia, unde, în perioada 
postincunabulară, au apărut !),umeroase cărţi în limba maghiară. Acestea,prin circulaţia lor firească, au 
ajuns în colecţia episcopuluiBatthyani. Astăzi, cărţi vechi maghiare de.secoIXVI găsim în număr de 32 
în Institutul Batthyaneum. Ele au fost tipărite de mari personalităţi ale secolului Reforlnei religioase, cum 
ar fi: David Ferenc, Heltai Gaspar, Meliusz Juhasz Peter, Monosil6y Andras, Sylvester Janos, Szalaszegi 

'Gyorgy, Szekely Istvan, Telegdi Mikl6s, Tin6di, WerQoczy Istvan. ..... 
. 

Dintre acestea, am acordat ()atenţie deosebită urrnăto(lrelor exemplare: , ";'; .. ' 
DICŢIONARUL LUI CALEPINUS (fig.2), cu traduceri îun limb'i;inclusivîn limba maghiară. 

14 Ibidem, p.383. 

15 Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1957, p.57. 

16 Ibidem, p.7. 

17 Ibidem, p.8-10. 
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Fig. 4. Cotorul Sfintei Biblii a lui Kărolyi Găspăr 
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Fig. 3. Foaia de titlu a lucrării lui Heltai Găspăr, 
Chronica Az magyaroknak dolgair6l... 

. ; 

Fig. 5. Foaia de titlu a Tripartitum-ului lui WerbOczy 
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Acest dicţionar a apărut la Basel în 1590. Din 39 de exemplare, 4 se găsesc în ţară, la Cluj, 
Bucureşti, Târgu Mureş, Alba Iulia (vezi RA1NY). Conform însemnării de proprietate de pe foaia de titlu 
"Missionis Soc.Jes.Cibiniensis.1700", cartea a aparţinut societăţii iezuite din Sibiu. 

DAvID FERENC, ELS6 RESZE AZ SZENT IRASNAC. . . = PRIMA PARTE A SFINTEI 
SCRIPTURI A apărut la Alba Iulia în 1569, din 10 exemplare 7 se găsesc în ţară: 1 la Alba Iulia, 4 la 
Cluj, 2 la Târgu Mureş. Din păcate, exemplarul nostru din Alba Iulia se păstrează doar în fragmente, în 
8 foi extrase din lucrarea lui Geleji Katona Istvan, Praeconium, voI. 2. De la acest prim episcop al 
unitarienilor din Transilvania avem 3 cărţi în total la Biblioteca Batthyaneum, toate pe teme religiose, mai 
bine zis polemice unitariene. 

HELTAI GASpAR, CHRONICA AZMAGYAROKNAKDOLGAIROL... = DESPRE FAPTELE 
UNGURILOR (fig.3), apărută la Cluj în 1575, relatează istoria ungurilor de la părăsirea Sciţiei şi aşezarea 
lor în Câmpia Panonică, precum şi luptele duse de ei pentru ocuparea acestei viitoare patrii. De la acest 
autor mai avem încă 6 lucrări păstrate în Biblioteca Batthyaneum: 1, II, IV -a parte a Sfintei Biblii, o 
agendă evanghelică, o carte cu dialoguri pentru îmbunătăţirea moravurilor şi un Nou Testament. Pe foaia 
de titlu a acestei cărţi avem 2 note de proprietate, de fapt, două nume: "Banffi Klara" şi "Alexander 
Szekely Ab.Ano 1737", foştii proprietari ai cărţii. 

KÂROLYI GASpAR, SZENT BIBLIA = SFÎNTA BIBLIE (fig.4), cunoscută şi sub denumirea de 
VIZSOLYI BIBLIA = BIBLIA din VIZSOLY, tipărită în 1590 de MANTSKOVIT BALINT, este prima 
traducere integrală a unei Biblii în limba maghiară. Sunt 52 de exemplare, 14 păstrându-se în ţară (Cluj, 
Alba Iulia, Târgu Mureş). În ceea ce priveşte notele de proprietate, trebuie menţionat faptul că avem 
însemnări scrise de Însăşi mîna lui Gheorghe Rakoczi 1 (informaţie verificabilă în bibliografia maghiară 
Gyarfas Tihamer, Batthyaneum, 1913). 

