
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM SZÉCHÉNYI ORSZ. 
KÖNYVTÁRÁBAN LEVŐ ALDINÁK LEÍRÓ JEGYZÉKE. 

D R . GULYÁS PÁLTÓL. 

(Második közlemény, egy szövegképpel.) 

149S. 
9. Iulii Firmiei astronomicorum libri octo etc. Venetiis, 1499. 
la Iulii Firmiei Aftronomicorum libri octo integri, & emen || 

dati, ex Scythis oris ad nos nuper állati. || Marci Manilii aftro
nomicorum libri quinque. |j Arati Phsenomena Germanico Caefare 
interprète cum com- |j mentariis & imaginibus. || Arati eiufdem 
phsenomenon fragmentum Marco. T. C. interprète. || Arati eiufdem 
Phsenomena Ruffo Fefto Auienio praraphrafte. || Arati eiufdem 
Phsenomena grsece || Theonis commentaria copiofiffima in Arati 
Phseno- || mena grsece. || Procli Diadochi Sphsera grsece | Procli 
eiufdem Sphsera, Thoma Linacro Britanno interprète. lb 1. Aldus 
Manutius Romanus Guido Pheretrio || Vrbini Duci. S. P. D. || 
Operse pretiü mihi uï' Guide Plieretri Dux ill. ut qusecüq; uolüina 
for j| mis stb. 2a (*ii jelzésű) 1. Pefeennius Franciscus niger, Venetus, 
doctor. Illuftriífimo || Principi, ampliffimoque Ponlifici Cardinali, |j 
Hippolyto Eftéfi, uirtutis utriufq; || officiofiffimo Mecœna- || ti fœli-
citatem. || * || (m) Iratur curiofa pofteritas Hippolyte Eftêfis, 
Chriftianse religiöis || stb. 4a 1. Iulii Firmiei Materni Iunioris 
Siculi uiri confularis, ad Mauor | tium Lollianum mathefeos libro-
rum octo generalis elenchos. 6b 1. alulról a 11-ik sor: Duodecim 
Signa Zodiaci. 7a 1. (a jelzetű): IVLII FIRMICI MATERNI IVNIO-
RIS SICVLI || V. C. MATHESEOS LIBER PRIMVS AD MA || 
VORTIVM LOLLIANVM. PRAEFATIO. || (o) LIM TIBI HOS 
LIBELLOS, MA- || uorti stb. 184a 1. első kolofon: Venetiis in 
sedibus Aldi Romani menfe Iunio. M. ID. || privilégium és regiszter. 
184b 1 üres. 185a (A jelzésű) 1.: MARCI MANILII ASTRONOMI-
CON || AD CAESAREM AVGVSTVM || LIBER PRIMVS. | (c) Ar
mine diuinas artis, & con- || fcia fati || stb. 375a - b 1. Regiszter. 
376a 1. Kolofon: Venetiis cura, & diligentia Aldi Ro. Meníe 
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octob. || M. ID. Cui conceffum eft ab 111. S. V. ne hos || quoq; 
libros alii cuiquam impune for- !| mis excudere liceat. 376b 1. üres. 

2-r. Lapnagyság 21X31-8 cm.,1 illetve 19'9 X 28'5 cm.2 

ívek jelzése: *iu, a—hVi, aa—xx, A—T. Lapok száma 3 376 szá
mozatlan levél (752 oldal). Szöveg ciceró nagyságú antiqua betűk
kel van nyomtatva, nagybetűs oldalczímekkel és őrjelekkel Sorok 
átlagos száma oldalankint: 39. Az inicziálék kis betűkkel vannak 
előre jelezve s számukra 3—10 sor magas tér hagyatott. Geo
metriai ábrákkal s az asztronómiai jelvények fametszetű képeivel. 

Két,egymást részben kiegészítő csonka példány; mindkettő Jan-
Jcovich Miklós gyűjteményéből. Az egyik puha pergamen-kötésű pél
dány az a—Nitt íveket tartalmazza (1—308 levél). Könyvtári jegye: 
Inc. c. a 731. A másik pergamenbe fűzve a x ívet, vagyis a 369—376. 
leveleket, foglalja magában; könyvtári jegye: Inc. c. a. 729.4 

1501. 
10. Juvenalis et Persius Satirae. Veneliis, 1501. 
la 1. (számozatlan; czímlap): IVVENALIS. || PERSIVS. || 

[Nyomtatójegy]. 5 lb 1. ALDVSSCIPIONI CARTE || ROMACHO SVO. 
S. || I. Iuuenalis, & A. Perfy Satyras, ut commodius || stb. 2a (2-vel 
számozott s A2 jegyű) 1. IVNIÏ IVVENALIS AQVINA|| TIS SATYRA 
PRIMA. || s EMPER EGO AVDITOR || stb. 66a I. (kolofon); VENE-
TIIS IN AEDIßUS ALDI, | ET ANDREÁÉ SOCERI. || 

65a (helyesen 67.) 1. AVLI FLACCI PERSII IN || SATYRAS 
PROLÓGUS. 1 n EG FONTE labra.prolui cabaüino, || stb. 76a (helye
sen 78.) 1. (kolofon): VENETIIS IN AEDIBVS ALDI, ET || 
ANDREÁÉ SOCERI. MENSE || AVGVSTO M. D. I. ||. 

8-r. Lapnagyság 16 X 10 cm. A—b2 ív. 78 levél. A czímfelira-
tok, kolofonok és a verssorok kezdőbetűi antiqua nagybetűkkel szed-
vék, a többi szöveg szedése cursiv. Az egyes költemények kezdőbetű
jének 3—6 sornyi üres hely van hagyva s kisbetűvel előnyomatva. 

1 Inc. c. a. 731. jelzésű példánynál. 
a Inc. c. a. 729. jelzésű példánynál. 
8 Renouard szerint. Id. m. 27. 1. 
* Horváth-nál (id. m. 140. 1.) Inc. c. a. 731a. jelzettel szerepel. 
B Renouard szerint (id. m.) a nyomtatójegygyei ellátott példány későbbi 

utánnyomat. Ezt nemcsak a nyomtatójegy nélküli példányok igazolják, de az 
is, hogy az impressumban Aldus násza is szerepel, holott a czégjelzés ily 
alakja 1508. előtt nem fordul elő. 
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sorok átlagos száma oldalankint 30. Az éló'czímek öregbetükkel 
vannak szedve. A lapszámozás 2-től 66-ig rendesen halad; azontúl 
ily sorrendben 65. (h. 67-) 68. 70. 69. 72. 71. 74 73. 74. 75. 76. 

