
MAGYAR KÖNYVESHÁZ. 
(Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárához.) 

I. 
Magyar nyelvű nyomtatványok. 

1. 
[891.] Kassa, (1614.) 

Kalendárium | Az Időnek j és az ünnepeknek váítozá- \ 
sáról való ítélet, Christus urunk | születése után | 1615 j Esz
tendőre. I Az Kraekai Lancz Zychy- | nins Miklós M. és 
az Philosophiának j Doctora által irattatot és Magyarra \ for-
dítatot. j Kassán ' Nyomtatta Festus János. 

Csak czimlapja és első íve maradt meg, Kassa város 1617. évi 
jegyzőkönyvének táblájába beragasztva. Â lapok nagysága 1 0 X 1 5 cm. 

Ifj. Kemény Lajos. 
2. 

[392.] (Kassa, 1618.) 
Naptár az 1619. évre. 
A kassai könyvnyomtatók 1610 óta, midőn Fischer János, a 

bártfai Klösz veje a városban az első sajtót felállitja, minden évben 
kiadják a kassai kalendáriumot. így tett Fest is, Fischer utóda. 

Egy ilyen Fest által nyomatott s elveszett naptárra utal a 
városi jegyzőkönyv 1618. deczember 13-án kelt feljegyzése: 

»Typographus Joannes Festus fastes ad instantiam plurimorum 
nobilium in nova forma, in quarto excudisse se dicit et inclytae huic 
civitati dedicatos offerendo, operae huius et impensarum in eam factarum 
recompensationem aliquam petit. Decisitur, quod pro compensatione 
operae eius dari debeant 3 cubuli frumenti et 3 florenos.« 

Ifj. Kemény Lajos. 
Magyar KíVnyv-Szemle. 1895. 22 
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3. 
[393.] Lőcse, 1637. 

DAVID FROELICHUS | Kéfmárki Aítronomus j CALENDA- | 
RIOMA, I Chriftus Urunk fzuletéfe után | M. DC. XXXVII. i efz-
tendöre. | Szereztettet j és | Ez Magyar Orfzághi s- Er- délyi 
Éghez fzorgalmatofan j alkolmaztatot. | Lőcsén Brever Lörincz 
által nyomtattatot. Másodczíme: Judicium Aítrologicum, | azaz: 
AZ CSILLAGOKNAK | forgafibol és cselekedetiből i vôtt jövendö
lés ez 1637. efztendöre | melly | Magyar és Erdély Orszaghra | 
alkolmaztatot és rendel- j tetet j FROELICH DAVID Kéfmárki 
Aftronomus j által. 

Ajánlva van Fintai Darholcz Ferencznek. 
Az első czim és szövege A—B6 levél veres és fekete nyo

mással. 16-r. A—E8=5 ive (8 levelenként) = 40 sztlan levele 
van meg, a vége, mintegy négy levél, hiányzik; egykorú bejegyzé
sekkel. A Galendariom A—B6, a Judicium B7—E8-ig terjed. 

Egyetlen példánya Budapesten id. Szinnyei József nemz. mú
zeumi ör könyvtárában. 

Horváth Ignácz. 

4. 
|304.] Bécs. (1653.) 

Kalendariom | Kristus | Urunk fzíiletése után az j M.DC.LIV. j 
Rendeltetet Eftendôre nagy fzorgal- | matofsággal j Pychler Vid. 
Altenburgi Má- | tematikus Apoft: és Imp: Nótáriussá által. | 
Német, Magyar és ezek fzomszédságában j lévő országok í'zolga-
lottyára. j Es az Trójáról való hiftoriának következendő refzével 
egyűt. j (Az ország czímere fametszetben.) Nyomtatta-ki Béchben. 
Kyrner Jakab János, j Also Auí'tria kőnyw-nyomtatoja. 

8-r. 
E naptárból csak az 1. teljes iv és a 2. iv 1—2., 7—8., 

9 —10., 15—16. számozatlan lapjai vannak meg, ez utóbbiak és az 
1. iv 3 — 6., 11 —14. lapjai több példányban. A lapok erősen körül 
levén vágva, az ívjelzés nem volt megállapítható. A töredéket Schrauf 
Károly cs. és kir. osztálytanácsos, bécsi állami levéltárnok ajándékozta 
a Magvar Nemz. Múzeum könvvtárának. 

Sch, Oy. 
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5. 
Lőcse, 1696. 

