
MAGYAR KÖNYVESHÁZ. 

(Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.) 

A magyar bibliográfia alapvető munkájához, melyet Régi 
Magyar Könyvtár czímen ismer és használ az irodalom, a 
Magyar Könyv-Szemle 15 éven át minden füzetében hozott ada
lékot. Közlései az első kötet anyagát, az u. n. magyar ősnyomtat
ványok lajstromát 320 ismeretlen számmal gyarapították, s a 
második kötethez, a nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok 
könyvészetéhez közölt adalékok száma is immár a száz felé 
közeledik. Ez adalékok közlését az új folyamban is egyik kiváló 
feladatunknak fogjuk tekinteni; hisz minden egyes könyvczím, 
melyet az enyészettől megmentünk, becses adatot szolgáltat a hazai 
irodalomtörténet egyik legérdekesebb korszakához, régi kultúránk 
egyik legfontosabb fejezetéhez. Fölkérjük azért a hazai közkönyv
tárak vezetőit s a magyar könyvészet szakférfiait, hogy kutatá
saikat ez irányban tovább folytatva, azok eredményéről a Magyar 
Könyv-Szemlét időnkint értesíteni szíveskedjenek. A régi folyamnak 
azt a szokását, hogy a teljesen új adalékokat sorszámmal látta 
el, mi is követjük, folytatva a számozást ott, a hol a régi folyam 
utolsó kötete elhagyta. Első közleményünk gazdagsága reményt 
nyújt arra, hogy a rovat régi nyomtatványaink sorozatát a jöven
dőben is sok becses adalékkal fogja gyarapítani. 

I. 

Magyar nyelvű nyomtatványok. 
1. 

[321.] Bécs, 1562. 
Kalendárium es az aegh forgásából való igaz itíletek Ky az 

Craccai Piotrcoui Thamas szerzése szerind forditatek magiarra, 
Pesti Bornemissa Péter Deák által. Az édes iduôzitô vrunk Iesus 
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Christus születésének M. D. LXÍI Eztendeiere. (Fametszet: Két 
oroszlán által tartott magyar czimer, u. m. négyeit- pajzs 1— 4 
mezejében a pólyák, a 2—3. mezőben a hármas halmon álló 
kettős kereszt.) Az hódnak fogiatkozasa lezen szent Iacab hauanak 
15 napján (Fametszet: a hold.) Az felséges Roäy Chazarnak 
engedelmöből Bechbe niomtata Raphaël Hofhalter. 

A naptári rész 32 szilán levélre terjed; ezt követi: 
A 33<*> lapon: Igaz iőuendo itiletek Christus urunk születése 

után ualo M. D. LXII. eztendônek szolgáltatására. Az Craccai 
Tiotrconi stb által, Venus chyllag ez eztendőnek igazgatoia 
Iupiter penig segitô társa. Bechbe niomtata Raphaël Hofhalter. 

A magyar naptárak közül eddig a Bécsben, 1572. évben nyo
matott naptárat ismertük legrégibbnek. A fentebb leírt példány ezt épen 
tíz évvel előzi meg, s ez a most ismert legrégibb magyar naptár. Egyet
len példánya az alább ismertetendő' naptárakkal együtt a Batthyány 
berezegi család körmendi levéltárában került napvilágra, s a családi 
könyvtárba lett átvitetve. A préselt bőrbe kötött 8r. példány, sajnos, 
nem maradt reánk teljes épségben ; csak az A—•F1=41 sztlan levele 
van meg. A lelet azonban így is érdekes és bibliográfiai jelentőségén 
kívül történeti becscsel ruházzák fel azon feljegyzések, melyeket a nap
tári rész lapjai közé betoldott 22 jegyzetlap őrizett meg számunkra. E 
feljegyzésekből, miket itt egész terjedelmükben közlünk, kitűnik, hogy 
a naptár Nádasdy Tamás nádor valamelyik Sárváron lakó belső embe
rének tulajdonát képezte; az 1562-ik év épen a nádor életének utolsó 
éve volt, s a jegyzetek, melyek jobbára az ő udvari életére vonatkoz
nak, egy héttel temetése után szakadnak meg. 