Példányunk a czédula katalógus tanúsága szerint a Jan-
Jcovich könyvtárból került gyűjteményünkbe; kötése erősen ron
gált, XVI. századi vaknyomású borjubőr, szépmetszetű duczokkal. 
A Persiust tartalmazó részben egykorú latin bejegyzésekkel. Könyv
tári jegye: A. lat. 997. 

1501. 
11. Georgii Vallae Piacentini viri clariss. de expetendis et 

fugiendis rebus opus etc. Venetiis, 1501. 
I. köt. la 1. GEORGII VALLAE PLACENTINI VIRI CLA- || 

RISS. DE EXPETENDIS, ET FVGIENDIS REBVS OPVS, IN QVO 
HAEC || GONTINENTVR. || De Arithmetica libri. iii. ubi quEedam 
a Boetio prsetermiffa traetantur. || De Musica libri v. fed primo 
de inuentione, & commoditate eius. || De Geometria libri. vi. in 
quibus elementorum Euclidis difficultates fere || exponuntur, ubi 
etiâ de Mechanicis fpiritalibus, Catoptricis, ae Opticis, de(j|| quadrato 
circuli habetur tractatús. || De tota Aftrologia libri. iiii. in qua 
fabrica, ufusq, aftrolabi exaratur, & quse fi- || gnorum in exhibendis 
medicaminibus fit habenda obferuatio. || De Phyfiologia libri. iiii. ubi 
& Metaphyfices ĉ dá lectu <| dignifs. utiliffimaój. || De Medicina libri. 
vii. ubi de fimplicium natura per ordinem litterarum.||Problematum 
liber unus. || De Grammatica libri. iiii. || De Dialectica libri. iii. || 
De Poetica liber unus. j| De Rhetorica libri. ii. || De Morali Philo-
sophia liber unus. || De Oeconomia, fiue adminiftratione domus 
libri. iii. in quibus de Architecte || ra; req, ruftica fuus eft locus. || 
Politicon unicum uolumen, ubi de iure ciuili, ac pontificio primum, 
Mox de le || gibus in uniuerfum, Inde de re militare agitur. || De 
Corporis commodis, & incommodis libri. iii. quorum primus totus 
de ani- | ma, Secüdus de corpore, Tertius uero de urinis ex 
Hippocrate, ac Paulo segi- || neta, deq, Galeni qutestionibus in 
Hippocratem. | De Rebus externis liber unus, ac ultimus, ubi de 
Gloria, Amplitudine, & cœte- || ris huiufmodi. || Hsec fummatim, 
fed infunt, & alia plurima, quse legedo licet cognofcere. || lb L 
üres. 2a (#ii jelzésű) 1. TABVLA EORVM QVAE IN OPERE GON
TINENTVR. || következik az index kéthasábosan nyomatva. 14b 1. 
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IOANNES PETRVS VÁLLA, ILLVSTRI VIGLEBANI COMITI, || 
PRINCIPI'QVE EXCELLENTISSIMO JOANNI JACO- || BO TRI-
VVLTIO SAL. D. AETERNAM. || (e) XPETENDORVM, AG FVGIEN-
DORVM PATRIS LIBROS ILLVSTRIS PRINCEPS JOANNES 
JACO || be Triuulü stb. 15a (a jelzésű) 1. GEORGII VALLAE 
PLACENTINI EXPETENDORVM, AC FVGIEN- || DORVM, QüOD 
EXTRVEBAT VOLVMEN PRIMVM. PRIMAE HEB- || DOMADIS 
LIBER PRIMVS. QVAE EXPETENDORVM, AC FVGIENDORVM 
VIS, NATVRAQVE SIT || (c) VNCTA COMPREHENDENS SOLVS 
RE IPSA INFI- || nitus Deus, stb. 

II. kötet. 1» (A jelzésű) 1. GEORGII VALLAE PLACENTINI 
EXPETENDORVM, AC FVGIENDORVM. | QVOD STRVEBAT 
VOLVMEN VIGESIMVMQVARTVM, ET MEDICINÁÉ || PRIMVM. 
QVOMODO INVENTA MEDICINA ET IN QVOT PARTES SIT |j 
DISTRIBVTA. QVARTAE HEBDOMADIS TERTIUM. Caput pri-
mum. || (m) Edicinam Ariítoteles in libro quœftionum naturalium% 

cuius index eft de ani || malium stb. 315a I. kolofon: VENET1IS 
IN AEDIBVS ALDI ROMA- j| NI, IMPENSA, AC STVDIO JOAN- || 
NIS PETRI VALLAE FILII Pl- || ENTISS. MENSE DECEM- |j 
BRI. M. D. I. H Caulum eft, ne quis Decennio in Do- || minio ILL. 
S. V. Librum hune || impune excudat formis, || alibi ue excufum, |j 
uendat. || 215b 1. REGISTRVM TOTIVS OPERIS. 216b 1. üres. 

Nagy 2-r. Lapnagyság: 26*8 X 39-7 cm. ívek jelzése az első 
kötetben: *, X • m\ a—z, aa—ppiii; a másodikban A—Z, AA—TTiii. 
Lapok száma: az első kötetben 312, a másodikban 308, összesen 
620 számozatlan levél (1240 oldal). A sorok átlagos száma olda-
lankint 55. Az élő oldalezímek és a könyvek feliratai öregbetükkel, 
a szöveg ciceró-nagyságú antiquával van szedve, mig az ajánló
levél olaszos typusú. Az iniczialék számára az egyes fejezetek 
élén 2—3 sor magas térség hagyatott, míg az egyes munkák 
első kikezdésénél 10—12 sor magas az üres tér, Őrjelek a signait 
lapok verzóján és az ívek utolsó (16-ik) oldalán láthatók. A szö
vegben geometriai ábrák is vannak. 

