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MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  ősnyomtatvány-‐gyarapodása	  a	  CIH	  lezárása	  óta*	  

Összeállította:	  Rozsondai	  Marianne	  	  

	  
	  
A	  CIH	  szám	  szögletes	  zárójelben	  szerepel,	  ha	  egy	  ősnyomtatványból	  másutt	  is	  van	  példány,	  de	  az	  
Akadémia	  Könyvtáráé	  nincs	  listázva.	  Amennyiben	  a	  leírást	  nem	  követi	  zárójeles	  CIH	  szám,	  ez	  azt	  
jelenti,	  hogy	  Magyarországon	  az	  Akadémia	  Könyvtáráé	  az	  egyetlen	  példány.	  
	  
Ráth	  1062/2	  
[PELBARTUS	  de	  Themeswar]:	  Stellarium	  coronae	  beatae	  virginis	  Mariae.	  [Basel:	  Jacob	  Wolff	  von	  
Pforzheim,	  c.	  1497/1500.]	  BMC	  III	  78,	  [CIH	  2559]	  Teljes	  példány.	  
	  
Inc.	  911	  
MATTHAEUS	  de	  Cracovia:	  De	  modo	  confitendi	  et	  de	  puritate	  conscientiae.	  [Köln:	  Ulrich	  Zel,	  c.	  
1467.]	  BMC	  I	  186:	  Thomas	  Aquinas	  néven!	  Teljes	  példány.	  
	  
Inc.	  912	  
FABER	  von	  Budweis,	  Wenzel:	  Prognostikon	  für	  Leipzig	  auf	  das	  Jahr	  1497.	  [Deutsch]	  [Leipzig:	  
Martin	  Landsberg.]	  GW	  9619.	  fragm.	  
Belső	  gyarapodásként	  a	  Knauz-‐hagyatékból	  ered.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  
	  
Inc.	  914	  
CHRISTOPHORUS	  de	  Glotz:	  Prognostikon	  für	  das	  Jahr	  1491.	  [Lat.]	  [Nürnberg:	  Peter	  Wagner.]	  GW	  
6660,	  [CIH	  984a].	  fragm.	  
Belső	  gyarapodásként	  a	  Knauz-‐hagyatékból	  ered.	  
	  
Inc.	  915	  
JOHANNES	  de	  Tambaco:	  De	  consolatione	  theologiae.	  Basel:	  Johann	  Amerbach,	  [14]92.	  BMC	  III	  
754,	  [CIH	  1957].	  Teljes	  példány.	  
Belső	  gyarapodás,	  régi	  szakból	  kiemelve;	  korábbi	  jelzete	  Ujlat.	  Ir.	  O.	  650.	  
	  
Inc.	  916	  
PERAUDI,	  Raimundus:	  Ablassbrief	  zum	  besten	  des	  Kampfes	  gegen	  die	  Türken.	  1490.	  [Augsburg:	  
Erhard	  Ratdolt,	  vor	  12.	  April	  1490.]	  Einblattdrucke	  1147.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  Majdnem	  
teljes	  pergamen	  lap.	  
	  

                                                
*	   Lásd	  Rozsondai	  Marianne,	  “Az	  Akadémia	  Könyvtára	  ősnyomtatvány-‐gyűjteménye	  2000-‐ben”,	  in	  

Örökségünk,	  élő	  múltunk:	  Gyűjtemények	  a	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtárában,	  szerk.	  
Fekete	  Gézáné	  (Budapest:	  MTAK,	  2001),	  pp.	  34–62.	  Az	  utolsó	  négy	  tétel	  az	  idézett	  tanulmányban	  
közölt	  listán	  (pp.	  38–43)	  nem	  szerepel.	  



	   

Inc.	  917	  	  
PERAUDI,	  Raimundus:	  Ablassbrief	  zum	  besten	  des	  Kampfes	  gegen	  die	  Türken.	  1490.	  [Augsburg:	  
Erhard	  Ratdolt,	  vor	  12.	  April	  1490.]	  Einblattdrucke	  1147.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  Perg.	  fragm.	  
	  
Inc.	  918	  
PERAUDI,	  Raimundus:	  Ablassbrief	  zum	  besten	  des	  Kampfes	  gegen	  die	  Türken.	  1490.	  [Augsburg:	  
Erhard	  Ratdolt,	  1490.]	  Einblattdrucke	  1146.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  Perg.	  fragm.	  
	  
