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fölvéve gyűjteményünkben. Minő összefüggés van a második, Johann 
de Vriedthez intézett költeménynyel, melyet Márki lefordított, vájjon 
annak általában a mi szóban levő Maximilianus Transylvanusunk-e 
a szerzője, azt nem bírom eldönteni. Azt hiszem, hogy a Maxi-
milianusra vonatkozó további kutatásokat bátran átengedhetjük a 
belga tudósoknak. 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMI KÖNYVTÁR 
ŐSNYOMTATVÁNYAINAK JEGYZÉKE. 

HORVÁTH IGNÁCZTÓL. 

— N e g y e d i k k ö z l e m é n y . — 

Év nélkül. 
589. ACCURSIUS (FRANCISCUS). Casus in terminis super novem 

libris Iustiniani Codicis. 2r. 148 levél. 
Hain, 69. 
Inc. s.a. 1186. Színes kezdőbetűkkel. Az előtábla belsején nyom

tatott ex-libris : Aus der Bibliothek der Dominikaner eu (Breslau át
húzva s fölébe írva :) Schweidnits. 

590. ADRIANUS Carthusiensis. Liber de remediis utriusque 
fortunae. (Köln, Zell Ulriknál.) 4r. 160 levél. 

Hain, 93. 
Inc.s.a. 1386. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az la. lapon 

XV. századi kézzel : Liber domini Iohannis de Alen (?). Alatta : Liber 
collegii societatis Iesu Monasteriensis 1613. 

591. AENEAS SYLVIUS. Epistola ad Turcorum imperatorem 
Mahometem. (Köln, Zell Ulriknál, 1470 körül.) 4r. 53 levél. 

Hain, 172. 
Ines.a. 1420. 
592. AENEAS SYLVIUS. Epistola ad Turcorum imperatorem 

Mahometem. 
la l : Pius Papa Secundus eloquentiffimus qui | obiit Anno. 

M. CCCCLXIIII. In Ancho | na. dü proficifei ppofuerit contra 
Turcos | compofuit. z~. 59b. I. 25. sor: Explicit epiftola Pii Pape 
fecu [ di ad Thurcü. Seqt rnfio turci. 60«- l ; Incipit epiftola 
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Morbifani magni Tu | ci {így) miffa ad Pium Papám íecundum. 
62a l ; Regiftrum. 

4r., latin betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
27 sorral, 62 levél. 

A Magyar Könyv-Szemlében (1894. 1 — 6. 1.) Ráth György 
által leírt példánytól csak javított colophonjával különbözik. 

Inc.s.a.1396. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; XV—XVII. szá
zadi lapszéli jegyzetekkel. Az utolsó levelén XV. századi kézzel írt 
bölcs mondatok. 

593. AENEAS SYLVIUS. Epistolae in cardinalatu editae. (Köln.) 
2r. 215 levél. 

Hain, 160. 
Inc.s.a.1198. Színes kezdó'betűkkel és XVI. századi széljegyze

tekkel. Végén 3 levél hiányzik. Az eló'tábla belsején nyomtatott ex-
libris Y.Yy. No. I, felirattal. Az utolsó üres levél b. oldalán XVI. szá
zadi írással : Anndreas Mollitor. 

594. AENEAS SYLVIUS. Epistolae saeculares. (Kőin, Therhoernen 
Arnoldnál). 

la. I. a1 jelzettel : Epistolarum fecularium | Enee Siluij Pitho-
lominei (így) Senëfis qui tandë roma | no pontificio prefectus Pius 
ícd'us appellatus eít. | Incipit liber. 150b. I. 29. sor : femper bene 
valere. Ex noua ciuitate die. XXIX. április | M. cccc. Ív. 

4r., gót betűkkel, a—18 jelzettel, custosok és lapszámozás nél
kül, 33 sorral, 150 levél. 

V. ö. Hain, 159. 
Inc.s.a. 1356. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 

szöveg előtti üres lapon Georgius Viteríicis czímerjegye alatt F(ratcr) 
G-(corgius). Végén rubrummal : Deo gracias. 

595. ALBERTANUS Causidicus Rrixiensis. De arte loquendi et 
tacendi. (Strassburg.) 2r. 10 levél. 

Hain, 394. 
Inc.c.a.251. (coll. nr. 5.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub

rummal festett kezdőbetűkkel.. 

596. ALBERTANUS Gausidicus Brixiensis. De arte loquendi 
et tacendi. Köln, Bungart Hermannál.' 

Az Ai jelzetű levél hiányzik. 2a. I. Aij jelzettel: Incipit 
tractat9 de arte loquëdi « tacëdi ab Albertano | brixiëiï caufidico 
ad fuo4 inftructione filio2f. editus. Végén 10a. I.; Explicit liber 
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de doctrina loquëdi % tacen | di ab Albertano cauíidico brixienfi 
ad in | ftructionem fuo4 filio2(. compoíitus lm | preffus Colonie p 
me Hermannü Bum | gart de Ketwich . fupra antiquü fo^ in do ; 
mo vulgariter nuncupata tgo dem Wil | den mann. 

4r., gót betűkkel, A— B5 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 38 sorral, 10 levél. 

Inc.s.a. 1496. (coll. nr. 6.) 
597. ALBERTUS MAGNUS. Compendium theologicae veritatis. 

(Köln,) Goetz Miklósnál, (1475 körül.) 2r. 147 levél. 
Hain, 433. 
Ines. a. 1270. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rubrummal festett 

kezdőbetűkkel. Az la. lapon XVIII. századi kézzel: Ad bibliothecam 
ecdesiae cathedralis Mon(asterien)sis. A szöveg elé kötött üres levelén 
XV. századi, kéthasábos mutató. 

598. ALBERTUS MAGNUS. Compendium theologicae veritatis. 
Ulm, Zainer Jánosnál, (1476 körül.) 2r. 190 levél. 

Hain, 437. 
Ines.a. 1218. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az la. lapon : Hic liber obvenit conventui Bithomiensi post 
devastationem Mansaeldicam divina providentiel et studio patris Francisa 
Marcinhousii tune guardiani conventus 1628. A hátsó tábla felső jobb 
sarkában XV. századi kézzel : Gr. 18. 

599. ALBERTUS MAGNUS. Postula in evangélium loannis. 
(Köln, Guldenschaff Jánosnál, 1477 körül.) 2r. 361 levél. 

Hain, 459. 
Inc.s.a. 1276. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. 
600. ALBRECHT. Pferdarzneibüchlein. 
la- lapon a czîmT^VÎB^~^uch\e\nTsLget | wie man Pferdt 

ertzneyen, vnd ein | yegklichs Pferdt erkennen fol. Alatta fametszet, 
lb-1 : Dits (így) hernach gefchriben büchlein von | Ertzney der 
R0Í3 oder pferde, Auch wie man ein yeglichs pferd | erkennen 
fol bey feinem ^eychen, Hat gemacht meyfter Al- | brecht Key fer 
Friderichs fchmid vnd Marftaller von | Conftantinopel, Alles bewerdt 
vnd verrucht. ! 14a-1. 36. sor: Ein gut hornfalben der pferdt. xij. 

4r., gót betűkkel, A—C6 jelzettel, custosok nélkül, 36 sorral, 
14 sztt levél ; a két utolsó nincs megszámozva. 

V. ö. Hain, 12867 s 12868. 
Inc. s. a. 1474. 
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601. ALEMANNIA (GONRADÜS DE —). Goncordantiae bibliorum. 
(Strassburg, Mentelin Jánosnál, 1475 körül.) 2r. 415 levél. 

Hain 5629. 
Inc.s.a.ll2í. Színes kezdőbetűkkel; az első levelén lapszéli 

diszítéssel és festett czímerrel, mely tárcsaalakú pajzs sárga mezejében 
íehér szíjra erősített fekete kürtöt ábrázol. A lap felső szélén XVIII. szá
zadi kézzel : Mo. conventu Jauroviensi. 

602. ALIACO (PETRUS DE —). Spéculum considerationis, 
sermones et tractatus. (Brüsszel, a Fratres vitae communis sajtóján, 
1484 körül.) 

lb l: In hoc volumïe otinët tractat9 « j fgmoës opilati a 
reuerëdiffimo dno j dno petro d1 aylliaco facre théologie | doctore 
quödä cäcellario païfien pt9 j ea anicien epo « Cameracen deinde | 
fcë romane eccïe cardinali. 2a. l, aij jelzettel : Incipit fpeculum oside-
rationis, | editum fiue copilatum p reuerenda | in xpö prém dompnu 
petrü de ailli | caco, théologie doctorem ac epifcopïï | cameracenfem 
& poftea cardinale. 142a. \. : Explicit tractat9 pétri epi Came | 
racenfis. de duodecim honoribus | fancti iofeph. Utána 2 üres 
levél. 145a. I.: Tractat9 de anima. Incipit prolog9. Végén, 270a. I; 
Explicit fermo de beato fraciíco | factus in vniuerfitate parifienfi 
per | magiltrum petrum de aillyaco An | no dni MCGC octogefimo 
fecundo. 

2r., gót betűkkel, a—s7, A—Q5 jelzettel, custosok s lap
számozás nélkül, 2 hasábon 39 sorral, 270 levél. 

V. ö. Hain, 850. 
Inc.s. a.1188. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rubrummal festett 

kezdőbetűkkel. A 2a- lapon XVII. századi kézzel : A bibliotheca mona-
sterii Liesbomensis possideor, 3. columna concionatorum, classe 1., 
numero 5. 

603. ANDREÁÉ (IOANNES). Summa super quarto decretalium. 
Ib. I. : Capitula Tractatuli Io. An. d | fpöíalib9 « matrimoniis. 

2a. I, : Summa Io. An. de fponfalibus | et Matrimoniis Et primo 
dif | finit Sponfalia. (f) Ponfalia funt futurarü nuptiarum promit | 
fio. stb. Végén, 10a. \.\ Finit füma Io. An. d fpö | falib9 et ma
trimoniis. 

4r., latin betűkkel, jelzettel, custosok és lapszámozás nélkül, 
30 sorral, 10 levél. 

V. ö Hain, 1074. 
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Inc.ca.773. (coll. nr. 9.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az 
első levél üres a. oldalán XV. századi kézzel : De sponsalibus. Ego 
Andreas PecJc rector parochialis ccclesie s. Martini in Langencisling 
Frinsingcnsis (így) diocesis confdeor récépissé ab lionorabili viro etc. etc. 
Ez alatt : Anno domini tausent fünfhundert vnd in dem sechzehentten 
jare hat man di chorn vnd waiz vor margarete alle einpracht vnd ab
geschnitten vnd dy habem vnd gersten vor Iacobi. Vnd der winit hatt 
ier ein guetten tayl vast ausgestossen. A b. oldalon a mutató alatt : 
1480. die 5. Mártii in dominica oculi penitentia : 5 missas, unam 
de spiritu sancto, de sanda trinitate, de sanda cruce, de beata virgine 
et pro defundis. 

604:. ANDRELINUS (PUBLIUS FAUSTUS). De fuga Balbi ex űrbe 
Parisiana. (Paris, Balligault Felixnél, 1496 ) 

1<*>- lapon a czím: De fuga Balbi | ex vrbe pariíia Alatta 
a nyomdász jegye. Utána : Felix quem faciunt aliéna pericu- | la 
cautum | Eft fortunatus felix diuefqg bea- | tus. lb. I. : Publii faufhi 
Andrelini foroliuienfis clarifíimi poéta e laurea | tiad Robertum 
Guaginum diui maturini pariíieníis miniítrug | maiorem | Epistola. 
6®- l. : Gaguinus faufto poetae laureato Salutem. Ugyané lapon 
38. sor: bet. Vale ex edibus noftris parifiacis xvi Septembris anno 
falu | tis. M. cccc. nonageíimo fexto. 

4r , gót betűkkel, aG jelzettel, custosok és lapszámozás nélkül, 
21 és 39 sorral, 6 levél. 

V. ö. Hain, 1095. 
Inc.s. a.1520. (coll. nr. 1.) Az utolsó üres lapon XVIII. századi 

kézzel : Impressum Parisiis MCCCCLXXXXV1. 

605. ANNIUS (IOANNES). Glossa in Apocalypsin, seu Liber de 
futuris Christianorum triumphis contra Saracenos. Nürnberg, (Zenin
ger Konrádnál), 4r. 47 levél. 

Hain, 1123. 
Ines.a.1422. 
606. ANSELMUS (SANCTUS) archiepiscopus Cantuariensis. Opus-

cula. 4r. 207 levél. 
Hain, 1136. 
Ince.a. 853. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

607. ANTONINUS (SANCTUS) archiepiscopus Florentinus. Summa 
confessionis. 

!«• l: (l)Ncipiüt Rubrice fup tractatü de inftructione feu 
directione íimpliciü | confeffo2(.. Et primo. De ptate cöfefforis in 
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audiendo confefíiones et | abfoluendo. 2b. I. : Prológus fuper Trac-
tat9 | de inftructione feu directione | fimplicium confefforum Editü | 
a domino Anthonino archiepif j copo Florentino. Végén, 70^ l. : 
Explicit Summa confeffionü | feu Interrogatoriü pro fimplici | bus 
Confefforibus. Editum ab | Archiepo Florentino, videlicet | fratre 
Anthonino ordinis predi ) catorum. . : . : : : : 

2r., gót betűkkel, a—g10 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 2 hasábon 40 sorral, 70 levél. 

Ince.a. 251. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-
rummal festett kezdőbetűkkel. 

608. APICIUS (COELIUS). De re culinaria. Velencze, Bernardinus 
de Vitalibus sajtóján. 4r. 32 levél. 

Hain, 1282. 
Inc. s.a. 1469. (coll. nr. 4.) Farkas Lajos könyvtárából. 

609. AQUILA (PETRUS DE —). Quaestiones in IV libros sen-
tentiarum. Speier, Drach Péternél. 4r. 326 levél. 

Hain, 1324. 
Inc.s.a. 1346. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. A bj. jelzetű lapon aranyozott kezdővel s lapszéli diszítéssel. 
Az előtábla belsején a boroszlói domonkosrendiek régibb latin s újabb 
német ex-librisével. 

610. AQÜINO (THOMAS DE —). De arte et verő modo prae-
dicandi.. 2r. 10 levél. 

Hain, 1356. 
Inc.ca.251. (coll. nr. 6.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; színezett 

kezdőbetűkkel. 
611. AQUINO (THOMAS DE —). De quidditate et efficacia 

eucharistiae sive de corpore Christi, cum NICOLAI DE LYRA dictis de 
sacramento et expositione orationis dominicae. (Mainz, Friedberg 
Péternél). 4r. 24 levél. 