Ezen tartalmilag nem sokat érő munka a korai Aldinák 
egyik legszebb terméke, mely a JanJcovich-íéle gyűjteményből 
kifogástalan példányban van meg a M. N. Múzeum könyvtárában, 
egyszerű, XVIII. századi bőrkötésben, melynek háta maroquin, 
táblaborítéka selejtes juhbőr. Könyvtári jegye: Yar. 149. 
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153 

12. [Poetse Christiani veteres. Kol. IL] » 
la 1. QVAE HOC LIBRO CONTINENTVR. || Sedulii mirabi-

lium diuinorü libri quatuor carminé heroico. | Eiufdem Elégia, in 
qua finis pentametri eft fimilis principo he j| xametri. || Eiufdë 
hymnus de Chrifto ab incarnatione, uít§ ad afcëfionë. || Juuenci 
de Euangelica hiftoria libri quatuor. || Aratoris Cardinalis hiftorige 
Apoftolicse libri duo. || Probsc Falconise cêto ex Vergilio de nouo 
& ueteri teftamëto I! Homero-
centra, hoc eft centones ex Hő
mérő graeee cum inter* || preta-
tione latina. Opufculum ad 
Annütiationem beatiss. Virginis 
grsece cum |j latino in medio 
quaternionum omnium. |[ Lactan-
tii Firmiani de Refurrectione Elé
gia. || Eiufdem de paffione Do-
mini carminé heroico. || Cypria-
nus de ligno Crucis uerfu He
roico. || Tipherni deprecatoria ad 
Virginem Elégia. || Oratio ad ean-
dem uerfu heroico. || Sancti Da-
mafi de laudibus Pauli Apoftoli 
uersus hexametri. || Elégia ín Hie-
rufalem. || Ode in natali die Saluatoris. || In die palmarum. || De 
paffione Domini. || Ad Chriftum ut perdat Turcas. || Epigramma ad 
beatiss. Virginem. || Vita. S. Martini epifcopi a Seuero Sulpitio prosa 
oratione. || De miraculis S. Martini Dialógus, ab eodem. jj De trala-
tione S. Martini ab eodem. || Vita. S. Nicolai e grseco in latinum 
a Leonardo Juftiniano pa= || tritio Veneto. || — lb 1. Aldus Manutius 
Ro. Danieli clario Parmenfi in űrbe || Rhacufa bonas literas publice 
profitenti. S. P. D. || Ghriftianos poeías iam annum in thermis 
noftris excufos tan; || dem stb. . . . Ven. |j Mense Junio. MDII. j| — 
2a (2 jelzésű) 1. IVVENCI VITA A DIVO HIERONYMO IN || LIBRO 
De VIRIS ILLVSTRIBVS. || (i) Vuencus nobiliffimi.generis Hifpanus, 

4. ábra. 
Aldus legrégibb nyomtatójegye. 

1 Renouard i. m. I. k. M 1. 
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presbyter qua- j| tuor stb. 8-ik sor: Aratoris Vita ex uariis accepta 
libris ab Aldo Ro. |j ubi etiam de Sedulio pauca qusedam dicuntur. |[ 
(a) Rator Säctse Románam Ecclefise íubdiaconus Cardina- || lis stb. 
2b 1. 27 sor: VITA SEVERI SVLPITII A || GENNADIO || (0 Euerus 
prefbyter cognomento Sulpitius, Aquitanicse j] stb. 3a (3 jelzésű) 1. 
15-ik sor: VITA PROBAE MVLIERIS || ROMÁNAE. || (p) Roba mulier 
Romana Adelphi cuiufdam procöfulis j| stb. 4a (4 jelzésű) 1. Domino 
fancto, ac Venerabili patri Macedonio j| presbytero Sedulius in 
Chrifto Salutem. || (p) Rius, quam me Venerabilis páter operis noftri 
deeurfo || stb. 6a 1. ERRATA IN SEDVLIO, QVAE ALIGVIVS || 
MOMENTI VISA SVNT. 6b 1. ERRATA IN IVVENCO VISA 
ALICVIV || MOMENTI. 7a 1. ERRATA IN ARATORÉ, QVAE ALI- || 
CVIVS MOMENTI VISA SVNT. 7b és 8a 1. (Az őrjelek mutatója) 
8b 1. [Nyomdász jelvény] » (l. a 4. ábrát.) 9a (a jelzésű) 1. COELI 
SEDVLIÍ PRESBYTERI MIRABI || LIVM DIVINORVM LI || BER 
PRIMVS. H (c) Vm fua gentiles ftudeant figmenta || poetae j] stb. 
146a 1. Kolofon: Venetiis apud Aldum. MDI. menfe || Januario. 
146b 1. üres. 147a (A. jelzésű) 1. EPISTOLA SEVERI SVLPICII 
AD DE || SIDERIVM DE LIBELLO VITAE || SANCTI MARTINI. |[ 
Seuerus Defiderio fratri cariffimo falutem. Ego quidem || stb. 
294a 1. FINIS. 294b 1. üres. 

4-r. Lapnagyság: 15-4 X 21*5 cm. ívek jelzése: egy quaternio 
1—4 jelzéssel, továbbá a—k, aa—hh, H—k, aaaa-—eeee és aa—Sí. 
Lapok száma: 294 számozatlan levél (588 oldal). Antiqua betűkkel 
nyomtatott szöveg, öregbetűs élő oldalczímekkel s az ívek utolsó 
(16-ik) oldalán őrjelekkel. Sorok átlagos száma oldalankint 37. 
A kis betűvel előnyomatott inicziálék számára 3—6 sornyi köz 
hagyatott üresen. 

Jól konzervált példánya ennek a Renonard szerint igen ritka 
műnek, mely tulajdonképen második kötete egy 1501-ben meg
indult kétkötetes vállalatnak, mely a keresztény latin írókat ölelte 
fel. Példányunk egykorú fatáblás kötésben maradt fenn, melyet a 
csinosan préselt fehér disznóbőr csak félig borít ; hátsó tábladeszká
jából a csupasz rész újonnan egészíttetett ki; az elülső táblára 
ragasztott papírlapon a könyv tartalma ekként van megjelölve: 
SEDVL1VS IVVEN || CVS ARATOR ALIAQ. || A czímlap valamint a 

1 Renouard szerint (I. m. I. k. 88 1.) első ízben itt alkalmazva. 
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könyv elé fűzött üres lapok elsejének felső szélén e XVI. századi be
jegyzés látható: Magistri Georgij Rantzenperger. Könvvtári jegye: 
Patr. 431. 

1502. 
13. Stephanus de urbibus. Venetiis, 1502. 
l a 1. STEFANOS IIEPI nOAEQN. || STEPHANVS DE VR-

BIBVS. [j lb 1. Aldus Ro. Salutem dicit Joanni Taberio Brixienfi. jj 
Quantü uoluptatis ceperim Taberi, cü ï ifta űrbe Populofiííimar 

nobiliss, (| || stb. 2a 1. I. hasáb: STH$ANOï BTZANÏIOÏ IIEPI || 
IIOAEQN KAI AIIMQN. || Tó ak'^a jiet« TOÚ ßyjTa. J| (ci)ßai, TÍÓXIQ 

©Ü>X».XYJ, à%6 eùô-siccç || stb. 80a 1. II. hasáb. Az impresszum : Venetiis 
apud Aldum Romanum menfe || Ianuario. M. DIL & cum Priui-
legio || ut in aliis. 80b 1. üres. 