ARITHMEÏICA (Practica); Azaz: SZÁMVETŐ TABLA: 
Mellyben mindenfele Adáfrol és Vételről akár minemű kereske-
désben-is bizonyos fzámoknak íümmája kéfzen és könnyen fel-
találtathatik. PADVA1 JULIUS CAESAR által írattatott. Moft 
pedig új óbban ë gyönyörű kis formában M-botsáüatott. LOTSÉN, 
BREWER SAMUEL által, Anno M.BC.XCVI. 

24-r. A—K. (12 levelenként) == 10 ív = 180 sztlan levél. 
E kiadás csonka példányát ismertette Melich János az Erdélyi 

Múzeum 1894. évi szeptemberi füzetében s a Magyar Könyv-Szem
lében, 1894. évf. 351. 1. Teljes példánya a Rakovszky család pozsonyi 
könyvtárában őriztetik. 

Horváth Ignácz. 

6. 
[395.1 (Kolosvár?) 1696. 

GEORGIUS BÁNFI de LOSONCZ, Tranfil. & Partium Reg. 
Hung. eidem annexarum GUBERNÁTOR Comitatuum Colofiensis 
& Dobocenfis COMES, Civitatis Claudiopolitanae CAPITANEUS, 
ubique SUPREMUS. 

Spectabilibus, Magnificis, Generofis, Egregiis Nobilibus & 
Agilibus, Prüdentibus item, ac Circumfpeetis, Providis item, 
& Ignobilibus, univerfis denique, cujuscunqne gradûs, honoris & 
qualitatis & eminentiae hominibus, Sacrae Caefareae Regiaeque 
Majeftatis Domini Domini noftri Clementiffimi in Tranfilvania Incolis 
fidelibus Dominis refpective & Fratribus obfervandis, Amicis & 
Vieinis denique Benevolis. Salutem & Dminam protectionem & 
Caesareae Regiaeq; gratiae incrementum, ac nostrorum & adjun-
ctorum nobis Dominorum Confiliariorum Fratrum noftrorum Charif-
fimorum erga quosvis Benevolentiam. 

JUthat Kegyelmeteknek és minden alatsonyabb Rendeknek-
is eszébe, hogy a felső Esztendőkben-is, a' néhai M élt. Gróff 
Veterani General Uram, a' mi Kegyelmes Csáfzárunk és Koronás 
Királyunk ő Felfége ez Hazában levő akkori Generalis Commen-
dásával ő Kegyelmével, egyező akaratból vigyázni akarván ennek 
a' Hazának mind külső, mind belső békefségére és tsendefségére, 

22* 
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botsátottimk volt ki bizonyos arra czélozó Pátens Mandátumot, 
mellyet azon jó végre moft újobban, a moftani Generál Gróff 
RABUTIN Urammal megegyezvén, meghirdetni szükfégesnek ítél
tük. (Következnek az egyes pontozatok.) 

Mind ezeket mi, Kegyelmes Urunkhoz ő Felségéhez, és édes 
Hazánkhoz-valókÖtelefségünk szerint intimallyuk, és Authori täte Fun
ctions noftrae, à Sacra Caefarea Regiaque Majeftate Domino Domino 
noftro Clementiffimo confirmatâ parantsollyuk, hogy minden Vár
megyék, Székek, és Városok Tiíztei e' Pátensünket látván, Alattok-
valoinak hirdefsék meg, és mind magok kövefsék, mind az Alsó
rendekkel követtefsék el, és tartsák ahoz magokat. Datum ex 
Oppido Torda, ex Gubernio Regio Tranfilvaniae. die 16. Augufti, 
Anno Millefimo Sexcentesimo Nonagesimofexto. 

2-r. 
Egy leveles nyomtatvány : hihetőleg a kolozsvári nyomda terméke. 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
Horváth Ignác,?. 

II. 
Idegen nyelvű hazai nyomtatványok. 

1. 
[116.] Débreczen, 1596. 

(Pólus Clemens): História confoederati | onis Polonicae. | 
Ad libellum quen dain Polonieum, contra j confoederationem 
dissidenti | um, de sententia Religionis editum, | Responsio, siue j 
De iniquitate, avaritia. \ Crudelitate & Idolatria Rarbarica Papi j 
stica, & de iusta causa j Euangelicorum. ; Matthaei 10. | Gauete 
ab hominibas. j Debreceni, j Anno Domini 1596. 

4-r. a—m—46 sztlan levél. 
Egyetlen eddig ismert példánya a bécsi cs. és k. udvari könyv-

Klach János. 

2. 
[117.] Pozsony, 1624. 

Ein newe Litaney j Beedes j Für die arme nohtleydende 
Christen Vnnd j Für die reichen vnbarmhertzigen luden: j Inder 
alten gemeinen Melodey zu singen ! zu sâufïtzen vnd zu beten: 