Hain, 1369., hol leveleinek száma tévesen 22-re van téve. 
Inc.s.a.1514. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rubrummal festett 

kezdőbetűkkel. 
612. AQUINO (THOMAS DE —). De regimine principum. 4r. 

23 levél. 
Hain, 1486. 
Ines.a.1384. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrummal festett 

kezdőbetűkkel és XV. századi széljegyzetekkel. 
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613. AQUINO (THOMAS DE —). Summae theologicae secundae 
partis pars IÍ. (Eichstädt, Reyser Mihálynál). 2r. 320 levél. 

Hain, 1455. 
Inc.s.a.1148. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején XVIII. századi kézzel : Biblioth. can. 
regularium Sagani. D. I. S. A szöveg előtti üres levél a. oldalán 
XV. századi kézzel : Idem emptione et venditione habes 77. . . per 
totum. Ez alatt szintén XV. századi írással: Liber Michaelis et Fran
cisai MecMe fratrum de Schebissen sacerdotium pro dominis et fratribus 
in Grunenberch ordinis canonicorum regularium assignatus tempore 
regiminis venerabilis domini magistri Sigismundi Schonknecht pro tune 
ibidem prepositi. Az la. lapon XVII századi, a mû vége îelé XV. szá
zadi, részben rubrummal írt lapszéli jegyzetek. 

614. AQUINO (THOMAS DE —). Summae theologiae secundae 
partis pars II. (Bázel, Richel Bernátnál vagy Rodt máskép Ruppel 
Bertoldnál.) 2r. 331 levél. 

Hain, 1456. 
Két példány, Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Inc.s.a. 1116. Színes kezdőbetűkkel és rubrumokkal. Az első 

levelén XV. századi kézzel : Eclesie sancti Iacobi in Lcwtscha. 
Ines.a. 1116a. Színes kezdőbetűkkel. Az előtábla belsején : Liber 

de v/rtuHbus pro conventu Oppoliensi 1622. 13. Iunii. 
615. ARATOR. Actus apostolorum. 4r. 59 levél. 
Hain, 1550. 
Ines.a.1368, Jankovich Miklós gyűjteményéből; XVI. századi 

széljegyzetekkel. 
616. ARETINUS (LEONARDUS). Libellus de amore Guiscardi et 

Sigismundae. 
Az la. lapon a czím : Tractatulus de duobus j amantibns {így) 

Guiftardo {így) videlicet et Sigifmunda Cum | Epiftola Sigifmíldi 
ducis Auftrie amatoria pulcher | Lucreíiam regis Dacie filiam 
lb- l. : Incipit hiftoria de Sigismunda vnica Tancredi princi- | pis 
falernitani filia et Guiftardo adoleícente stb. 5b. I. : Epiftola öigif-
mundi ducis Auftrie ad Lucreíiam regis | Dacie filiam amatoria 
pulcherrima Végén, 6a. I. 24. sor: mea delicie mee corculü meü 
Ex Vienno xviij. kai', februarias 

4r., gót betűkkel, «6 jelzettel, custosok s lapszámozás nélkül, 
35 sorral, 6 levél. 

V. ö. Hain, 1585. 
Inc.s.a. 1442. Gróí Széchenyi Ferencz könyvtárából. 
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617. ARETINUS (LEONARDUS). Libellus de amore Guiscardi et 
Sigismundae. 

Az la. lapon a czím : Tractatulus de duo | bus amantibus 
Guiftardo (így) videlicet et. | Sigií'munda Cü Epiftola Sigismüdi | ducis 
auftrie amatoria pulcherrima ad | Lucreíiam regis Dacie filiam. 
Alatta fametszet. 5b. I. : Epiftola Sigifmundi ducis Auftrie ad 
Lucreíiam re- | gis Dacie filiam amatoria pulcherrima : 6®- l. 
24. sor: Vale animula mea delicie mee corculum meum Ex 
Vienna | xviij kai' Februarias AMEN Alatta a fentebbi fametszet. 

4r., gót betűkkel, A6 jelzettel, custosok s lapszámozás nélkül, 
35 sorral, 6 levél. 

V. ö. Hain, 1585 és 1586. 
Inc.s.a. 1485. Gróf Széchenyi Ferencz könyvtárából. 

618. ARTICULI Parisiis condemnati. (Köln, Quentell Henriknél.) 
4r. 17 levél. 

Hain, 1877. 
Inc.s, a.1496. (coll. nr. 4.) Hozzákötve a Spéculum adhortationis 

iudaice ad Christum czímű munkának 1507-iki kölni kiadása. 

619. Assisio (FFANCISCUS DE —). Oratio coram pontince 
maximo et Christianorum conventuv gravissimo pro defensione fidei 
Christianae habita. (Róma, 1480.) 

1<*>- I. : Oratio fratris Francifci de Afifio ex ordine minorü 
facre théologie pro | fefforis prouincialis prouincie Romane, focii 
Rdi pris gnalis eiusdë ordinis. | s in Ro. cu. ipius ordinis vice-
procuris habita corä pütifice maximo K xpiano^ | ouentu grauiffimo 
pro defenfione fidei xpiane. Mcccclxxx. die x. decembris. Végén, 
4b. I. 36. sor: bit. s in futura gloriä eternam pofßdebit. Ámen. 

4r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
41 sorral, 4 levél. 

V. ö. Hain, 7322. 
Ines.a. 1537. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. 

620. ASTESANUS. Summa de casibus conscientiae. (Bázel, 
Richel Bernátnál.) 2r. 432 levél. 

Hain, 1892. 
Inc.s.a.1150. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a glogaui társház nyomtatott ex-librise. 
Magyar Könyv-Szemle. 1M4. 17 
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621 . ATHANASIUS. In psalmorum effectus et proprietates divina 
sequestratio. (Augsburg. Froschauer Jánosnál.) 4r. 9 levél. 

Hain, 190 >. 
Inc. s. a 1374. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
622 . AUCTORITATES Aristotelis, Senecae etc. 4r. 59 levél. 
Hain, 1921. 
Ines.a. 1456. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rubrummal festett 

kezdőbetűkkel A czimlapon : CoUegii Linc{iensis) societatis Iesu cata-
logo inseriptus 1698. A czím alatt XVI. századi kézzel : Fortuna opes 
auferre, non animum potest. Ez alatt : Dd. dominus Michael Bobin-
gerus conventualis Vrspergensis Ulrico suo Neithardo Quângingensi (?) ; 
utána más kézzel: Natus anno 1523. die 8. Iulii, hóra 9. ante meri-
diem. Ez alatt: D. a. DCX1II. M. 5. Plus ultra nil. I. C. ab Echo-
mont. me émit, az ezt követő sor ki van törülve. A szövegben és a 
lapszélen egykorú s későbbi jegyzetek. 

623 . AUGUSTINUS (SANCTUS AURELIUS). De consensu quatuor 
evangelistarum. (Hain szerint Memmingen, Kunne Albertnél ; mások 
szerint Löwen, Ioannes de Westfalia sajtóján, 1481—83 körül.) 
2r. 84 levél. 

Hain, 1980. 
Inc.ca. 319. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub

rummal festett kezdőbetűkkel. Az utolsó üres b. lapon XVII. századi 
írással. Praxis atramentum faciendi czím alatt, tintareeept, németül. 

624. AUGUSTINUS (SANCTUS AURELIUS). De duodecim abusivis 
saeculi. 

-Z«- l. : Aurelij Auguítini. Iponeníiü prefulis dig'ffimi. liber de. 
xij. ab 1 ufiuis feculi incipit féliciter. Duodecï abufiua feculi fut 

hec. | stb. 7b. I. 11. sor: xpus effe incipiat in futuro. Laus deo. 

8a-1. : Auguítini de origine aïe electiffîma auctas. Lejjebb 12. sor : 

Auguftinus de diuinacöne demonü. Végén, 8b. I. 19. sor: decepti 

fuerint vei mentiti. Laus Deo. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül. 
35 sorral, 8 levél. 

Inc.c.a.1332. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes 
kezdőbetűkkel. Az előtábla belsején XVI. századi kézzel: Bachel (ki
húzva s fölébe írva : Balthasar} habeat. A szöveg elé kötött első üres 
levél a. oldalán: Anno 1586., die s. Bartholomaei apostoli, s ez alatt 
a colligatum tartalomjegyzéke. A szövegben egykorú s későbbi jegyzetek. 

625 . AUGUSTINUS (SANCTUS AURELIUS). De duodecim abusivis 
saeculi. 
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la. l: Tractat9 fancti Auguílini. lb- l: De. xij. abufionü 
gradibg. | De diuinatione demonü | contra paganos. | De honeítate 
mulierum. | De triplici habitaculo j De oueniëtia. X. precepto | rum 
et. X. plagarü egipti. | De contritione cordis | De contemptu mundi 
ad | clericos. [ De vanitate hui9 feculi. 2a. l • Tncipit Tractatus 
fancti Auguílini epifcopi hipponen | fis De duodecim abufionü 
gradibus. Végén, 42a. l. ; Expliciunt diuerfi Tractatus fancti Au-
guftini. | Epifcopi Hipponenfis. 

4r., gót betűkkel, a—g6 jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 29 sorral, 42 levél. 

V. ö. Hain, 2105. 
Ince.a.813. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; színe

zett íametszetű kezdőbetűkkel. 

626. AUGUSTINUS (SANCTUS AURELIUS.) Expositio evangelii 
Ioannis. (Hain szerint Bázel, Amerbach Jánosnál; mások szerint 
Nürnberg, Koburger Antalnál.) 2r. 205 levél. 

Hain, 1982. 
Inc.s.a.1260. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Czímlapja hiányzik. Előtáblája belsején a glogaui ferenezrendiek 
nyomtatott ex-librise. Az 1. jelzetű levelén : Pro conventu sancti Stanislai 
ordinis minorum s. Francisco strictions observantiae Glogoviae Maioris 
inseriptus 1660. A lap szélén : Ghris(tophorus) Ferd(inandus) Hel... 
A szövegben egykorú jegyzetek. 

627. AUGUSTINUS (SANCTUS AURELIUS). Homiliae et primo 
de eo, quod psalmista ait, quis est homo etc. (Köln, Zell Ulriknál, 
1467 körül.) 4r. 21 levél. 

Hain, 1984. 
Inc.s.a.1494. (coll. nr. 5.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rub-

rumos kezdőbetűkkel. 

628. AUGUSTINUS (SANCTUS AURELIUS). Sermones ad heremitas. 
(Strassburg, Flach Mártonnál.) 4r. 108 levél. 

Hain, 1998. 
Inc. s. a. 1462. Az előtábla belsején a boroszlói domonkosrendiek 

latin ex-librise. A 3a lapon aranyozott színes kezdőbetű s lombdísz, 
a szövegben színes kezdők. 

629. AUGUSTINUS (SANCTUS AURELIUS). Sermo super orationem 
dominicam. (Köln, Zell Ulriknál.) 4r. 8 levél. 

Hain, 1989. 
17* 
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Inc.s.a.1494. (coll. nr. 7.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-
rumos kezdőbetűkkel. 

630. AUGUSTODUNENSIS (HoNORius). De imagine mundi. (Nürn
berg, Koburger Antalnál.) 2r. 44 levél. 

•Hain, 8800., hol leveleinek száma tévesen 46-ra van téve. 
Ines. a.1332. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; színes 

kezdőbetűkkel. 

631 . AUGUSTODUNENSIS (HONORIUS). Expositio super cantica 
canticorum. (Köln.) 4r. 151 levél. 

Hain, 8802. 
Két példány. 
Inc.s.a.1358. Színes kezdőbetűkkel. A szöveg előtti üres hártya

levél b. oldalán XV. századi kézzel: Liber sanctorum martyrum Cosme, 
Damiani et beatissimi Symeonis prophète in Lisborn ordinis sancti 
Benedicti Monasteriensis diocesis. A czím felett XVII. századi kézzel : 
Liber monasterii Lieszbornensis, col. 1. classe 1. num. 1. 

Inc.s.a. 1402. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rub-
rumos kezdőbetűkkel. Az egykorú kötés előtáblájára vörös bőrből ki
vágott E betű van ragasztva. A czímlap b. oldalán XV. századi kézzel : 
Liber monasterii sancti Ludgeri episcopi in Werdena. 

63*3. AVIANUS. Computus. 4r. 39 levél. 
Hain, 2195, 
Inc.ca. 981. (coll. nr. 7.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. Czím-

lapja hiányzik. 

633 . BARBARus (HERMOLAUS). Castigationes Plinianae. 2r. 
160 levél. 

Hain, 2420. 
Ince.a.661. (coll nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az a n 

jelzetű lapon XVI. századi széljegyzet. 

634 . BARTHOLOMAEUS BRIXIENSIS. Casus decretorum. 
la-1. : Cafus decretorum | Bartho. Brixien. 2a.1. : Incipiunt 

cafus s notabilia decretorü | Reuerédiffimi magiftri. Bartholomei 
bri | xienfis. Végén, 212a- l. : Expliciunt cafus decreto | rum 
Bartholomei | Brixenlg. 

2r., gót betűkkel, a—z6 , A—MG jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 2 hasábon 48 sorral, 212 levél. 

Inc.c.a.515. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes 
kezdőbetűkkel. 
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635. BAYSIO (GUIDO DE —). Rosariumdeeretorum. (Strassburg, 
Mentelin Jánosnál. 1472 körül.) 2r. 403 levél. 

Hain, 2713. 
Inc.s.a. 1106. Jankovieh Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az la. lapon kitörölt, XVI. századi felirat nyoma, melyből 
csak a Viennae szó olvasható. A colophon alatt rubrummal : 1469 és 
ez alatt kék tintával : Marie Magdalene. 

636. BEGÄNGNISZ kaiserlicher Maiestät (Friedrichs III.) Bécs, 
Winterburg Jánosnál, (1493.) 4r. 8 levél. 

Hain, 2738. 
Inc.s.a.1549. 

637. BELLOVACENSIS (VINCENTIUS). Spéculum doctrinale. (Strass
burg, Mentelin Jánosnál, 1473 körül.) 

l^-l. : Speculü doctrïale Vincentij beluaceniïs frïs | ordinis 
pdicato2j. incipit. Et primo plogus de eau j sa fufcepti opis et eius 
matéria CapitFim I. j ( ) Voniä ml'titudo li | brorum. Et tempis 
breuitas stb. Végén, 40la-l. 2. hasáb, 60. sor : & altus in quo 
& agnus ambulet et elephas natet. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 67 sorral, 401 levél. 

