
A M. N. Múzeumi Könyvtár ősnyomtatványainak jegyzéke. 313 

intézett epistolájának és könyvtárát dicsőítő nagy verses művének 
megírására. Munkája, melynek méltatása túllépi e közlemény hatá
rait, a Mátyásnak ajánlott, fényes kiállítású kéziratban maradt 
meg napjainkig. Érdekes azonban tudni, hogy egy kéziratos pél
dánya a múlt század elején megvolt a hires lipcsei tanár, Mencke 
János Burkhard könyvtárában.J E kézirat kiállítása és további 
sorsa iránt érdeklődéseinket további nyomozások vannak hivatva 
kielégíteni. 

A MAGYAR NEMZETT MÚZEUMI KÖNYVTÁR 
ŐSNYOMTATVÁNYAINAK JEGYZÉKE. 

HORVÁTH IGNÁCZTÓL. 

— Ötödik, befejező közlemény. — 

772. MAGNI DE PARISIIS (IACOBUS). Sophilogium. (Köln, Goetz 
Miklósnál.) 

la- l. a tabula, ily kezdettel: ( ) Ëquuntur capitula So i 
philogij Et primo de pri | mo tractatu primi libri. 3®-1. : Incipit 
Sophilogiö cu | ius finis eft ama'e íciecias | stb. Végén, 167a-1.: 
Explicit Sophilogiû féliciter. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
2 hasábon 38 sorral, 167 levél. 

V. ö. Hain, 10468. 
Inc.s.a. 1286. A 3. és 4. lapon rubrumos kezdőbetűkkel. A 3a-

lap felső szélén : Liber iste concessus est fratri Iohanni Schyphower 
de Meppia ad usum vite. 1498. Vivat in Christo. Ugyané kézzel a lap 
alján : De Meppen nate sit quoque makim procul a te. 1. 50. TJwme 
Aquinatis. A colophon után : Liber iste est concessus fratri Iohanni 
Schyphower ad usum vite 1498. A szövegben XV. századi jegyzetek. 

773. MANDEVILLE (ÍEAN DE —). Itinerarius ad partes Hiero-
solymitanas. (A «Voyage à Jerusalem» ez. munka latin fordítása.) 
4r. 71 levél. 

Hain, 10643. 
Inc.s.a.1524. (coll. nr. 3.) Horvát István könyvtárából; XVÍI. szá

zadi széljegyzetekkel. 
1 Bibliotheca Menckeniana. (Lipcse, 1723.), 599. 1. 
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774. MANEKEN SEU MENNIGKEN (CAROLUS). Epistolarum for
muláé. Köln, Therhoernen Arnoldnál. 

la. I. ax jelzettél : Continet ifte libellus Epifto | lares quafdam 
formulas iu | dicio componentis puerorug | captui n abfimiles 
Quas correctoria vocât. Eafdëqg extradas ex maio2(. lrä^. miffiua2|. 
collectorio, fcolari | b9 louanij ï pedagogio lilij lecta2|. exëplo2(. gra, 
täqg I breuiores s ornatiores, atqg ientëtia extrahetis, ver j bo 
fenfuqg placidiores. Végén, Illa- l. : Expliciüt Epiftole venerabilis 
viri | Artium magiftri, magiftri Karoli poe | te eloquentiffimi. re-
gentis louanij In | pedagogio lilij, ImprefTe p me Amol | dum ther 
hurnë agrippinenfis ciuita | tis incolam, quorum euidentia innotef ! 
cit per ppriu meü ügnetü hic fubfixü. Alatta a nyomdász jegye. 

4r., gót betűkkel, a—o8 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 32 sorral, 111 levél. 

V. ö. Hain, 10660. 
Inc.s.a.1356. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az 

utolsó üres lapon Georgius Viterficis polgári czí merj egye alatt : F{rater) 
G(eorgtus). A hátsó tábla borítékát képező kéthasábos hártyakézirat 
sorai közt XV. századi kézzel : Fráter Gerardus lietus. Fráter Gerardus 
Kruse. Fráter Gerardus Heyde. 

775. MANTUANUS (BAPTISTA). Libellus de vita beata. 
la. I. a czím : Baptifte mantuani de vi | ta beata opufculum. 

lb. I. : In laude et auctoris et opufeuli Epigrama incultu. Utána 
9 distichon. 2a-l. aij jelzettel : Fratris Baptifte Mantuani: or-
dinis Carmeli | profefforis : de vita beata libellus ineipit féliciter. 
Végén, 16a. I. : Explicit opusculum baptifte mantuani. 

4r., gót betűkkel, a— c4 jelzettel, custosok és lapszámozás nél
kül, 39 sorral, 16 levél. 

Inc.s.a. 1412. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Egykorú szél
jegyzetekkel. 

776. MANTUANUS (BAPTISTA). Parthenices commendatio. 
la. I. a czím : Fratris baptisté matuani | ad lodouicü fufea-

rarium | parthenices cömendatio. Alatta fametszet. 2a. l.: (F) Bater 
Baptifta Matuanus Carmelita Lodouico Fufcarario ac Ioäni 
Baptifte Befrigerio viris ïteger | rimis. S. P. D. stb. Végén, 12a. /.5 

19. sor: nimiqg bona que. in nobis funt z quotquot futura funt 
con | uertere ipfo fauente pponimus. j Finis. 



Horváth Ignácztól. 315 

4r., gót betűkkel, a—b^ jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 37 sorral, 12 levél. 

V. ö. Hain, 2377. 
Inc.s.a. 1410. 

777. MANUALE parochialium sacerdotum multmn perutile. 4r 
17 levél. 

Hain, 10728. 
Ines.a.1360. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-

rumos kezdőbetűkkel s egykorű széljegyzetekkel. Utána van kötve az 
«Ordo processionis contra incursum Turcorum Salzburgé habite» czímű 
5 levélből álló nyomtatvány, mely czímlapján X. Leo (1513—1521.) 
és Keutschach Leonhard salzburgi érsek (1495—1519.) czímereit viseli, 
s így 1513 —1519 között jelent meg. Az utolsó üres levél a. oldalán 
e munka tartalmára vonatkozó egykorú bejegyzés. 

778. MARGARITA Decretalium. (Bázel, Kesler Miklósnál.) 2r. 
41 levél. 

Hain, 10755. 
Inc. s.a.1250. Jankovich Miklós gyűjteményéből. A boroszlói ágoston

rendiek ex-librisével. Az előtábla belsején XVII. századi kézzel: R. 1. 
8. 2. N. 47. 

779. MAXIMILIAN, Des Erzherzogen —, Krönung zu einem 
Römischen König. (Augsburg, Sorg Antalnál.) 2r. 10 levél. 

Hain, 10930. 
Inc.s.a.1328. Utolsó levele hiányzik. 

780. MEFFRET. Sermones de tempore et de sanctis. Il—111. köt. 
II. kötet, la l. : Sermones Mef j freth. al's Ortulus regine de 

tê | pore. Pars hye | malis. 2a.1. a2 jelzettel : Incipit pars hyemalis 
fermonu Meffreth. | al's ortulus regine. Prológus. 218a. I. az 1. hasáb 
végén : Finit pars hyemalis huius operis. A 2, hasábon : Incipit 
tabula. 229b. I, 2. hasáb : Finit tabula. 

III. kötet, la. I. : Sermones Meffret. al's Ortulus | regine de. 
Sanctis. 2a. l A2 jelzettel: ( ) Audate dominu ï | fanctis eius. 
Ita j stb. 193a. I, 2. hasáb ; Finit pars de fanctis. Végén, 197b. I. : 
Finit tabula. 

2r., gót betűkkel, a II. kötet a—%, a III. kötet A—§.5 

jelzettel, custosok s lapszámozás nélkül, 2 hasábon 55 sorral, 
II. k. 229; III. k. 197 levél. 
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Inc.s.a. 1196. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő
betűkkel. Az előtábla belsején ex-libris : Aus der Bibliothek des Klosters 
Leubus. A czímlapon XVIII. századi kézzel : Coenobii b. Mariae v. in 
Lubena Ord. Cisterciensis. 

Inc.s.a. 1196a. A munka II. kötete, színes kezdőbetűkkel. Az 
előtábla belsején nyomtatott ex-libris nemesi czímerrel és Ottó Fried
rich Hömer felirattal. 

781. MELUSINA, eine abenteuerliche Geschichte. (Strassburg.) 
2r. 78 levél. 

Hain, 11061. 
Inc.s.a.1192. (coll.nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. A szö

veg előtti üres levélen XV. századi kézzel : Melusina. Hye vindt man, 
in disem puch dreyerlay hystoryen. Zum ersten von der hystoryen der 
frawcn Melusine genant ain merfraiv vnd nach ausgang discr hystoryen 
hebt sifch] an ain ander hystoryen genant von der frawe Griseldis 
vnd Waltherus vnd nach ausgang diser hystoryen hebt sich die hysto
ryen von dem tewffel Belial mit den rechten; dar mit endet sich das 
puch. Item Melusina hat pleter Lxxvni, hept sich an den ersten plfatj. 
Item Griseldis vnd Waltherus hat pleter xii, hept sich an am LXXYIII. 
plat. Item dye hystoryen Belials hat pleter Lxix, hept sich an dem 
Lxxxxi. plat. 

782. MIRABILIA urbis Romae. 
la-1. a czím : Mirabilia Rome. Alatta fametszetű kép. 

lb-1. : Mirabilia vrbis Rome. | MUrus vrbis Rome habet Trecentas 
fexa | ginta z vnä turres. Propugnacula fex mil | lia stb. Végén, 
8a. l., 24. sor: Deo gratias. 

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

Ines.a.1458. A czímlapon XVI. századi kézzel: Pro conventu 
Pataviensi fratrum minorum de observantia. 

783. MODUS latinitatis. 
la l. a czím : Modus latinitatis. Alatta fametszetű kép, mely 

a tanárt tanítványaival ábrázolja. 2a. I. Aij jelzettel és pri-
mum lapszámmal : CWm ego aïaduertif | fem vos in cömuni « 
familiari fermone nimiü ob- | errare : stb. 33b-1. xxxn lapszámmal : 
Inuentarium. Végén, 35b- ^ iß. sor: Sequütur ea de quibus in 
hoc fecündo (így) libro traetatur. | Primo de his qbus diuinü 
auxiliu implorare poffum9. fo. xvij | stb. Finis. 
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4r., gót betűkkel, A—G3 jelzettel, custosok nélkül, 45 sorral, 
1 sztlan-f-32 szt t+2 sztlan levél. 