O lucrare importantă atât din punct de vedere istorico-juridic, cât şi din punct de vedere istorico
documentar este lucrarea lui WERBOCZY ISTV AN, MAGYAR DECRETUM, az Magyar es Erdely 
orszagnac tărueny kănyue = DECRETUL MAGHIAR, CODUL DE LEGI AL UNGARIEI ŞI 
TRANSIL VANIEI (fig.5), tipărită de Heltai Gaspar la Cluj, în 1571. Din 38 de exemplare, 17 găsim în ţară 
(Alba Iulia, Bucureşti, Cluj, Miercurea Ciuc, Odorhei, Sibiu, Târgu Mureş, ZaIău). Pe ultima filă a 
corpului cărţii avem o Însemnare în limba latină: "Possessor huius libri primus Dnus Adamus Gerendi, 
dein Dnus et Perillustr. Michael Kardos sup. nobilis de Vincz". Din această însemnare reiese faptul că 
posesorii acestei cărţi au fost Adamus Gerendi şi Michael Kardos, nobil superior de Vinţ. 

O altă lucrare este: WERBOCZY-WERES BALAZS, Magyar Decretum, kyt Weres Balas a deakbol 
tudni illik, a Werbewczy Istvan Decretomabol, melyet tripartitomnak neveznek, Magyarra jorditot = 

Decretul maghiar tradus in limba maghiară de către Weres Balazs, numit TRIPARTITUM, tipărit în 
Debrecen în 1565 de către Raphael Hoffualter. Din 16 exemplare doar 4 se păstrează în ţară (unul la Alba 
Iulia, două la Cluj şi unul la Târgu Mureş). Avem o singură notă de proprietate: "Ex Jibris Egr.Martini 
Nemethy dono datus a Dno. Laboly die 4. 7-bris 1720." 

Din notele de proprietate reiese faptul că aceste cărţi au ajuns în fondul bibliotecii fie prin donaţii 
ale unor persoane laice şi ecleziastice, fie în urma desfiinţării a unor ordine călugăreşti de către Iosif al 
II-lea. Astfel avem cărţi provenind de la Societatea Iezuită din Sibiu, din Biblioteca Seminarului 
Teologic, de la Episcopia din Alba Iulia, Colegiul Iezuit din Cluj, Societatea Iezuită din Viena, Ordinul 
Sf. Paul din Teiuş, Clerul din Haromszek (Trei scaune), Biblioteca Ordinului Trinitarienilor. Conform 
centrelor tipografice, am constatat că cea mai mare parte a cărţilor maghiare din secolul al XVI-lea aflate 
în Biblioteca Batthyaneum s-au tipărit în tipografia lui Heltai la Cluj, sunt 12 din totalul de 32, încă o 
dovadă a importanţei din punct de vedere cultural al Clujului în acea vreme. 

- la Trnava (Slovacia) - 7 cărţi 
- la Debrecen - 3 cărţi 
- la Oradea - 2 cărţi 
- la Viena - 2 cărţi 
- la Sarvar-Ujsziget - 1 

- la Schtitzi'.ng - 1 
- la Krakowia - 1 

- la Vizsoly - 1 
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- la Sasel - 1 
- la Alba Iulia - 1 
Tipăriturile maghiare cercetate În acest context dau dovada prezenţei lor În diferite cercuri 

intelectuale din Transilvania şi ţările vecine aparţinătoare aceluiaşi mediu cultural. Ex-librisurile păstrate 

dovedesc ut i l izarea lor În secolul al XVII-lea şi al XVIII-lea de profesorii colegiilor sau de studenţii lor. 

Astăzi, Înglobate în fondul enciclopedic al Bibliotecii Batthyaneum contribuie la completarea şi 

reconst itu irea istoriei culturii Transilvaniei din secolele XVI-XVIII. 

