
A KASSAI SZT. ERZSÉBET SZÉKESEGYHÁZ 
KÖNYVTÁRÁNAK JEGYZÉKE 1604-ből. 

Közli: ILLÉSY JÁNOS. 

A m. kir. országos levéltárban «Neoreg. acta fasc. 1858. 
Nr. 18.» jelzet alatt őriztetik két, német és latin nyelvű összeirás, 
melyeket Belgiojoso János Jakab, a felső-magyarországi részek 
kapitánya titkárjával, Stredele Károlylyal. 1604. január 9-én abból 
az alkalomból készíttetett, a midőn a kassai szt. Erzsébet székes
egyházat a protestánsoktól elvette s az egri káptalannak átadta. 
A terjedelmes és művelődéstörténeti tekintetben igen becses összeirás 
a templom összes kincseit: oltárékességeket, egyházi edényeket, 
papi öltönyöket stb. tartalmazza, legvégén pedig az egyházi könyv
tár jegyzékét. 

Ezen jegyzék a kassai szt. Erzsébet-egyház 1604-dik évi 
könyvtáráról nyújt tájékozást s érdekes adalékul szolgál a hazai 
egyházi könyvtárak XVII. századbeli történetéhez. A jegyzékben 
összesen 160 kézirat és nyomtatvány van felsorolva : hártya- és 
papirkéziratok, incunabulumok és XVI—XVII. századbeli nyomtat
ványok az egyházi irodalom köréből, melyeknek pontos meghatá
rozása a szakférfiak feladatát képezi. 

E jegyzék hiányos szövegét kívánom hű másolatban a jelen 
közleményben itt bemutatni s hiszem, hogy a lajstrom egykori 
készítőjének fogyatékos irodalmi ismereteit könyvészeink szak
képzettsége ki fogja egészíteni. 

A jegyzékben fel van sorolva 20 missale, 10 graduale, 
8 psalterium, antiphonale, 2 lectionale és 1 breviárium, továbbá 
4 lánczos könyv, egy kézirat a kassai domonkosok könyvtárából 
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és számos középkori hártya kézirat, melyekből ma alig egy kettő 
van a kassai székes egyház birtokában. A könyveknek túlnyomó 
része a hitszónoklat, canonjog és lelkipásztorkodás disciplinai köréből 
valók. 

A könyvjegyzékben felsorolt könyvek czimei igy következnek : 

Liber sententiarum d. Bonaventurae. 
Sermones Jacobi de Voragine. 
Tabula Scoti. 
Textus sententiarum in pergamena. 
Scotus in metaph. 
Quadragesimalia duo Joannis Grich. 
Metaph. Aristotelis. 
Libellus fratrum praedicatorum Cassoviensium. 
Libri duo sententiarum Bonaventurae. 
Summa de casibus, cum catena. 
Postula fratris Hugonis cardinalis super Mattheum. 
Quaestiones supra totam philosophiam Joannis doctoris Pari-

siensis. 
Augustinus de civitate Dei. 
Quadragesimale d. Bernhardini. 
Sermones Meffreti pars hiemalis. 
Secunda pars Pantaleonis, cum catena. 
Postula et sermones supra evangélium dominicum. 
Moralia Gregorii papae. 
Prima pars summae Thomae Aquinatis. 
Stellarium coronae beatae virginis. 
Sancti Thomae de mer. matrimonio. 
Liber Gabrielis Zerbi. 
Expositiones Guilielmi supra evangélium. 
Sancti Thomae de Aquina tertia pars. 
Secundum volumen Arist. Antonin. episcopi. 
Sanctus Thomas supra metaph. 
Manuale Bernhardini de Bustis ordinis fr. min. 
Tractatus rationis et conscientiae de sumti pabuli salutiferi 

corporis Christi. 
Secunda pars summae praedicatorum. 
Postula. 
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Rosarium delectorum. 
Sancti Thomae pars una. 
Francisci de Plutea de restitutione usurarum et excommuni-

catione. 
Quaestiones de evangeliis Joannis de Turrecremata. 
Textus decretalium. 
Sermones discipuli de tempore et sanctis. 
Liber de similitudinibus rerum. 
Graduale magnum, in quo aliquot folia in cap. desunt de 