(Január.) 
4. Hoc die venit mag. dnus Ladislaus Banft'y ad Sarwar. 
6. Hoc die movit se ex Sarwar mag. dnus Ladislaus Bau ff g. 
7. Hoc die venit ad Sarwar mag. dnus Ioannes Chzorom. 
9. Hoc die venit ad Sarwar mag. dnus Franciscus Thcrecïc. 

10. Hoc die venit ad Sarwar mag. dnus Ioannes Chorom una 
cum uxore et füia, statimque post prandium moverunt se 
ad GzoproJc unacum dno Francisco ThewrecJc. 

23. Hoc die venit ad Sarwar mag. dni Francisci TheörecJc consors 
24. Hoc die discessit Papám versus. 

(Február.) 
8. Ez nap letth Kristoff uram hiöz foghasa Janoshuzan. 

12. Hoc die venit ad Sarwar mag. Laszampra. 
13. Post prandium hoc die se mauit. 
14. Ez nap menthenek Sarwarrul Maglath vram zolgay hohánásban. 
15. Ez nap indwlth az nag.wr Sarwarrul. Egerwarra. 
17. Ez nap Egerivarrul az wr mes h . . , 
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(Április.) 
8. Ez nap wetthek magyar olt az Hegyesdeth. 

12. Ez nap ywttli az wr Sartvarra Ewthioesrivl haddal. 
(Május.) 

24. Ez nap wolth Egherwaran Jcezfoghása Czobor Imreh vramuak. 
(Június.) 

2. Ez nap holth megh Nadasdy Thamas vram orzag nádrispánna 
Egeruárath kylencz és tyz ora Tcözötli ebéd előtt. 

7. Ez nap temették el az my kegelmes vruuka h nádrispánth 
Eghemváry Jcalasthromba. 

14. Ez nap menth nádrispánné azzonom Nádasdra. 
A kötés első tábláján belül a következő sorok olvasnátok: 
Jesus iesus tarch meg ez warban műnket. Isten, isten Őrizz meg 

ez házban műnket. 
Dr. Hodinka Antal. 

2. 
[322.] Várad, 1566. 

A keresztyéni Gyülekezetben Való Isteni Diczeretek. Egyben 
Szedegettek, Es Mostan Nyomtattattak vyonnan eregbitetek, es 
emendáltattak L. F. által. (Fametszet). Varadon, Nyomtatot Raphaël 
Hoffhalter, Anno M. D. Lxvj. 

4r. 186 sztt lap. Végül: tábla, 1 levél. 
Egyetlen példánya a wolíenbütteli herczegi könyvtárban. Czimét 

közölte Szilády Áron, Szegedi Gergely énekeskönyvéhez irt tanulmá
nyában. 

Hellebrant Árpád. 

3. 
[323.] Debreczen, 1569. 

Énekes Könyv mely-jböl SZOKTANAC AZ VRNAC j Diczeretet 
mondani, az anya ßent egy házban es keresz | tyeneknec minden 
gyülekezetiben, mostan vyobban | égben ßedegettetött. es meg ôrég-
bittetôtt,Sz.jGergel általa meg emendáltattatott.|(Fameís0eí.)PSALMO 
C, XLTX. Diczeretet mondgyatok az Istennek az ßenjteknek Gyüle
kezetiben. | DEBRECZEMBE | Nyomtatta Komlós András. AN. M. 
D. LXIX. 

4r. 221. sztt lap. Elül czímlap, 1 levél. 
Szabó K. a R. M. K. I. kötetében 332. sz. a. említ egy énekes 

könyvet, Huszár Gáltól, melynek csonka példánya az Akadémia könyv
tárában van meg. Összehasonlítván e csonka példányt az itt leírt bo-
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roszlóival, kitűnik, hogy ez énekes könyv nem Huszár Gálé, hanem 
Szegedi Gergelyé. Másrészt az is kitűnik, hogy ez énekes könyvből két 
kiadás jelent meg, mert a föntebbi csonka példány eltéréseket mutat az 
itt közölt teljes példánytól. 

Egyetlen példányát a boroszlói városi könyvtárban találtam meg. 
A M. Tud. Akadémia az eredetiró'l sorhű kiadást bocsátott közre, a 
czímlap hasonmásával, mely az Akadémiai Értesítő f. évi januári 
füzetében is megjelent. Hellebrant Árpád. 