CSALLA RTTA 
Universitatea" 1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 

ANEXA 

LISTA TlPĂRITURILOR MAGHIARE DIN SECOLUL AL XVI-LEA ÎN BIBLIOTECA 
BATTHY ANEUM 

1. AGENDARIUS. //LIBER CONTIIINENS RITVS ET CAERE//MONIAS, QVIBUS IN 
ADMINISTRANlldis Sacramentis, benedictionibus, s alijs !Iqui busdam Ecclesiasticis fllnctioniblls, Ilparochi, s alij 
curati, in Dioecesisllprouincia Strigoniensi vtllntur, II a noua impressus.// QVIBUS ADDITAE SVNT.//LINGVA 
VERNACVLA, PIAE ET CA-/ltholicae aliquot exhol1ationes, ad eos, qui/lvtuntllr Sacramentis, s qui eorum admi
//nistrationi intersunt. //Quorul1l omnium Cathaloglllll versa pa-//gella inuenies. //TIRNA VIAE ANNO 
DOMINII/M.D.x.CVI. [1596]; 4° (19xI4). 

2. AMBROSIUS CALEPINUS, AMBROSII//CALEPINI DICTIONA-//RIVM 
VNDECIM//L1NGVARVMIIIAM POSTREMO ACCV//RATA EMENDATIONE, ATQVE INFINITO-I/rum 
locorum augmentatione, collectis ex bonorum authorum monumentis, IIcel1is et expresis syllabarum quantitatis notis, 
omniumqua vocum significatio-Ilnibus, flOSClllis, loquendi fonnis, proverbialibus sententiis, cateriso ad 
Latini//sermonis proprietatem, elegantiam, et copiam pertinentibus rebus, quanta//maxima fide ac diligentia fieri 
potuit ita exornatum, uthactenusllstudiosorum usibus accommodatius//non prodierit. /IRespondent autem LATINIS 
vocabulis.//l-IEBRAICA, BELGICA, //GRAECA, HISPANICA, I/GALLICA, POLONICA, 
//ITALlCA,/IVNGARICA, IIGERMANICA, ANGLICA/IONOMASTICVMI/vero: hoc est, propriorum nominum, 
Rc-Ilgionum, Gentium, Vrbium, Montium, Fluminum, Ho-Ilminum, et similium catalogum, maxima etiam acces
Iisione 10cuplctatull1, et praccipuarul11 rerum Ger-l/lI1anica explanatione illustratul11, seor-/Isim adjunximus. /ICVM 
GRATIA ET PRIVILEGIOIIlmperatorio. IIBASILEAE. /IPER SEBASTIANVivl//HENRIC PETRIII1590. 2° 
(36x22). 

3. DA VID FERENC, ELSO RESlE Al SlENT IRASNAC KULEN KULEN RESlEIBOL VOT 
PREDICACIOCNAC Al ATYA ISTENROL, ENNEC KEDIG Al O FIAROL Al IHESVS CHRISTVSROL ES 
Al MI OROCSEGONGNEC PEClETIROL Al Sl.LELECROL. IRATATTAK DAVID FERENClTOL, Al 
MEGFESOLT ll-lESVS Cl-IRISTVSNAC SZOLGAIATOL. (ALBAE IULIAE MDLXIX) [1569]. 2° (27x19). 

4. DA VID FERENC, AZ EGY O MAGĂ TOL/IV ALO FELSEGES ISTEN-IIROL, ES Al O IGAl FIA
Iirol, a Nazareti lesusrol, az igaz Messiasrol, AIISzent irasbol vot Vallastettel: Mellyben a//Papanac es a Papazoknac 
mindenllokoskodassoc es hamis magyallrazattoc meg fcitctnec. IIDAVID Ferenczt6l, a megfeszitett Iellsus 
Christusnac szogaliatol//irattatot. IICOLOSV AROT. IIM.D.LXXI. [1571] esztendoben. 114° (20x 15). 

5. DA VID FERENC, Al EGY ATTY AIIISTENNEC, ES Al O ALDOTIISlENT FIANAC, AZ JESVS 
CIIRISTVSNACIIlstensegekrol igaz vallastettel, a Prophet'tc es II Apostoloknac irassinac igaz follyasallszerent 
irattattot. liDA VID Ferencztal, a megfcszitettet lesllsus Christusnac szogaiatol. IICaroli Peternec, es Melius Peternec 
ockos-Ilkodassinac e!lene veteltet. IIPSALM.LXXXI. lINe legyen Udegen Istened, Es mas I-/Istent ne tisztelly. 
//COLOSV AROT. IIM.D.LXXI. [1571] esztendoben. 4° (20x 15). 