2-r, Lapnagyság: 202 X 19*8 em. Ivek jelzése: A A—AL. Lapok 
száma 80 ( = 160 oldal). A kéthasábosan nyomatott görög szöveg, 
sorszáma hasábonként 55. Az első fejezet előnyomatott kezdő
betűje számára 5 sormagas ür hagyva. Őrjelek minden szignált lap 
verzóján láthatók. 

Példányunk teljesen kifogástalan, jó karban van tartva. 
A hasábok, valamint tizenkint a sorok tintával vannak megszá
mozva. Czímlapján e bejegyzés olvasható: L. Kulenka m. p. 1768. 
A Múzeumba Jankovich Miklós gyűjteményével került, kinek saját
kezű aláírása ott van a XVIII. századi félbőrkötés hátsó táblájá
nak belsején. Könyvtári jegye: A. gr . 459. 

1502. 
14. Lucanus de bello eivili. Venetiis, 1502. 
l a (számozatlan; czímlap) 1. LVCANVS. || lb 1. Aldus Ro. 

Marco Antonio Mauroceno Veneto, || <& Equiti clariss. S. P. D. || 
Omnes Ubros, qui industria nostra excusi exeût || stb. 2a (aii 
jelzésű) 1. M. ANNEI LVCANI CIVILIS BELLI || LIBER PRI-
MVS. || (b) Ella per emathios plusquam ciui || lia campos, stb» 
137b (s jelzésű) 1. 21. s. SVPLITII CARMINA VELVT SYPERIO- || 
RIBVS ANNEGTENDA. || Erexit mentem trepidi tam fortis imago, |] 
stb. 138a (sii jelzésű) 1. 7. s. M. ANNEI LVCANI VITA EX 
CLA || RISSIMIS AVTHOR1BVS. || (a) Nneus Seneca è Corduba 
Bethicae Hifpa- \\ niae stb. 140a 1. kolofon. VENETIIS APUD 
ALDVM MENSE || APRILI. M. D. II. 



156 A M. N. Múzeum Könyvtárában levő Aldinák leíró jegyzéke 

8-r. Lapnagyság: 9*1 X 14*9 cm. Ivjelzés: a—s. 140 számo
zatlan levél (280 old.). Czímfeliratok, kolofon latin nagy betűkkel, 
a többi szöveg kurzívval van szedve. Kezdőbetűk számára hely van 
hagyva, előnyomatott apró betűvel. A sorok száma laponként 30. 
A lapok élén czímfeliratok, az ívek utolsó lapján kusztoszok láthatók. 

A Jankovich gyűjteményből származó példányunk kötése 
görgetővel préselt, disznóbőr, előlapján M. S. G. betűkkel és 1586 
számmal. Bejegyzések a czímlapon; hozzákötve 43 levél sűrű XVI. 
századi latin kézirati szöveggel. Könyvtári jegye A. lat. 1930. 

1502. 

15. Sophoelis tragédiáé septem cum commentariis. Venetiis, 
1502. 

la L SO^OKAEOÏE TPArQAIAI EQTA |jMET EBHrHEEÖN. || 
SOPHOCLIS TRAGAEDIAE SEPTEM || CVM COMMENTARIIS. |j 
Tcc xfov -pa-((|)§tÄv óvo'fxaxa. jj Tragœdiarum nomina. |j aïa; naaxifo-
<pópoc. Aiax fiageílifer. jj YjXéxxpa. Electra. || àoiTzoQ xópawoc Oedipus 
tyrannus. || àvxffdvT]. |j Antigoné. |j OIBÍTIOÜ; hú. xo\o)vip. Oedipus 
colonêus. || Tpayíviau Trachinice. j| cp'.XoxxyjxYjç. Fhiloctetes. || lb 1. 
ALD. RO. IOANNI LASCARI VIRO || PRAECLARO, AC DO- || 
CTISS. S. D. (s) EDENTIB. nóbis his brumce frigorib. in he || micyclo 
stb. 2a 1. EitiTpajjLjioxa sic SofoxXéa. 2b 1. nPOOEEIS AIANTOS MA 
STirOOOPOT. Tó Spajjta xyjc xpcoixyjc; eaxi %^a^\i.azúa^ íoaTcep oí |j 
stb. 4a 1. SOOOKAEOYS AIAS j| MAETirOfcO || POS. || (à) Et 
u.èv eb Trat Aápxiou BéSop | xáae stb. 195b lapon az impressum: Vene
tiis Aldi Romani Academia menfe Augu- || fto. MDII. 196a 1. 
üres; 196b 1. [nyomdászjvény.] 

8-r. Lapnagyság: 9-6 X 14*5 cm. ívek jelzése a—w, acc—ßß. 
Lapok száma 296 számozatlan levél (592 oldal). Sorok átlagos 
száma oldalonként 30. Az élő oldalczímek öregbetükkel, a latin 
ajánlólevél olasz típusokkal van szedve. A kis betűvel előnyoma
tott inicziálék számára 2—5 sor magas űr hagyatott. Őrjellel az 
összes szignált lapok verzóján, továbbá minden ív 16-ik oldalán 
találkozunk. 

Jól konzervált példány XVIII. századi aranyozott s erezett 
borjúbőrkötésben a JanhovicJi-íéle gyűjteményből. Könyvtári 
jegye: A. gr. 2994. 



1502. 

16. Valerii Maximi dictorvm et factorvm memorabilivm libri 
no vem. Venetiis, 1502. 

la 1.1 VALERII MAX. LIBRORVM || NOVEM CAPITA. |f 
CAPITA PR1MI LIBRI. || De cuttu deornm. Cap. I. || stb. 2a (AU 
jelzésű) 1. VALERII MAXIMI FACTORVM, AC |[ DICTORVM 
MEMORABILIVM | LIBER PRIMVS AD TIBERI- || VM CAE-
SAREM. I PROLOGVS. | (n)RBIS ROMA(E, E)X TERA* || rum 
stb.2 215a 1. kolofon : VENETIIS IN AEDIB. ALDI || ROMANI. 
OCTOBRI || MENSE. M. D. II. || Cautum eft nequis ab hinc 
deeennium nouem ho/ce | Valéry lïbros impune typis queat 
excudere in Do- || minio Mu. 8. V. [Nyomdászjelvény.] 215b 1. üres. 