Inc.	  919	  
PERAUDI,	  Raimundus:	  Ablassbrief	  zum	  besten	  des	  Kampfes	  gegen	  die	  Türken.	  1490.	  [Augsburg:	  
Erhard	  Ratdolt,	  1490.]	  Az	  Einblattdrucke	  jegyzékében	  és	  a	  CIH-‐ben	  sem	  szerepel.	  Perg.	  fragm.	  
Az	  Inc.	  916–920	  jelzetű	  pergamentöredékek	  belső	  gyarapodásból	  származnak.	  
	  
Inc.	  920	  
MISSALE	  Strigoniense.	  Nürnberg:	  Georg	  Stuchs,	  18.	  Sept.	  1490.	  HC	  11430,	  [CIH	  2313].	  Hiányzik:	  
[A8,	  B10],	  n1–5,7,	  C4,	  D8	  lev.	  
1972-‐ben	  ÁKV-‐aukción	  vásároltuk.	  
	  
Inc.	  921	  
SPECULUM	  exemplorum.	  Collegit	  Aegidius	  Aurifaber.	  Strassburg:	  [typogr.	  operis	  Jordani	  de	  
Quedlinburg	  (=	  Georg	  Husner)],	  [4.	  Mart.]	  1487.	  HC	  14917,	  [CIH	  3112].	  Teljes	  példány.	  
1974-‐ben	  ÁKV-‐aukción	  vásároltuk.	  
	  
Inc.	  922	  
CICERO:	  Epistolae	  ad	  Brutum,	  ad	  Quintum	  fratrem,	  ad	  Atticum.	  Venezia:	  Nicolas	  Jenson,	  1470.	  GW	  
6859.	  Teljes	  példány.	  
1974-‐es	  vétel.	  Nagy	  valószínűséggel	  a	  két	  világháború	  között	  elveszett	  Vigyázó-‐példány,	  a	  CIH-‐
ben	  nem	  szerepel.	  
	  
Inc.	  923	  
BACO,	  Johannes:	  Super	  I.	  Sententiarum.	  Ed.	  Franciscus	  de	  Medicis.	  Paris:	  Louis	  Martineau,	  20.	  
Februar	  1484/85.	  GW	  3150	  Anm.	  Hiányzik:	  a1	  lev.	  
Az	  előző	  tétellel	  együtt	  1974-‐ben	  vettük.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  
	  
Inc.	  924	  
ANDECHS.	  Von	  dem	  Ursprung	  und	  Anfang	  des	  heiligen	  Bergs	  zu	  Andechs.	  Augsburg:	  Johann	  
Schönsperger,	  [c.	  1495].	  GW	  1642.	  Az	  utolsó	  levél	  a	  metszettel	  hiányzik.	  
Belső	  gyarapodás,	  régi	  szakból:	  Tört.	  O.	  2464	  kiemelve.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  
	  
Inc.	  925	  
LEONHARD	  von	  Keutschach,	  Bischof	  von	  Salzburg:	  Ablassbrief.	  [München:	  Johann	  Schobser,	  um	  
1500.]	  Einblattdrucke	  850.	  Teljes,	  a	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  



	   

Belső	  gyarapodás	  a	  töredékgyűjteményből.	  
	  
Inc.	  926	  
FRANCISCUS	  de	  Maironis:	  Sermones	  de	  laudibus	  sanctorum.	  Venezia:	  Peregrino	  Pasquale.	  11.	  
Febr.	  1493/94.	  BMC	  V	  392,	  [CIH	  2234].	  Hiányzik:	  (1–5)10	  lev.	  
1979-‐ben	  ÁKV-‐aukción	  vásároltuk.	  
	  
Inc.	  927	  
BIBLIA.	  Cum	  postillis	  Nicolai	  de	  Lyra	  et	  expositionibus	  Guillelmi	  Britonis	  in	  omnes	  prologos	  S.	  
Hyeronymi	  et	  additionibus	  Pauli	  Burgensis	  replicisque	  Matthiae	  Doering.	  Pars	  I.	  Venezia:	  
[Johann	  Herbort],	  pro	  Johann	  von	  Köln,	  Nicolas	  Jenson	  et	  soc.,	  [31.	  Jul.]	  1481.	  GW	  4286,	  [CIH	  
664].	  	  
1984-‐ben	  magánszemélytől	  vettük.	  
	  