Inc s.a. 1108. A dubniczi Illésházy-könyvtárból ; előtáblája bel
sején a könyvtár ex-librisével. Az első levélen aranynyal ékített színes 
kezdőbetűvel s lapszéli díszítéssel, mely az előbbi számnál leírthoz 
hasonló mondatszalagon 1481. évszámot tüntet fel. A szövegben színes 
kezdőkkel. A 2. és utolsó levelén XV. századi kézzel : Iste liber est 
canonicorum regularium monasterii bcate Marie in Ticrnstain. 

638. BELLOVACENSIS (VINCENTIUS). Spéculum históriaié. (Strass
burg, Mentelin Jánosnál, 1473.) 

/. kötet. A tabuidból csak az utolsó levél van meg. 2a.1. : 
Spéculum hyftoriale Vincentii beluacenfis fra | tris ordinis pdica-
torum incipit. Et primo plog9 ! de causa sufeepti opis & eius 
matéria. Prirnü. 154a. I. 2. hasáb : Primü volumen fpeculi j 
hiftorialis finit. 

II. kötet. la. I. : Incipit tabula íecüdi uoluminis. fpeculi hifto j 
rialis. 176a. I. 2. hasáb: Explicit ícd'a pars fpeculi hiftorialis 
vincëtij. 

III. kötet. la. I. : ( ) Bferuet lector qd' in plogo p'mi vo ,t 
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lumïs extat annotatü. stb. 175b-1. 2. hasáb : Tercium volumen 
fpeculi hiftorialis vîcentij | ordinis predicatorum explicit. 

IV. kötet, la l: ( ) Ygoland9 ïpugnat xpia | nos. xxv. li. ix. 
stb. 189b-1. : Spéculum vincenlij hiftoriale explicit. 

2r., gót betűkkel, jelzettel, custosok s lapszámozás nélkül, 2 
hasábon 67 sorral, 4 kötet, I. 154, II. 176, Ï1I. 175, IV. 198 levél. 

Inc.s.a. 1102. A dubniczi lllésházy-könyvtárból, a négy kötet két 
részbe kötve, festett kezdőbetűkkel és lapszéli díszítésekkel. Mindkét 
kötet előtáblája belsején a könyvtár ex-librise. Az I., II. és IV. rész 
első lapján XV. századi kézzel: Iste liber est canonicorum regularium 
monasterii beaté Marie virginis in Tyrnstain etc. Ugyané bejegyzés 
ismétlődik a II. és IV. rész utolsó oldalain. A II. rész végén ugyan
azon kéztől : Hunc Ubrum comparavit lionorabüis et religiosus vir 
dominus Wolfgangus Tullensakh de Galnehirchen, monasterio beaté 
Marie virginis in Tiernstain canonicorum regularium ibidem profcssus, 
cuius remunerator sit altissimus. Anno 1480. 

639. BELLOVACENSIS (VINCENTIUS). Spéculum morale. (Strass-
burg, Mentelin Jánosnál, 1476.) 

la- l: ( ) Equitur Tabula breuis alphabetica J demonstras 
quoto Libro quota Par | te quotaqg Diftinctione. queqg ï hoc j 
volumine principaliter tractata in | ueniri debeant. 3a l.: INCIPIT 
PRIMVS LIBER SPECVLl MORÁLIS ! ( ) N omnibus operi | b9 
tuis memorare | nouiffima tua stb. 210a- l. a 2. hasáb végén: 
Vincétii Beluacëfis Specéli Morális | Liber Primus finit féliciter. 
210h-1. : Vincentii Beluacëfis Speculi Morális | Liber Secundus in 
quo de Nouiffimis | differitur incipit féliciter. 262b. I. : Vincentii 
Speculi Morális Liber Secun | dus in quo de quatuor nouiffimis 
differi | tur. finit féliciter. 263">- l. : INCIPIT TERCIVS LIBER 
SPECVLl MORÁLIS | ( ) Expeditio per dei | gratiam duobus j 
libris huius uolu | minis. stb. 473b- l. a 2. hasáb végén: SPE-
CVLVM. MORALE. FINIT. 474a. I: DE VIRGINITATE. Végén, 
474b. ï., 2. hasáb, 60. sor: nos habere cogitamus. diligentius 
custodire | debemus ne perdamus. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 62 sorral, 474 levél. 

Inc.s.a. 1100. A dubniczi lllésházy-könyvtárból ; két részbe kötve, 
színes kezdőbetűkkel. Mindkét kötet előtáblája belsején a könyvtár ex-
librise és első és utolsó lapján ezen XV. századi bejegyzés : Iste liber 
est canonicorum regularium monasterii beaté Marie virginis in Tiern
stain. Az első rész 4a- lapján lapszéli díszítés. 
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640. BELLOVACENSIS (VINCENTIUS). Spéculum naturale. (Strass-
burg, Mentelin Jánosnál, 1473 körül.) 

I. kötet. 1®-l. : Incipit fpeculü naturale Vincentij beluaceíg | 
fratris ordinis pdicatorum. Et primo plogus d' | caufa fufcepti opis 
et eius matéria. Primü. Végén, 368b. i 2. hasáb : quo pacto 
fitnul omes eo quo vénérant agmine | redeunt. 

II. kötet. la. l. : xxxix. Continentia libri deciminoni | ( ) 
Ecimuf nonus liber incipit âge | re stb. 9a-L: De opère fexte diei. 
Et primo de anima | libus. Guillerinus de conchis. Végén, 325b-1. 
26. sor : perftricta funt. fed latiore in fine fpeculi hyfto | rialis. 
ppatefcunt. Amen. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 2 
hasábon 66 sorral, 2 kötet, I. 368, II. 325 levél. 

Ines.a 1104. A dubniczi Illésházy-könyvtárból; aranynyal ékített 
színes kezdőbetűkkel. Mindkét kötet előtáblája belsején a könyvtár 
ex-librise. Az I. kötet első levelén lapszéli diszítés, melyben mondat
szalagon az 1481. évszám olvasható. A kötetekben e XV. századi be
jegyzés ismétlődik : Iste liber est canonicorum regularium monasterii 
beaté Marie virginis in Tiemstain. A II. kötet 2a- lapján zöld tintával : 
Liber venerande concionis canonicorum regularium egregii monasterii 
in Tirnstain foeliciter viventium. 

041. BENIGNUS (GEORGIUS). Mirabilia LXXVI1 reperta in opus-
culo magistri Nicolai de Mirabilibus. Florenz, (Franciscus de Dino 
sajtóján, 1489.) 

la.l. a, jelzettel: GEORGIVS BENIGNVS | DE SALVIATIS 
ORDI | NIS MINORVM SA | CRE THEOLOGIE | PROFESSOR 
AD | MAGNANIMVM | LAVRENTIVM | MEDICEN | ( ) VM PRI-
DIE KA | lendas IVlias Anno j Salutis Nono Et Oc | tuagefimo 
fupra mille | stb. Végén, 53-1. : Z&XOG Impreffum Florentie. 

4r., latin betűkkel, a—fn jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 24 sorral, 51 levél. 

V. ö. Hain, 2782. 
Inc. s.a. 1460. Az előtábla belsején FRANCISGI CÁESABIS 

AVaVSTI MVNIF1GENTIA feliratú nyomtatott ezímkével. Ez alatt: 
Ex dono serenissimi archiducis losephi palatini bibliothecae musei 
nationis Hungaricae illatúm Pestini, die 21. Octobris 1819. Az la. lapon 
a flórenzi nagyherezegi könyvtár bélyege. A szövegben egykorú be
jegyzések. 

642. BESSARION (NICOLAUS). Adversus calumniatorem Platouis 
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stb. Róma, Sweynheym Konrád és Panartz Arnoldnál, (1469). 2r. 
231 levél. 

Hain, 3004. 
Inc.s.a.1226. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
643. BETLER-ORDEN. Augáburg, Öglin Erhardnál. 
la.\.: Liber Uagatorum | Der Betler orden 10a.I.-. Getruckt 

zû Augfpurg Durch Erhart öglin 
4r , gót betűkkel, a—b6 jelzettel, custosok és lapszámozás 

nélkül, 33 sorral, 10 levél. 
V. ö. Hain, 3016. 
Ines. a. 1360. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
644. BIBEL, Die goldene, nach Ordnung des ABC. Augsburg. 
la.l. : Ein Vorred dieg buchs genant die | Guldin Bibel, hin

haltend belonung | der tugennt vnnd ftrouf der lafter. 2a. l. ; Ein 
Regifter dieg buchs Innhaltend alle Capitel | dieg wereks. nauch 
Ordnung des latinischen a b c | mit fampt feinem teutfeh. wie du 
hie vnden flheit. Végén, 218a. Z. : Hie endet die guldin bibel 
gedruckt gu Augfpurg. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül. 30 sor
ral, 218 levél. 

Ines.a 1342. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
645. BIBEL, Nidersächsische oder Kölnische. (Köln, Quentell 

Henriknél, 1479 körül.) 
la. I (fametszetű ornamentikával) : ( ) Je born der ewy | ger 

wyfheyt dat | wort gaedes ï de | hogeftê fprekg : | stb. 2a. /. 
1, hasáb 28. sor : Hijr beghynnen de boeke des olden Tefta | mentes. 
219b. I. 2. hasábon 20 sor : Hyr gheet vth Jobs boke vnde | hyr 
nauolghet de pfalter. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 2 hasá
bon 56 sorral, 1—219 levél, a többi hiányzik. 

V.o. Hain, 3141. 
Inc.s.a. 1142. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkei s részben színezett fametszetekkel. Az előtábla belsejének 
felső bal sarkán XVII. századi kézzel : Niederdeutsche Bibel zu Colin 
gedruckt {1480 áthúzva s más tintával utána írva :) 1470. 

646. BIBLIA LATINA cum glossa ordinaria WALAFRIDI STRABONIS 
et interlineari ANSELMI LAUDUNENSIS. (Strassburg, Rusch Adolfnál, 
1478—80 közt.) 2i\ 4 kötet. I. 254, II 326, III. 340, IV. 289 levél! 
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Hain. 3173. 
Két példány, Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Inc.s.a. 1110. Az I. kötet 1. és 5. levelén aranynyal ékített 

színes kezdőbetűk, az első levelén lapszéli díszítés, a szövegben színes 
kezdők. Az első üres levelén XVII. századi kézzel : Numero primo, 
classe prima. Más XVI. századi kézzel : Litera anniversarii Ioannis 
Gossoldi canonici ei vicarii reverendissimi episcopi Augustensis. Wir 
Ioannes von göttlicher verchennJchnuss brobst stb. Az oklevél kelte : 
Nach der gepurth Christi vnsers lieben herrcn, tausend vier hundert vnnd 
in dem sway vnnd achsigisten jars. A szöveg első levelén XVI. századi 
kézzel : Liber monasterii sanctae crucis Augustae. A II. és III. kötet 
első s második levelén aranynyal díszített, a szövegben színes kezdő
betűk. Mindegyik kötetben a fentebbi kéztől ezen bejegyzés ismétlődik : 
Numero primo, classe prima. Ez alatt a II. kötetben : Liber monasterii 
sanctae crucis Augustae ; a III. kötetben : Ad usum fratrum Augusten-
sium s. crucis ; a IV. kötetben : In usum monasterii sanctae crucis 
Augustae. E bejegyzések későbbi felülírások által majdnem olvashatat
lanokká vannak téve. 

Ince.a.1110a. Aranyos és színes kezdőbetűkkel. Az előtábla 
belsején a boroszlói minoriták ex-librise. A szöveg első levelén XVII. 
századi kézzel : Liber monasterii Graesoviensis. A 2. levél alján más 
XVII. századi kézzel: Bïbliothecae s. Dorotheae ordinis s. patris Fran-
cisci minorum conventualium. Az ex-libris és ez utóbbi bejegyzés a 
II. és III. kötet első lapján ismétlődik. A IV. kötet előtáblájának bel
sején a boroszlói domonkosrendiek német, a szöveg első levelén latin 
ex-librisével. 

647. BIEL (GÁBRIEL). Epitoma expositionis canonis missae. 
Tübingen, (Otmar Jánosnál, 1499.) 4r. 78 levél. 

Hain, 3181. 
Inc. s. a. 1348. (coll. nr. 1.) Színes kezdőbetűkkel. A czímlapon 

Bibliothecae s. Georgii A(ugustae) V(indelicorum) XVII. századi, későbbi 
kéz által kivakart felirat nyomai. (V. ö. a 444. és 578. számokkal.) 
A czím alatt a mű tartalmára vonatkozó XV. századi feljegyzés. A szö
vegben XVI. századi jegyzetek. 

648. BLESSENSIS (PETRUS). Epistolae. (Köln, Therhoernen 
Arnoldnál, vagy Brüsszel, a Fratres communis vitae sajtóján.) 

la-1 : Incipit tabula epl'a^ Magiítri | petri Blefenfis batho-
nieníis archi | dyaconi Qaa2(. pma vicém plogi | cötinet Ad regem 
anglie. 9a. l. : Incipiüt epiftole magiftri Petri | Blefenfis batho-
nieíis archidyaco j ni Qua2|. pma vicém plogi otinet | Ad regem 
anglie 207a. l 2. hasáb 32. sor: Explicitant epiftole Magiftri 
pe | tri blefenfis bathonienűs archidy j aconi • ; « 
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2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 40 sorral, 207 levél. 

V. ö. Hain, 3240. 
Inc.s. a. 1282. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az előtábla bel

sején XVI. századi kézzel : Ad usum Iohannis Embe S. I. A szöveg 
előtti üres lapon XV. századi kézzel : In nomine patris et filii et Spiritus 
sancti. Wilhelmus Wiers alias de Vycmer. Más kézzel : De observantia 
Daervan. Ez alatt : Pro convcntu fratrum minorum de observantia in 
Dursten. Ismét más kézzel : Bruder Iacob van Nimwegen incola con-
ventus Durstensis. Ez alatt : Bruder Ian van Dorsten. Ez alatt : Bruder 
Ian van Dursten Lichthart amicus fratris Antonii Stralene. Az utolsó 
üres oldalon XVI. századi kézzel : Blesens. Alatta XV. századi theologiai 
tartalmú bejegyzés. Ez alatt XVI. századi kézzel : Iohannes Gaindcr (?) 
est meus heres. Más kézzel : Iohannes SpilenecJc. 