8-r. Lapnagyság: 9'6 X 15"5 cm. ívek jelzése: A—Z, aa—ce. 
Lapok száma, az első elveszett lapot nem tekintve: 215 levél 
(430 oldal), valamennyi számozatlan. A szövegsorok száma olda-
lankint átlag: 30. A szöveg olasz típussal, a fejezetfelírások és élö 
oldalczímek latin majuszkulákkal vannak szedve. Őrjel minden ív 
16-ik oldalán található. A kis betűkkel előnyomatott inicziálék 
számára 4—6 sor magas tér hagyatott üresen. 

Példányunknak szurágta borjubőrkötése a XVIII. századból 
való. Maga a nyomtatvány sem maradt fenn valami fényes álla
potban; nemcsak az első lap hiányzik belőle, hanem a többiek 
nagy része piszkos, szélein újból kiegészített s az elsőket a szú 
is keresztül-kasul rágta. A könyv elé kötött lap följegyzése szerint 
Horváth Antal ajándékozta e könyvet a M. Nemzeti Múzeumnak 
1871 április 13-án. Könyvtári jegye: A. lat. 2922. 

1502. 
17. [Pablii Ovidii Nasonis Heroidum Epistolœ. Avli Sabini 

Epistolse trés. P. O. N. Elegiarom Libri trés. De Arte amandi. Libri 
trés. De remedivamoris. Libri duo. In Ibin. liber unus. Ad Liviam 
epistola de morte Drvsi. De Nvce. De Medicamine faciei.]3 

1 A czímlap hiányozván, ez tulajdonképen a második lap, melynek 
Aii-vel kellett volna jelöltetnie, de a jelölés elmaradt, az utánna következő 
lap szignuma Aiii. 

2 A zárjelbe tett rész szúnyomok folytán olvashatatlan. 
s Renouard id. m. I. köt. 58. 1. nyomán. 
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la I. (aav.i jelöléssel) VLYSSÍ. |j lam feges eft abi Troia fuit 
refecandaá falcé || stb.1 200a 1. kolofon: VENET1IS IN AEDIBVS 
ALDI If ROMANI, MENSE DE || CEMBRI. M. DU. 200b és 201 1. üres. 

8-r. Lapnagyság: 9*4 X 14-9 cm. ívek jelzése : aaiii—zz, 
AA—GC. Lapok száma 201 számozatlan levél (402 oldal). A szö
veg olasz típussal, az élő oldalczímek, felírások öregbetükkel szed-
vék. A kis betűvel előnyomatott inicziálék számára két sornyi űr 
van hagyva. Sorok átlagos száma oldalankint: 30. Őrjelek csupán 
minden ív utolsó (16-ik) oldalán láthatók. 

Bőrhátú papirkötésbe kötött hiányos példány. Renouard leírá
sával 2 összevetve kiderül, hogy a hiányzó két lap (aai és aaii) a 
czímlapot, Áldus-nak Marino Sanuto-hoz intézett rövid előszavát s 
az első heroida 52 sorát tartalmazza. Példányunk elülső táblájának 
bélésére ez a följegyzés van rávezetve: B(iblio)thecae Na(ü)onali 
Pestien || si donat Sam. Kováts mpr. j| Paftor Eccl. Ref. Csahvári 
II 13-ii Mártii 1814. || Könyvtári jegye: A. lat . 2172. 

1502. 
18. Georgii Gemisti, qui et Pletho dicitur, ex Diodori et Plutarchi 

historiis de iis, quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, per 
«apita tractatio etc. 

l a 1. Tecop̂ iou YS[JUOTOŰ xoü xai TCXTJ&CDVOC;, SX xíbv AtoBobpou, 
yai nXoutápyou, xspt tcov [xsta j| TTJV SV |j.avuveía {i-dy-qv, év xscpa-
Xaioiç <$».<XXYJC{HÇ. jj HpwStavoù r/jç \xexd Mápxov ßaailsiac íoTopi&v ßißXia 
OXTÜ). Jj SyóXta xakaid, xat CÜVOTI-UXGC èç őXov xov OOUXÛ ÍSYJV, COV 
(̂«pic; OÍJX eu^óvstoc ó ^üf || fpacpeuc. |! Georgii Gemifti, qui & 

Pletho dicitur, ex Diodori & Plutarchi hiftoriis de iis, || quae 
poft pugnam ad Mantineam gefta funt, per capita tractatio. || 
Herodiani a Marci principatu hiftoriaji- libri octo, quos Angelus 
Politianus ele- || gantifTime latinos fecit. | Enarratiunculse antiquœ, 
& perbreues in totum Thucydidem, fine quibus autor | intellectu est 
quam difficillimus. || [Nyomdászjelvény.] lb 1. FRANCISCVS ASVLA-
NVS || LECTORI S. || (E)T fi omnia, quae ab Aldo fororio noftro facta 
funt, & optimo c || stb. 2a 1. (r^i jelzéssel) rEQPHOY TEMISTOY 
TOY KAI IÏAH8QN02 EK TQN AIOAQPOY, ] KAI IIAOYÏAPXOY. 

1 Pénelopé Ulyssi az. heroida 53-ik sora. 
3 Id. m. id. h. 

file:///xexd
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ÏIEPITQNMETA THN EN MANTI-1| NEIA MAXHN, EN KE$AAAI-
012 AIAAH^IS. || BIBAION IIPQTON. || uExd xvjv ev |xavxivsía [xáŷ v, 
év ft STca|X£iv(ovBa<; ó Q-t]$cùoz ßoiauap^wv || xe, stb. 12bl. üres. 13al. (t jel
zéssel) HPQAIANOT THE MEÏA MAPKON BASIAEIAS, || BIBAION. | 
IIPQTON. || ól TcXsíaxot xóóv icepi aufxojxtSyjv íaxopíac áoyolTjdévxíov, évúuv 
xè TtáXat -ye || -(ovóxojv, stb. 49a 1. (£ jelzéssel) SXOAIA IIAAAIA, KAI 
BTNOnTIKA ES OAON TON OOYKÏAIAIIN, || QN XQPIS OYK 
EÏSÏNETOS O 3TrrPA<DET£. || EIS ÏO nPÜTON. || frOuxrâifo|<; 
àfryjvatoç. TTCXVXWÇ uijxvrjxa'. xoű oixeíou ovoixaxoc xaxapyàç, || stb. 108a 1. 
Kolofon: Venetiis in Aldi Neacademia menfe octobri M. D. III. 
108b 1. [Nyomtatójegy.] 