Inc.s.a. 1466. Hibás lapszámozással és jelzettel. 

784. MODUS legendi abbreviaturas in utroque iure. Löwen, 
Ioannes de Westfalia sajtóján. 

Czímlapja hiányzik. 2a. I. a2 jelzettel : Incipit liber das 
modü legendi abbreuiaturas in vtroq^ iure. 38a. l, 2. hasáb : 
Explicit hbell« docens modu ftu | dendi % legendi Contenta ac 
abbre | uiata vtriuíqg iuris tarn Cáonici qg | cinilis (így) in fe 
continens íitulos fiue ru | bricas eiufdë iuris per me ioannë de | 
weftfalia (így) iu (így) alma vniuerfitate loua | nienfi impreflus. 

2r., gót betűkkel, a —eH jelzettel, custosok s lapszámozás nél
kül, az első hat levelet kivéve 2 hasábon 41—42 sorral, 38 levél. 

V. ö. Hain, 11463. 
Inc. s. a.1258. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rub-

rumos kezdőbetűkkel. A szöveg előtti lapon XV. századi kézzel írt két
hasábos theologiai szöveg. A szövegben egykorú széljegyzetek. 

785. MODUS legendi abbreviaturas cum aliis tractatibus iuri-
dicis. (Speier, Drach Péternél.) 2r. 145 levél. 

Hain, 11482. 
Ines a 1294. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Első levele hiány

zik. A 2a. lapon aranyos színezeit kezdőbetűvel s lapszéli díszítéssel ; 
alsó részén czímerrel, mely tárcsaalakú pajzs vörös mezejében három, 
sípjával egymáshoz szögellő, feketével és sárgával sávozott kürtöt ábrázol. 
A 27av lapon hasonló lapszéli díszítés, czímer nélkül ; a szövegben 
rubrumos kezdőbetűk. 

786. NAVICULA Sanctae Ursulae. 
la-l. fametszet. 2a. l., 1. hasáb: Nota hec orö. O vénérâ

tes | xpi rofe. habet in colonia supra | fepulehrü btü Urfule, de q 
re- | fért : quicüqg eadé qttidie in ho | nőre ícra2|. virginü dixerit 
eaf, j dem in fine vite in ptectüné ha | bébit. stb. Végén, 16a-1., 
2. hasáb, 26. sor: Finis pfauítus hui9 nauicule. 

4r., gót betűkkel, A—D4 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 2 hasábon 37 sorral, 16 levél. 

Inc.s.a.1438. Rubrumos kezdőbetűkkel. Az la. lapon a fametszet 
alatt : Ex bibliotheca Pisachiorum. 1809. Az 1> lapon XV. századi 
kézzel: Es ist zü wissen vnd kunt allen cristgloibigcn menschen, dass 
der envirdige lierre cardinal vnd legat duscher nacion hat geben ein 
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bull den wirdigen herren comiter vnd contient ordens sont Iohannes 
zu den grünen werde zu Strossburg im jor do man zalt MVciij jor, 
in wölclier er het bestetiget vnd betvert die brüderscliaft sant Vrsulen 
vnd jrer geselschaft, vnd hat geben den tag apploss vff gesetzter büsz 
allen, den die sich jn dieselbe brüderscliaft loszen schriben vnd vor
bringen die ding, die geordent vnd gesalzt sint etc. Item alle priester, 
die do lesen mesz für die brüder vnd swestren, die do sint jn der 
brüderschafft, haben den obgestympten apploss. Item wölcher mensch 
den andren vnderwissen ist, daz er kumpt jnn die brüderschafft, soll 
haben L tag apploss vff gesetzter büss yetzunt vnd ewig zu blibcn. Des 
haben die müter vnd swestren zu sant Matheus vnd sant Nicolaus jn 
vndis zu Stroßburg ein vidimus der bullen. Az utolsó lapon rubrum-
mal : In .. feria nativitatis Marie 1519. ligatus est. 

787. NICODEMÜS. Euangelium. 4r. 16 levél. 
Hain, 11750. 
Két példány. 
Inc.s.a. 1354. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményébó'l ; rub-

rumos kezdó'betűkkel. A czím felett XVI. századi kézzel : Liesborn 
U. L. 2. classe 8. A colligatum végéhez Gaudensis Jakab «Passió 
domini» (Köln, 1508.) és «Textus dominicae passionis» (Köln, 1504.) 
czímű munkái vannak kötve. 

Inc.s.a. 1516. Színes kezdó'betűkkel. A czímlapon : Ex bibliotheca 
Pisachiorum. 1809. E bejegyzés az Ág, lapon ismétlődik. Bs. és B3_ levele 
hiányzik. 

788. NIDER (IOANNES). Consolatorium timoratae conscientiae. 
(Köln, Zell Ulriknál, 1470 körül.) 4r. 108 levél. 

Hain, 11806. 
Inc.s.a. 1398. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rab

rumos festett kezdőbetűkkel. Az la. lapon XVIII. századi kézzel: Ad 
bibliothecam Campi S. Mariae. 

789. NIDER (IOANNES). Formicarius. 2r. 125 levél. 
Hain. 11830. 
Inc. s, a. 1170. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rubrumos kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a marienfeldi cziszterczita-apátság nagyobb 
ex-librisével. 

790. NIDER (IOANNES). Formicarius. (Köln, Zell Ulriknál, 1470— 
73 körül.) 2r. 149 levél. 

Hain, 11831. 
Inc.s.a. 1280. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. Az első lapon XVI. századi kézzel : Conventus Tremonensis 
ordinis fratrum praedicatorum. Egykorú széljegyzetekkel. 
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791. NIDER (IOANNES). Manuale confessorum. Köln, Homberg 
Konrádnál. 4r. 75 levél. 

Hain, 11841. 
Inc.s.a. 1404. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; színes 

és rubrummal írt kezdó'betűkkel. 

792. NIDER (IOANNES). Praeceptorium legis seu Expositio 
decalogi. (Bázel, Rodt vagy Ruppel Bertoldnál.) 2r. 329 levél. 

Hain, 11782. 
Inc.s.a. 1242. Jankovich. Miklós gyűjteményébó'l ; színes kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a boroszlói dömések régibb latin s újabb 
német ex-librisével. A kötési tábláján a sziléziai sasos czímer. 

793. NIDER (IOANNES). Praecepíorium legis seu Expositio 
decalogi. Ulm. Zainer Jánosnál. 2r. 244 levél. 

Hain, 11785. 
Inc.s. a.1236. Egykorú, részben rubrummal írt lapszéli jegyzetekkel. 

794. NIDER (IOANNES). Sermones totius anni de tempore et 
de sanctis cum quadragesimali. 2r. 255 levél. 

Hain, 11797. 
Inc s.a. 1321. Farkas Lajos könyvtárából ; rubrumos kezdó'betűk

kel. A 8a- lapon XV. századi kézzel : Iste Über est concessus ad usum 
fratris Bartholomaci de Nyr-Bafhor ord. fratrum praedicatorum. Utána 
más, szintén egykorú kézzel : Ipse non procurât. A 16'1- és 17a- lapokon 
XV. századi lapszéli jegyzetekkel. 

795. NIDER (IOANNES). Sermones totius anni de tempore et 
de sanctis cum quadragesimali. (Esslingen, Fyner Konrádnál.) 2r. 
370 levél. 

Hain, 11799. 
Inc.s.a.1272. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrummal szí

nezett kezdőbetűkkel. A « Tabula super sermones de tempore» 1-ső 
levele hiányzik. 

796. NIDER (IOANNES). Tractatus de contractibus mercatorum. 
(Köln, Zell Ulriknál, 1470 körül.) 4r. 29 levél. 

Hain, 11822. 
Inc.s.a.1398. (coll.nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub

rummal írt kezdőbetűkkel. A szöveg végéhez kötött 3 levelén II. Pál 
1475-iki jubileumi bullájának egykorú másolata. 

797. NIDER (IOANNES). Tractatus de morali lepra 4r. 102 levél. 
Hain, 11815. 
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Ines. a. 1548. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rub-
rummal írt kezdőbetűkkel. A szöveg előtti hártyalevelen XV. századi 
kézzel : Liber sanctorum martyrum Cosme Damiani ac beatissimi 
Symeonis prophète monasterii in Leislorn ordinis sancti Benedicti 
Monasteriensis dyocesis. Nider de morali lepra. Quatuor nouissima. 
XVII. századi kézzel közbeszúrva : Col. 2. asceticorum classe 1. Az la. 
lapon ugyané kézzel: Liesborn. A szövegben egykorú s XVI. századi 
széljegyzetek. 

798. NIDER (IOANNES). Tractatus de morali lepra. Köln, 
Homberg Konrádnál. 4r. 102 levél. 

Hain, 11817. 
Inc.s.a.1404. (coll. m\ 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes 

és rubrumos kezdőbetűkkel. A bs-e. levelek egykorú kézírással pótolva. 

799. NIGER (FRANCISCUS). In Sigismundi archiducis Austriae 
et Catharinae de Saxonia epithalamio carminum libellus. (Pádua, 
Cerdonis Máténál.) 4r. i.4 tevéi. 

Hain, 11855. 
Ines. a. 1400. (coll. nr. 1.) A szöveg előtti üres lapon czeruzával 

XVIII. századi kéztől : Typis Mathei Cerdonis de Windisch gr etz, quibus 
impressit anno 1487. tractum Pctri Abani de venenis. 

800. OCKAM (GUILLELMÜS). Compendium errorum Ioannis 
XXII. papae. (Lyon, Trechsel Jánosnál, 1494.) 2r. 12 levél. 

Hain, 11946. 
Inc.s.a.1288. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 

könyv czíme alatt Kazinczy Ferencz bejegyzése : Editum et compilatum 
a fratre Guillermo Ockam, de ordinc fratrum minorum. Franciscus 
Kazinczy. 1807. 

801. OCKAM (GUILLELMÜS). Dialogorum lihri septem ad versus 
haereticos, cum Tractatu de dogmatibus Ioannis XXII. papae. 
(Lyon, Trechsel Jánosnál, 1494.) 2r. 286 levél. 