649. BOCCACCIO (GIOVANNI). Kurzer Sinn von ehrlichen Frauen. 
(A «Compendium de praeclaris mulieribus» fordítása Steinhöwel 
Henriktől.) Ulm, Zainer Jánosnál, (1473.) 2r. 148 levél. 

Hain, 3333. 
Inc.s.a. 1206. (coli. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 

6. és 9. lapon lombdiszítésű, egyebütt egyszerűbb színes kezdőbetűkkel 
és színezett fametszetekkel. Az előtábla belsején sárga szegélyű, kék 
mezejű keretben czímerpajzs, melynek vörös mezejében sárga hármas 
halmon ezüst kanna látható. A 6a- lapnak Eleonóra császárné, III. Frigyes 
hitvese czímerével, az alsó- és felső-ausztriai czímerekkel ékített 
kerete ki van színezve. A 8b' lapon XVI. századi kézzel : Idem liber 
latine prodiit eodem anno. in cuius calce haec leguntur : Liber Iohannis 
Boccacii de ecrtaldo de mulkribus claris summa cum diligentia amplius 
ïolito corrcctus, ac per Iohannem Gzeincr de Beutlingen Vlme impreffus 
finit féliciter Anno dni M. CGCC LXXI1I. E bejegyzés a 240. lapon 
ismétlődik. 

650. BONAVENTURA (SANCTÜS). Epistola de modo proficiendi 
compendioso. 

lm l: INCÍPIT. EPISTOLA. DOMINI. BONAVENTV | RE. 
CARDINALIS. DF (így) MODO. PROFICIENDI | CONPENDIOSO. 
Végén, 6b-1. : Epiftola domini Bonauenture Cardinalis. De | modo 
proficiendi compendiofo: Finit foeliciter 

2r., latin betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül. 
34 sorral, 6 levél. 

V. ö. Hain, 429 és 3506. 
Ines.a.1336. Rubrummal festett kezdőbetűkkel. Az előtábla bel

sején : Garatteri di Giovanni Zainer, che fu il primo col fratello a 
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siampari in caratteri latini in Germania. Impresso verso il 1472. in 
TJlma, col fratello Günther sfampario nel tempo stesso in Augusta. 
Primi stampatori di tali città. Báró 

651. BONAVENTURA (SANCTUS). Instructio novitiorum. 
ta. I : BREV1S ET VTILIS DOCTRINA IVVENVM : | DO-

MïNI BONAVENTVRE CARDINALIS : OR ! DINIS MINORVM. 
INC1P1T FOELICITER. 12b \, : De informations nouiciorum et 
iuuenum domini bonàuë ] ture Cardinalis ordinis fratrum minoi).. 
Finit foeliciter. 

2r.. latin betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül. 
30—34 sorral, 12 levél. 

V. ö. Hain, 429 és 3508. 
Ines.a. 1336. (coll. nr. 2.) Rubrumos kezdőbetűkkel. 

652. BONAVENTURA (SANCTUS). Perlustratio in IV libros sen-
tentiarum. Nürnberg, Koburger Antalnál, (1491 körül). 2r. 1. II. kötet. 
I. 204, II. 258 levél. 

Hain. 3540. 
Inc.s. a. 1320. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az I. kötet elő-

táblájának belsején XV. századi kézzel : Bartholomaei de Monte Jeorgi 
sum. Az a.A jelzetű lapon Henckel János sajátkezű bejegyzése: Istc 
partes s. Bonaventure empte sunt per me Ioannem Henckel ab exe-
quntoribus domini Bartholomei artium baccalaurei plebani quondam 
in Villa Latina una cum repertorio. fi. duobus denariis XXV. A 
204a. lapon ugyané kézzel : Ioannis Henckel. A II. kötetnek szöveg 
előtti tiszta lapján XV. századi kézzel : Liber domini Bartholomaei de 
Monte divi Georgii in Olazy plebani. Az Ax jelzetű lapon : Ioannis 
Henckel plebani Leutschoviensis. Az utolsó lapon : Ioannis Henckel 
plebani Ltutzschoriensis. A szövegben XV. és XVI. századi szóijegyzetek, 
az utóbbiak Henckel kezétől, több helyen Temesvári Pelbárt Pome-
riumára való hivatkozással. 

653. BONAVENTURA (SANCTUS). Perlustratio in IV libros sen-
tentiarum. IV. köt. Freiburg. (Piscator Kiliánnál, 1493.) 2r. 236 levél. 

Hain, 3541. 
Ince.a. 1274. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az a2 jelzetű lapon XVII. századi kézzel: Gonventus Tremo-
nensis ordinis fratrum praedicatorum. 

654. BONAVENTURA (SANCTUS). Quaestiones super primo sen-
tentiarum. (Eichstädt, Reyser Mihálynál.) 2r. 165 levél. 
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Hain, 3536. 
Inc.s.a. 1146. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a frankfurti akadémia ex-librisével. Az 
1a- lapon a boroszlói egyetemi könyvtár bélyegével s másodlati bélyegével. 

655. BONAVENTURA (SANCTUS). Soliloquium de quatuor exercitiis 
seu Dialógus hominis et animae. (Strassburg. Eggesteyn Henriknél.) 
2r. 24 levél. 

Hain, 3483. 
Inc s.a. 1228. Jankovich Miklós gyűjteményéből; XV. századi lap

széli jegyzetekkel. 
656. BONAVENTURA (SANCTUS). Soliloquium de quatuor exer

citiis seu Dialógus hominis et animae. (Antwerpen, Goes Mátyásnál.) 
la.1. a2 jelzettel : In foliloquiü feu anime et hominis interioris 

dyalogü | boneuenture Incipit féliciter Prológus | (F) Lecto genua 
mea ad patrem domini noftri j stb. Végén, 45a.1. : Tractatus fancti 
böuenture doctoris feraphici cardinalis | et epi albanenfg de qtuor 
exercicijs p modü dyalogi de cor | pore et aïa traditus in quo 
anima interrogat et homo inte | rior refpondet Finit féliciter. 

4r., gót betűkkel, a—f6 jelzettel, custosok és lapszámozás nél
kül, 33 sorral, 45 levél. 

V. ö. Hain, 3485. 
Inc.s.a.1552. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes 

kezdőbetűkkel. 
657. BONAVENTURA (SANCTUS). Tractatus varii. 
la. I. : Tractatus fancti bonauenture. | Regula oïm in xpo 

viuere volentiü | Uiginti paffus bono2j. religioforu | De tribus ter-
narijs pctö2(. infamibg | Expositio fuper páter nofter. 2a. I. : Incipit 
Epiftola Eximii et deuoti doctoris Bonauétu | re que ë qfi qdä 
regula r> inítitutío omniü pie « fpüaliter in | xpo viuere volentiü 
Et diftinguit' hec epiftola in. xxv. me | morialia vt inferius patebit. 
24a. l, ; Expliciunt Tractatus fancti Bonauenture. 

4r., gót betűkkel, a—d(; jelzettel, custosok és lapszámozás nél
kül, 30 sorral, 24 levél. 

Ince.a. 813. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; színe
zett kezdőbetűvel. 

658. BONIFACIUS VIII. P. M. Liber sextus decretalium. (Strass
burg, Eggesteyn Henriknél.) 2r. 198 levél. 

Hain, 3583. 
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Inc s.a.1122. Jankovieh Miklós gyűjteményéből; színes kezdő
betűkkel. Az la. lap JB kezdőbetűjében csinos tollrajzban egy pápa 
alakja látható ; alatta XVI. századi kézzel : Liesborn. 

659. BREYDENBACH (BERNARDUS DE —). Die heiligen Reisen 
nach Jerusalem zu dem heiligen Grabe. 2r. 126 levél. 

Hain, 3958. 
Inc.s.a.1190. Jankovieh Miklós gyűjteményéből. Feuerlein János 

Konrád nürnbergi tanácsos ex-librisével, mely a birtokos ' czímerét 
ábrázolja, mondatszalagon Ioliann Conrad Feucrlein lCtus et Consil. 
Norimb. felirattal. Az la- lapon: Ex bibliotheca Viti Enclres utriusque 
iuris doctoris 1635. 

660. CACCIALÜPIS (IOANNES BAPTISTA DE —). De modo 
studendi. 

Az la- lapon a czím : De modo ítudendi in | vtroqg Iure : 
cü noib9 j omniü fcribëtm in | iure H>- l. : Ad clariffimum virü 
dnm Aruoldü (így) gum Lufft vtri | ufqg iuris doctorë : officalê 
Curie epalis Bafilien. | stb. 2a-l. : Tractatus de modo ftudendi in 
vtroqg lu- ! re p dece documêta : cum noïb9 pilantio2(. fori- | 
bentium : tam canoniftarü qg legiftarü vfqg ad | hec tempóra: 
editus p famofiffimu vtriufqg iu- | ris doctorem dnm lohânë baptifta 
de gazalu- [ pis de fancto Seuerino: tune cathedram iuris J ciuilis 
ordinarie de mane: in alma vniuerűtate | fenen. regentem: nunc 
vero aduoeatum cöfifto | rialem rote et palatij apoftolici. 13b-1. 
38. sor : Finis laus deo. | Reliqua côfiderate p vos : « omi ftudio 
inuigiletis : vt tandë cölequa- | mini qd; cômuniter optamus : qd' 
nobis cocedat altiffimus de9 : Amen. | Finitur féliciter. | Hoc quicüqg 
leges opus : atqg in iure ftudëdi j Doctrinam : Autori dicito ! 
dulce vale. 

4r., gót betűkkel, A—B5 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 44 sorral, 13 levél. 

V. ö. Hain, 4209 és 11476. 
Inc.s.a.1470. Jankovieh Miklós gyűjteményéből. A czímlapon 

Kazinczy Ferencz bejegyzése : Auctorc Ioanne Bapt. de Gazalupis de 
sancto Severino ; advocato consistoriali rotae et palatii apostolid, antea 
prof essore universitatis Senensis. 

661. CAESAR (CAIUS IULIUS). Oratio Vesontione belgice ad 
milites habita. (Aquila, Rotwil Ádám.) 4r. 10 levél. 

Hain, 4229. M. Könyv-Szemle, 1877. 305. 1. 
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Inc s. a. 1504. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő
betűkkel. 

662. CALDERINUS (DOMITIUSÍ. Commentarii in Iuvenalem etc. 
(Velencze.) 2r. 61 levél. 

Hain, 4238. 
Inc.s.a. 1230. Lipp Vilmos tanár ajándéka. 1874. szeptember 2. 

663. CAMPANUS (IOANNES ANTONIUS), episcopus Aprutiensis. 
Oratio in conventu Ratisponensi dicta ad exhortandos principes 
Germanorum contra Turcos et de laudibus eorum. (Róma. Planck 
Istvánnál.) 4r. 12 levél. 

Hain, 4289. 
Inc.s.a. 1535. 

664. CAMPANUS (IOANNES ANTONIUS), episcopus Aprutiensis. 
Oratio in conventu Ratisponensi dicta ad exhortandos principes 
Germanorum contra Turcos et de laudibus eorum. (Róma, Planck 
Istvánnál.) 4r. 12 levél. 

Hain, 4290. 
Inc.s.a. 1539. Rubrumos kezdőbetűkkel. 

665. CANDIDUS (PETRUS). De hominis genitura. (Róma, Gensberg 
Jánosnál.) 4r. 8 levél. 

Hain. 4314. 
Inc.ca. 773. (coll. nr. 8.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az 

utolsó lap alján, a Finis után rubrummal : Anno 1482. in die 
s. Antonii. 

666. CANDIDUS (PETRUS). De hominis genitura. Vicenza, 
Achates Lénárdnál. 4r. 8 levél. 

Ham 4319. 
Inc.s.a. 1500. (coll. nr. 1.) 

667. CANONES poenitentiales seu Textus canonum poeniten-
tialium de summa fratris Astensis extractus. (Bécs, Winterburg 
Jánosnál.) 4r. 4 levél. 

Hain, 4343. 
Inc.s.a. 1360. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

668. CANONISATIO beatae Catharinae 4r. 18 levél. 
Hain, 4704. 
Ince.a.1092. (coll. nr. 1.) 
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669. GANTIPHATENSIS (THOMASX Bonum universale de proprie-
tatibus apum. (Köln. Koelhoff Jánosnál, 1480 táján.) 2r. 133 levél. 

Hain. 3644. 
Ines.a.1210 (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; színes 

kezdőbetűkkel. Az utolsó előtti levél b. oldalán XVI. századi kézzel : 
Liber collegii societatis Iesu Monasterii. 

670. CARACCIOLUS (ROBERTOS). Opus quadragesimale, quod 
de poenitentia dictum est. 2r. 283 levél. 

Hain, 4420. 
Inc.s.a. 1168. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az előtábla bel

sején a frankfurti akadémia ex-librisével. Az la. lapon a boroszlói egye
temi könyvtár bélyegével. 

671. CARO (HUGÓ DE SANGTO —). Expositio missae seu Spé
culum ecclesiae. (Róma, Eucharius Silbernél.) 

la-l. : Incipit expoíitio miffe íecundug fratreg | hugoneg Cardi-
nalem ordinis predicatorum. Végén. #&• l. 36. sor : Itë in | miffa 
p ftfucts dr rqefcät ï pace q optat eis qes etna fis eft. 

4r., latin betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
36 sorral, 8 levél. 

V. ö. Hain. 8980 (tévesen 8680). 
Ince.a.773. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; egy

korú széljegyzetekkel. 

672. CARO (HUGÓ DE SANGTO —). Expositio missae seu Spé
culum ecclesiae. (Róma.) 4r. 10 levél. 

Hain, 8982. 
Inc s.a. 1488. (coll. nr. 1 ) XV. századi lapszéli jegyzetekkel. 

673. CASSIA (SIMON DE —). Expositio super totum corpus 
evangeliorum. (Strassburg, 1485 előtt.) 2r. 379 levél. 

Hain, 4557. 
Inc.s.a. 1136. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel s XVI. századi bejegyzésekkel. 