2-r. Lapnagyság 21-3 X 316 cm. ívjelzés >j--çiiL Összesen 
108 számozatlan levél v. i. 216 oldal. A lapok felírással és részben 
ó'rjelekkel vannak ellátva. A sorok átlagos száma oldalankint 55. 
Az előnyomott kezdőbetűk részére 6 sor magas űr hagyatott. 
Jelen munka tulajdonképen nem egyéb, mint egy Xenophon mű
veivel kezdődő ugyanez évi kiadványnak megcsonkított s új 
czímlappal ellátott példánya, melyhez az előszót Asulanus Fr. 
— Benouard gyanítása szerint1 — 1527-ben írhatta, tehát két 
évvel a teljesebb Xenophon kiadása után, a mikor a régi töredé
kes kiadás már nem volt többé használható. 

A könyvtáralapító Széchényi Ferencz gyűjteményéből való 
példány kitűnő karban van tartva s egykorú préselt disznó
bőrkötése teljesen kifogástalan. Gzímlapján e bejegyzés olvasható: 
Ex bibi. I. A. Reinachii 1815. Könyvtári jegye: A. gr. 9. 

1505. 
19. Vita et Fabellae Aesopi cum interpretatione latina etc. 1503. 
la 1. Habentur hoc uolumine haec, uidelieet. || Vita & Fabelte 

Aefopi cum interpretatione latina, ita tarnen ut feparari a || grseco 
pofsit pro unius cuiuf(| arbitrio. quibus traducendis multum || certe 
elaborauimus. nam quae ante tralata habebantur, infida admodű |j 
erant, quod facillimum érit conferenti eognofcere. || Gabrise fabel-
lse trés & quadraginía ex trimetris iambis, praeter ultimam || ex 
Scazonte, cum latina interpretatiöe. Quas idcirco bis curauimus 
in || formädas, quia priores, ubi latinum a grseco feiungi poteft, 

1 Id. m. 1. 65 1. 
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admodum || quam incorrecte excufse fuerunt exempli culpa, quare 
nacti emenda- || tum exemplum, opérée pretium uifum eft iterum 
excudendas curare, ut | ex fecundis prima queant corrigi. |[ Phur-
nutus feu, ut alii, Curnutus de natura deorum. || Palsephatus de 
non credendis hiftoriis. |j Heraclides Ponticus de Allegoriis apud 
Homerum. || Ori Apollinis Niliaci hieroglyphica. | Collectio pro-
uerbiorum Tarrhsei, & Didymi, item eorum, quae apud Su- || dam, 
alios'($ habentur per ordinem literarum. || Ex Aphthonii exercita-
mentis de fabula. Tum de formicis, & cicadis grse ]| ce & latine. |[ 
De Fabula ex imaginibus Philoftrati grseee, & latine. || Ex Hermo-
genis exercitamentis de fabula Prifciano interprète. j| Apologus 
Aefopi de Cafsita apud Gellium. j| [Nyomdászjelvény.] l b 1. Ex xiov 
dcpö-ovíoo aocptaxoû TtpoYU|xvao|xát(ov. || 0 [Jt-uS-oç TCOITJX&V ;ièv zpoyjXdc, 
YeifÉvTjTat 8è xal prjxópwv xotvàç sx irapatvéae- ||(oç. stb. 11-ik sor: Mùâoç 
ó x&v |jLup|î xu)v, xal xwv XEXxqcuv Ttpoxpexcov xoùç véouç £iç TCO'VOUÇ. |[ 
Bépouç TJV dx|iYj xal o». |ièv xéxxifEç, [iouoixyjv dvEßdXXovxo aóvxovov; 

xoîç |iúp- || [XYĵi stb. 17-ik sor: Ex xà>v <piXoaxpdxou EÍXÓVÍDV. j| MY80I. || 
(Doixœaiv ot [xüö-ot Ttapd xôv AÏSÎDTCOV, dfaTUovxEç aùxôv, őxi aoxœv èict|ig-
Xét- || tat stb. 2a l. {au jelzéssel) AISQITOY BIOS, TOI MY8O1TOIOY, 
MABIMQI||TQI riAANOTAHI SY1TPA<I>EIS. || (ic) PcrçiiaTœv cpúaiv t&v 
iv dvö'pwTcoti; vjxpißcoaav |xèv xaí dXXot, || stb. 12b 1. AISÛIIOï M 1*801. 
AETOS, KAI AAÖIIHB. |( (d)Exô<; xal dXtoiry^ <ft\'.a>9évxeç, EXYJSÍOV 

àÀÀVjXcov OÍXEÍV è'fva) \ aav stb. 26b 1. raßpiou EXXTJVOÇ, xsxpdaxtya. |[ 
(d) Nopo; xoaiv itaxsîxo Ttéxpivoç Xéíov || stb. 30a (59. számozású) 1. QOÏP-
NOÏÏOÏ 8EQPIA, nEPI THS TÖN 8EQN $YSEQS. || icspí oùpavoû. || 
(ó) Oùpavoç ő) xai8íov, xspiéyê'. xóxXq) XYJV fyjv xal XYJV ddXaxxav || stb. 
41 b (82. számozású) 1. HAAAl#ATOr, I1EPI AÏIISTÛN||1ST0PIÛN. 
(x) A 8s rcspi dxíaxcov auff Sf pacpa. x&v dvOpíÓTicov oí |iâv f dp xeídovx£(; || stb. 
48b 1. HPAKAEITOY TOI 1TONTIKOY, AAAHTOPIAI SOOOTATAI, 
KAIEIAI- |í KOTATAI, EIS TA TOT OMHPOY IIEPI 9EQN EIPlí-
MENA, KAI |1 ANTIPPHSEIS TŰN KAT AYTOY BAA2#HMH£AN-
TQN. || (|x) EYaç dx oópavoü xal yakexoç d í̂óv, ó|X7jptp xaxar,^éWezœ. 
rcepi I stb. 61 a (121. számozású) î. ÛP0Ï AIIOAAQNOE NEIAÛOÏ, 
IEPOrAY$IKA, A EBHNErKE MEN || AYTOS AirYiTTIAI $ONHI, 
METE<DPASE AE, $IAIII- || IIOS EIS TUN EAAAAA AIAAEKTON. || 
TtüK alcbva oyj|xaív£t. |j (d) Icova OTjjialvovxsç, yjXtav xal asMjvyjv Ypdcf ouat, 
8td xó auóvta || stb. 72a 1. első hasáb: SYNArQrH TQN TAPP AI- |[ 
OY, xal 8'.8ó|j.oo, xaí xwv ?rapd So6 ]| 8a, xal àXko'.z 8ia<fópoi<; uapotjx» || â)v, 



Dr. Gulyás Páltól 161 

ouvxsfrstacbv XGÍTGC aTOî etov. || (à) Baoávtaxoc àvfrpcoTîoç st. ávs^é j[ xaaxoç 
stb. 114a 1. Aid. Lectori S. | Regiftram cum grscco & latino fimul, 
ut uides, informandum curauimus. || stb. Kolofon: Venetiis apud 
Aldum më j| fe Octobri: M. D. V. || 114b 1. [Nyomdászjelvény.] 