Hain, 11938. 
Inc.s.a. 1288. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

A czímlapon a szerzőre vonatkozó bejegyzés a XVI. század elejéről ; 
ez alatt Kazinczy bejegyzése: Editus 1494. Ockamus hic monachus 
ordinis minorum défendit imperatorem Ludovicum Bavarum, et prop-
terea fulmine vaticano tactus est. Obiit x. Április anno 1347. Monachii. 
Franciscus Kazinczy. Széphalmi, ad ToJcaium. Kalcndis Octobris 1807. 

802. OFFICIUM sancti Leopoldi secundum rubricam ecclesiae 
Pataviensis. 4r. 8 levél. 
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Hain, 11975. 
Inc.s.a. 1544. A 2a. lapon XVIII. századi kézzel: Franciscus 

Kanemerl Eatisponensis. 

803. OFFICIUM sancti Leopoldi secundum rubricam Románam. 
4r. 8 levél. 

Hain, 11976. 
Ines. a. 1542. 

804. ORATIO QUERULOSA contra invasores sacerdotum. 
í»-l. a czím : Oratio querulofa contra | Inuafores Sacerdotum. 

2a. l. Aij jelzettel : Flaminu. vatu. Sacerdotü Gymnoíbphiftaru 
pilo j fophorü {így) druidü. In Teftípremos Conqueftio. | (s) I vnqg 
beatiftime Maximeqg Pontifex Alexán | der opus fuit. stb. Végén, 
7b.1., 28. sor : Heu tua mens ftygia reftat crucianda palude | Finis. 

4r., gót betűkkel, A7 jelzettel, custosok és lapszámozás nélkül, 
36 sorral, 7 levél. 

V. ö. Hain, 12026. 
Inc.s.a. 1496. (coll. nr. 1.) Rubrumos kezdőbetűkkel. A szöveg 

előtti hártyalevél a. lapján XV. századi kézzel : Liber fralrum sanctae 
crucis in Embrica. A b. lapon ugyané kézzel a colligatumban foglalt 
művek jegyzéke. A czímlapon ugyanez és más egykorú bejegyzések. 

805. OROSIUS (PAULUS). Historiarum adversus paganos libri 
VII. (Vicenza, Liechtenstein Hermannál, 1475 körül.) 2r. 100 levél. 

Hain, 12099. 
Inc.s.a.1156. Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 2a lapon, 

valamint az egyes fejezeteknél lapszéli díszítésekkel és aranyos, egyebütt 
egyszerű színes kezdőbetűkkel. 

806. PAEANTIUS (ALEXANDER BENEDIGTUS). Gollectiones medi
cináé. (Velencze, Manutius Aldusnál.) 4r. 8 levél. 

Hain, 806. 
Inc.s.a.1426. 

807. PANORMITANUS (NICOLAUS). Consilia primi voluminis. 
Velencze, Pincius Fülöpnél. 

1<*>-1. a jelzettel, rubrummal : In dei omnipotentis nomine 
amen. | Infrascriptafunt coníilia feu allegationes facte feu cö | po-
site per Reuerendum patrem « dominug dominü | Nicolaum de 
ficilia abbatem mamacen. decreto2|. do j ctoreg fubtilifíímug. Anno 
dni. M.CGCG. xxv. 62a. l.; Expliciunt coníilia reuerendi. Do. nicolai 

Magyar Könyv-Szemle. 1894. 21 
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abbatis mona | cenfis doctoris excellëtiffimi camereqg appoftolice 
audito | ris digniffimi. necnon tria vei quattuor. alia alio2|. eximiorü 
doctorü predictis adiuncta. % emendata p celeberrimü iuris | vtriufqg 
doctoré ac eqtem iníigneg domina Ludouicü bolo | gninum de 
bononia. Venetijs imprefía p philippü pinciEí de [ Caneto. Auguítino 
barbadico duce Sereniffimo. 

2r., gót betűkkel, a—k8 jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 2 hasábon 78 sorral, 62 levél. 

V. ö. Hain, 12351. 
Ines. a. 1130. 

808. PARALDUS (GUILLELMÜS), episcopus Lugdunensis. Summa 
de virtutibus et vitiis. (Bázel, Wenssler Mihály és Biel Ferencz 
sajtóján.) 2r. 430 levél. 

Hain, 12383. 
Inc.s.a. 1252. Rubrumos kezdőbetűkkel. Az előtábla belsején ex-

libris : Aus der Bibliothek der Dominikaner zu {Breslau, kihúzva s 
fölébe írva:) G-logau. Az la. lapon XVHÍ. századi kézzel: Conventus 
G-logoviensis ordinis praedicatorum ss. Petri et Pauli. Amen. Amen. 
Amen. Fráter Garolus manu propria. A 2a ' lapon más XVIII. századi 
kézzel : Conventus G-logoviensis ordinis praedicatorum ss. Pe'ri et Pauli. 
A szövegben egykorú széljegyzetek. Végén nyolez levelén XVI. századi 
kézzel írt mutató. 

809. PARALDUS (GUILLELMÜS), episcopus Lugdunensis. Summa 
de virtutibus et vitiis. 2r. 351 levél. 

Hain, 12385. 
Ines. a. 1166. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumokkal. Az 

la. lapon XVIII. századi kézzel: C. N. 61. A szövegben lapszéli 
jegyzetek. 

810. PARVULUS logicae. (Nürnberg.) Creussner Frigyesnél. 
Hain, 12431. Panzer és Seemiller szerint 15 levélből áll. 
Inc.c.a.989. (coll. nr. 2.) 

811. PATRIARCHÁTUS, archiepiscopatus et episcopatus totius 
ecclesiae catholicae. 4r. 6 levél. 

Hain, 12465. 
Ines.a. 1521. Ráth György könyvtárából. 

81'2. PAVINIS (IOANNES FRANCISCUS DE —). Defensorium cano
nisations sancti Leopoldi. (Passau, Petri Jánosnál.) 4r. 63 levél. 
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Hain, 12536. M Könyv-Szemle, 1880. 326. 1. 
Két példány. 
Inc.s.a. 1370. Jankovich Miklós gyűjteményéből. A szöveg elé 

kötött üres levél b. oldalán vörös irónnal : Charactere Ioannis Petri, 
qua impressü Missale Pataviense 1491. 

Inc.s.a. 1452. (coll. nr. 2.) Czímlapja hiányzik. 

813. PAVINIS (IOANNES FRANCISCUS DE —). Oratio in laudem 
Leopoldi marchionis Austriae. (Passau, Petri Jánosnál, 1484.) 4r. 
11 levél. 

Hain, 12533. 
Két példány. 
Ines. a. 154.0. 
Inc.s.a.1540a. Egykorú, részben rubrummal írt széljegyzetekkel. 

814. PAVINIS (IOANNES FRANCISCUS DE —). Oratio in laudem 
Leopoldi marchionis Austriae. (Róma, 1485.) 4r. 12 levél. 

Hain, 12534. 
Inc.s.a. 1538. Horvát István könyvtárából. 

815. PAVINIS (IOANNES FRANCISCUS DE —). Oratio in laudem 
Leopoldi marchionis Austriae, (Róma.) 

la. I : SEDENTE INNOCENTIO. VIII. PONT. max. | Frederico. 
iii. Imp. Suadente ab francifeo appellato | patauo iurifconf. atqg 
aduocato Coníiftoriali & paupe | rum equile & comité oratore 
habita die. XII. kl'nd'. de | eëbris äno falutis M. cccc lxxxiiii. 
publico cöfiftorio. Végén, 12b. I, 33. sor: declarentur. Dixi. 

4r.. latin betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
8 1 - 3 3 sorral, 12 levél. 

V. ö. Hain, 12534. 
Inc.s.a.1536. Az la- lapon XV. századi kézzel: Festum sancti 

confessoris Leopoldi quondam Austrie principis celebratur xv. Novembris. 

816. PERSIUS (AULUS FLACCUS). Satirae VI. (Lipcse, Lands-
sperg Mártonnál.) 

1a. I.: Perfij Flacci nobilifíimi Saty i rici vnicus: fed ele-
gantifüm9 j Styrarum liber, j Hermanni Bufchij Paíiphili | Epi
gramma in Perfium: | Perfius loquitur. | Ne contemne mei: parua 
hec monumenta : libelli | stb. hat distichon. Végén, 16a. I. : 
P. Aulij persij Satyrarum finis. 

21* 



324 A M. N. Múzeumi Könyvtár ősnyomtatványainak jegyzéke. 

2r., gót betűkkel, A—C6 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 24 sorral, 16 levél. 

V. ö. Hain, 12715. 
Ines.a. 1284. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az lb. lapon 

Persiusra vonatkozó XV. századi adatok, a szövegben pedig szintén e 
korból való lapszéli jegyzetek. 

817. PETRARCA (FRANCISCUS). Epistola de insigni obedientia 
et fide Griseldis. (Köln, Zell Ulriknál, 1470 körül.) 

1«. I. : Epiftola dni. Francifci Petrarche. Lauréate {így) \ poete. 
ad dnm Iohëm. Florentinü. poetam. | de Hiftoria. Grifeldis. mulieris 
maxime cö | ftantie et patiëtie. In preconium omniü lau | dabilium 
mulierü. lîb-l.: Explicit Epiftola dni Fräcifci petrarche lau j reati 
poete. ad dnm Ioh'eg florentinü poetä | de cöftantia Grifeldis 
mulieris. maxime cö | ftätie s patientie. in pconiü oím laudabiliü | 
mulierum. 

4r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
27 sorral, 11 levél. 

V. ö. Hain, 12813. 
Inc.s.a. 1494. (coll. nr. 9.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

818. PETRARCA (FRANCISCUS). Griszel und Walther. (Az «Epi
stola de insigni obedientia et fide Griseldis» német fordítása.) 

la- l.\ So ich aber von ftâttikait, vnd getrúwer gemahel j 
fchafft, fo manger frowen gefchriben habe, vnd von kainer gröffern 
vber die grifel, von der franeifeus pe | trarcha fchrybet, doch vfg 
johanis boccacij welfch in | latin ! vnd von mir vfg latin in tutlch 
gebracht! fo be | dunket mich nit vnbillich fijn, das fie och bij 
andern | erlüchten frowen, waren hjftorien gefeeget werde. | Ob 
och fölliche gefchicht, in warhait befchenhë oder | vm ander frowen 
manüg gu gedult gefeeget werden. Végén, 12b. lr 30, sor : landes 
vnd lebt in faligkait. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
32 sorral, 12 levél. 