674. GASSIODORUS (MAGNUS AURELIUS). História tripartita de 
regimine ecclesiae primitivae Paris, Regnault Ferencznél, (1500). 

la- l. a czím At jelzettel (vörös és fekete nyomással) : 
Hyftoria tripertita | Caffiodori fenatoris viri dei de regi | mine ecc-
leíie primitiue féliciter ïcipit. Alatta a nyomdász jegye. Venalis 
habetur apud diuű Claudium | vici fancti Iacobi in edibus Franciíci 
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Re | gnault vniuerfitatis parrhifiorum librarii. 2a.l. : In hoc cor
pore cö | tinentur hyftorie ecclefiaítice ex | Socrate stb. I60a.l.: 
Hiftorie ecclefiaítice | explicit liber duode | cimus et vltimus | Gloria 
ïdiuidue | trinitati Fax | legentib9 Cre | dulitas audi j entibus Vita j 
acientibus. AMEN. 161a-l: (I) Ncipit tabu | la hui9 libri. | Abacuth. 
176a. I 2. hasáb : Finit tabula. 

4r., gót betűkkel, A—V8, x—y8 jelzettel, custosok és lap
számozás nélkül, 2 hasábon 44 sorral, 176 levél. 

Inc.s.a. 1484. Jankovich Miklós gyűjteményéből; XVI. századi, 
rubrummal írt lapszéli jegyzetekkel. 

675. GASTRO NOVO (VINCENTIUS DE —). Disputatio de con-
ceptione beatae virginis Mariae. 

Az la. lapon a czím : Hic liber ducento2(. s fexaginta | ícö^. 
ac doct02(. pclariffimo2(. : v- | giné Maria in originali pctö fo | re 
cöceptá dicetiü cötinet dicta: | fie cogëtia: ut quifquis ea ünce j 
rit' rlege' uoluerit : 'puto uelit no [ lit : tanto^. uiro2|. potius q 
ppri | as amplecti cogetur fentëtias. 2a. L: {) Ractatus notabilis 
ad requifitöem s inftätiä \ illuftrifűmi excellëtiffimiqg pricipis. dm 
hercu j lis ducis ferrarien p frëm vincetiü de caítro nouo | stb. 
4a. l. 23. sor: Ad illuftriffimum « excellentifíi | mum ducem dominu. 
domina | Herculeg ferrarien Epiftola fra | tris Vincentij de castro 
nouo fa | 4b. l.\ ere théologie profefforis pelari j ordinis predicatorü 
narratiua | difputationis facte de matéria | conceptionis beaté Marie 
femp [ gloriofiffime uirginis coram cel j űtudine fua féliciter incipit. 
140a. I. 23. sor: Et fie eft finis in laude creatoris. 

4r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
30 sorral, 140 levél. 

Inc.s.a. 1492. (coll. nr. 1.) Rubrumos kezdőbetűkkel. A czím 
felett Georgius Viterficis polgári czímerjegye alatt : F(rater) G(eorgius.) 
Alatta XVII. századi kézzel : Conventus Tremoncnsis ordinis fratrum 
praedicatorum. A czím alatt más kézzel : Conventus Tremonensis. 

676. CASUS papales, episcopales et abbatiales. 4r. 4 levél. 
Hain, 4671. 
Ince.a. 773. (coll. nr. 6.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

677. CATO (DIONYSIUS). Ethica seu disticha de moribus 
amplissimo commentario illustrata. (Ulm, Zainer Jánosnál.) 2r. 
380 levél. 

Hain, 4710. 
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Ines. a. 1208. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rubrummal festett 
kezdőbetűkkel. Az előtábla belsején a boroszlói domonkosrendiek régibb 
latin s újabb német ex-librisével. 

678. CAVIGEUS (IACOBUS). Urbium dicta ad Maximilianum I. 
Romanorum regem. 4r. 5 levél. 

Hain, 4805. 
Inc.s.a. 1506. Az előtábla külsején: N. 41. L(iterati) Nemes 

S(ámueí). 1841. Belsején Jankovich Miklós irónnal írt bejegyzése: 
Cavicei Iacobi Parmensis Oratio sex matronarum seu orbis Ghristiani 
urbium ad Maximilianum caesarem post fugatum caesumque regium 
Pannonicum ad Albam Regálém exercitum. S a. 1491. in 4-to. 

679. CHAMPERIUS (SYMPHORIANUS). Practica nova in medicina. 
4r. 149 levél. 

Hain, 4907. 
Ines, a.l 519. Péchy Ferencz könyvtárából. A szöveg előtti két levelén 

XVIII. századi kézzel írt receptek. A czímlap a. oldalán XVII. századi 
kézzel : Ex libris Balthasaris Berzeviczy senioris. Ez alatt más kézzel : 
Fine caret pietas, cetera mortis erunt. Az ag jelzetű lapon XVIII. századi 
kézzel : Ex libris Sigismundi Péchy iunioris. A szövegben XVI. századi, 
részben rubrummal írt jegyzetek; a könyv végéhez kötött 1—24 üres 
levelén ugyanezen s más XVI. századi kéztől származó latin, közben 
XVIII. századi tót, a 4 utolsó (26—29.) üres levelén, az elő- és hátsó 
tábla belsején, a szöveg elé kötött 2 üres levelén, a czímlap b. oldalán 
s az ttuij jelzetű levél b. oldalán (ez utóbbi helyen Anno 1689. die 
11. Iunii kelettel), s a LX. sztt levél után betoldott 4 levelén XVII. 
századi magyar orvosi receptek. 

680. CHIEREGATÜS (LEONELLUS). Oratio coram Alexandra VI. 
in publicatione confoederationis initae inter ipsum ac Romanorum 
et Hispániáé reges etc. 4r. 6 levél. 

Hain, 4963. 
Inc.s.a. 1493. Farkas Lajos könyvtárából. Fametszetű kezdő

betűkkel. 

681. CHYROSOSTOMUS (SANCTUS IOANNES), episcopus Constanti-
nopolitanus. Homiliae XLIV super psalmum Misere et epistolas 
s. Pauli. 2r. 106 levél. 

Hain, 5028. 
Inc. s. a. 1172. Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 2»- lapon 

XVIII. századi kézzel: Andreas Hippolyti Oppoliensis possidet nie iure 
empticio. Alatta más kézzel : Sum e supellectile librorum Iacobi Koskii. 
Rubrummal írt egykorú lapszéli jegyzetekkel. 

Magyar Könyv-Szemle. 1894. 1 ° 
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682. CHRYSOSTOMUS (SANCTÜS IOANNES), episcopus Constanti-
nopolitanus. Sermones de patientia in lob etc. (Esslingen, Fyner 
Konrádnál, 1475.) 2r. 30 levél. 

Hain, 5025. 
Ines a. 1254. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. A coloplion után egykorú kéztől, rubrummal : 1475. 

683. CICERO (MARCUS TÜLLIUS). Epistolae LXIX selectae ad 
Lentulum et alios. 4r. 40 levél. 

Hain, 5222. 
Inc. s.a. 1526. 

684. CLUSA (IACOBUS DE —) SEU DE PÁRAD ISO. Tractatus de 
animalibus exutis a corporibus seu de apparitionibus anirnarum. 

la. l. rubrummal : Iacobi de paradi | fo Theologi doctiffimi 
ordinis Car | thuíien. de animabus a corpo | ribus exutis Tractatus 
cö | pendiofe ac ftudiofe i colleetus. Végén, 26b. I. 28. sor : deus 
fit benedictus. | FINIS. 27a. l.: DE MORTE EPIGRAMMA. 29a. I. : 
Difpone domui tuç: quia morieris: | T w Alatta a nyomdász 
jegye, gyaníthatólag az esslingeni Fyner Konrádé. 

4r., latin betűkkel, A—E4 jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 29 sorral 28 levél. 

Inc.s.a. 1406. A czímlapon rubrummal: Ad usum fratris Eucharii 
Frey soceri... 1544. Alatta: Ex bibliotheca Pisachiorum 1809. 

685. COMESTOR (PETRUS). História scholastica. (Köln, Zell 
Ulriknál, 1473 előtt.) 2r. 304. levél. 

Hain. 5530. 
Inc.s.a. 1264. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. 

686 CONCORDIA HUNGARICA seu Capitula pacis Posoniensis. 
la. I. : Concordia Hungarica inter Sereniffimos | % Gloriofitíi-

mos principes et dnos Diuum | Fridericü terciü Ro. Imperators, 
sc. et Inui I ctiffimïï principe z dnm dnm Maximilianü | Ro. et 
Hungarie Regem. KG. Auguilos ex | vna et Serenifiimïi Wladiflaum 
Hungarie I et Boemie Regem Inclitumqg regnïî Hun j garie exaltera 
Pofonij conclufa. 2a. I. : Nos Wladiflaus dei gratia Hungarie | 
Boehemie Dalmacie Croacie Raine Seruie Gallicie | Lodomerie 
Comanie Bulgarieqg Rex stb. 81b-1. a 31. sorban : Datum Bude 
in fefto beati | Nicolai Epifcopi et Confefforis. Anno dni Millefimo 
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Quadringentefimo J Nonagefimo primo. Regnorum noftrorü Hungarie 
Anno fecundo. Bohe | mie verő Vigefimo primo. | Commiffio pro
pria dni Regis. 

2r., gót betűkkel, 1—8 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 46 sorral, 8 levél. 

Inc. s.a. 1326. 

687. CONSUETUDINES FEUDORUM. (lustinianus «Institutiones» ez. 
munkájának függeléke.) 

la. I. rubrummal: Incipiüt cöfuetudines [ feudorum. Et 
primo de | hijs qui feudum dare | possunt. Et qualiter ac | quiratur 
et retineatur. | ( ) Via de feu | dis tracta | túri fum9 J stb. Végén, 
38a-l. 2. hasáb 24. sor: ícurrat jmpiali animaduer | íione nichil-
omiri9 puniedç. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 47 sorral, 38 levél. A szöveg, a két utolsó levelet ki
véve, a magyarázatok közepét foglalja el. 

Inc.s.a. 1128. Az előtábla belsején Schwarz Keresztély Gottlieb 
altorfi tanár ex-librise. Az első levélen aranynyal díszített színes kezdő
betű, a szövegben színes kezdők és egykorú jegyzetek. 

688. COPIA bullae concilii Basiliensis cum epistola b. ANSELMI 
de conceptione virginis Mariae. (Köln. Guldenschaff Jánosnál.) 4r. 
ü levél. 

Hain, 5681. 
Inc.s.a.1496. (coll. nr. 2.) 

689. CORNELIUS NEPOS. De vita virorum illustrium. Velencze, 
Bernardinus de Vitalibus sajtóján. 

Az la- lapon a czím : Aemilii Probi Hiftorici Excellentium [ 
Imperatorum Vitae. 3- l. ; PROEMIVM | AEMILII PROBI VIRI 
CLARISSIMI DE VITA | EXCELLENTIVM IMPERATORVM LIBER. 
50&- 1.16. sor : Aemilii Probi De ViroR Illuftriü Vita. Finis. Utána 
a mutató s ennek végén: Impreffum Venetiis per Bernardinum 
Venetum. 

4r., latin betűkkel, a—n2 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 29 sorral, 50 levél. 

V. ö. Hain, 5732. 
Inc.s.a. 1469. (coll. nr. 1.) Farkas Lajos könyvtárából. Az előtábla 

18* 
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belsején XV. századi kézzel : Liber Henrid Bockholt théologie doctoris 
praepositi ac canonici Luh(ensis ?), prothonotarii apostolid. Más kézzel : 
Emptus Rome anno 1511. 8 gr. A czímlapon a colligatum XV. szá
zadi tartalomjegyzéke s ez alatt XVII. századi kézzel: Iohannes Zerdlerus. 

690. CORVUS (ANDREAS). Chiromantia. 
Az la- lapon a czím : Excellentifíimi et fin | gularis viri in 

chiromátia exerci | tatiffimi Magiftri Andrée Corui j Mirandulensis. 
2a-1. : ANdreas Corui Ioáni Fra | cifco Cögahe Matue mar | chioni 
optime merito fumma cum | reuerëtia. S. P. D. stb. 88b. \. 7. sor : 
hic adeo prob9 eft: vt nihil meli9 dici queat. 

8r., gót betűkkel, A— L8 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 31 sorral 88 levél. 

V. ö. Hain, 5776. 
Inc.s.a. 1414. A végén, úgy látszik, csonka. 

691. CRACOVIA (MATTHAEUS DE —). Dialógus rationis et con-
scientiae de frequenli usu communionis. 4r. 17 levél. 

Hain, 5807. 
Inc.s. a. 1348. (coll. nr. 4.) A czímlapon Bibliothecae s. Georgii 

A(ugustae) V(indelicorum) XVII. századi, későbbi kéztől kitörült felirat 
nyomai. (V. ö. a 444., 578. és 647. számokkal.) Utána üres levelén 
az úrvacsorára vonatkozó XV. századi kézzel írt értelmezések. 

692. CRASTONUS seu CRESTONUS (IOANNES). Vocabulista Latino-
Graecus. (Milano.) 4r. 114 levél. 

Hain, 5815. 
Inc. ca. 877. (coll. nr. 4.) XVI. századi latin és görög lapszéli 

jegyzetekkel. 

693. CREATIO Adami etc. 4r. 8 levél. 
Hain, 79. 
Ince.a.773. (coll. nr. 7.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

694. CUBA, (IOANNES DE — ). Hortus sanitatis. 2r. 360 levél. 
Hain, 8941. 
Inc s, a. 1246. (coll. nr. 1.) A czímlapon a felső XVI. századi 

bejegyzés olvashatatlanná törülve, az alatta levő pedig kivakarva. A czím 
alatt XVII. századi kézzel : Sum M. Laurentii Hebich medicináé studiosi. 
Az előtábla belsején s a szöveg előtti 6 levelén kólika, epidémia, föveny, 
láz és podagra elleni receptek a XVI. század elejéről. A szöveg után 
következő 5 levelén XVII. századi kézzel írt mutató. 



Horváth Ignácztól. 277 

695. CUBA, (IOANNES DE —). Hortus sanitatis, (Strassburg, 
Prüss Jánosnál, 1487 körül.) 2. 358 levél. 

Hain, 8942. 
Ines.a. 1244. 241. és 242. levele hiányzik. Rubrummal festett 

kezdőbetűkkel. A czímlap s a szövegképek egy része ki van festve. 
A czímlapon a boroszlói Sz.-Mátyás-templom ex-librise. A könyv czíme 
alatt, későbbi kéztől keresztülhúzva : Adamiis Albinus F. Sil. anno dei 
hominis 1635.; a következő sor kitörülve. Más XVII. századi kézzel: 
Pfarrer su Olbendorff. Ismét más kézzel: Georgius Felekéi Sirel. Sil. 
p. t. pharmacop. ducalis aulicus Bregensis. 10. Februarii 1661. Mind 
e feliratok szintén át vannak húzva. Legalul : Bibliothecae liospitalis 
s. Mathiae Wratislaviae. Bepositorium 12. littera A. mim. 26. Az 
előtábla belsején a könyvnyomtatás feltalálására és a Pinax Theatri 
Botanici Caspari Bauhini (Bázel, 1623.) ez. műre vonatkozó XVII. szá
zadi feljegyzések. A hátsó tábla belsején Amerika felfedezését s a föld 
első négy körülhajózását érintő XVII. századi jegyzetek. 