[324.J Bécs, 1580. 
Kalendárium, mind az praktikaiaval egietembe : ezielen 1580. 

esztendőre: az Craccay astrologus Slouatius Péter mester üileti 
szerint iratatoth mastan pedig Gradnay Thamas forditasabul ma-
giarul niomtattatott. (Fametszet: koszorúba foglalt magyar czí-
mer.) Az fölséges romai chaszarnak kögielmes engedelmebeöl 
Bechben Apffel Mihali niomtatta. 

A 26b. lapon : 
Kalendáriumnak utolsó része ki praktikának mondatik, méh

ben ennehani orszagoknac tertinendeo dolgai es essety minden 
napi ideonec forgasiual vannak megírva ez mostani 1580 eszten
dőére, az Craccai stb. 

Következik a latin ajánlás Eadetius István egri püspök
höz ; az aláirás : Th. Er. Iagka. 

8r. A—F 2 =44 sztlan levél. 
Egyetlen példánya a Batthyány herczegi család könyvtárában, 

Dr. Hodinka Antal. 

5. 
[325.] Bécs, 1583. 

KALENDARIVM | ES EZ IELEN VALÓ | 1583 ESZTENDEY 
PRA | etika mynd az egh forgáfaban, | ideonek valtozafaban, és 
orfza | gokban való teortenetekkel eg | gietemben, melliet az Slo
uatius l Péter mesfter Craccai Aítrologus | iteleti szerent, maftan 
Pál | Sebestyén magyarul fordeitotta | (Fametszet: az ország czí-
meré). Az f'eolfeges Romai Czyafzárnak | kegyelmes engedelmeből j 
Beczben Apffel Mihali ] niomtatta. 

8r. 43 sztlan levél ; beosztása mint az előbbié. 
Egyetlen példánya ugyanott. ^ ^ ^ 
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6. 
[326.] Német-Újvár, 1584. 

Naptár az 1584-ik évre. Czimlapja hiányzik. 
(25b- 1.) Eghjarasi jeuendö mondas, az Vr Christus 1584. 

eztendeyere. Austriay Stadius Gyergy mesterteul zôrôztetôt. Vyuarat 
Nyomtatta Manlius János. 

A 26<*- lapon latin ajánló-levél Nádasdy Tamáshoz. 
Datae in Vyuar 12. Octob. 

A 35 -levélnél megszakad. 
Egyetlen példánya ugyanott. ^ ^ . ^ ^ ^ 

7. 
Nagy-Szombat, 1591. 

Calendariom es az Mostani M. D. LXXXXI. esztendőben tör
ténendő néminemű dolgokrul Annak fölötte az idönec napánként 
kôuetkezendô allapottyarul iratot itilet. Az Craccai Fontanüs Bálint 
irasabul Magyarra fordetotta Peechi Lucach. (Fametszet: a hold) 
Nyomfalatot nagy Szombatba Anno M. D. LXXXXI. 

{25b-1.) Az NemesNevezetes Es Bevseges stb. lásd M. Könyv-
Szemle 1881. 244—245. I, hol Magyary Sulpicz e naptárnak 
könyvtáblából kiáztatott, 4 levélből álló töredékét ismerteti a 
pannonhalmi könyvtárból. 

8r. A—D4=32 sztlan levél, mint föntebb. 
Egyetlen teljes példánya ugyanott. 

Dr. Hodinka AntaL 

8. 
Debreczen, 1593. 

Ivdicivm magyar nyelven, az O, és Vy Kalendárium fzerint : 
Chistus Vrunk születése vtan 1593. Eztendőre. Tenativs Ianos M. 
az Krakai fő Oskolában rendeltetet Astrologusanak irasabol Ma
gyarra forditatot. (Fametszet, mely a napot ábrázolja.) Pünkösd 
bau. 20. nap az Napnak hatod* része meg homályosodik az Kettős 
ieginek 8. grad. 3. mi: az Sarkán feie mellett, 2. hor. delvtan. 
Többet olvas ez Kalend. vegeben. Debrecenben. 

16r. A—E2=34 sztlan levél. 
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Eme naptár czímmását Szabó K. a R. M. K. I. k. 167. sz. a. 
közölte ugyan Weszprémi után, de nem pontosan. A pontos czímmást 
közlöm ezúttal az idó'közben birtokomba került példányból, melynek 
A, C és E íve teljesen megvan. 

