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Matkó István:  

Bányász csákány…  

[1668.] 

 
Az 1660-as évekre kibontakozó hitvitázó irodalom részeként tekintendő munka 

Sámbár Mátyás és Kézdivásárhelyi Matkó István (1625-1693) műve.  

 

A kötet a református Pálffyak csépi könyvtárából került a József Attila Megyei 

és Városi Könyvtár muzeális gyűjteményébe. 













Calendarium archi-

dioecesanum cleri 

Strigoniensis Tyrnaviae 

1809. 
 

A szokásos naptári rész után következik az egyházi névtári fejezet. Ez az 

esztergomi érseki főegyházmegye intézményeinek, szervezeti fölépítésének 

és személyeinek adattára. Kerületenként közli a plébániákat; plébániánként a 

templomokat, filiákat, s az ott szolgáló papok nevét.  

 

Nagyon jelentős egyház- és művelődéstörténeti forrás.  













Lelki kalendáriom, … 

Posonban és Komáromban, 

1790. 

 
Lelki előkészület, lelki gyakorlatos könyv. Lelkigyakorlaton értjük a lelkiismeret-

vizsgálás, elmélkedés, szemlélődés, szóbeli és elmélkedő ima és egyéb lelki 

tevékenység minden módját, hogy keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy 

életét a szerint rendezze és a lélek üdvösségét elnyerje. 

Helyi nyomda terméke. 















Jeszenszky Miklós: 

A Magyar Törvény históriája 

Pesten, 1820. 

 
Jogtörténeti, alkotmánytörténeti fordítás. 

Kelemen Imre  (1744–1819.): jogász, egyetemi tanár. Jezsuita szerzetes, aki 

először dolgozta fel a polgári jog hazai történetét. Historia juris hungarici privati 

(Budae, 1818, magyarra fordította Jeszenszky Miklós: A magyar törvény históriája 

címmel, Pest, 1820) 

















Post- und Strassen Karte des 

Oesterreichischen Monarchie 

k.k.Obersten-Hof-Post-Verwal-

tung, 1840. 

 
Régi, ritka térkép. 







Tabellae historiae universalis 

synch-ronisticae 

1826.? 
 

 

Történelmi kronológiai táblázat, magyar és egyetemes történeti események 

egymás mellé helyezésével, tanuló ifjúság számára 1756–1825-ig tartó 

tárgyidő eseményeiről. 

 

Tobias Gottfried Schröer, írói nevén Christian Oeser, magyarosan: Oeser 

Keresztély (Pozsony, 1791. – Pozsony, 1850.) drámaíró, tanár, evangélikus 

líceumi tanár, tanfelügyelő, iskolaügyi tanácsos, tankönyvíró műve. 













Magyarország krónikája  

1740-ig. 
Rövid magyar kronikája a magyarok történetét meséli el Kr. u. 373-tól (a hunok 

Pannóniába való első bejövetelétől) az 1626. esztendőig. Főképp hadi és 

politikai eseményekről ír, nagy figyelemmel kísérve a törökellenes harcokat. 

Ugyanakkor világtörténeti eseményeket is megemlít, így például Amerika 

felfedezését. Katolikus szerző lévén, helyteleníti a protestantizmus 

elterjedését. A mű műfaját tekintve annales, de a szerző gyakran kommentál. 

Nagy Levente tudományos kutató szerint az eredeti mű szerzője Zrínyi Miklós. 

A másolat alapja :Bethlen J:..rerum Transylvanicarum.. Bécs 1782.-3. 

Helyi vonatkozás: Thaly Dienes tulajdona, amit Thaly Terézia nevű testvérétől 

kapott. (1833) 

















Rövid ki vonása azon két ré-

szekböl állo könyvnek… 

1782. 

 
Erdély története 1662-1673, Előzménye u. a. 1629-1663- Bethlen János erdélyi 

kancellártól . 

Autográf kézirat, több kéz írása. Horányi Elek (1736-1809) , történetírótól, az 

1782. évi kiadás alapján készült. 1663-1989 között 21 kiadása volt, 3 nyelven. 