A görög szöveggel egy testet képező, de külön íveken nyo
matott s amazzal utólag egyesített latin fordítás példányunkban 
különválasztva hátul van egybegyűjtve. Bibliográfiai leírása a követ
kező: l a 1. Ex Aphthonii fophiftœ exercitamentis. || Fabula pró
fécia quidem est a poetis, led & rhetoribus cömunis facta eft |[ 
stb. 12-ik sor: Fabula, qua formicarum, & cicadarum exemplo 
hortantur [j iuuenes ad laborem. || Cicadse olim seftate affiduis 
cantibus indulgebät. formica? uero hyemis || stb. 20-ik sor: Ex 
Philoítrati imaginibus. || Fabula?. !| Fabula? fe ad Aefopum, fuam 
in eum beneuolentia conferunt, quod fata || gat stb. lb 1. AESOPI 
FABVLATORIS VITA A MAXIMO || PLANVDE GOMPOSITA. || (i) 
Erűm humanarum naturam perfecuti funt & alii, || stb. Az élet
rajz fordítása, a görög szöveggel párhuzamosan, egyenetlen sorok
ban folyik tovább a 2a b , 3 a b , 4 a , 5 \ 6ab, 7ab, 8ab, 9ab, 10ab, 
l l a b és 12ab lapokon. A 4b lapon: Ex Hermogenis exercitamentis 
Prifciano interprète. Jj (F)abula eft oratio íicta uerifimili difpofi-
tione imaginem exhibens | stb. 33-ik sor: Ex Auli Gelii libro 
fecundo. Gapite undetrigefimo. [] Apologus Aefopi phrygis memoratu 
non inutilis. || A1 Esopus ille e phrygia fabulator haud immerito 
fapiens exifti- | matus stb. Ennek szövege folytatódik és bevégződik 
az 5a lapon. — 13a (B5 jelzésű) lapon kezdődik Aesopus meséinek 
latin fordítása: AESOPI FABVLAE AQVILA, ET VVLPES. |[ 
A2 quila & Vulpes inita amicitia, ppe habitare decreue || rüt stb. 
E fordítás folytatása 14b — 22 a , 23 b — 28b lapokon található. 
13b 1. Faßpiou lÀlyjvoç zzTöáaxiya, J| xspi avÖ-pwTtou, xcti XtiKvou Xéovxot; j[ 
A1 N<5poç xoaiv Ttaxelro iréxpivo^ Xéow. || stb. 8-ik sor: Gabrii grgeci 
tetraftica. || De homine, & Leone lapi^ço. Ij V1 Iri pedibus calca-
batur lapideus Leo. || stb. 14a 1. utolsó sor: Qusere reliquű in 
medio fequëtis quaterniones (sic). 22b 1. Haec ridendo ait, ne timeas 
Fűi jj stb. 23* 1. alján: Qusere reliquü in medio fequëtis quater-
nionis. 31b 1. De Afino, & pelle leonis. || stb. 32a 1. utolsó sora: 

1 Két sor magas egyszerű inicziálé. 
2 5 sor magas fametszetű inicziálé (fehér, fekete alapon). 

Magyar Könyvszemle. 1907. II . füzet. 11 
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ekiílc, Se [JLŜ OV Bwpov tùXéxs'. TÚyrjc. 33b 1. Eitijiú&tov, Tcpoc; xobc, èXrdhi 
xépBou;; sic •̂Ajfj.iav || slb. . . 36b 1. 42-ik sor: Aid. Leetori S. || Hsec 
Gabrii trimetra cum Seazonte ultimo epi {J grämate nacti correctius 
exemplum stb. Az eredetileg kinyomatott, hibásabb Gabriusi szö
veg latin fordítása a 29a (Diii jelzésű) lapon kezdődik: Gabrii graeei 
tetrafticha. || Viri pedibus calcabatur lapideus leo. | stb. folytatódik 
29b lapon, megszakad a 31 a 1. alján, ismét folytatódik a 32b lapon 
s befejezőik a 33* ladpon e sorral: FINIS AESOPI, ET GABRIAE 
FABVARVM. 

2-rét. Lapnagyság: 17\5 X 27-6 cm. ívek jelzése a—i, r\—o 
és A—D5. Lapok száma: 1. a görög szöveg áll 8 számozatlan, 
62 mindkét oldalt (97—172-ig) lapszámozott, 43 kéthasábosan 
szedett és számozott (1—172) s egy számozatlan, összesen tehát 
114 levélből (228 old.): 2. a latin szöveg áll 18 számozatlan 
levélből (36 old.); az egész kiadvány lapszáma tehát: 132 (264 old.). 
Megjegyzendő, hogy 11. és 12. lapról (23—26 old.) a számozás 
elmaradt, 129—130 számozású lap pedig nem létezik. 

Példányunkban az a u l jelzésű ív 3. és 4. oldala ugyanazon 
szöveget tartalmazza, mint az 1. és 2. oldal s így Aesopus Pla-
nudes-íéle életrajzából a x% ÊÙVOOUOTQ stb. és . . . xal 6 közé eső rész 
(Aesopi Phrygis fabellae graece et latine, Venetiis. 1549. kiadásban 
a 38-ik oldal 21-ik sorától a 48-ik oldal 8-ik soráig terjedő 
passzus) hiányzik.1 Tipográfiai szempontból megjegyezzük, hogy 
lapfelírás csupán az életrajz görög és latin szövege felett látható; 
továbbá, hogy custosokkal van ellátva s hogy a görög szövegben 
az előnyomatott kezdőbetűk számára 3—7 sornyi űr hagyatott, 
míg a latin szövegnél a megfelelő inicziálék a szöveggel együtt 
kinyomattak. Ugy a görög mint a latin szöveg átlagos sorszáma 
oldalanként 46. 

A JanJcovich-gjüjteményböl származó, igen jókarban levő 
széles margójú példány, melynek korábbi sorsa ismeretlen. Kötése 
XVIII. századi borjúbőr. Könyvtári jegye: A. gr . 18. 

1 Benouard id. m. nem tesz e körülményről említést s így lehetséges, 
hogy ez a téves nyomtatás csupán az itt laírt példánynál forog fenn. 
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1513. 

