
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY RÉGI MAGYAR 
KÖNYVTÁRÁHOZ. 

Közli : HORVÁTH IGNÁCZ. 

308. sz. Bártfa, 1602. 

Szalaszegi György. Hetetszaka. Mindennapra Megirattatot 
Imádságok, kik ôzue szôrzetettenek, AVENARIVS JÁNOS Dootor 
által. Forditattanak penig Magyarra, Szalaszegi György praedicator 
által. I. Thess. 5. Szüntelen imádkozzatok, és mindenben az Isten
nek, hálákat adgyátok. Barthphan Nyomtatot Jákob Klőss (által) 
1602. 12r. (8 és 4 levelenkint) 286 számozott lev. + ? 

Elől czímlap, mely után az 1-ső számozott, alul A2-vel 
jelölt levél következik, a szöveg végén pedig a 268a. levélen famet
szet. A 268b. levélen kezdődik : Lajstroma ez könyvbeli imádságok
nak, mely az 1—65. levélig terjedő 21 imádságnak a czímét 
sorolja fel s ezzel a könyv megszakad. A 65 — 268. leveleken fog
lalt imádságok lajstroma, mely körülbelől 1 levélre terjedhetett, a 
könyvből hiányzik. 

Avenarius Jánosnak ezen Szalaszegi György által magyarra 
fordított munkájából ekkorig csak az első kiadást ismertük, mely 
Siezen 1593-ban Manlius János nyomdájában jelent meg, s mely
ből a Nemzeti Múzeum könyvtára egy teljes példányt őriz. 

Ezen munkából Klösz Jakab bártfai nyomdász 1602-ben egy 
második kiadást rendezett, melynek egyetlen ekkorig ismert, ép és 
egy levéllajstrom Inján teljes példányát a Nemzeti Múzeum könyv
tára 1890-ben szerezte meg. 
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Bártfa, 1609. 

Mihálykó János. Kereztién Istenes Es Aitatos Imádságok, 
ez mostani nyomorult és veszedelmes ftdőkben, minden kereztién 
és Istenfélő embernek felôtte szükségesek és hasznosok. I. Thessa-
loniceíi. 5. Mindenkor oruendezzetek, szüntelen imátkozzatok, min
denekben háláka adgyatok Mert ez az Istennek tű hozzatok való 
akarattia az Jesus Christusnak általa, Bartphan Nyomtatta Kloz 
Jakab, 1609 Eztendôben. 12r. (8 és 4 levelenkint). 

Czímlap, előljáró beszéd 8 sztlan lev. és 222 számozott lap. 
79-82. lapok csonkák; 152,160., 172—4., 204., 205., 208., 209., 
212., 213., 217—221. lapok hibásan számozottak. Lajstroma teljesen 
hiányzik. Későbbi kiadásai: Csepreg, 1630. Bártfa, 1640. Lőcse, 1642. 

Ezen munkának rövid czímét Szabó Károly RMK-ában Páz
mán Péter egyik munkája után, melyben a könyv czíme említ
tetik, 1789. szám alatt közli, a munkából azonban ekkorig egyetlen 
egy példány sem volt ismeretes. A jelen év folyamán a Nemzeti 
Múzeum könyvtára szerzett ezen ismeretlen munkából egy pél
dányt, melynek teljes czímét és leírását most adjuk. 