V. ö Hain, 12819. 
Inc.s.a. 1206. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből ; szí

nezett fametszetekkel. Az la. lapon XVIII. századi kézzel : Haec vita 
non adiungitur exemplari Latino. 

819. PHILELPHUS (FRANCISCUS). Epistolarum libri. (Bázel. Amer-
bach Jánosnál, 1490 körül) 4r. 274 levél. 



Horváth Ignácztól. 325 

Hain, 12928. 
Inc.s.a. 1502. Jankovieh Miklós gyűjteményéből. Az előtábla bel

sején : Michael Künius Pleunfeldensis (?) me summo iure tenet. anno 
domini 1544. A szövegben XV. századi s későbbi széljegyzetek, a kötet 
végén egykorú mutató. 

820. PHILELPHUS (FRANCISCUS). Orationes cum quibusdam 
aliis opusculis. 4r. 182 levél. 

Hain, 12918. 
Inc.ca.987. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes 

kezdőbetűkkel. A két utolsó levél hiányzik. 

821. PICOLOMINEÜS (DOMINICUS). In initio studii oratio. Siena, 
(Henricus de Harlem sajtóján, 1490 körül.) 4r. 12 levél. 

Hain, 12990. 
Inc.s. a. 1486. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

822. POLONUS (MARTINUS). Margarita decreti seu Tabula 
Martiniana. 2r. 119 levél. 

Hain, 10834. 
Két példány, Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Inc.s.a. 1220. (coll. nr. 1.) Színes kezdőbetűkkel. A szöveg előtti 

üres lapon: + NB. Hic liber anno 1749. die 15. Decembris ad in-
stantiam patris guardiani m. venerandi pro tempore'jexistentis receptus 
fuit ex huiati curia et a magistratu Zrobsehicensi conventui nostro 
extraditus, postquam tempore belli marchionis Brandenburgii anno 
1541. ex bibliotheca conventus nostri ablatus, et ultra 200 annos in 
huiati curia Zrobsehicensi repositus et retentus fuerat. A szöveg 
aij jelzetű lapján : Pro bibliotheca conventus Zrobsehicensis ordinis 
minorum s. p. Francisci reformatorum ad ss. Aegidium et Bernar-
dinum inscriptus anno 1750. 

Ins.s.a.1258. (coll. nr. 2.) 

823. POLONUS (MARTINUS). Margarita decreti seu Tabula 
Martiniana. 2r. 105 levél. 

Hain, 10835. 
Inc. s. a. 1180. (coll. nr. 1.) Az előtábla belsején XVIII. századi 

kézzel : H. H. II. 6. A czímlapon felül : Doubl. A 2a. lapon ezen 
bejegyzéssel : Cathalogo inscriptus canonicorum regularium Sagani ad 
divinam Vir ginem 1680. 

824. PORCIUS (HIERONYMUS). Collocutores itinérantes : Tuscus 
et Remus. Róma, (Eucharius Silbernél.) 4r. 4 levél. 
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Hain, 13296. 
Inc.s.a.1480. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

825 . PRATO FLORIDO (HUGÓ DE — ) . Sermones de tempore 

super euangelia et epistolas. (Eichstädt, Reyser Mihálynál.) 2r. 
269 levél. 

Hain, 8999. 
Inc.s.a. 1144. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a glogaui ferenczrendiek ex-librise. Az 
la. lapon XVIII. századi kézzel: Conventus Glogoviensis ad d. Sta-
nislaum. 

826. PRATO FLORIDO (HUGÓ DE —). Sermones de tempore 
super euangelia et epistolas. 2r. 369 levél. 

Hain, 90CH. 
Inc. s. a. 1158. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; rubrumos kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a frankfurti akadémia ex-librise; az 
la. lapon a boroszlói egyetemi könyvtár bélyege. 

827. PRIVILÉGIA sanctissimae virginis Mariae. 4r. 6 levél. 
Hain, 13368. 
Inc.s.a. 1352. Az la. lap alján Jankovich Miklós írásával: Typis 

loannis Winterburger. 

828. PROCESSUS contra fratrem Hieronymum Savonarolam. 
(Augsburg, Öglin Erhardnál, 1498 után.) 4r. 28 levél. 

Hain, 13386. 
Két példány, Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Inc.s.a.1480. (coll. nr. 3.) Egykorú lapszéli jegyzetekkel. A kötet 

végén 5 levélnyi terjedelemben XV. századi kézirat : Copia litere, quam 
seribit Iohannes JRocTcenzan benedicto patri fratri Iohanni de Capistrano. 
Ez után 10 levelén más XV. századi kéztől : Propositiones loannis 
Kaltenmartter czímű kézirat. 

Inc.s.a.1362. Végén 1 levél hiányzik. 

829. PROFECTUS religiosorum. (Rouen, Morin Mártonnál, 
1492.) 

la. I. aij jelzettel : Incipiunt capitula libri primi pfectuum : 
religioforum. | (D)E quatuor in quibus incipiente5 débet | effe 
cauti s(b. 1°- L, 23. sor : Sequitur prológus libri | profectuum 
religioforum. 2a. l, m\\ jelzettel: (C) Ollationes meas quas pro ! 
exhortatiöe ad nouicios no | ítros stb. 43a- l. 16. sor : Finito 
libro primo Sequitur liber I fecundu5 pfectuutn religioforum. 43b. I. : 
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íncipiunt capitula libri fecundi profectu | um religioibrum. Végén, 
169a-1., 26. sor : Finitur hic liber iecüdus profec. reli. 

4r., gót betűkkel, a— x10 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 27 sorral, 169 levél. 

V. ö. Hain, 13389. 
Inc. s. a. 1552. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 

2. és 45. lapon színes, egyebütt rubrumos kezdőbetűkkel. A szöveg 
előtti üres lapon XV. századi kézzel, rubrummal: Iste liber sub custodia 
fratris Lamberti monasterii professi. . . in Campo Sancte Marie. 

830. PROFECTUS religiosorum. Paris. 
Az a. ív hiányzik. A b. ív la- l. lapján 1 lapszámmal : 

Prológus. | COllationes meas quas p exhortatione j ad nouitios nros 
vei ad alios religiofos | stb. Végén, 120a.1. cxx lapszámozással : 
Amen. | Finit hic liber fecundus j profectuum religioibrum. | Opus 
quod de profectu religioibrum ïtitulat | nouiffime parifms impreffum 
féliciter Finit. A 120b- lapon színes fametszet. 

8r., gót betűkkel, a—q8 jelzettel, custosok nélkül, 31 sorral, 
120 sztt levél. 

Inc.s.a. 1464. Farkas Lajos könyvtáráról. A szöveg előtti hártya
levél a. oldalán, rubrummal: Qttis mihi... nolli furare librum istum. 
Ez alatt feketével: Anno domini 1569. Más kézzel: S. Marianus 
Kadera Finensis Q. possidet me 15. MTR 86. Ez alatt latin versek 
és tollpróbák. Az utolsó lap b. oldalát színezett fametszet foglalja el, 
mely, úgy látszik, nem tartozik a munkához ; ez négyszögű keretben a 
két angyal által tartott franczia királyi czímert, s ez alatt, két fára 
akasztva, a párisi egyetem és Paris városa czímereit ábrázolja, a 
keretben: HONNEVB • AV ' BOY ' ET • ALACOVRT • SALVT • 
ALVNIVEllSITE • DONT • NUE • BIEN • PB OC EDE • ET • 
SOVBT • DIEV • GABT • DE ' PARIS ' LA • CVTE. felirattal. 
A hátsó hártyalevél a. oldalán : Martinus Ignatius Vodnij Moravus 
Pellesseviensi hune librum possidet 1612. 

831. PROPOSITIONES universales extractae ex variis operibus 
Aristotelis cum notabilibus artis physiognomiae. 

la. I. : 1NCIP1T PROLOGVS DE PRO PO, \ S1TION1BVS 
VNIVERSAL1BVS. | ARISTOTELIS | ( ) Lexander magnus rex, 
fert magiil2(. ha | buiffe aeutiffirrm philofophü. AR. stb. Ugyané 
lapon 16. sor : 1NCIPJVNT PROPOSITIONES V, | NIVERSALES. 
AR. ET PRIMO P, | RIMI LIBRI METAPH1S1CE. 72a. I; Notabilia 
artis physionomie fog diueríos auctores. 75b- L 23. sor : ut hypocras 
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faciebat . :. . •. FINIS . •. 76a. l. : Incipit prolog9 de ppofitionib9 
vl'ib9- AR. a G. ii. 79a. £5 32. sor : Notabilia átis phylonoïe ío 
divíbs autoès. a C. Ixxviii. 

4r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 32 sor
ral, 79 levél. 

V. ö. Hain, 13413 és 1930. 
Inc.s.a. 1440. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel és XVI. századi széljegyzetekkel. 59. és 60. levele hiányzik. 

832. PRUDENTIUS (AURELIUS CLEMENS). De septem peccatis 
mortalibus. 2r. 13 levél. 

Hain, 13437. 
Inc.ca.251. (coll. nr. 4.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub

rumos kezdőbetűkkel. 

833. PRUDENTIUS (AURELIUS CLEMENS). Liber hymnorum. Bécs, 
Winterburg Jánosnál. 4r. 34 levél. 

Hain, 13436. 
Ines.a.1382. Jankovich Miklós gyűjteményéből; lapszéli és szöveg

közti XV. századi jegyzetekkel. 

834. PURGATÓRIUM divi Patricii. Memmingen. (Kunne Albert
nál, 1496 körül.) 

la- l. a czím : Ad illuftrem Eberhardnm (így) | ducem in 
wirtenberg et decke Comi | teg Montifpelegardi Carmë de pur | gatorio 
diui Patricij. lb. I : Illuftrifíimo principi et domino, dno Éber- | 
hardo duci in Wirtenberg et deck Comiti in | münpelgarten se. 
Végén, 6&-1. : Impreffum Memmingen. 

4r., gót betűkkel, a6 jelzettel, custosok és lapszámozás nélkül, 
33 sorral, 6 levél. 

V. ö. Hain, 13603. 
Inc.s.a. 1518. 

835. PURLILIARUM GOMEs (IACOBUS). Epistolae familiäres. 
(Flórencz, Laurentii Miklós sajtóján, 1480 körül.) 2r. 103 levél. 