pergamena. 
Aliud eiusdem qualitatis. 
Aliud, non pergamena. 
Aliud. 
Spéculum exemplorum, cum ferrea catena. 
Pisavi registrum summae. 
Confessionale Bartolomei Caini MedioJanensis. 
Nicolai de Lira testamentum vetus. 
Sanctus Gregorius supra Ezechielem. 
D. Thomae de sacr. matrium. 
Postula de festis, cum catena. 
Albertus Magnus de laudibus b. virginis. 
Duo gradualia in pergamena. 
Psalterium in folio. 
Biblia. 
Enarrationes in psalterium. 
Tertium graduale in pergamena. 
Psalterium in pergamena. 
Missale in pergamena, 
Psalterium vespérale in pergamena. 
Psalterium in pergamena. 
Aliud. 
Antiphonarium. 
Missale in pergamena. 
Breviárium in pergamena. 
Postula supe Mattheum 
Planctus ecclesiae cum tabula Gris. 
Petri Dominici. in folio maiori. 
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Prima pars pantheologiae ab A usque Z. ab A. D. L. exclu
sive in folio minori. 

Repertórium Panormitani abbatis, cum ferrea catena in 
folio minori. 

Scotus supra sententias in folio minori. 
Spéculum morale in folio maiori. 
Hortulus reginae in folio minori. 
Postula super evangelia, ex parte una destructa in quarto 

maiori. 
Quadragesimalia fratris Joannis Gricb. 
Meditationes vitae domini Rudolphi Cartusiensis. 
Juris canonici tomus unus in folio magno. 
Thomae Aquinatis pars prima. 
Summae Antonini pars prima Antoninae. 
Pomerii de sanctis sermones. 
Liber incipiens omnis utriusque. 
Sermones discipuli de tempore. 
Textus summular. Pétri Hispani. 
Sermones Joannis Herolt. 
Item Leonhardi de Utino. 
Quodlibeta Sancti Thomae. 
Tertia pars summae Thomae de Aquina. 
Aethicorum (így) summa eiusdem. 
Pomerium Pelbarti de Tömösvar. 
Sermones Leonhardini de sanctis. 
Postula Nicolai de Lira. 
Morális explic. sum. bibl. 
Septemdecim missalia Strigoniensia. 
Tabula fortalitii fidei. 
Commistorium ditiorum. 
Antiphonale. 
Psalterium monachale. 
Liliator. 
Sermones de sanctis. 
Margarita poetarum. 
Summa concionis sancti Thomae. 
Abas super sacramenta. 
Psalterium. 
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Sermones de tempore. 
Regula sororum de poenitentia. 
Psalterium parvum. 
Duo gradualia. 
Antiphonale imperfectum. 
Institutiones. 
De vita et honore clericorum. 
Summula confessionis. 
Summa Galensis. 
(Spéculum doctrinale 
Quart. Guillel. de sententiis. 
Supplementum. 
Digestum novum. 
Secunda pars speculi histor. 
Concordantia fratris Conradi. 
Duo gradualia magna in choro superius (?) inventa. 
Planctus Ecclesiae. 
Prima pars panteologiae. 
Repertórium Panormitani, 
Scotus supra sententias. 
Spéculum morale. 
Hortulus reginae. 
Postula super evangelia 
Quadragesimalia Joannis Grich. 
Meditationes vitae domini. 
Juris canonici thomus unus. 
Thomae de Aquina prima pars.)* 
Scotus supra primant sententiam. 
Sermones de tempore et sanctis 
Idem. 
Scrutinium seripturarum. 
Secunda pars Antonini. 
Petrus Bercarius. 
Tabula supra summám Antonini. 
Biblia. 

* Az itt berekesztett könyvczímeket az iró később keresztülhúzta, talán 
mert a «Planctus Ecclesiae »-tői kezdve már egyszer bevette a jegyzékbe. 
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. . . . B. Hier, et August. 
Alexander de . . . . 
S. Bonaventura supra quartum lib. sent. 
Hugó de claustro animae. 
Abas super primam. 
Sermones Ruberti. 
Prima pars summae praedicantium. 
Expositiones super evang. 
Po meri um seraionum de sanctis. 
Lectionale de tempore. 
Homilia Heumonis. 
Utraque pars pomerii de sanctis. 
Bonaventura in arcana sent. 
Hortuli reginae pars hyemalis. 
Lectionale de sanctis. 
Isidori ethymologia. 
Gonciones de sanctis. 
Prima pars speculi historici magistri Vincentii. 
Sermon, quadragesimale Pomerium. 
Sermones praedicatorum. 
Britonis vocabularium. 
Sermones quadragesimales. 
Aliud quadragesimale. 
Corona beatae virginis. 
Preceptorium Joannis Nicolae. 