696. CYPRIANUS (CAECILIUS). De duodecim abusivis saeculi. 
(Köln, Zell Ulriknál, 1470 körül.) 4r. 12 levél. 

Hain, 5899. 
Ine.s.a.1444. (coll. nr. 2 ) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-

rumos kezdőbetűkkel. A 12b. és 13a—b. üres lapokon XV. századi 
kézzel s rubrummal írt theologiai szöveg: Incipit alphabetum de 
seola dei. 

697. CYPRIANUS (CAECILIUS). Epistolae. (Memmingen, Kunne 
Albertnél.) 2r. 131 levél. 

Hain, 5895. 
Inc.c.a. 279. (coll. nr. 2.) A leubusi kolostor könyvtárából. 

698. DÁNIEL PROPHETA. Expositio somniorum 4r. 6 levél. 
Hain, 5926. 
Ince.a. 981. (coll. nr. 8.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
699. DÁNIEL PROPHETA. Interpretationes somniorum. 4r. 10 levél. 
Hain, 5930. 
Ince.a 981. (coll. nr/9.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
700. DEFECTUS in missa occurrentes. (Róma.) 4r. 8 levél. 
Hain, 6075. 
Incca.773. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
701. DEFECTUS in missa occurrentes. 4r. 6 levél. 
Hain, 6077. 
Ines.a 1488. (coll. nr. 2.) 
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702. DIALÓGUS inter clericum et militem super dignitate 
papali et regia. Köln, Quentell Henriknél. 4r. 9 levél. 

Hain, 6116. 
Ines.a. 1496. (coll. nr. 5.) Csonka, csak a Bba és Bbm levele 

van meg. Hozzákötve Ioannes Picus Mirandulae comes : Disputationes 
adversus astrologos czímű munkájának 1502-iki deventeri kiadása. 

703. DIOMEDES et alii grammatici veteres. (Velencze), Jenson 
Miklósnál, (1476.) 2r. 170 1. 

Hain, 6214. 
Inc.s.a. 1200. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; XV. századi lap

széli jegyzetekkel. Az utolsó lapon ugyané kéztől származó bejegyzéssel : 
Hunc emi librum ego Petrus BergolocJius Bononiensis, anno domini 
Mcccclxxxxiiij. mense Novembris. 

704. DONDIS (IACOBUS DE —). Aggregátor Paduanus de 
medicinis simplicibus. (Strassburg, Mentelin Jánosnál, 1470 körül.) 
2r. 284 levél. 

Hain, 6395 
Ines.a. 1132. Az la lapon íelül XVII. századi kézzel: Collegii 

Garoli IV. Medic. nr. 15. Ugyané lap külső szélén XVIII. századi 
kézzel : Disce Macari legere librum hunc et sapiens eris proximoque 
prodesse poteris. Bau ... In contestationem affectus erga rdum Maca-
rium Nurzinszky. .. cum clausula, ne a patribus Seraphicis reformatis 
vilipendatur, sed ad usum prefatorum patrum conservetur. 

705. DRACOLE WYDA. (1480.) 
M- lapon a czim : Uan deme quaden thyräne | Dracole 

wyda. Alatta a vajda fametszetű arczképe. 1b- l. : Uan eyneme 
boien tyranne | ghenomet Dracole wyda. | Na der bort vnfes {így) 
herë ihefu crifti. M. cccc | lvj. yaer hefït deffe Dracole wyda vele 
fchreke | like wunderlike dink ghedan vnde bedreuen in | wale-
chyen vnde ok in vngaren. Végén, 6a'.ï. 12. sor: ke dede. do 
he eyn crifben was worden 

4r., gót betűkkel, 66 jelzettel, custosok s lapszámozás nélkül 
29 sorral, 6 levél. 

M. Könyv-Szemle, 1877. 312. 1. 
Ines.a. 1498. Gróf Széchenyi Ferencz könyvtárából. 

706. DURANTI (GUILLELMUS). Rationale divinorum officiorum. 
2r. 198 levél. 

Hain, 6462. 
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Inc.s.a. 1134. Jankovich Miklós gyűjteményéből; festett kezdő
betűkkel és rubrumokkal. A szöveg előtti 2. üres lapon: I M. Barth 1746. 

707. DURANTI (GUILLELMUS). Repertórium aureum super totó 
corpore iuris canonici. (Köln, Zell Ulriknál, 1475 körül.) 2r. 
237 levél. 

Hain, 6518. 
Három példány. 
Inc.s. a. 1290. Rubrummal festett kezdőbetűkkel. A szöveg előtti 

üres lapon XV. századi kézzel: Aere Ioannis Vollerti pastoris in 
Bulleren liber iste emptus. Alatta XVI. századi írással : Ioannes Hauches-
bechiensis alias Ebelinch. Az la. lapon : Liber societatis Iesu collegii 
Monasteriensis anno 1613. 

Inc.s.a. 1290a. Rubrummal festett kezdőbetűkkel s néhány egy
korú lapszéli jegyzettel. 

Inc. s.a. L290&. Tollrajzos kezdőbetűkkel és egykorú széljegyzetekkel. 

708. EPISTOLA de miseria curatorum seu plebanorum. (Augs
burg, Froschauer Jánosnál.) 4r. 8 levél. 

Hain, 6606. 
Inc.s.a. 1508. A czímlapon : Ex bibliotheca Pisachiorum 1809. 

709. EPISTOLA de miseria curatorum seu plebanorum. 4r. 
8 levél. 

Hain, 6612. 
Inc.s.a.1432. A czímlapon: Ex bibliotheca Pisachiorum 1809. 

710. EPISTOLA de miseria curatorum seu plebanorum. Augs
burg, Sorg Antalnál. 4r. 8 levél. 

Hain, 6613. 
Inc.s.a. 1372. Jankovich Miklós gyűjteményéből; egykorú szél

jegyzetekkel. 
711. EPISTOLAE magni Turci interprète LANDIVIO. (Róma, 

Han Ulriknál.) 4r. 14 levél. 
Hain, 10496. 
Inc.s.a.1390. (coll. nr. 2.) Néhány egykorú széljegyzettel. 

712. EPISTOLA super história nova undecim millium virginum. 
Az 1® lapon a czím : Epistola ad virgines xpi vni | uerfas 

fuper hyftoria noua | vndecim milimü (így) virginum. •. 2a. l. 
Aij jelzettel : Tncipit Epiftola ad vgines xpi | vniuerfas fup hyftoria 
noua vndecim milin (így) virginü | celitus nuper reuelata. Végén, 
33b- l. 23. sor : Gonuertam corda patrum in filios. | Deo gratias. 
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4r., gót betűkkel, A—E7 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 33—34 sorral, 33 levél. 

V. ö. Hain, 6621 és 8742. 
Ines.a. 1546. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrummal írt 

kezdőbetűkkel. Az előtábla belső borítékát 1412-iki latin hártyaoklevél 
töredéke képezi, melynek felső szélén polgári czímerjegy mellett Iesus... 
Orate pro Iohanne Cramenkel (?) XV. századi bejegyzés olvasható. 
A czímlap alatt a munka tartalmára vonatkozó egykorú latin bejegyzés. 

713. FABER (WENCESLAUS). Tabulae verarum solis et lunae 
eoniunctionum. 4r. 8 levél. 

Hain, 6860. 
Inc.ca. 765. (coll. nr. 3.) 

714. FERRERIUS (VINCENTIUS). Opusculum de fine mundi. 
(Augsburg, Froschauer Jánosnál.) 

Az la- lapon a czím: Mirabile Opufculü fancti | Vincentii 
ordinis predica I torü, de fine mundi. | In quo potifíimü continentur 
tria. | Primü de cafu íiue ruina vite fpiritualis. | Secundum de 
ruina dignitatis ecclefiaftice. | Terciű de ruina fidei catholice. | stb. 
Ad poftremü de duplicis antichriíli aduentu mixti fei | licet et puri. 
Végén, 16a- l. 31. sor: cum deo patre in vnitate fpirituffancti. 
Amen. | Laus deo. 

4r., gót betűkkel, a—d4 jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 32 sorral, 16 levél. 

V. ö. Hain, 7017. 
Inc.s.a. 1418. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

715. FERRERIUS (VINCENTIUS). Opusculum de fine mundi. 
Nürnberg, Zeninger Konrádnál. 

la- l. aij jelzettel : Mirabile opufculü lancti vincëcij ordinis 
pdi | cat02|.: de fine müdi. In quo potifíimü cötinet tria. Primu de 
cafu fiue ruina vite fpüalis. Secüdü de | ruina dignitatis eccle-
siastice. Terciu de ruina fidei | catholice stb. Ad poftremü de 
duplicis antichriíli aduentu. | mixti feg « puri. Végén, 15a- l: 
Explicit fgmo feti vincëtij ordinis pdicatoi). d' fine j mnudi: {így) 
canonigati anno dni. M. cccc. Ív. impref | fus p conradü geninger 
ciuem nurembergenfem. 

4r., gót betűkkel, a—b8 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 32 sorral, 15 levél. 
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Inc.s.a.1388. Rubrumos kezdőbetűkkel. Az «# jelzetű lapon : Ex 
bibliotheca Pisachiorum. 1809. 

716. FICINUS (MARSILIUS). De religione Ghristiana. (Velencze, 
1482.) 

Az la-. I hiányzik. 2a. I. aij jelzettel: MARSILII FICINI FLO
RENTINI LIBER | de chriítiana religione ad Laurentiü medicë 
patrie | feruatorem prohemium Quod inter fapientiam re | ligio-
nemqg maxima cognatio eít. 88b. l. 25. sor : móri parati funt 
89a-1.: TABVLA. | Incipit Tabula capitulorü oïm que | in hoc libro 
cötinetur Quorü primü ë stb. 89b-1. 17. sor: FINIS TABVLE. 

4r., latin betűkkel, a—r5 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 34 sorral, 89 levél. 

Inc.s.a. 1490. 

717. FLORUS (LUCIUS ANNAEUS). Epitome rerum Romanarum. 
Siena, Rodt Zsigmondnál. 4r. 56 levél. 

Hain, 7201. 
Inc.s.a. 1524. (coll. nr. 2.) Horvát István könyvtárából. Az 56b-

lapon: Iste liber pertinet ad Tomam Bornemisza. 1578. Alább: loannes 
Bornemisza, s egyéb, később kivakart bejegyzések. 

718. FORTUNATIANUS (CHIRIUS CONSULTUS). Rhetoricorum libri 
III. (Velencze, Bernardinus de Vitalibus sajtóján.) 4r. 72 levél. 

Hain, 7305. 
Inc.s.a.1469. (coll. nr. 6.) Farkas Lajos könyvtárából. 

719. FUSIGNA (IACOBUS). Libellus artis praedicationis. (Köln, 
Unckel Bertalannál, 1475 körül.) 

la. I. : Incipit libellus artis pdica | cionis opositus a fratre 
iacobo j fufingnam ordinis fratif. pdi j catorum. 22a. ;.; 2. hasáb, 
29. sor : Et fie eít finis libelli | de arte pdicandi | Percuciës 
cle2(. fine pea cafib' | iftis. Ludens. ignorans. te de | fendendo. 
docendo. iufíu plati | fi pmonitus ferat arma, fi cü | coniüeta michi 
repio muliere | Deo gracias. 22b. I..- Incipit phemiü de arte be | 
ne moriendi. 32a. ^ 1. hasáb, 30. sor : Explicit liber de ar j te 
bene moriendi. | Et fie eft finis. 32b. l. ; ( ) T facerdos cauci9 ] 
in speciali circa peni | tëcias arbitret' stb. 36a. ;.? 2. hasáb, 
22. sor: Expliciül canones pmales. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 38 sorral, 38 levél. 
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V. ö. Hain, 7399. 
Ince a. 309. (coll. nr. 4.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rab-

rummal festett kezdőbetűkkel. A legutolsó lapon rubrummal bejegyezve : 
Istum librum apportavit fráter noster Gerhardus Oppenpóll de Holt. 

720. GALEOTTUS MARTIUS. Liber de homine. 2r. 75 levél. 
Hain, 7433. 
Inc. s.a. 1338. 

721. GERSON (JOANNES). Alphabetum divini amoris de eleva-
tione mentis ad deum. (Köln, Zell Ulriknál.) 4r. 28 levél. 

Hain, 7631. 
Inc.s.a. 1494. (coll. nr. 8.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-

rumos kezdőbetűkkel. 

722. GERSON (IOANNES). Gonclusiones de diversis materiis 
moralibus seu de regulis mandatorum. (Esslingen, Fyner Konrádnál.) 
2r. 17 levél. 

Hain, 7641. 
Ines. a. 1240. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Miniummal festett 

kezdőbetűkkel. 

723. GERSON (IOANNES). Conclusiones de diversis materiis 
moralibus seu de regulisj mandatorum. Nürnberg, (Sensenschmid 
Jánosnál.) 2r. 19 V2 levél. 

Hain, 7646, 
Inc.s.a. 1296. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. 

724. GERSON (IOANNES). De cognitione castitatis et pollu-
tionibus diurnis. (Köln, Zell Ulriknál.) 4r. 16 levél. 

Hain, 7692. 
Inc. s. a. 1494. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rub-

rumos kezdőbetűkkel. 

725. GERSON (IOANNES). De custodia linguae. (Köln, Zell 
Ulriknál.) 4r. 6 levél. 

Hain, 7682. 
Inc.c.a. 1494. (coll. nr. 6.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rab

rumos kezdőbetűkkel. 

726. GERSON (IOANNES) De efíicacia orationis. (Köln, Zell Ulrik
nál.) 4r. 38 levél. 
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Hain, 7687. 
Ines.a. 1494. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rub-

rumos kezdőbetűkkel. 

727. GERSON (IOANNES). De pollutione nocturna, an impediat 
celebrantem vel non. (Köln, Zell Ulriknál.) 4r. 15 levél. 

Hain, 7696. 
Inc.s.a. 1494. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-

rumos kezdőbetűkkel. A szöveg előtti üres a. lapon XV. századi kézzel : 
Liber sanctorum martirum Cosme, Damiani et beatissimi Symeonis 
monasterii in Leyborn (így). A b. lapon a colligatumnak ugyané kézzel 
írt mutatója. A szöveg la- lapján XVII. századi kézzel : Liesbom, 
columna I. classe 1. A szövegben XVIII. századi jegyzetek. 