Széll Farkas. 

9 

[327.] Sicz, 1593. 

M.D.XGIII. ! EZTENDÖRE | VALÓ CALENDARI | om, es az 
időnek naponként va | ló allapattyaról. s egyéb tôr j tenheto dol
gokról | való itelet | Crakkai Fontanus Ralint | irasabol Magyarra | 
forditatot. | (Fametszet : az ország czímere) Siczben nyomtatta j 
Manlius János. 

A 25b- lapon : Az könyvnyomtató az olvasónak istentúl min
den iot kiuan. 

Egyetlen csonka példánya (8r., A—D4=32 sztl. levél) a Batthyány 
herczegi család könyvtárában, Körmenden. 

Dr. Hodinka Antal. 

10. 

[328.] Debreczen, 1594. 

Ivdicium magyar nyelven Christus Vrunk születése vtan 
1594 Eztendôre Melyben, Embolismus vagyon, azaz tizen három 
holnap. Magyarra Fordytatot az M. Ioannicivs Gábrielnek az Krakai 
fő Oskolába rendeltetet Astrologusnak irasabol. (Fametszet, mely 
égi jegyeket ábrázol) 

Az nap meg homaliosodik Pinkest hauanak, 10 napian, vege-
zödik napkeletkor Az Hold Penig homaliosodik meg 19 napian MintSz 
hauanak napkelet elöt reggel. Debrecenben. 

Második czim : Az eghi czilagoknak forgásából való iôuen-
dôlesek kővetkoznek. az Időre való szamtartasual egye-temben. Toan-
nicius Gabor. M. az Krakai Akadémiának fő Astronomusa irasabol 
forditatot. Venus ez Eztendőnek Vra, Mercvrivs penig es Ivpiter 
közössé. 

16r. A—E 2 =34 sztl. levél. 
Az egyes hónapok után — deczembert kivéve — két-két sor 

vers van. Ezek itt következnek: 
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(Január.) János kiuan eret vágni, kedues lakodalmat, 
Ho fottara vagot fa miire kellő leszen. 

(Február.) Kertek hányasnak, szőlők metzesnek örülnek, 
Szántani végy ökrét, irtani kertbe szeres. 

(Márczius.) Mes eret az feieden, Szőlők nitasnak örülnek. 
Fonni sövent, vetemény kertbéli kellő leszen. 

(Április.) Könyebeicz hasadat, küssebeicz véredet eckor 
Vîtes szép fiatalt, rai mehet ebbe keres. 

(Május.) Förödni, vert venni, magadat gyógyetani kellő. 
Sayt es tégla veres most io, herélni Bikát. 

(Június.) Almafat olcz mestan, (így) bátor légy minden 
vtodban. 

Rétbe kaszaly szenat, Saytot is ebbe czinaly. 
(Július.) Véredet oltalmazd, Oruos el tauozek télied, 

Eckorban vizuel bort elegyesuen igyad. 
(Augusztus.) Részegség mostan tauozek kérlek erössen. 

Ves magot az földbe, Tengeren ebbe ne iar. 
(Szeptember.) Ez betegseges félelmes enni gyümölczet. 

Kertedben mostan vetnye kellő paraid. 
(Október.) Hogy ha sokat termet Szőlő hordódat erősseicz 

Szancz, ves, ha vêtement varnya böuön akarz. 
(November.) Buzat foghagymat ves mostan, geztenyet ültes 

Mübeli io fákat, Makot-is ebbe keres. 

Egyetlen példánya, melyből a D ív hiányzik, könyvtáramban. 
Széll Farkas. 

11. 
[329.] Debreczen, 1598. 

Újfalvi Imre, Kalendárium. 1598. 
Szabó K. a R. M. K. I. 308. sz. a. ismerteti Újfalvi Imre 1599. 

esztendei Kalendáriumát, de hogy Újfalvi 1598. évre is szerkesztett 
már naptárt, azt emlékezetben hagyta az öreg Bartha Boldizsár, Deb-
reczeni Chronicájában (II. kiadás 19. 1.) : «Az országokon ezen időben 
jövő nagy Ítéletit Istennek eszébe vette volt Astrológiai Prognosticálás-
ban ezelőtt még 60 esztendővel egy Újfalvi Imre nevű debreczeni schola 
mester, Jci az 1598. esztendőre írt Kalendáriomjában ekképen írt. a 
többi között : 
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Ezer hatszáz ötvenhétben 
Rezzen világ minden részben, 
Mikor jámbor érsz ennyiben, 
Intlek fel nézz ily igyedben. 