6. l-IELTAI GASPAR, [A BlBLIANAC ELSO RESlE , Al Al MOSESNEC ott konyue, mely magyar 
nyelwre fordittatot a regi es igaz szent konyuekbol. Colosvarba 1551 (HEL T AI es HOFFGREFF)]. 4° (19x 14). 

7. HEL TAI GASPĂR, [BlBLIANAC MASODIC resze, mellybe e kovetkozendo szent irasnac historias 
konyuei vadnac be foglalva tudni illic: 1. Josue hertzegnec konyue, 2. A birakrol val o konyue, 3. A Ruth asszonnac 
konyuc, 4. Samuelnec elso konyue, 5. Samuclnec masodic konyue, 6. A Kiralyokrol valo elso konyw, 7. A 
Kiralyokrol valo masodic k()nyw. Mellyeket mcg tolmaczott, es magyar nyelwre forditot a regi es igaz szent 
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konyuekbol: HELTAI GASPAR. COLOSVAROT 1565]. 4° (l9xI5). :; El', 
.8.:HEL TAI GASpAR, [A BIBLIANAC negyedic resze , az az a prophetaknac irasoc,melyec magyar 

nyelwre forditattac, a regi es igaz szent konyuekbol. Colosvarba 1552 (Heltai es Hoffgreff Gyorgy)]. 4° (19x 14) . 
. 9. HELTAI GASpAR, A RESZEG-I/SEGNEC ES TOBZO-I/dasnac veszedelmes //voItarol vale // 

Dialogus//HEL TAI GASPARI/Colosuari plebanos al-//tal szerzetet. //COLOSV ARBA. 1/ l 552. 8° (15x9). 
10. HELTAI GASpAR, AGENDA /IAZ AZ I/SZENTEGYHAZII/Chelekedetec, Melllyeket ko-Iluetnec 

kozensegeskeppen//a Keresztyeni Ministereclles Lelkipăsztoroc. //Vyonnan nyomtattattot. //Cum gratia etPrivilegio 
SerenissimarumllMaiestatum Regiarum Hungariae. COLOSVARBA//l559. 4° ( l9xI4). 

Il. HELTAI GASpAR, [A JESVS CHRlSTVSNAC WY TESTAMENTOMA magyar nyelwre forditatot, 
a regi igaz es szent konyuekbOl...Colosvarot M.D.LXII (1562)]. 4° (18x13), 

12. HELTAI GASpAR, CHRONICAII AZ MAGYAROK-IINAK DOLGAIROL:MINTlljottek ki a nagy 
Scythiabol Pa-(Inoniaban:es mint foglaItak ma-llgoknak az Orszagot: es mint bir-I!tak aszt Herczegrol Herczegre, 
Iles Kirâlyokrol Kiralyokra, nagyll sok tusakodasokkal, es szamtalanllsok viadallyokkal. IIMellyettllHEL TAI 
GASpARIlmegh irta Magyar nyelven, es ez//renbe hozta, az Bonfinius Antal-I/nak nagy konyvebol, es egyeb 
Historias//konyvekbol, nem kitsin munkaval.[Cluj], [1575]. 2° (29x20). 

13. KAROLYI GĂSpAR, SZENTII BIBLIAI! AZ AZ :I!ISTENNEC O ES 
WY/ITEŞTAMENVMANAC//PROPHETAK ES APOSTOLOCI/altal megiratott Szent konyveillMAGYAR 
NYEL WRE FORDITT AI/tott egeszlen .es wijonnan, Az Iştennek Magyar-/!orszâgban valo Anya Szent Egyhaza//nak., 
epiilesere. I/VISOLBAN. IINYOMTATTATOTT MANTSKOVIT BALINT ALTAL//MDXC. Bodogilszszony 
hauanac 1O.napjan. [1590]. 2° (29x21),. 