728. GERSON (IOANNES). De pollutione nocturna, an impediat 
celebrantem vei non. (Esslingen, Fyner Konrádnál, 1480.) 4r. 
18 levél. 

Hain, 7699. 
Inc.s.a. 1446. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. 
729. GERSON (IOANNES). De remediis contra pusillanimitatem 

etc. (Köln, Zell Ulriknál.) 4r. 13 levél. 
Hain, 7705. 
Inc.s.a. 1494. (coll. nr. 4.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rub

rumos kezdőbetűkkel. 

730. GERSON (IOANNES). De statibus ecclesiasticis, sermo de 
signis ruinae ecclesiae etc. (Augsburg, Froschauer Jánosnál.) 4r 
16 levél. 

Hain, 7667. 
Inc. s. a. 1376. 
731. GORICHEM (HENRICUS DE —). Tractatus de superstitiosis 

quibusdam casibus. (Esslingen, Fyner Konrádnál.) 2r. 14 levél. 
Hain, 7809. 
Inc.s.a. 1268. Jankovich Miklós gyűjteményéből; egykorú szél

jegyzetekkel. 
732. GOUDA (GUILLELMÜS). Expositio mysteriorum missae et 

verus modus rite celebrandi. Deventer, (Paffroet Rikárdnál). 
Az la- lapon a czím : Officiü miffe. 2a- l. aij jelzettel : 

Tractatus expofitiöe miffe Edit9 a fra | tre guilhelmo de gouda 
ordinis minő \. de ob | feruátia féliciter incipit 29b- L: Tractatulus 
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fratris Guilhelmi de gouda. | ordinis minorü d' obferuatia de ex-
poíitiöe mil" | fe finit féliciter Imprefíü dauätrie in impreffu | ra 
platée epifcopi. 

4r., gót betűkkel, a—d7 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 28 sorral, 29 levél. 

V. ö. Hain, 7821. 
Inc.s.a. 1402. (coll. nr. 2.) Rubrumos kezdőbetűkkel. 

733. GOUDA (GUILLELMUS). Expositio mysteriorum missae et 
verus modus rite celebrandi. Köln. 

Az la- lapon a csím: Exfpoíitio {így) mifteriorü | miffe et 
verus modus | rite celebrandi 3- l. : Tractat9 de expone miffe 
editus a frë Guilhelmo de Gou | da ordinis minoij.. de obfguantia 
Incipit féliciter. Végén, 18a- l. : Tractatulus fratris Guilhelmi de 
Gouda. ordinis minő | rum de obfguantia. de expöne miffe « de 
modo celebrandi finit | féliciter. Impreffus Colonie. Circa fummum 
cuilibet facér | doti fumme neceffarius. 

4r., gót betűkkel, a— c6 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 38 sorral, 18 levél. 

Inc.s.a. 1496. (coll. nr. 8.) A czímlapon és a szövegben egykorú 
bejegyzések. 

734. GOUDA (GUILLELMUS). Expositio mysteriorum missae et 
verus modus rite celebrandi. Strassburg, Knoblouch Jánosnál. 4r. 
16 levél. 

Hain, 7829. 
Inc.s.a. 1424. Jankovich Miklós gyűjteményéből; XVI. századi 

széljegyzetekkel. 
735. GRESEMUNDUS (THEODORICUS). Dialógus Podalyrii cum Catone 

de furore germanico diebus genialibus carnis privii. 4r. 12 levél. 
Hain, 8049. 
Inc.ca. 981. (coll. nr. 6.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

736. GUILLERMUS seu GUILERINUS. Opera. (Nürnberg, Koburger 
Antalnál.) 2r. 282 levél. 

Hain, 8300. 
Két példány, Jankovich Miklós gyűjteményéből ; színes kezdő

betűkkel. 
Ines. a. 1344. (coll. nr. 1.) Az előtábla belsején a frankfurti aka

démia régebbi ex-librisével. A 2a. lapon a boroszlói egyetemi könyvtár 
bélyegével s másodlati bélyegével. 
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Inc.s.a. 1344a. Az előtábla belsején a sagani ágostorirendiek ex-
librise. A 2a- lapon : Cathálogo inscriptus canonicorum regularium 
Sagani ad divam virginem anno 1680. Néhány egykorú széljegyzettel. 

737. GUILLERMUS seu GUILERINUS. De fide et legibus. (Augs
burg, Zainer Günthernél, 1469.) 2r. 139 levél. 

Hain, 8317. 
Inc.s.a.1334. Az előtábla belsején a boroszlói ágostonrendiek ex-

librise. Felette XVI. századi kézzel: Ilunc librum dedit nobis venera-
bilis vir magister Erasmus Mewrer, olim predicator ad sanctam 'Elizabei 
qui obiit anno 1502. ultima die Marcii, que fuit feria quarta sub 
octavis pasce, cuius anima requiescat in pace. A szöveg előtti üres 
lapon XVII. századi kézzel: B. 9. S. 9. N. 69. (ez áthúzva s fölébe 
írva:) B. 9. Ser. 1. Nr. 17. Az la. lapon XVII. századi kézzel: Bib-
liothecae canonicorum regularium s. Augustini Wratislaviae ad divam 
virginem in Arena inscriptus; más kézzel hozzáírva: 1737. die 7.Maii. 
A lap alján XVII. századi kézzel, későbbi kéztől kitörülve : Ex libris 
monasterii beaté virginis Wratislaviae in Arena. 

738. GUILLERMUS seu GUILERINUS. De sacramentis. Cur deus 
homo. De poenitentia. (Nürnberg. Koburger Antalnál.) 2r. 136 levél. 

Hain, 8316. 
Inc.s.a. 1344. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; 

színes kezdőbetűkkel. 

739. GUILLERMUS seu GUILERINUS. De universo. (Nürnberg, 
Koburger Antalnál.) 2r. 151 levél. 

Hain, 8319. 
Inc.s;a. 1344. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; 

színes kezdőbetűkkel. 

740. GUILLERMUS seu GUILERINUS. Postula super epistolas et 
evangelia de tempore et de sanctis. 2r. 263 levél. 

Hain 8231. . 
Inc.s.a. 1176. Színes kezdőbetűkkel. A szöveg előtti üres lapon 

XVIII. századi kézzel : D. N. 347. A szövegben egykorú széljegyzetek. 

741. HAN (IACOBUS). Oratio pulchra et elegáns de statu clericali. 
la- l.\ Oratio pulchra et elegáns de | íratu clericali Iacobi 

han ar | gentineníg ad clerum fpiris habita. 2a-1. : Oratio Iacobi 
han argenti | neníís habita in fynodo ípireníi ad cleru Anno do-
mini j'M. cccc. xciij vltima április habita. Végén, 7b. I.: pfona mea : 
commendatü habete. Dixi. ' 
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4r., gót betűkkel, A. jelzettel, custosok és lapszámozás nélkül. 
86 sorral, 7 levél. 

Inc.c.a.981. (coll. nr. 5.) Jankovieh Miklós gyűjteményéből. 

742. HEMMERLIN seu MALLEOLUS (FELIX). Variae oblectationis 
opuscula et tractatus. (Bázel, Kesler Miklósnál, 1497.) 2r. 183 levél. 

Hain, 8424. 
Három példány. 
Inc.s.a. 1310. Jankovieh Miklós gyűjteményéből. Az előtábla bel

sején a boroszlói Szt.-Mátyás-templom ex-librise. Az la. lapon XV. szá
zadi kézzel : Iacobi Daniel sum. Alatta : Hospitalis s. Matthiac Wra-
iislaviae 1641. Más kézzel: Melchior Iestius C. m. ppria. 1617. Ez 
alatt XVIII. századi kézzel: Bepositorium 8. L. A. Num. 21. 

Inc.s.a.l310a. Rubrumos kezdőbetűkkel. 
Ines.a. 1312. (coll. nr. 1.) Elül 3 levele hiányzik. A szöveg 

előtti üres lap b. oldalán XVI. századi kézzel : Malleoli vulgo Hem
merlin (Felicis) Tigurini opera sunt prolnbita 1. cl. ind. Trid. Az 
a jelzetű lapon XVII. századi írással: Loci capucinorum 5. Ecclesiis. 
A szövegben XV. századi lapszéli jegyzetek. 

743. HEMMERLIN seu MALLEOLUS (FELIX). De nobilitate et rustici-
tate dialógus et alia opuscula. (Strassburg v. Lyon.) 2r. 156 levél. 

Hain, 8426. 
Ines.a.1312. (coll. nr. 2.) XV. századi lapszéli jegyzetekkel. 

744. HERMES seu MERCURIUS TRISMEGISTOS. Centiloquium. 
(Lipcse, Landssperg Mártonnál.) 4r. 6 levél. 

Hain, 8463. 
Inc.ca. 765. (coll. nr. 5.) Egykorú, részben rubrumos széljegy

zetekkel. 
745. HIERONYMUS (BEATUS). Aureola ex floribus sancti Hieronymi 

contexta. (Róma, Eucharius Silbernél.) 4r. 53 levél. 
Hain, 8584. 
Inc.s.a.1532. Jankovieh Miklós gyűjteményéből; rubrummal írt 

kezdőbetűkkel. 
746. HIERONYMUS (BEATUS). Expositio symboli contra Iovi-

nianum haereticum. (Köln. Zell Ulriknál, 1470 körül.) 4r. 29 levél. 
Hain, 8578. 
Ines a. 1444. (coll. nr. 3.) Jankovieh Miklós gyűjteményéből ; rub

rumos kezdőbetűkkel. 
747. HIERONYMUS (BEATUS). Opuscula varia. (Augsburg), Zainer 

Günthernél, (1470 körül.) 2r. 234 levél. 
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Hain, 8589. 
Három példány, Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Inc.s.a.1216. Czímlapja és a 111—186. és 199. levelek hiányoz

nak. Az egyes részek eredetileg a következő sorrendben voltak egybe
kötve : ( l a—2b. 1.) Prológus. (3a—37a. 1.) Simon Petrus. (38a —43a. 1.) 
Liber b. Hieronymi de essentia divinitatis. (43b—53b. 1.) De articulis 
fidei et ecclesie saeramentis. (54a —82b. 1.) Aur. Augustini Hipponensis 
episcopi liber de anime quantitate. (83a—105a. 1.) Soliloquium. 
(106a—110b. 1.) Spéculum peccatoris. (214a—234b. 1.) Liber de arte 
moriendi. (1.87a—190b. 1.) Errores Iudaeorum. (191a—198a. 1.) Pro-
bationes növi testamenti. (200a—206b. 1.) Processus iudiciarius. (207a— 
21.3b. 1.) Donatus arte grammaticus. Az la. 1. felső jobb szegletén 
a 16. számnál (Inc.c.a.41.) leírt, XV. századi kézzel festett czímer-
pajzs látható. 

Inc.s.a. 1216a. A czímlap és a 38—53. s 187—234. levelek 
hiányoznak ; az egyes részek a következő sorrendben vannak egybe
kötve : 54a—110b. 1., l a—37b. 1. és I l l a — 1 8 6 b . 1. A szövegben 
XVII. századi bejegyzések ; az utolsó oldalon későbbi kéztől felülírt 
XVII. századi bejegyzés, melyből Ego Iohannes Biermeris ( ? ) . • . confcsso 
szavak olvashatók. 

Inc.s.a. 1216b. A 38a—82b. leveleket tartalmazza. 

748. HIERONYMÜS (BEATUS). Vitae patrum sanctorum. (Köln, 
Zell Ulriknál.) 2r. 159 levél. 

Hain, 8586. 
Inc s.a. 1278. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a marienfeldi cziszterczita apátság nagyobb 
ex-librise. A szövegben egykorú jegyzetek. 

749. HIERONYMÜS (BEATÜS). Vitae patrum sanctorum. Ulm, 
Zainer Jánosnál. 2r. 385 levél. 

Hain, 8594. 
Inc.s.a. 1224. Miniummal festett kezdőbetűkkel. Az előtábla bel

sején a jaueri ferenczrendiek ex-librise. Az la. lapon XVI. századi 
kézzel: Das buch gehört an der Stob enhabemer masz. (?) Ez alatt : Ex 
libris Eliae Matthiae Beyman P. M. theologiae baccalaureati, pro tempore 
parochi Littoriensis. Anno 1646. A b. oldalon XVII. századi kézzel : 
Eliae Born Serenissimi archiducis Caroli episcopi Brixiensis et Wra 
tislaviensis capellani aulici. A 2a- lapon XVIII. századi kézzel : Pro 
conventu Iavoriensi fratrum minorum reformatorum. Az utolsó lapon : 
1638. Augustus Reiman anno domino (így) 1638. 

750. HISTORIE DES FÜRSTEN HERZOG ERNST von Baiern und 

Österreich. 
Czímlapja hiányzik. 2a l. aij jelzettel: Hienach volget ein | 
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húbfche liebliche bifto | rie eines edlen fúrften | hercgog Emit von 
Bai [ ren vn von ôfterreich. 81a. I : Hie hebt fich an fant j Bran
dons buch wag er | wunders erfahren hat. 96b £.? 2.hasáb,16.sor: 
Hie endet fich | fant Brandon. A többi hiányzik. 

8r., gót betűkkel, a—f6, Aij—-F6, aaij—bb8 jelzettel, custosok 
és lapszámozás nélkül, 2 hasábon 37 sorral, 96 levél. 

V. ö. Hain, 6675. 
Inc.s.a. 1206. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; 

színes fametszetekkel. Elül, közbül s végén csonka. A hátsó tábla bel
sején a 649. számnál leírt czímer modorában kékkel és sárgával rajzolt 
czímerpajzs, melynek felső mezejében 3 hatágú sárga csillag, az alsó
ban fekete saru látható. 

751. HOFMER von Türken. (1483.) 
la. I: Hofmer von türcken Végén, 3b. I. 20. sor: Gebenn 

uff Krafpergk | cgu gilig vnnd mit meinem eigen vorgedruc | kten 
Infigel vorfigilt Am Sonnabent nach | allerheilgen tage Anno din 
«c lxxxiij. A 4. 1. üres. 

4r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 30 sor
ral, 4 levél. 