*	  *	  *	  
	  
Zsilka	  János	  régikönyv-‐gyűjteményének	  megvásárlása	  révén	  újabb	  8	  db	  ősnyomtatvány	  került	  a	  
Könyvtár	  tulajdonába:	  
	  
Inc.	  928	  
LEO	  I.	  papa:	  Sermones.	  Ed.	  Johannes	  Andreas.	  Venezia:	  Lucas	  Dominici	  F.,	  Venetus,	  7.	  Aug.	  1482.	  
[CIH	  2047]	  BMC	  V	  281.	  Hiányzik:	  a10	  ívfüzet,	  (xeroxmásolatos	  lapokkal	  pótolták).	  
	  
Inc.	  929	  
BOETHIUS,	  Anicius	  Manlius	  Torquatus	  Severinus:	  Opera.Venezia:	  Johannes	  et	  Gregorius	  de	  
Gregoriis,	  1491–1492.	  [CIH	  702].	  Csak	  az	  1.	  kötet,	  de	  abból	  is	  hiányzik	  az	  A–B6,	  s1,	  s6	  és	  az	  aa1–ll8	  
lev.	  
	  
Inc.	  930	  
HORATIUS	  Flaccus,	  Quintus:	  Opera.	  Comm.	  Ant.	  Mancinellus,	  Acron,	  Porphyrion,	  Ch.	  Landinus.	  
Venezia:	  Philippus	  Pincius	  Mantuanus,	  28.	  Feb.	  1492–1493.	  BMC	  V	  494.	  Teljes.	  
A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel,	  azaz	  magyarországi	  közgyűjteményben	  nincs	  ebből	  a	  kiadásból.	  
	  
Inc.	  931	  
AUGUSTINUS,	  Aurelius:	  Explanatio	  psalmorum.	  Venezia:	  Bernardinus	  Benalius,	  4.	  Aug.	  1493.	  GW	  
2910.	  Teljes.	  
A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel,	  azaz	  magyarországi	  közgyűjteményben	  nincs	  ebből	  a	  kiadásból.	  
	  
Inc.	  932	  
SENECA,	  Lucius	  Annaeus:	  Tragoediae.	  Comm.	  Gellius	  Bernardinus	  Marmita	  et	  Daniel	  Caietanus.	  
Venezia:	  Matteo	  Capcasa	  (di	  Codeca),	  18.	  Jul.	  1493.	  BMC	  V	  484,	  [CIH	  3070].	  A1,	  az	  első	  üres	  lev.	  
hiányzik.	  



	   

	  
Inc.	  933	  
HIERONYMUS,	  (S.):	  Epistolae.	  Pars	  1–3.	  Basel:	  Nicolaus	  Kessler,	  1497.	  BMC	  III	  772,	  [CIH	  1686].	  A	  
fametszetes	  címlap	  hiányzik,	  egyébként	  teljes.	  A	  3.	  rész	  inventáriuma	  nem	  a	  végére,	  hanem	  a	  2.	  
és	  3.	  rész	  közé	  van	  kötve.	  Értékét	  jelentősen	  növeli,	  hogy	  egykorú,	  eredeti,	  kölni	  gótikus	  
bőrkötésben	  van.	  
	  
Inc.	  934	  
TIBULLUS,	  Albius:	  Elegiae.	  Comm.	  Bernardinus	  Cyllenius	  Veronensis.	  –	  CATULLUS,	  Caius	  
Valerius:	  Carmina.	  Comm.	  Antonius	  Parthenius	  Lacisius	  et	  Palladius	  Fuscus.	  –	  PROPERTIUS,	  
Sextus:	  Elegiae.	  Comm.	  Philippus	  Beroaldus.	  Ed.	  Hieronymus	  Avantius.	  Venezia:	  Johannes	  
Tacuinus,	  19.	  Mai.	  1500.	  BMC	  V	  535,	  [CIH	  3329]	  Az	  utolsó	  üres	  lev.	  hiányzik,	  egyébként	  teljes.	  
	  
Inc.	  935	  
SUETONIUS	  Tranquillus,	  Caius:	  Vitae	  XII	  Caesarum.	  Comm.	  Philippus	  Beroaldus	  et	  Marcus	  
Antonius	  Sabellicus.	  Venezia:	  Bartholomaeus	  de	  Zanis,	  28.	  Jul.	  1500.	  BMC	  V	  434,	  [CIH	  3160]	  
Teljes.	  
	  