14. PETRVS MELIVS, A SZENT IOBI/KONYVENEK A SIDO NIE-//LVBOL, ES A BOLCZ 
MAGY ARA�/IZOK forditasabol, igazan valo fordi-//tasa Magiar nielure. IN A RADONIINiomtattatott, Raphael 
Hofthalter alta!.M.D.LXV. [1565]. 4° (20x 15). 

15. PETRVS MELIVS, AZ ARAN TAMAS ha-IIMIS ES ERETNEC TEVELGESI-Ilneces egyeb .soc 
teuelgeseknec mellyec mostanllaz elfordult feio emberec kozot elarattanac, megllhamissitasi, a derec SzentirasboI 
es a regi Szenti-Ilras magarazo Doctoroknac irasokbol, a Debre-Iltzeni Tanittoc aItal, ki uolt Szent Andras napian 
esllKaraczon Hauanac 1 .11.12.13. es 14 napian , az Ilegesz Keresztyeni gyUlekezet elot, Chri-llstus Vruncsziiletese 
utan//ennyi esztendo-Ilben. !/156111Debretzombe nyomtatott Anno M.D.LXII.[1562}. 4° (20xI5). 

16. PETRVS MELIVS, AZ SZENT IA-Ilnosnac tOtt ielenes-IINEC IGAZ ES IRAS SZERINTllvalo' . 
magyarazasa predikatioc szerint, /Ia iambor bo!cz es tudos emberec Ilirasaboi szereztetett. //Melius Peter alta!. 
IN ARADON. IIANNO M.D.LXVIII. [1568]. 4° (20xI5). 

17. MELIVS PETRVS, [AZ KET Samvel konyueinek es az ket Kirali konyveknek azsidonielvnek 
igassagabol es az igaz es bo!cz magiarazok forditasabol igazan valo forditasa magyar nielure,Debreczenbe.; 
M.D.LXV. Raphael Hofthalter. [1565]. 2° (30x20). 

18. MONOSZLOY ANDRĂs, APOLOGIAI/ A KOZONSEGESIIKERESTYEN HIT A-IIGAZA TINAC:ES 
AZ ANYA-//SZENTEGYHAZ BIZONYOS FO V ALLASI-/lnac oltalma, DA VID JANOS f"lelete eUen, k;j , 

ellenzettellTelegdi Miklos, Peechi Pispoc irasat, melyben nem Ilakarta Luthemek vallasat vennjj�IRA TOT 
MONOSLAI ANDRASTOL, IIPosoni praepostol./INYOMTATOT NAGYSZOMBATBA 
M.D.lILXXXVIII.esztendobe.l/[1588]. 4° (20xI5). 

19. MONOSZLOY ANDRĂs, DE CVLTV IIIMAGINVM. IIAZ IDVOSSE-I/GRE INTO KEPEK-IINEC 
TISZTELETIROL VA-IILO, IGAZ TVDOMANY. lratot, IIMONOSZLOI ANDRASTOL//Posoni Praeposto!. 
IINAGYSZOMBATBA, IIM.D.�XXXIX. 1/[1589]. 4° (20xI5). 

20. MONOSZLOY ANDRĂs, DE INVOCATIONE, ET VE-IINERATIONE SANCTORVM. /IAZ 
SZENTEK-IINEK HOZANC VA�IILO SEGETSEGEKRUL HASZ-IINOS KONYU AZ KERESZTYENEK-Ilnec 
igaz hitben vale epiiletekert. IIMOST lRATATOT, IIMONOSLOI ANDRASTVL//Posoni Praeposto!. 
IINAGYS70MBATBA NYOM-/ITATTATOTT ANNO M.D.//LXXXrx. 11[1589]. 4° (21xI6). 

21. SYLVESTER JANOS, [VY TESTAMENTUM magyar nyelwen, mellyet az gorog es diak nyelvbOl 
vyonnan fordijtank, az magyar nipnek keresztyen htitben valo ipptilisire. (Vyszighetben 1541)]. 4° (20xI5) .. 