M. Könyv-Szemle, 1877. 312. 1. 
Inc.s.a.1534. Egyetlen ismert példány. 

752. HOMILIARIUS doctorum, a PAULO DIACONO collectus. Köln, 
Homborch Konrádnál, (1475 körül.) 

I. kötet. 3.I.: Incipit plogus Karoli magni | in omeliariü p 
totum annum. 2a- 1. : Opus precla^ omnium omeli I arum ^ 
poftilla^ venerabiliü ac [ egregio2(. doctorü gregorij. auguf | tini. 
iheronimi. ambrofij. bedé. he | rici. leonis. maximi. ioh'is epi : at j 
qg origenis integraliter fup euan | gelia dnicalia de tpe % de fcis p 
to | tius anni cireulü cü quibufdá eo [ rundé fpíim int'pofitis fer-
monib' | hincinde fuis locis collcis % coap J tatis tpibus in ptem 
hyemaleg | ac eftiualem diuifum incipit feli j citer. 256b. I. 2. hasáb, 
35. sor: Explicit pars hyemalis de | fanctis. 

II. kötet. la-L: Omelie s poítille venerabiliug | docto^ gre
gorij. auguftini. stb. 288a-l,2. hasáb, 28. sor : Expliciunt omeli | e 
fuper euangelia | de tempe % de fanctis p totum an j num cum 
quibufdä fermonibus | eorundë. admiffe % approbate ab | alma 
vniuerfitate coloniefi. impf | fe autem p me Cöradum de hom ; 
borch ad laudem « glória dei c[ eft | femp benedict9 ín fecula Amê. 
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2r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 40 sorral, 2 kötet, I. 256, II. 288 levél. 

V. ö. Hain, 8789. 
Két példány. 
Ines.a. 1306. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes, több

nyire rubrummal festett kezdőbetűkkel. Az la. lapon XV. századi kézzel : 
Liber monasterii Vinee beaté Marie in Nouo Burlo procuratus per 
fratrem Wühelmum de Breda. 

Inc.s.a. 1306a. Erősen körülvágott példány. Jankovich Miklós 
gyűjteményéből : színes kezdőbetűkkel. Az I. kötet 2a> lapján XV. szá
zadi kézzel : Liber monasterii sanctl Ludgeri cpiscopi in Werdena. 
A II. kötet utolsó oldalán XV. századi kézzel : Anno domini MccccJxxxiij. 
Katlierina de Bercii soror mairis dilecti fratris nostri Gobelini de 
Woringhen comparavit istas duas partes omeliarii per totum annum 

pro octo marcis, partim de bonis suis, partim de bonis, que cedere 
debebant monasterio ex parte fratris supradicti etc. Oretis pro ea. Ez 
alatt egykorú festett czímerpajzs, melynek sárga mezejében polgári 
ezí merj egy látható. 

Inc.s.a. 1306b. Az I. kötet 3-ik példánya. Eló'táblájának belsején 
a frankfurti akadémia újabb ex-librisével, s az la. lapon a boroszlói 
egyetemi könyvtár bélyegével és másodlati bélyegével. Színes kezdő
betűkkel, a 2a- lapon lapszéli díszítéssel. 

753. HORAE canonicae. 
/«• l. : De Septem horis Ganonicis Reueren | ter % fructuofe 

In eccleíia legendis. aut de | cantandis. | (S)Epcies in die laude 
dixi i tibi sc. stb. 7b. I. 18. sor: % tunc ad celebracöem | mifíe 
accédât fecurus. 

4r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 32 sor
ral, 7 levél. 

V. ö. Hain, 8826. 
Inc.s.a.1380. Az la. lapon: Ex bibliotheca Pisachiorum. 1809. 

A szövegben XV. századi latin és német széljegyzetek ; az utolsó üres 
levelén egykorú latin mutató. 

75e. INNOCENTIUS VIII. P. M. Reguláé, ordinationes et con-
stitutiones cancellariae apostolicae. (Róma, 1484.) 4r. 11 levél. 

Hain, 9217. 
Inc.s.a. 1482. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
755. INNOCENTIUS VIII. P. M. Reguláé, ordinationes et con-

stitutiones cancellariae apostolicae. 
la- l. : Ad Reuerendiffimum Dominü marchum barbo epifcopü 

pene | ftrinü ac patriarchä aquilegienfem cardinem sancti marci 
Magyar Könyv-Szemle. 1894. l " 
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vul | gariter nüeupatug stb. 2®- l. : Régule ordinationes z con-
ftitutiones cancellarie Sanetiffimi do | mini noftri dni Innocentij 
diuina prouidentia pape viij. fcripte « | correcte in cancellaria 
apoítolica. Végén, 90b-]„ • Lecte s publicate fuerüt fuprafcripte 
régule Rome ï Cancel | laria apoítolica die martis iiii. meíis Iulij 
Anno domïi. M. | cccclxxxvi. Inditione iiii Pontificatus S. D. N. P. 
Tnno | centij Anno eius fecundo. 

4r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
33—34 sorral, 90 levél. 

V. ö. Hain, 9220. 
Inc.s.a.1392. Az la. lapon XVI. századi kézzel: Lconardi CasaUs. 

XV. századi széljegyzetekkel. 
756. INSULIS (ALANUS AB —). De maximis theologiae. 4r.40 levél. 
Hain, 389. 
Ince.a. 1522. Jankovich Miklós gyűjteményéből. A czímlapon : 

Franciscus Kazinczy. 1807. 
757. IOSEPHUS FLAVIUS. Opera latine, idest Antiquitatum libri 

XX et de bello Iudaico libri VIÍ. (Lübeck. Brandis Lukácsnál.) 
A két első levél hiányzik. 3a-1. 1. hasáb : Explicit pro

lógus. 3b-l. : Flauij iofephi hystoriaif.' antiquitatis | iudaice liber 
primus incipit: qui otinet | tempus annorum triü miliü ducetoij. | 
quinquagintafex. 272b. l.\ Explicit hyftoria flauij | iofephi de anti-
quitate. 273a- l. : Flauij iofephi in textu librorü de iuda | ico 
bello prológus incipit. 395b. I. -. Explicit hyftoria flauij iofephi de 
iuda | ico bello féliciter. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 48 sorral, 395 levél. 

V. ö. Hain, 9450. 
Ines. a. 1140. Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 99a. lapon 

aranynyal diszített színes kezdőbetűvel. Az előtábla belsején a glogaui 
társház ex-librise. 

758. INTERROGATIONES et doctrinae, quibus quilibet sacerdos 
débet interrogare suum confitentem. (Róma. Schurener Jánosnál.) 4r. 
8 levél. 

Hain, 9252. 
Inc.c.a. 773. (coll. nr. 5.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
759. ISIDORÜS episcopus Hispalensis. Contra Iudaeos. (Róma). 

4r. 38 levél. 
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Hain, 9306. 
Inc.s.a.1528. Az la. lapon: Ex bibliotheca Pisachiorum. 1809. 

760. ISIDORUS episcopus Hispalensis. De summo bono. (Köln, 
Zell Ulriknál, 1470 körül.) 4r. 123 levél. 

Hain, 9281. 
Inc.s.a. 1444. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-

rumos kezdőbetűkkel. Az la. üres lapon, XV. századi kézzel írt theologiai 
tartalmú följegyzés alatt, XVIII. századi kézzel : Ad bibliothecam eccle-
siae cathedralis Monasteriensis. A 3b- és 4a—b. üres lapokon XV. századi 
kézzel írt mutató. 

761. ISIDORUS episcopus Hispalensis. De summo bono. Nürn
berg, (Sensenschmid Jánosnál.) 2r. 65 levél. 

Hain, 9282. 
Inc.s.a. 1318 Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. 

762. ISIDORÜS episcopus Hispalensis. De summo bono. (1494.) 
8r. 120 levél. 

Hain, 9283. 
Inc.s.a. 1476. Rubrummal festett kezdőbetűkkel. A czímlap 

b. oldalán : Museum Semproniense supra templi sacrarium accipiat 
kunc libellum a me Antonio Schubert quondam pastore Pamag{artensi) 
trans lacum, nunc autem exule et pátriám Silesiam repetente. Sem-
pronii, M. DG. LX. die 25. Septembris. A szövegben XVI. századi, az 
utolsó lapon egykorú jegyzetekkel. 

763. ISIDORUS episcopus Hispalensis. De summo bono. Lipcse, 
Arnoldus de Colonia sajtóján. 4r. 77 levél. 

Hain, 9287. 
Inc.s.a.151'2. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. Elül az aa ív hiányzik. 

764. LANDRECHTBUCH vulgo SCHWABENSPIEGEL. (Augsburg, 
Zainer Günthernél.) 2r. 163 levél. 

Hain, 9869. 
Inc s.a. 1340. Gróf Széchenyi Ferencz könyvtárából. Az előtábla 

belsején ex-libris : Ex bibliotheca conventus Leucensis ad ss. Nicolaos 
ordinis eremitarum sancti patris Augustini felirattal. Az la. lapon 
XVI. századi kézzel : Marya Weinhoffnvrnb (?).... Hanns Spewmsperygcr. 
A 2a. lapon XVII. századi kézzel : Conventus Leucensis ordinis eremi
tarum s. p. Augustini. A. lit. A. se. 3. nr. 9. A lap alján XVIII. szá
zadi kézzel : Wäszricht. 

19* 
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765. LIBER POENITENTIALIS. (Köln.) 2r. 116 levél. 
Hain, 13153. 
Két példány, mindkettő Jankovich Miklós gyűjteményéből ; színes 

kezdőbetűkkel. 
Ines. a. 1210. (coll. nr. 1.) Az előtábla belsején felül XV. századi 

kézzel : Pater Gerhardus de Wellingerhoff canonici (így) ecclesie sancti 
Mauritii. Az la- lapon a szöveg közt : Gollegii societatis Iesu Mona-
sterij 1589. A lap alsó szélén ugyané kézzel: Liber collegii societatis 
Iesu Monasterii. 

Ince.a.309. (coll. nr. 2.) 
766. LICHTENBERG (IOANNES) eremita Alsatus. Prognosticatio. 

2r. 37 levél. 
Hain, 10080. 
Ines.a. 1194 Végén 5 levél hiányzik. A fametszetek ki vannak 

színezve s némelyik egykorú német széljegyzettel ellátva. 
767. LOMBARDUS (PETRUS). Sententiarum libri IV. (Strassburg. ) 

2r. 247 levél. 
Hain, 10184. 
Két példány. 
Inc.s.a. 1118. Színes kezdőbetűkkel. Az utolsó üres levelén 

XV. századi bejegyzés : Hee sunt opiniones Julius libri minus probabil es, 
quas modernt doctores stb. 

Ines. a.1118a. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az előtábla bel
sején a glogaui társház ex-librise. Az előtábla belsején, az elő s hátsó 
üres levelén s a hátsó tábla belsején XV. századi tartalommutatóval. A 
szöveg első levelének alján : Ecclesiae collegiatae b. Mariae v. Glogoviae 
Maioris catalogo inseriptus anno 1679. Az első levelén aranynyal 
díszített színes kezdőbetűvel, hasábközti s lapszéli lombdiszitéssel, a 
szövegben színes kezdőkkel és lapszéli jegyzetekkel. A colophon felett 
1477. évszám látható. 

768. LUCANUS (M. ANNA EUS). Pharsalia cum PETRI EOLICI 
praefatione. (Lipcse, Landssperg Mártonnál. 1470 körüL. 

la- l.\ Fpitauium {így) Lucani. | Corduba me genuit rapuit 
nero : prelia dixi | Que geffere pares : hinc focer inde gener. | Con
tinue- nunqg direxi carmina ductu | Que tractim ferpant: plus 
mihi cőma piacet. 2a. l. Aij jelzettel: Petri eolici gn M. Annei 
Lu | cani pharfaliam Prefatio. 3a. I. Aij jelzettel : M. Annei Lucani 
Cordubén | fis Pharíalie Liber primus. Végén, 218a. I. : Quem 
pro te fubij non auerfate probabis. | Finis. 

4r., gót betűkkel, A—Z6, Aa—Nn8 jelzettel, custosok s lap
számozás nélkül, 19 sorral, 218 levél. 
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V. ö. Hain, 10230. 
Inc. s. a. 1378. Az előtábla belsején a frankfurti akadémia ex-

librise. Szövegközti s lapszéli XV. századi jegyzetekkel. 

769. LUTREA (PETRUS DE —). Sermones de tempore et de 
sanctis. 

1<*>- l. : Incipit prolog9 in fermones editus a venerabili dno 
fratre | petro d' Lutrea, dictus de almanea facreqg théologie pfeffore. 
158b. I. : qui eil benedictus manës trinus et vnus. p omnia fe. fe. 
Amen. 159®-1. : Regiftrum de tempore. 160®-1. : Explicit Regiítrum. 
lQla l. : Incipiunt fermones de fanctis editi a fratre Petro de 
alma | nia ordinis premonftratenüum. Prológus in fermones. 273b- L 
Incipit Prológus fratris Petri blesen de Lutrea dictus | doctor petrus 
de Alemanea ordinis Premonftratenfium in cö | mune fanctorum. 
300b-1, ; Explicunt fermones de fanctis eximij docto | ris parifienüs 
domini Petri Blefen dictus | de Alemania expliciunt féliciter. 301b. l. 
Explicit Regiftrum | de fanctis. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
34 sorral, 301 levél. 

Inc.s.a. 1160. Jankovieh Miklós gyűjteményéből; színes kezdő
betűkkel. Az előtábla belsején a boroszlói Szt.-Mátyás-templom ex-
librise. Felette kora XVI. századi kézzel : Iste liber post decessum domini 
Iohannis . . . . débet pro . . . . ecclesie collegiate beaté . . . . pro usu 
legentium ibidem. Más kéztől : Ex libris Ioannis Laurentii WoyJcowsM, 
anno 1684. Az la. lapon : Hospitalis s. Mathiae Wratislaviae. 1693. 
Ugyané kézzel a lap közepén : Ex levato adm. r. d. Ioannis Laurentii 
WoikowsJcy parochi in Firstenau. Az alsó lapszélen XVIIL századi 
kézzel : Bepositorium 8. L. A. num. 13. 

770. LYRA (NICOLAUS DE —). Moralia super totam bibliám. 
(Strassburg, Husner Györgynél.) 2r. 224 levél. 

Hain, 10372. 
Inc.s.a. 1126. 

771. LYRA (NICOLAUS DE —). Postula super quatuor evan-
gelistas. 2r. 209 levél. 

Hain, 10384. 
Inc.s.a.1138. 