Mert vagy Jel kezd ködben lenni, 
Vagy az Halis vissza folyni, 
A nagy Taurus elolvadni, 
Kis Halcyon adattatni. > stb. 

Széll Farkas. 

12. 

[330.] Debreczen, 1616. 

Kalendárium, az 1616. Esztendőre, Christus Urunk születése 
után, mely Bissextilis. Az Krakai Kalendáriumból Magyarra for-
dittatot. (Korona nélküli magyar czímer fametszetben, vörös 
nyomással.) Debreczenben, Nyomtatta Lipsiai Pál. 

Második czím : Prognosticon Astrologicum. Az Egi csilla
goknak forgásából való itilet, ez mostani 1616. Esztendőben, némi
nemű történendő dolgokról, es az ûdôknek változásiról. Mind Nemet
bői és mind Lengyelből Magyarra fordittatott. Debreczenben, Nyom
tatta L. P. Végül )( jelű íven hozzáadva: Világ teremtését ül fogva 
való rövid Chronica. 

16r. A - D + ) ( = 4 0 sztl. levél. 
Egyetlen teljes példánya könyvtáramban. 

Széll Farkas. 

13. 

[331.] Kassa, 1624. 

Tyukodi tartományban támadott. Galliából származandó uj 
propheta stb. (Kakast ábrázoló fametszet vörös színben.) 
Végén : Cassán Schultz Dániel által 1624. 

Egylevelű nyomtatvány, 40X30 cm. nagyságú 4r. levél 
egyik oldalára nyomatva. 

Ifj. Kemény Lajos fedezte fel Kassa vááos egyik jegyzőkönyvének 
könyvtáblájában, és egész terjedelmében közölte az Irodalomtört. Közi. 
1893. évfolyamában, 100. 1. 

Sch. Gy. 
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14. 

[332.] Debrecssen, 1632. 

Paraphrasis psalmorum Davidis selectiorum, metrorhytmica. 
In futurum Scholasticae juventutis et pueritiae nostrae exercitium 
matutinum et vespertinum Debrecini, opera Melchioris Fodorik 
M. DC. XXXII. 

16r. 30 sztt levél. Elül czímlap, ajánló levél -= 1 sztl. levél. 
Latin és magyar szöveggel. A könyvnyomtató a tanuló ifjúságnak 

ajánlja. Ez ajánló sorokból kitűnik, hogy ezt a művet Újfalvi Imre 
állította egybe, és pedig a latin zsoltárokat Spethe András fordításából 
véve, valamint az is, hogy régibb kiadása teljesen elfogyott. Ez tehát 
újabb kiadás. Szabó Károly az első kiadást sem ismeri. 

Egyetlen példánya könyvtáramban. 
Széll Farkas. 

15. 

[333] Debreczen, 1632 körül. 

Énekes könyv. 
16r. A—T4=150 sztl. levél. 
Birtokomban csak az R és T ív van meg ; ezek azonban a végső' 

ívek, mert a T ív hátulsó 4 sztlan levelén teljesen megvan a tartalom
mutató, melynek fejezete így hangzik : Index Psalmorum, Hymnorum et 
Canticorum, tam Latin^rum quam Ungaricorum. Az indexen felül 146 
sztt levélből állott az egész könyv, mert a 146. levelén van a «finis-». 

A nyomás kétségtelenül debreczeni. Betűi egyeznek az imént em
lített Paraphrasis psalmorum Davidis czímű könyvecske betűivel, mely 
Debreczenben, 1632-ben nyomatott. Valószínűnek látszik, hogy ez is, 
mint amaz, iskolai czélra szolgált, erre utal az alant olvasható két 
ének is, mely Karácsonyi uj éneJcecsJcének van benne megjelölve. 

In dulci jubilo etc. 

In dulci jubilo* 0 Iesu parvule, 
Mi éneklésünk jó, Ki megkeserülé 
Szivünknek vigsága, Szomorú szivünket, 
Hogy in praesœpio^ 0 puer op ime, 
Mint napnak világa. Mi betegségünket, 
Matris in gremio, 0 princeps gloriae, 
Alpha et 0, Trahe me post te, 
Alpha et 0. Trahe me post te. 