22. SYL VESTER JANOS, VI TEST A-IIMENTVM MAGIARIlnieluen: meIi, az Gorog, es Diak IlnielubOl 
reghen Siluester Janos Iialtai fordittatot. I/MAST MASODCZOR MEGIGAZIT-/ltatot es vijonnan kiniomtattatot. 
IIAZ FOLSEGES ROMAI CZA-IIszar kegielmes engedelmebol. IIBECZBEN STAIN HOllfer Gaspar altal, 
1574.esz-//tendoben.ll. 4° (20x15). 

23. SZALASZEGI GYORGY, [HETETSZAKA MINDENNAPRA MEGH irattatot ima4sagok,kik oszuo 
szerzetettenek Auenarius .Ianos doctor altal, fordeitattanak pedig magiarra Szalaszegi GiOrgi praţ)diciltor altal. 
(Siczben) M D C X III (1593)]. 12° (l3x7). 

. 

24. SZEKEL Y ISTV AN, [Chronica ez vilagnac yeles dolgairo!. Szekel(y) Estvan. Craccopa. M O LI. X 
[recte 1559] Striykoniai Lazar]. 4° (18x14). 

. 
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25. TELEGDI MIKLOS, AZ EVAN-//GELlOMOK-/!NAC, MELLYEKET VASARNA-IIPOKON, ES 
EGYEB INNEPEKENllesztendoe altal, az Anyaszentegyhazba ol-Iluasni es predicalni szoktanac, 
Ilmagyarazattyanacl/ELSEO RESZE. !!Mely magaba foglallya az AduentUI fogua Husuelltig valo vasarnapi 
ElIangcliomokat, egynehany egycb//innepcknec (kikncc szalllat lllegtalaJod ezt e Jeuclet el//fordetuan) 
Ellangeliom,inal, cs az oltari szentseg-IlrUI valo harom predicatioual egyetembe. IIIR.A. TOT TELEGDI 
MIKLOSTVVIESZTERGAMI PRAEPOSTVL. IIBechbe Apffl Mihaly nyollltatta, az felseges Romaill Chaszarnac 
kegyelmes engedelmebbl//M. D. LXXVI I.csztendoebe. [ 1577]. 4° (2 I x I 6). 

26. TELEGDI MIKLOS, IIAZ EVANGELI-IIOMOKNAC, MELLYEKET VA-IISARNAPOKON, ES 
. EGYE13INNEPEKEN ESZ-IITENDO ALTAL, AZ ANYASZENTEGY-Ilhazban oJlIasni es Praedicallani szok

Iitanak, Magarazattyanac. IIMASODIC RESZE. IIMEL Y MAGABAN FOGLALL Y A, HVSVETTTVL FOGV A, 
AQ-/NENTIG V ALO V ASARNAPI EV ANGELlOMOKA Tllegy nehany egyeb innepeknec, (mellyeknec szamat 
l11eglltalalod,czt e lcuelet el fordetuan) Euange-/lliominal, egyetcmbe. II JRA TOT TELEGD! MIK-I/lostul, 
Eszlcrgami pracposlul. /INYOMTATTATOT NAGYSZOM-IIBA TBAN, AZ FELSEGES ROMAI CI-IASZAR-I/nac 
Kegyelmcs engedelmebol, vgyan azon//Telcgdi M iklos hazanal. IIM.D.LXXVIII. Esztendoben. II[ 1578]. 4° (2 1 x 16). 

27. Ibidem (23x 16). 
28. TELEGDI MIKLOS, AZ EV ANGEL-IIOMOKNAC, MELL YEKET V A-IISARNAPOKON, ES 

EGYEB INNEPEKEN ESZ-IITENDO ALTAL, AZ ANYASZENTEGYI-IAZ-Ilban oluasni es praedicallani 
szoktanac. IIMagyarazatty,\nac. IIHARMADIC RESZE. IIMELY MAGABA FOGI/LALL YA A SZENTEC INNEPI
lire lIaJo ElIangcliomokat. //JRA TOT TELEGDlI/Miklostlll Peechi PispoktUl//. NYOMTA IT A TOT NAGY SZOM
IIBATBA, VGY AN AZON TELEGDI MIKLOS/lhazilnal. A felseges Romai Chaszar-/lnac engedelmebol./l[1 580]. 
4IJ(17xI3). 

