
 

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.  •  info@lib.elte.hu  •  konyvtar.elte.hu 

 
RMK II 260a:2 
Calendarium typographiae Tyrnaviensis, ad annum a nato in terris Deo, M. DC. LXXVI. 
ad meridianum Tyrnaviensem, ad elevationem poli XLVIII. graduum, adeoque in usum 
praecipuorum locorum tam in Ungaria, quam in Austria, nec non adjacentium 
provinciarum, supputatum ex calculis … Andreae Argoli / opera et studio, astrophili 
cuiusdam in Academia Tyrnaviensi Regni Ungariae 
Tyrnaviae [Nagyszombat] : typis Academicis, [1676]. 
[48] fol. ; 20 cm (4o) 
A kiadás éve a címből 
Ívjelzés: A-M4 
RMK II 1379 
 
Andrea Argoli (1570–1657) olasz asztronómus és asztrológus 1648-ban adta ki csillagnaptárát az 
1641–1700-as évekre. Ezt dolgozták át a nagyszombati egyetem csillagászai az 1676-os évre 
vonatkozóan Magyarországra és Ausztriára. A naptárat ugyanebben az évben (vagy már az előző év 
végén) adták ki a nagyszombati akadémiai nyomdában. A készítők a kötet elején alaposan 
elmagyarázzák a kalendárium felépítését, minden hónap minden napjára ugyanazon információkat 
adják meg: ünnepek, asztronómiai megfigyelések, hold állása, napok és éjszakák hosszúsága, időjárás, 
Ausztriához kapcsolódó évfordulók stb. A naptárat egy hosszú, egész évre szóló prognosztikon, majd 
egy Dissertatio physico-mathematica (Ausztriában és Magyarországon található vizekről) és egy 
Synopsis chronologica (jelentős események Ausztriában I. Rudolftól I. Leopoldig, 1218-tól 1675-ig) 
című írás követi. A kötetet a Habsburg-ház tagjainak családfája zárja, visszavezetve a ház eredetét 
Faramondig, a frankok legendabeli első királyáig. Az Egyetemi Könyvtár példányának különlegességét 
az adja, hogy a kalendárium hónapjai után utólag bekötött levelekre a kötet elején lévő bejegyzés 
alapján egy Pozsony környéki nemes, Szency András írta a naplóját, szinte minden naphoz adva egy 
pár mondatos leírást, lehetővé téve így, hogy az egész évét a lehető legalaposabban végig tudjuk 
követni. A könyv legvégére újabb leveleket kötöttek, amelyeken az említett nemes számadáskönyve 
olvasható pontos számadatokkal. A naptár később, pontosan nem ismert időpontban a Hédervári 
család birtokába került. 
 
In 1648, Italian astronomer and astrologer Andrea Argoli (1570–1657) published his astronomical 
ephemerides for the years between 1641 and 1700. In 1676, the astronomers of the University of 
Nagyszombat (Trnava, Slovakia) adapted this work for Hungary and Austria, and the Academic Press 
printed the calendar in the same year (or maybe at the end of the last one). The compilers thoroughly 
explain the structure at the beginning of the volume, the same information for every day of the year: 
feast days, astronomical observations, lunar phase, duration of day and night, weather, Austrian 
anniversaries etc. A prognostication for the year and two writings titled Dissertatio physico-
mathematica (of waterbodies in Austria and Hungary) and Synopsis chronologica (main events in 
Austria from Rudolf I to Leopold I, from 1218 to 1675) follow the almanac. A family tree of the 
Habsburgs – which traces its origins back to Pharamond, the legendary king of the Franks – ends the 
book. The copy of the University Library is unique: a nobleman near Pozsony (Bratislava, Slovakia), 
András Szency wrote his diary on blank leaves after each month, giving a short description of almost 
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every day, thus making it possible to reconstruct his whole year. Several leaves were added to the 
end of the book as well, which contain the account book of Szency with precise numbers. The calendar 
and the diary later came into the possession of the Hédervári family. 

 
Méretek: 18,5cm x18,5 cm, 80db. lap.  
 
A könyv állapota: 
A nyomtatvány kötése barna félbőrből és világosbarna papírból készült. A gerincen léniával készült 
vaknyomás van. Az első és hátsó borítópapíron aranyozott keretdísz középen címer. 
Az elején kézirat látható.  
A kötés sérült kopott, a táblák sarkai hiányoznak, a gerinc szakadt.  
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A könyv előzékein kézírás és sok helyen kézirat lapok találhatóak. 
A fűzés 3 db. vékony zsineg bordára készült. 
 

 

 
A lapokon lászik a gyakori használat nyoma, piszkosak, szakadtak, hiányosak. 
A sarkai le vannak vágva. A könyv felső részén rovarrágásra utaló nyomok fedezhetőek fel. 
  

 
 
Restaurálási tervezet: 
Tinta vizsgálat, ha szükséges fixszálás, szétbontás, száraz, nedves tisztítás, savtalanítás, lapokon 
látható hiányok kiegészítése, fűzés, korhű félbőr kötés készítés, az eredeti kötés tisztítása, 
konzerválása és visszahelyezése a kötetre. 
Savmentes anyagból tok készítés. 
 
A restaurálás ára: 300.000 Ft  
 