* A dőlt betűkkel szedett sorok az eredetiben is cursiv betűkkel 
nyomtatvák. 

Magyar Könyv-Szemle. 1892/93. 15 
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Oh Patris charitas, Ubi sunt gaudia, 
0 Nati lenitas, Csak a mennyországba, 
Mind elvesztünk volna, Hol angyali zengés, 
Nostra erimina, Novaque gaudia, 
Elvesztettük volna, És az hol éneklés 
Coelorum gaudia, In regio curia, 
Örökségünk már, Ott lakozunk már, 
Örökségünk már. Ott lakozunk már. 

Más. 

Nota : Eesonet in laudibus etc. 

Zengjen nagy dicsérettel,. 
Ékes éneklésekkel 
Sión most az hívekkel, 
Megjelent már Christus, kit szült Mária. 

Christus nekünk küldetek, 
Tiszta szüztül szülétek, 
Férfi mag nélkül fogantaték, 
Megjelent : etc. 

Gyermekek dicséretet, 
Uj királynak éneket, 
Mondgyatok szent verseket, 
Megjelent már : etc. 

Széll Farkas. 

14. 

Várad, 1650. 

Abba atya. Avagy könyörgésnek lelke. Melly szerént kiki tsak 
magátul-is, készen, mindenféle dolgokrul, a'karminémű állapot
ban, válogatót szép lelki buzgosagokat onthet-ki Isten elöt. Ki
szakasztatott, A' Könyörgésre ki-adott Mesterséges Táblákból; és 
az ô meg-betsűlhetetlen hasznalatosságáért, illyen kis Formában, 
kûlôn-is közönségessé-tétetett, Medgyesi Pál által. Varadon, Nyom
tatta Szenczi Abraham, 1650. 

12r. 88 lap. Czímlap és ajánlás 4 sztl. levél. 

Nem egyéb ez a könyv, mint a melyet Szabó K. a R. M. K. I. 
833. sz. a. leírt, csakhogy czímlevél híján az akkor még egyetlennek 
tartott példányból a művek czímmását nem volt képes adni. Téves 
tehát, hogy a nyomtatás helye Bártfa volna, miként azt Szabó Károly 
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az ajánlásból következtette, mert a nyomtatás, miként a fenti czím-
másból most már bizonyos, Váradon eszközöltetett. 

A birtokomban levő példányból közben néhány levél hiányzik. 

Széll Farkas. 

17. 

[334.] Kassa, 1671. 

Luther Márton Kissebbik Catechismusa. Az az : A' Keresz
tyéni Hitnek fundamentumáról való rövid oktatáfa. Nyomtattatott 
Kassán, 1671. Esztend. 

16r. A—B=48 sztt lap. 
Egyetlen példánya a báró Podmaniczky-család könyvtárában Kis-

Kartalon. 
Hellebrant Árpád. 

18. 

[335.] Halle, 1709. 

Győri Kátéchifmus az az ü. Luther Marton, Kis KátéchifmuíTa 
Más ítép kegyes kérdéfekkel egyetemben Moft uyontan Magyarrá 
fordíttatott, a Győri Luthe : Oskolában tanuló Ifjúságnak kedvéért 
Nemzetes Swaidli Mihal Uram kölcségével. Nyomtattatot Saxoniai 
Hallá Városában Orbán Istvány által. Ao. 1709. 

16r. A—C=72 sztt lap. 
Egyetlen példánya a M. Tud. Akadémia könyvtárában. 

Hellebrant Árpád. 

19. 

[336.] Thorn, 1709. 

Hogy Tekéntettes Nemzetes és vétézlû Grnainer István Uram, 
Sontag Jacob Uram eô ely hagyot ôzvôgyét Nemes és Nem
zetes Anna Ghristinat kedves Hazás tarfajúi akarna venni Nemes 
Ötlik András evei a kis ajandikal kedveskedni akart. Thorunii. 
Impreffit Joannis Nicolai. 1709. 

2r. 2 levél. 
Egyetlen példánya a thorni gymnasiumi könyvtárban. 

Hellebrant Árpád. 
15* 