Hain, 13605. 
Inc. s. a. 1232. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

836. PYRO (HENRICUS DE —,) alias BRUNO. Tractatus super 
institutiones. (Köln, Homberg Konrádnál, 1480 körül.) 2r. 224 levél. 

Hain, 4014. 
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Inc.s.a. 1178. Színes kezdőbetűkkel és XV. századi lapszéli jegy
zetekkel. 

837. QUINTILIANUS (M. FABIUS). Institutiones oratoriae. 2r. 
201 levél. 

Hain, 13644. 
Inc.s.a.1248. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből Az 

la. lapon XVIII. századi kézzel: Sum Bartholomaei Trotscher. Alatta : 
Inscriptus catalogo collegii societatis Iesu Egrae 1724. Más kézzel : 
Pro gassando (így) acceptus a Christophoro Wolfgango Mönch et collegio 
servatus a patre Ioanne Gratzl 1670. A szövegben egykorú, XVI. és 
XVII. századi lapszéli jegyzetekkel. 

838 . (ROLEVINCK, W E R N E R ) . Fasciculus temporum. (Strassburg, 
Prüss Jánosnál, 1490 körül.) 2r. 96 levél. 

Hain, 6915. 
Inc.s.a. 1304. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. A 

czímkép alatt XVIII. századi írással : Ad bibliothecam ecclesiae cathe-
dralis Monasteriensis. 

839. (ROLEVINCK, W E R N E R ) . Fasciculus temporum. 2r. 96 levél. 
Hain, 6916. 
Két példány. 
Inc.s.a. 1322. (coll. nr. 1.) Rubrummal írt kezdőbetűkkel. Az elő-

tábla belsején a glogaui társház ex-librise. A mű czíme alatt XVIII. szá
zadi kézzel : Ecclesiae collegiatae b. v. Glogoviae Maioris. A szövegben 
egykorú jegyzetek. Az utolsó oldalon : Opusculum omni statui atque 
hominum gradui ad vitám explanandam perutile, coniinens et com-
plectens progressum personarum (?) ab initio mundi usque ad hoc 
nostrum tempus cum actibus notabilioribus eorundem, quod quidam 
devotus Garthusiensis eius auctor primus fasciculum temporum nun-
cupavit, impressum per me Gonradum de Hoemborch meoque signeto 
signatum. Explicit fieri sub domini anno 1475., de quo deus gloriosus 
sit benedictus in secuta eterna. 

Ines a.1180. (coll. nr. 2.) A czímlapon XV. századi kézzel : Item 
XVI. gr. Az utolsó előtti üres lapon: Anno natalis domini 1521. 
cometa apparuit miris módis in unum latum versa die Bartholomei 
et aliis diebus quottidianis ac plane totó mense durabat. 

840 . (ROLEVINCK, W E R N E R ) . Bürtlin der Zeit. (A »Fasciculus 
temporum« német fordítása.) 2r. 140 levél. 

Hain, 6940. 
Inc.s.a. 1238. A czímlapon XV. századi kézzel: Ambrosius Pisen-

heysers. A czím alatt más név, későbbi törléssel olvashatatlanná téve. 
A szövegben XVI. századi lapszéli jegyzetek. Végén 14 levél hiányzik. 
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841. SABELLICUS (M. ANTONIUS COCCUS). In natalem diem 
divae virginis Mariae elegiae XIII. Deventer. Breda Jakabnál. 

la-1. ax jelzettel : Marci Antonii. Babel | lici. in natalem diem 
diue | virgïs Marié elegeia pria | incipit féliciter.. 16b-1, 18. sor : 
Gregorij Tipherni hymnus in virginë dei matrë 17b. i^ 21. sor: 
Salutatio Virginis diuae Mariae. Maphei | Vegij Laudensis. Végén, 
18b. L, 24. sor : Finit falutatio Virginis Maphei Vegij Laudeníis 
Impreffa Dauetrie iuxta fcholas Per Jacobü de breda 

4r., gót betűkkel, a—c4 jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 26 sorral, 18 levél. 

V. ö. Hain, 14061 és 8043. 
Ines a. 1390. (coll. nr. 1.) 

842. SACRO BUSTO (IOANNES DE — ). Opus sphaericum cum 
figuris. Lipcse. Kachelofen Konrádnál. 4r. 16 levél. 

Hain. 14116. 
Inc.s.a. 1510. A czímlapon XVI1. századi kézzel: Ioannes Iacobus 

Sponey de Endenburg. (?) 

843. SALEMO, episcopus Constantiensis. (ilossae. 2r. 287 levél. 
Hain. 14134. 
Ines. a. 1114. Színes kezdőbetűkkel. Az la. lapon: Bibliotltecae 

iure inser/ptus 22. Maii 1656. 

844. SALLUSTIUS CRISPUS (CAIUS). Opera, cum LAURENTII 
VALLAE commentario in bellum Catilinarium et IOANNIS SOLDI in 
bellum Iugurthinum. 2r. 110 levél. 

Hain, 14229. 
Inc. s. a. 1162. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az 

elő- és hátsó tábla belsején a Scheurl-családnak a 426. számnál leírt 
ex-librisei, melyek közül a második ki van színezve. Az la. lapon : 
Hic liber est mei Christofen Scheurîi Neiornbcrgensis, valet Salustius 
bon. 15. bon. et Tacitus et Florus 20. bon. Et legatura 8. Anno 
domini 1501. 

845. SALLUSTIUS CRISPUS (CAIUS). Opera, cum LAURENTII 
VALLAE commentario in bellum Catinilarium et IOANNIS SOLÜI 
in bellum Iugurthinum. 

la- l. fametszetií kép, alatta: Hoc in uolumine haec con-
tinentur. | l'omponii Epistola ad Auguftinum Maphaeum stb. 
Ib-l: AVUVSTINO MAFEO RERVM Rü. THESAVRO POMI>O-
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NIVS LAETVS. 2a. l aii jelzettel: LAVRENTII VALLENSIS 
1N.G. CRISPI SALVSTII CATILINARIVM | COMMENTAR1I. Alatta 
a 6. sorban: C CRISPI SALVSTII LIB. DE GON | IVRATIONE. 
stb. 110a. I. : atqg inftantü priftinae claritudini omni ciuiü gratiae 
ac beniuolentiae reftituite : dixi. | FINIS. Utána register. 

2r., latin betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 
41—44 sorral, 110 levél. 

V. ö. Hain, 14229. 
Inc s.a. 1164. Jankovich Miklós gyűjteményéből 

846. SAMUEL (RABBI MAROCCANUS). Redargutio contra Iudae-
orutn errores, Messiae adventum expectantes. Köln, Zell Ulriknál 
(apud Lyskirchen, 1486 körül). 

la. I. a czím : Rationes breues magni rabi Samuelis | iudei 
nati fed de iudaifmo ad fide" catholicag j cöueríi : quib9 quis veras 
chrifticola falté | modice fapiens pot iudeorü errores valide [ et 
apte reprobare cödemnare « eos tarn ex | noftris qo ex fais 
proprijs prophetis effica | ciffime cöuincere. 2a. l. : Rabi Samuelis 
redargutio. cö | tra iudeorü errores: meffye ad- | uentfl adhuc 
fperantes. Végén, 24ßl.\ Opus iftud a rabi Samuele cöpofitum 
cötra | iudeos. Impreffum eft Colonie apud Lijfkyrchë. 

4r., gót betűkkel, a—c8 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 36 sorral, 24 levél. 

V. ö. Hain, 14266. 
Inc.s.a. 1492. (coll. nr. 3.) Rubrumos kezdőbetűkkel. A czímlapon 

G-corgius Viterficis polgári czímerjegye alatt F(ixiter) G(corgius). 

84r7. SANCTA MARIA (PAULUS DE —). Dialógus, qui vocatur 
scrutinium scripturarum. (Strassburg, Mentelin Jánosnál, 1471 
körül.) 2r. 216 levél. 

Hain, 10763. 
Inc s.a. 1212. Színes kezdőbetűkkel és rubruramal írt egykorú 

jegyzetekkel. Czímlapja hiányzik. 

848. SANCTIUS (RODERICUS), episcopus Zamorensis. Der Spiegel 
des menschlichen Lebens. (Augsburg, Zainer Günthernél.) 2r. 
174 levél. 

Hain, 13948. 
Ines.a. 1314. Gróf Széchenyi Ferencz könyvtárából; színezett 

fametszetekkel. Az előtábla belsején nyomtatott ex-libris : Ex Bibliothcca 
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Conventús Leucensis ad SS. Nicolaos Ord. Erem. S. P. Augusiini fel
irattal. Alatta XVIII. századi kézzel: Liber impressus anno 1475.. ut 
coliigere mihi videor ex genealógia domus Austriacae, infra ad Maxi-
milianum litt. XX. ante initium operis, cuius quidem primum folium 
deest. Az la. lapon a XVIII. századból : Convenius Leucensis o.e.s.p. 
A(ugustini) lit. B. se. 2. nr. 2. Az 1. sztt levele hiányzik. A hátsó 
tábla belsején : Magister Theodoricus recessit a Wienna ad Pressla 28. 
die mensis Apprilis, hoc est 3. feria ante Philippi et lacobi anno &e. 
20. 6-to. Utána XVIII. századi kézzel: Ld est, anno 1506. hoc namque 
anno feria 3. incidit in 28. Április. 

849. SAVONAROLA (HIERONYMUS). Triumphus crucis etc. 2r. 
98 levél. 

Hain, 14342. 
Inc.s.a. 1234. A szöveg előtti üres lapon Jankovich Miklós írá

sával : Ligát. 12 f. 36 x. 

850. SAVONAROLA (HIERONYMUS). Triumphus crucis etc. 2r. 
84 levél. 

Hain, 14345. 
Inc. s. a. 1302. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Elül 2 levele 

hiányzik. A szöveg előtti üres lapon XVIII. századi kézzel : Ex legato 
dontini equitis Antonii Francisci de Marmis. Az a. jelzetű lapon a 
flórenczi udvari könyvtár bélyegével s egy gömbölyű keretbe foglalt MI) 
betűkből álló bélyeggel. 

851. SCHRÄM (IOANNES). Quaestio fabulosa etc. (Erfurt.) 4r. 
8 levél. 

Hain, 14527. 
Ine.s.a.1501. A czímlapon, a czímképre való czélzással, mely 

könyvből olvasó sertést és két malaczot ábrázol, XVI. századi kéztől : 
Schweyntzunft oder Seu cgeche. 