Inc.	  936	  
JOHANNES	  de	  Lapide:	  Resolutorium	  dubiorum	  circa	  celebrationem	  missarum	  occurentium.	  
[Strassburg:	  Johann	  Grüninger,	  c.	  1498–1500.]	  HC	  9900,	  [CIH	  1934]	  Teljes	  példány.	  
A	  Központi	  Antikváriumtól	  ajándékba	  kaptuk	  2000-‐ben.	  
	  
Inc.	  1019	  
ALMANACH	  auf	  das	  Jahr	  1481.	  [Germ.]	  [Augsburg:	  Johann	  Blaubirer].	  GW	  1348/20.	  Egy	  
oldalasan	  nyomtatott,	  egyleveles	  nyomtatvány	  fele.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  
Belső	  gyarapodásként	  a	  Knauz-‐hagyatékból	  származik.	  
	  
Inc.	  1020	  
FABER	  von	  Budweis,	  Wenzel:	  Almanach	  für	  Leipzig	  auf	  das	  Jahr	  1496.	  [Germ.]	  [Ingolstadt:	  
Johann	  Kachelofen.]	  GW	  9562.	  A	  CIH-‐ben	  nem	  szerepel.	  
Belső	  gyarapodásként	  a	  Knauz-‐hagyatékból	  származik.	  
	  
Inc.	  1021	  
DOMINICUS	  de	  S.	  Geminiano:	  Super	  sexto	  Decretalium.	  Ed.	  Johannes	  Stoll	  et	  Heinrich	  Niffer.	  
Speyer:	  Peter	  Drach,	  [non	  post	  1479].	  GW	  8648.	  A	  CIH-‐ben	  nincs.	  Csak	  38	  lap	  a	  Pars	  II-‐ből.	  
Belső	  gyarapodás	  régi	  szakból;	  a	  Jogt.	  F.	  35	  jelzetű	  könyv	  kötéstáblájából	  kiemelve.	  
	  
Inc.	  1022	  
GRADUALE	  Romanum.	  Ed.	  Franciscus	  de	  Brugis.	  Venezia:	  Johannes	  Emericus,	  pro	  Lucantonio	  
Giunta,	  1499–1500.	  HC	  7844	  [CIH	  1437]	  a8+2,	  b–s8,	  t10,	  v–z8,	  et,	  con,	  rum,	  rum	  rum8	  =	  220	  lev.	  Az	  
első	  kolofónig	  van	  meg.	  
Magánszemélytől	  vásároltuk	  1976-‐ban.	  



	   

	  
*	  *	  *	  

	  
Inc.	  937	  
BONAVENTURA	  S.:	  Opuscula.	  Brescia:	  Bernardinus	  de	  Misintis,	  pro	  Angelo	  Britannico,	  17.	  Dec.	  
1495.	  GW	  4649,	  [CIH	  734].	  Hiányzik:	  i3–6,	  k3–6,	  dd2.	  
Vásárlás,	  Központi	  Antikvárium,	  2002.	  
	  
Ráth	  1536/koll.	  1	  
GIUSTINIANI,	  Bernardo:	  Orationes	  et	  epistolae.	  Venezia:	  Bernardinus	  Benalius,	  [c.	  1492?].	  BMC	  V	  
374,	  [CIH	  1984].	  Teljes	  példány.	  
Belső	  gyarapodás.	  
	  
Ráth	  1536/koll.	  2	  
GIUSTINIANI,	  Bernardo:	  Historia	  de	  origine	  urbis	  Venetiarum.	  Ed.	  Benedictus	  Brognolus.	  Venezia:	  
Bernardinus	  Benalius,	  [non	  ante	  31	  Jan.	  1492/93].	  BMC	  V	  374.	  Teljes	  példány.	  
Belső	  gyarapodás.	  
	  
Kaufmann	  B	  537	  
MOŠEH	  ben	  Ya`aqov	  mi-‐Qûtsî:	  Sefer	  mitsvôt	  gadôl:	  Pars	  1–2.	  [Italia	  (Roma?):	  typogr.	  operis	  
Mōrēh	  nebūkim,	  c.	  1473–1475].	  BMC	  XIII	  10.	  Teljes	  példány.	  
Belső	  gyarapodás.	  