29. [TINODI, CANCIONALE, az az historias enekes konyw, mellyben killemb kUlemb fele szep lOt dolgoc 
vadnac nyomtatua a magyari k in\lyokrol cs egyeb szep lbt dolgokrol, gyonyorUsegessec oluasasra es halgatăsra. 
(I-Ieltai Gasp{lI"). Colosvarot 1574 I-Ieitai (cs I-Ieltai Gasparne)]. 4°, (20xI5). 

30. WERBOCZY ISTVAN, [MAGY AR DECRETVM, az az Magyar es Erdely orszagnac torueny konyue. 
Ilcltai Gaspartol wyonnan meg nyomtattot Colosvarot 1571]. 4° (20x 16). 

31.WERBOCZI-WERES BALAZS, MAGYARlI DECRETVM, KYT WE/IRES BALAS A 
DEAKBOL//tudni illik, a WERBEWCZY ISIITWAN Dccretomabol, melyet//tripartitomnak neweznek, IIMagyarra 
forditot. IN AONAC TOV ABBA EZ OE-Ilcretomnak elOtte egy nehany iroth articulusok, Ilkyket azon VERES 
BALAS a regi Ki/lralyok Oecretomibol tbruynhez valo ieles Ildolgokat, kyszedegeteth. IIDEBRECENI/be 
nyomtattatott Ra-Ilphael hoffl1alter alta!. IIM.O.LXV. [1565]. 2° (30x20). 

32.[WENDELINUS M�lrcus Fridericlls, ... ,-nak, a Keresztyen Istcni tudomanyrol irott ket konyvei ... Magyar 
nyelvre fordittattanak. Apafi Mihaly ... altal. Kolozsvar, 1574]. (20xI5). 

1·1.· . 
Bibliografia de identificare a tipăritur-ilor: 
RMNY= Rugi Mugyarors:âgi Nyollltatvonyok 

RAfK = Rugi Magyar Konyvtar 

�, <, 

OLD HUNGARIAN BOOKS FROM THE 16T11 CENTURY IN COLLECTIONS 

OF THE BATTHY ANEUM LIBRARY FROM ALBA IULIA 

SUMMARY 

In order to understand one of the oldest elements of the human culture - the book - it is necessary to know 
its evollltion from the tirst inscriptions on slabs to the paper that forms the present�day books. 

The writing, the tirst fixed thollghts of mankind, have an age of more than five millenia, and the printing 
instrllments arc known for only five centuries and a half. 

The spiritual vailles crcated in OUl' country are the result of the united efforts of ali the nationalities who 
live here, and thcy ali together make up the basis of the Romanian culture. 

Starting \Vith the purpose te add another link to the chain of book-evollltion, we chose the 16th century, a 
period of rcligious rcforms, that stimulated the national languages to appear in the lectures of the lay social strata. 

Conscqucntly, in our mliltiethnicai society native language culture of every nation began to appear. This 
study proposcs an attentive analysis of a nuc1eus from the rich typographical production in the 16th century that came 
out aner Martin Llither's Reform. 
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One of the conditions was to translate the Holy Scripture in order to make it understandable for every man. 

In Transylvania, a province inhabited by three basic nations - Romanian, Hungarian, Saxon - from now on there 
began to appear the first printing offices that will bring out countless publications în Latin, Slavonic, and also in 
Hungarian, Roumanian and German. 

We paid special attention to 32 books from this reminded century that were printed in the Hungarian 
language in Transylvania, Hungary, Austria and also in Slovakia. These works belong to one of the greatest book
collections in Central Europe, the collection of the Batthyaneum Library, wich was founded in 1784 by the Romano
Catholic Bishop of Transylvania, Ignatius Batthyani. 

Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 

EXPLANA TION OF FIGURES 

The interior of Batthyaneum Library. 
The title page of Calepinus'Dictionary. 
The title page of Heltai Gaspar' s work, Chronica Az magyaroknak dolgairol ..... 
The tab of Karolyi Gaspar's Holy Bible. 
The title page of Werboczy's Tripartitum. 


	ScanImage001
	ScanImage002
	ScanImage003
	ScanImage004
	ScanImage005
	ScanImage006
	ScanImage007
	ScanImage008
	ScanImage009