852. SENENSIS (BERNARDINUS). Sermones de euangelio aeterno. 
Bázel, Kesler Miklósnál. 2r. 300 levél, 

Hain, 2828. 
Inc.s.a. 1256. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az előtábla bel

sején a boroszlói ágostonrendiek ex-librise. Alatta XVIII. századi kézzel : 
B. 8. Ser. IV. N. 66. A czímlapon : Bibliothecae canonicorum regu-
larium Lat. s. Augustini Wratislaviae ad divam virginem in Arena 
inscriptus anno 1737. 10 Septembris. 

853. SIXTUS IV. P. M. Bulla, qua confraternitas hospitalis 
S. Spiritus refbrmatur. 4r. 4 levél. 
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Hain, 14811. 
Inc.c.a.773. (coll.nr.4.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

854. SOLINUS (CAIÜS IULIUS). Polyhistor seu De mirabilibus 
mundi. 4r. 122 levél. 

Hain, 14873. 
Inc.ca.777. (eoll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; festett 

kezdőbetűkkel. 

855. SPÉCULUM animae peccatricis. 4r. 24 levél. 
Hain, 14901. 
Ines.a. 1348. (coll. nr. 6.) A czím felett XVII. századi kézzel: 

Bibliothecae (kivakarva : s. Georgii) Augustae Vindelicorum. A czím-
kép ki van festve. A szövegben rubrummal írt XV. századi lapszéli 
jegyzetek. 

856. SPRENGER (IACOBÜS) et HENRIGUS KRÄMER. Malleus 

maleficarum. (Strassburg, Prüss Jánosnál, 1487 körül.) 2r. 102 levél. 
Hain, 9239. 
Inc.s.a. 1174. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején az augsburgi benedekrendi kolostor nyom
tatott ex-librise, mely Szent-Udalrikot és Áfrát ábrázolja, a kolostor 
kettős czímerével, a benczések jelvényével és P. P. Benedictinoru lib : 
et Imp. Monasterij SS. Udalrici et Affrce Augustce Vindel. felirattal. 
A czímlap felső részén XV. századi kézzel : Loys de Besancon. Ez 
alatt XVIII. századi kézzel : Imp. monasterii sanctorum Udalrici et 
Afrae Augustae Vindelicorum. A czím alatt a fentebbi kéztől : De 
Bdsancon. 

857. SPRENGER (IACOBUS) et HENRICUS KRÄMER. Malleus 

maleficarum. 8r. 303 levél. 
Hain, 9241. 
Inc.s.a.1478. Jankovich Miklós gyűjteményéből; XV. és XVI. szá

zadi lapszéli jegyzetekkel. 

858. STATUTA provinciába Salisburgensia. (Passau, Petri János
nál.) 4r. 29 levél. 

Hain, 15043. 
Inc.s.a.1364. Az előtábla belsején vörös irónnal XVIII. századi 

bejegyzés: Caracter Ioanis Petri, quo impressit Missale Pataviense 1491. 
Alul ugyané kéztől : 55. 82. 

859. STAUPITZ (IOANNES). Decisio quaestionis de audientia 
missae in parochialibus ecclesiis. 4r. 8 levél. 
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Hain, 15052. 
Ines. a. 1434. 

860. STELLA clericorum. 4r. 18 levél. 
Hain, 15062. 
Ines.a. 1430. A czimlapon : Ex biblioiheca Pisachiorum. 1809. 

861. STELLA clericorum. 4r. 10 levél. 
Hain, 15063. 
Ines. a. 1448. 

862. SVETÜNIÜS TRANQUILLUS (CAIUS). De grammaticis et. rhe-
toribus clarissimis. (Velencze, Bernardinus de Vitalibus sajtóján.) 

la. I. : C. SVETONII TRANQVILL1 DE GRAMMÁ, | TICIS : 
ET RHETORIBVS CLARIS LIBELLVS. | GRAMMATICA Romae 
ne in uiu q, | stb. Végén, 8b. I, 29. sor : Suetonii Träqlli de claris 
Grämaticis : & rhetorib9- Finis. 

4r., latin betűkkel, aa—bb4 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 30 sorral, 8 levél. 

Inc. s. a. 1469. (coll. nr. 5 ) Farkas Lajos könyvtárából. 

863. SVETONIUS TRANQUILLUS (CAIUS). De rebus praeclare 
gestis Romanorum. 4r. 18 levél. 

Hain; 15134. 
Ines.a. 1524. (coll. nr. 1.) Horvát István könyvtárából. Két első 

levele hiányzik. Az utolsó lap a. oldalán XV. századi kézzel : Liber 
pertinet ad Maieum filium Benedidi Bozucay (?) A b. oldalon: 15. 
Steplianus Bornemisza (kitörülve : füius) Ioannis Bornemisza. 98. 
A kötésen : B(prnemisea) l(oannes). Alatta a nagyidai Bornemisza
család czímerének nyomai. 1580. 

864. SVETONIUS TRANQUILLUS (CAIUS). Vitae duodecim Cae
sara m. 

íb-1. : Verfus Aufonii in libros Suetonii. j Caesareos proceres 
in quorum régna fecundis ) stb. 2a- l. : Domitii Calderini Viri 
clariffimi de uita Caii Suetonii tranquilli. j ( ) A1VS SVETONIVS 
TRANQV1LLVS Suetonii Jenis filius unde etiam co | gnomen accepit. 
stb. 64b. l : C. SVETONII TRANQVJLLI DE VITA. XII. CAESARVM 
L1BRI DV0DEC1 | MI: AC VLTIMI FINIS. 165b. I: FINIS. 

2r.. latin betűkkel, a— k5 jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül. 54 sorral. 65 levél 

V. 5 Main. 15114. 
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Inc.s a. 1184. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az l'b: lapon 
XVIII. századi kézzel : Monastcrii Camp Ulli ensis catalogo inscriptus. 
A kötés külső tábláján, melynek borítékául egy XII. századi misekönyv
nek festett kezdőbetűvel díszített töredéke van felhasználva, C. S. A. C 
1. 6. 4. 3. felirat van bepréselve. 

865. TALMUD. Obiectiones in dicta, ér. 8 levél. 
Hain, 15229. 
Ines.a. 1366. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

866. TALMUD. Obiectiones in dicta. 4r. 9 levél. 
Hain, 15231. 
Inc. s.a. 1428. Az aü jelzetű levél hiányzik. 

867. TAMBACO (IOANNES DE — ). Consolatio theologiae. (Eich-
städt, Reyser Mihálynál, 1.478 körül.) 2r. 292 levél. 

Hain, 15236. 
Inc.s.a. 1262. Színes kezdőbetűkkel. Az előtábla belsején a glogaui 

társház ex-librise. A szöveg elé kötött üres hártyalevél b. oldalán 
Krisztus sírbatételét ábrázoló XV. századi tollrajz halvány körvonalai. 

868. TARDIVUS (GUILLELMUS). Antibalbica. (1494.) 
1<*>- l. a czím : Antibalbica. Alatta nyomdász jegy. 2a. \. \ 

Antibalbica. | In gerronymü barbarü famofum doctoram, bono ! 
rum, tardiui anicienfis detractorem refponűo. Végén, 14b. l., 28. sor : 
Sed modo fi. repetet grex fua nudus eris. 

4r., gót betűkkel, a—by jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül. 35 sorral, 14 levél. 

Inc.s.a. 1520. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

869. TEXTUS SEQUENTIARUM cum optimo commento. (Köln, 
Quentell Henriknél, 1496 körül.) 4r. 146 levél. 

Hain, 14686. 
Két példány, Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
Inc.s.a. 1350. Az előtábla belsején Jankovich Miklós írásával: 

30 f. v. 25. f. A czím felett: Franciscus Kazinczy. 1806. A szöveg
ben rubrumos kezdőbetűk és XV. századi széljegyzetek. 

Inc.c.a. 999. (coll. nr. 2.) Czímlapja hiányzik. Egykorú lapszéli 
jegyzetekkel. 

870. THEGLIATIUS (STEVHANUS), archiepiscopus Patracensis. 
Sermo contra Turcorutn persecutionem. (Róma, 1481 körül.) 4r. 
6 levél. 
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Hain, 15461. 
Ines.a. 1394. 

871. THEMESWAR (PELBARTUS DE —). Sermones Pomerii de 
sanetis. 2r. 309 levél. 

Hain, 12553. 
Inc.s.a. 1222. Gróf Széchenyi Ferencz könyvtárából; színes kezdő

betűkkel. Végén 5 levél hiányzik. A XVIII. századi kötés sarkán királyi 
korona alatt I. Frigyes Vilmos porosz királynak F. W. betűkből és a 
brandenburgi kormánypálczából összeállított monogramm. 

872. THEMESWAR (PELBARTÜS DE —). Stellarium coronae 
virginis Mariae. 4r. 228 levél. 

Hain, 12562. 
Két példány. 
Ines a.1550. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. A szöveg előtti üres a. lapon XVIII. századi kézzel : B. L. ser. 
Theolog. concion. A b. lapon Kazinczy Ferencz írásával : Pelbarti de 
Themeswar Stellarium coronae benedicte Marie virginis etc. Editionis 
locus et annus adjecti non sunt. Az A jelzetű lapon XVIII. századi 
kézzel : Can. Undensis. A czímlapon : Franciscus Kazinczy 1803. 

Inc.s.a. 1550a. Kezdőbetűk s rubrikák nélkül, egykorú szél
jegyzetekkel. 

873. THEODULUS. Ecloga. 
la l. [jelzettel: PROLÓGUS | Tncipit prológus in Theodolum. | 

(e) Thiopum terras iam feruida torruit eftas stb. Végén, 64a. ;.? 

20. sor: Sanctifflma explanatio Theodoli finit féliciter 
4r., latin betűkkel, i— q8 jelzettel, custosok és lapszámozás 

nélkül, 40 sorral, 64 levél. 
Inc.s.a. 1450. Jankovich Miklós gyűjteményéből ; néhány XV. szá

zadi szövegközti jegyzettel. 

874. TOLLAT (ÍOHANN). Margarita medicináé. Büchlein der 
Arznei. 

la. I. a czim : Margarita medicine | Ein meyfterlichs aufgerle-
fens buch- | lein der Ertgney, fur mancherley kranckheyt vnd 
fiech- | tagen der menfehen. Gemacht durch Iohannê | Tollat von 
Vochenberg, in der weyt be- | rümbten Vniuerfitet ,gu Wienn, bey j 
dem aller erfarniften man der j ertzney Doctor Schrick. Alatta 
fametszetű kép. Végén, 28b. I. : Hie endet fich das meyfterlich 
büchlein der Kreûtter, | gefamlet durch Iohannê Tollat vö Vochen-
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berg, | in der weyt berumbten Vniuerfitet gu Wien | bey dem 
aller erfarniften man der | Ertzney Doctor Schrick. 

2r., gót betűkkel, A—G3 jelzettel, custosok nélkül, 34 sorral, 
28 hibásan sztt levél. 

Inc.s.a. 1468. Közbül a 15., 18. és 25. levelek hiányzanak. 
A czímlapon és a By- lapon egykorú orvosi feljegyzések és helyenkint 
lapszéli jegyzetek. 

875. TONDALUS sive TUNDALUS. Entzückungen. Strassburg, 
Kistler Bertalannál. 

!«• l. a czím : Difg buchlin faget von einer ver | guckten 
felen eines Ritters genant Tundalus von | denen dingen fo űe 
gefehen hat, als von pein der hei | len vnd des fegfures, von freiide 
ewiger felikeit vn vil | andere hübfcb/e ding die fafh nütg vnd 
feltgam feynt | gü wiffent Alatta Tondalus lovag képe. 2a.1. : 
IN dem iar chrifti vnfers her j ren als mä hat gegalt Tufent 
hundert nun | vnd viertzig stb. 31<*-1. : Hie endet fich' das bûchlein 
Tundali von d'er ver | guckten feie vnd jrer gefich't himelifcher 
freiiden, vnd | hellifcher peyn. 3ÏÏ>- Z., 6. sor : ^ e ftrafgbur hab 
dirs für kein mer. | Vff Grüneck von Bartholome kysteler. | Gott 
voll vns geben ewengklich | Rüg by jm jn himelricch. | Laus deo. 
32a-1, : fametssetű kép. 

4r., gót betűkkel, A—F4 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 30 sorral, 32 levél. 

V. ö. Hain, 15544. 
Ines.a. 1408. Jankovich Miklós gyűjteményéből. 

876. TRACTATUS de moribus, conditionibus et nequitia Turco-
rum. 4r. 70 levél. 

Hain, 15672. 
Inc.s.a.1454. Gróf Széchenyi Ferencz könyvtárából ; néhány egy

korú széljegyzettel. 

877. TRACTATUS de ritu et moribus Turcorum. 4r. 51 levél. 
Hain, 15674. 
Két példány. 
Inc.s.a. 1416. A czímlapon XVIII. századi kézzel: Cum praece-

dentibus erroribus Ruthenorum et sequcnte regimine sanüatis ex biblio-
theca conventus Comipaludani. Az utolsó két üres lapon ugyané kézzel 
írt mutató. 

Magyai- Könyv-Szemle. 1894. 22 
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Ines.a. 1416a. Kéler Gottfried könyvtárából ; XVII. századi lapszéli 
jegyzetekkel. A g3—gh jelzetű levelek hiányzanak. 

878. TRACTATÜS de ritu et moribus Turcorum. (Nürnberg, 
Zeninger Konrádnál.) 

1&-1. a czím : Tractatüs De Ritu Mo | ribus. Nequitia et 
Mu'.ti- | plicatione Turcorum Inquo | fi quifpiä | aliquid de fecta 
Turcorum : magna atqg admiranda fei. | re defiderat. Pauca que 
hic fub compendio narraní me | moria reuoluat Namqg fi ea fane 
diligenterqg infpexerit: | de multis inquiíitionis veritatem agnofeet 
Alatta két fametszet, lb. l. : Incipit prohemium in Trac. | tatü 
de Moribus. Conditionibus et nequicia Tutcorum Végén, 34b. í#j 

14. sor : Qui de íecta thurco^. magna s admiranda fcire defideras. j 
pauca que hic inculto fermone % incöpofitis verbis dicta funt. | 
Rogo ne fpernas. stb. Finis. 

4r., gót betűkkel, A—Ftí jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 37 sorral, 34 levél. 

V. ö. Hain, 15677. 
Inc.s.a.1417. A czímlapon a freiburgi egyetemi könyvtár ellen

bélyege s felette koszorúba foglalt, V F betűkből álló monogramm. 
879. TRACTATÜS solemnis multum predicabilis. 2r. 11 levél. 
Hain, 15587. 
Ines.a. 1300. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. Hozzákötve a Chronica episcoporum Frisingensis ecclesie, 
landshuti 1520-iki kiadása. 

880. TRITTENHEIM seu TRITHEMIÜS (JOANNES). Catalogus illu-
strium virorum Germaniae. 4r. 87 levél. 

Hain, 15615. 
Ince.a 981. (coll. nr. 11.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
881. TRITTENHEIM seu TRITHEMIÜS (IOANNES). De laudibus 

ordinis fratrum Garmelitarum. Mainz, (Friedberg Péternél.) 4r. 
30 levél. 

Hain, 15628. 
Inc.ca. 981. (coll. nr. 13.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. Utána 

következik Trittenheim Polygraphiae libri sex czímű munkájának Frank
furtban, Cyriacus Jakabnál 1550-ben nyomatott kiadása. 

882. TRITTENHEIM seu TRITHEMIÜS (IOANNES). De statu et 
ruina monastici ordinis. (Mainz. Friedberg Péternél, 1497 körül.) 
4r. 31 levél. 
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Hain, 15624. 
Inc. ca. 981. (coll. nr. 3.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. 
883. TURNOUT (IOANNES DE —). Casus brèves super totum 

corpus legum. 2r. 280 levél. 
Hain, 15686. 
Inc.s.a.ll8J2. Jankovich Miklós gyűjteményéből. Az előtábla bel

sején ex-libris : Aus der Bibliothek des [Karmeliter Klosters áthúzva 
s fölébe írva :) Corporis Christi Kirche zu (Wohlau áthúzva s helyébe 
írva :) Breslau. 

884:. TURRECREMATA (IOANNES DE —). Expositio super totó 
psalterio. Lübeck. 

!<*• I. : (B) Eatiffimo patri & clemétiffimo dno pio fe [ cundo 
pontifici maximo Iohanes de turre | cremata fabinëfïs eps, fäcte 
romane ecele | fie cardinalis facti fixti stb. 3®-1. : Pfalmus primus 
in quo deferi | bitur proceffus in beatitudinem. Végén, 202a-l. : 
Reuerendifiimi cardinalis tituli fancti Sixti dni iohan | nis de 
Turrecremata ! expofitio breuis & vtilis fuper to | to pfalterio Lubec 
impreffa. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül, 
32 sorral, 202 levél. 

V. ö. Hain, 15694. 
Inc.s.a. 1298. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a frankfurti akadémia XVII. századi ex-
librise, mely oszlopos mennyezet alatt a gyermeket tartó Szűz-Máriát 
ábrázolja, LIBER • BIBLIOTE • ACAD ' FBANCOF ' körirattal. Az 
la. lapon a boroszlói egyetemi könyvtár bélyege s másodlati bélyege. 
Az la. lap felső szélén XV. századi kézzel: Venerabilis páter dominus 
Steffanus prior clomus templi Marie prope LubeJc hanc dedit ex-
planationem psalterii domui s. Aniedei (?) prope Fra . . . 

885. UTINO (LEONARDUS DE —). Sermones de sanctis. (Mainz, 
1474 körül.) 2r. 360 levél. 

Hain, 16126. 
Ines.a.1292. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő

betűkkel. Elül 7 levele hiányzik. Az előtábla belsején XVII. századi 
kézzel : Hic liber de praelo vidit lucem anno 1446. A szövegben egy
korú és XVII. századi jegyzetek. 

886. VALERIUS (MAXIMUS). Faclorum dictorumque memora-
bilium libri IX cum commentario OMNIBOM LEONICENI. Velencze. 
2r. 206 levél. 

Hain, 15785. 
22* 
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Inc.s.a. 1154. Jankovich Miklós gyűjteményéből; színes kezdő
betűkkel. Az előtábla belső részén: Anno salutis 1551. hunc libriim 
mihi vendicavit dominus Adalbertus Lohn ambarum ecclesiarum Wra-
thislavensium vicarius. A szövegben XVI. századi bejegyzések. 

887. VEGIUS (MAPHAEUS). Philalethes. 
la-1. a czím : Maffei Vegij laudenfis liber de | veritate et 

philalethe infcriptus lb. l : Paulus Niauis artium Magiíter | hono-
rädo viro Erhardo puchner Iuríspö | tifici Baccalario in flulpen 
cömiffario domi | no fuo: fautoriqg precipuo S. P.D. Végén, 12®-l, 
16 sor : Veri. atp,g ego te fe | quor libens : 

4r., gót betűkkel, a—b6 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 33 sorral, 12 levél. 

V. ö. Hain, 15929. 
Inc.s.a. 1436. XVI. századi lapszéli jegyzetekkel. 

888. VERDENA (IOANNES DE —). Dormi secure seu Sermones 
dominicales. (Köln, Homborch Konrádnál.) 

Gzímlapja hiányzik. 2a-1. A2 jelzettel : Tabula fiue direc-
toriü fermo | num dormi fecure ícd'g alphabeti | ordinem que 
tangit materias in | fingulis fermonib9 contëtas inci | pit féliciter, 
ő«-1. : Sermones dnicales cü expofi | tionib' euangelio2j. p annü 
fatis | notabiles s vtiles oïb' facerdoti | bus. paftorib' et capellanis. 
qui alio noïe dormi fecure : vei dormi j fine cura funt nücupati 
eo qo abf | qg magno ftudio facilit poffmt | incorpari et ppl'o 
predicari : inci | piunt féliciter. 137b. 1,2. hasáb, 23. sor : Ad laude 
et honore omnipo | têtis dei et v'ginis matris ei9 glo j riofe : necnö 
ad vtilitatem totius j eccïe expliciunt ifermones dormi | fecure: ex 
varijs diuerfo^. docto | rum fermonib' collecti. et in vnü | compilati. 

2r., gót betűkkel, A—R9 jelzettel, custosok s lapszámozás 
nélkül, 2 hasábon, 38 sorral, 137 levél. 

V. ö. Hain, 15957. 
Inc.s.a. 1204. Jankovich Miklós gyűjteményéből; rubrumos kezdő

betűkkel. Az előtábla belsején a marienfeldi cziszterczita-apátság nagyobb 
ex-librise. A szöveg előtti üres lapon XVIII. századi kézzel : Sub tit. 
Concionatorum. Az A% jelzetű lapon szintén XVIII. századi, de más 
kézzel : Ad conventum Campi 8. Mariae. 

889. VIGENTIA (PETRUS DE —) et PETRUS ISUAGLIES. Relatio 
habita coram Sanctitate sua in consistorio secreto super falsis bre-
vibus. Róma, Eucharius Silbernél. 
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îb l. : Ad S. D. N. Alexandrum vi. pontificë maximü Petri 
de Vicêtia | Epi Cefen. Camer apl'ice Auditoris Et in hac caufa 
vna cü R. P. D | Petro Jíuaglies Archiepo Regino Alme vrbis 
gubernátor Cömif | farij. Relatio habita corä S. tua in conűítorio 
fecreto fuper falfis bre | uibus apl'icis cöfectis per Bartholomeum 
floridum tunc Archiepm | Cufentinü ac eiufdem D. N. Pape Secre-
tarium. Végén. 16b. l.\ Impreffum per Eucharium Silber al's [ Franck 
Rome In Campo Flore. 

4r., gót betűkkel, a-—e4 jelzettel, custosok és lapszámozás 
nélkül, 35 sorral, 16 levél. 

Inc.s.a.1480. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből. A kötés 
előtábláján: Liber archivi provinciáé Argentínáé. Az la. lapon a colü-
gatum egykorú tartalomjegyzéke. Ez alatt XV11I. századi kézzel : Pro 
conventu fratrum minorum Augustano ad s. sepulchrum. 

890. VLIEDERHOVEN (GERARDUS DE —). Cordiale sive Liber 
quatuor novissimorum. Köln, Unckel Bertalannál. 4r. 66 levél. 

Hain, 5698. 
Inc.s.a.1548. (coll. nr. 2.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-

rumos kezdőbetűkkel. 
891. VLIEDERHOVEN (GERARDUS DE —). Cordiale seu Liber 

quatuor novissimorum. Köln, Homberg Konrádnál. 4r. 66 levél. 
Hain, 5699. 
Inc.s.a. 1404. (coll. nr. 1.) Jankovich Miklós gyűjteményéből; rub-

rumos kezdőbetűkkel. A szöveg elé kötött üres levél a. oldalán XV. szá
zadi kézzel : Hinricus Plumper. Az la- lapon : Liber coUegii societatis 
Iesu Monasteriensis 1613. 

892. VOCABULARIUM Latino-germanicum in LXII articulos de 
homine, eius conditionibus et variis ad ipsum concernentibus 
distributum. (Augsburg, Zainer Günthernél.) 

la-l. : Regiítrü vocabularij fequentis. 2b. I..- Caput, haupt, 
Eft membrum ani | malis in quo omnium fenfuum | tam exterio-
rum qm interiorum or | gana ponuntur stb. 138b. I. : Laus deo 
pax viuis requies eterna fepultis. 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok és lapszámozás nélkül 
30—35 sorral, 138 levél. 

Inc.s.a. 1330. Jankovich Miklós gyűjteményéből; egykorú szél
jegyzetekkel. 

893. VORAGINE (TAGOBUS DE —). Sermones de tempore. 2r. 
336 levél. 
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Elül, úgy látszik, a czímlap s a tartalommutató 1. I. 
hiányzik. A meglevő la lapon : de corpore ppter tria. Ibidem. 
1. I Anima pregnäs quädoqg parit: stb. A mutató végén tt*-l.: 
Laus detur chrifto : qui finem | donat in ifto. • : • 12b i. : Incipit 
prológus in fermones | de tpe Iacobi de voragine. 13® l. : Ser-
mones aurei ac pulcherri | mi varijs fcriptura2(. doctrinis re | ferti 
de tempore per totum annum j editi a folemniffimo théologie do j 
ctore magiftro iacobo de voragine | ordinis predicatorum quon-
dam | epifcopo Ianueníi féliciter incipí l unt. Végén, 336b- l., 2. hasáb. 
2. sori Expliciunt fermones pulcher | rimi ac íloridiffimi de tpe 
p annü | dni Iacobi voraginis ordinis pre | dicato2|.. quondä epi 
Ianuenío. | Et fie ë finis laus xpo nefcia finis 

2r., gót betűkkel, jelzet, custosok s lapszámozás nélkül, 2 hasá
bon, 38 sorral, 336 levél. 

Ince.a 1214. Jankovich Miklós gyűjteményéből; miniummal festett 
kezdőbetűkkel. Az előtábla belsején a boroszlói Szent-Mátyás-templom 
ex-librise. A szöveg előtti üres lapon XV századi mutató. Ennek 2. ha
sábja közt XVIII. századi kézzel : Hospitalis s. Matthiae Vratislaviae. 
A szöveg 1. lapján alul: Hospitalis s. Matthiae Vratislaviae 166L. 
t/t. Concio : Ht. I. A tartalomjegyzékben egykorú lapszéh jegyzetek. 

P Ó T L Á K. 
Az lé1?"?, évhez. 

89é. NIGER (PETRUS). Der Stern Meschiah. Esslingen, Fyner 
Konrádnál, 1477. 4r. 322 levél. 

Hain, 11886. 
Inc.c.a.776. Varjú Elemér gyűjteményéből. Első 9 levele auto-

typia útján van visszaállítva. A 311—316. levelek hiányoznak. A szöveg
ben XVI. századi, részben rubrumos széljegyzetek, a végére kötött levelén 
a könyv szerzőjére vonatkozó XVII. századi feljegyzések. 

Az 1 4 8 8 . évhez. 

895. THWROCZ (IOANNES DE—). Chronica Hungarorum Brünn, 
1488. 2r. 169 levél. 

Hain, 15517. 
Inc.c.a.490. A Magyar Nemz. Múzeum könyvtára egy teljes és 

több csonka példányt bírt e kiadásból. A csonka példányok több év 
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előtt egyéb könyvtári másodpéldányokkal együtt eladattak. A teljes példány 
megmagyarázhatatlan módon eltűnvén, a könyvtár kénytelen volt az 
eladott csonka példányok egyikét, mely időközben Ráth Györgytől a 
budapesti egyetemi könyvtárba, s innen (szintén mint másodpéldány) 
antiquárhoz került, visszavásárolni. E példányból az ^2^ Í-BI ^^nii Pii 
22Í r3-8? 8̂ és SŰ)I 3i 4_9 jelzetű levelek (— összesen 27 levél) hiányoz
nak. Az aí levél a oldalán a múzeumi'könyvtár másodlati bélyege ós 
a budapesti egyetemi könyvtár bélyege látható. Az egyes lapok XVI. 
századi kéztől származó széljegyzetekkel vannak ellátva, melyek olvasását 
azonban az erős körülvágás lehetetlenné tette. 

Az 1 4 9 9 . évhez. 

896. STOEFFLERUS (IOANNES) és IACOBUS PFLAUMIUS. Almanach 

nova Ulm, Reger Jánosnál, 1499. 4r. 250 levél. 
Hain, 15085. 
Ines. a. 1554. (coll nr. 1.) Az egész munkából csak az első nyolez 

levél van meg. Az előtábla belsején nyomtatott nagyobb ex-libris, a 
következő felirattal: REVERENDVS ET NO \ bilis Dominus VVolf-
gangus \ Andreas Rem à Ketz, Gathe | dralis Ecclefiœ Auguß : Sum : \ 
PrœposituS) librum hune vnà | cum mille & tribus alijs, vari- \ jfq; 
inßrumentis Maihema- | ticis, BibJiothecœ Monaßerij S. Crucis Augujiœ, 
ad perpe- | tutim Cőuentualium vfuni. j Anno Christi M.D.LXXX j VIII. 
Teßamento legauit, s végén Rem Farkas András czímerével. A czím-
lap előtti üres b. lapon a XV. század végéről származó táblázat, mely 
az akkor élt uralkodók s más személyek születésnapi vagy egyéb 
dátumait tartalmazza, a következőkben : 

m S OD ^̂  
S »3 'iß P $ 

S 
* 

1417 Margraff Albrecht 11 29 19 
1415 R Fridrich 9 21 7 
1418 Herczig Ludvig von Bayern 7 31 13 
1426 Herczig Sigmund 6 28 3 
1437 R. Mathies von Vnger l 3 21 
1443 Herczig Erenst von Sachsen 11 25 14 
1445 Herczig Albrecht von Sachsen 9 13 15 
1446 Iohannes von Kungsperg 3 12 11 
1447 Herczig Albrecht von Bayren 12 15 6 
1448 Herczig Jörg von Bayren 11 5 15 
1450 Kunig von Bechum Ladislaus 3 7 12 
1452 Krenung kaysser Friderichs 3 29 0 1 

1454 Marx Schimnagell 3 22 9 
1455 K. Maximilianus 5 27 3 
1460 Margraff Friderich 5 8 1 

A ( îzimlapon XVII. századi kézzel : ÍV V. 9. c 5. 
1 így-
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Âz évnélküliekhez. 

897. CONTRA FALSAS FRANCORUM LITTERAS pro defensione 
honoris serenissimi Romanorum régis. (Augsburg, Ratdolt Erhard-
nál, 1498 körül.) 

í«- l. : Contra falías francorum lit | teras milleíimoquadrin-
gëte | fimo nonageíimoprimo pro | defenfione honoris fereniffi | mi 
Romanorïï régis femper | Augusti. 2a-l. : Contra falfas francorum 
lit | teras stb. 6®-l. : Anno domini millefimo qua | dringüteíimo 
nonagefimofe | cundo menfe Maio. Végén, 9b-1. : Franco^ fraudes 
noíces: regiíqg seueros J Romani mores: hec modo pauca legas. 

2r., gót betűkkel, i—ix jelzettel, custosok s lapszámozás nél
kül, 37 sorral, 9 levél. 

V. ö. Hain, 10931. 
Inc.s.a. 1500. (coll. nr. 2.) Hozzá van kötve: 1. Ertzhertzog Fer

dinanden Urtel zwischen dem Regiment vnd der Landschafft in Öster
reich stb. [Augsburg, 1522.) 2. Ratschlag halltender Disputation zu 
Bern. (Bern, 1528?) 