20 . Pindari. Olympia. Pythia, Nemea. Isthmia etc. Venetiis 1513. 

l a 1. fflNAAPOT. || OXÓ|XTua. j| Ilúfria. || Né|X£a. | Iafyxia. \\ 

KaXXtjxdyou űjxvot, ot £'jptoxd|X£voi. || Aiovüaíou irepiV}"prjoi<;. || Auxdeppovoç 

dX^dvBpa, TÔ OXOXEIVÔV Troiyjjxa. (j PINDARI. || Olympia. \\ Pythia. || 

Nemea. j| Ifthmia. Il Callimachi hymni qui inaeniuntur. \\ Dio-

nyfius de fitu orbis. || Licophronis Alexandra, obfcurum poema. \\ 

(Nyomtatójegy.) lb 1. ALDVS MANVTIVS ROM. AN- |j DREAE 

NAVAGERIO PA- || TRITIO VENETO. || S. P. D. \\sVnt iam quatuor 

unni Nauageri cariss. cum || stb. 3 a (*iii jelzetű) 1. HARENTVR IN 
HOC LIBRO HAEC. || Pindari Olympia, quorum cantica. XIIII. stb. 
4,a (*iiii jelzetű) 1. 14-ik sor: IIivBápou Xuptxoü févoç. || llívBapoc, xo |xèv 

févoç 0-yjßaioi. oíóc Baï- || cpdvxou. stb. 5 a 1. 3-ik sor: Kai àXkoïQ èx x&v 

Sou'iBa. || lIivBapoç {hjßaToc, OXOTIEXÍVOU ÜÍÍÍC, xaxd || stb. 5 b 1. 7-ik sor: 

JDatts Pindari ex Horatio. || Pindarum quifqais ftudet aemulari || 

s tb. 6 a 1. 12-ik sor: Fevoc KaXXijxdyou £x xœv SouíBa. || KaXXi|xayoç, 

t/tôç ßdtTou, xai |X£aat|j.aç xu |j pïjvaîoç stb. 6b 1. 21-ik sor: Tevoc 

Biovuatou éx TÄV Euaxafríoü. || O Bè Biovúatoc, Xißoc JJLEV iaxopEÎxat xo ?£- || 

voç stb. 8a 1. 5-ik sor: Kai dXXcoc; éx xû)v EouíBa. | Aiovuaioç ßu£dv= 

xtoç, éicoxoidç. TxspiyjYTjaiv || stb. 9. sor: Tévoç Xoxdcppovoç xaxà xaîxov. || 

AüxócppoDv, xt» jxèv f£V£t ?jv yaXxiBeuç, j| stb. 8 b l . 13-ik sor: Kai àXXcoç sx 

xôbv SoütS«. I Aüxócppcov yaXxiBEÙç, àito Eußoiac, uwç aco- |j xXéooç stb. 

9 a (I. jelzésű és 1. számú) 1. fflNAAPOT OATMniONIKAI. |J IEPÜNI 
2TPAKOTEIQ : (j KEAHT1. d. || oxpoçTJ. (à)Piaxov |ièv ÜBcop. 6 Bè || stb. 

40 a (5. jelzetű és 65. számú) 1. fflNAAPOT ÏITOIONIKAI. |j IEPQNI 

2TPAKOTSIQ: |j APMATI. Il MEAOS A. || SxpocpV]. || (yJPoc.éa cpopjuy^ 

á%ó\\w- (j voç stb. 80 b (144-gyel számozott) 1. fflNAAPOT NE-

MEONIKAI, J XPOMIÖ, A1TNAIQ, IIÏÏIOIS. || MEAOS d. || Sxpoçyj. 

{d)|xuv£Ujxa G£|xvov dX(f)£oû, stb. 106b (196. számú) 1. fflNAAPOT 

IE8MI0NIKAI. I HPOAOTQi 6HBAIÜt. || MEAOS d. || Sxpocpyj. (|x)àx£p 

£(xd. xo XEÔV ypúoa- || araq ö-rjßa stb. l 2 2 a (15ii jelzésű és 227. számú) 1. 
KAAAIMAXÓr KTPH- || NAIOr TMNOI. || EIS AIA. || (Ç)rjvoç loitixev 
vXko Ttapd anov || B^oiv aé&eiv || stb. 144a (271. számú) 1. AlONTSIOT 
OIKOTMENHS || I IEPII í rHSIS. || (d)pyd|X£voc; Taídv xe, xai EÙpÉa || stb. 

167 a (317. számú) 1. AlKO$PONOS TOT || XAAKHAEQS. || QCföm 

xd Trdvxa vy]xp£xo)ç || stb. 195b 1. középütt: Venetp in œdib. Aldi, 

et Andrew Afulani \\ Soeeri, Menfe lannario M. D. XIII. 

11* 
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8-rét. Lapnagyság: 10X15 cm. Ivek jelzése * 1—24, 8 szá
mozatlan és 187 számozott, összesen 195 levél, 390 oldal. A lap
számozás a levelek mindkét oldalára kiterjed. Őrjelek csupán az. 
ívek utolsó (8-ik) lapjának verzóján láthatók. A latin előszó kurziv 
betűkkel van szedve. A görög betűk valamivel nagyobbak, mint 
az ily alakú Aldinák rendes típusai. A sorok átlagos száma lapon
ként 26 (más hasonló nagyságú kiadványoknál 30). Benouarcl 
szerint1 ez a kiadás rendkívül értékes s Callimachus kivételével 
a többi írókra nézve eclitio princeps. 

Egykorú puha pergamenkötésű példányunk a ezédulakatalógus 
tanúsága szerint Janhovich Miklós gyűjteményéből való. Könyv
tári jegye: A. gr. 1583. 

1513. 
21. Strozii poetae páter et filius. Venetiis, 1513. 
la 1. STROZII POETAE PA- || TER ET FILIVS. || [Nyomtató

jegy.] lb 1. üres. 2a (Ay jelzésű) 1. ALDVS MAN. ROM. DIVAE || 
LVCRETIAE BORGIAE || DVCI FERRARIAE || S.P.D. || (c)Vm effem 
Ferrarim fuperiore äno Diua || stb. 3b 1. INDEX EORVM, QVAE 
HISCE || IN LIBRIS HABENTVR. 8bl. üres. 9a (A. jelzésű) 1. HERCV-
LIS STROZAE TITI FILI1 || CARMINVM LIBER. || IN SALVTATIO-
NEM GLORIOSAE || VIRGINIS DEI MATRIS. || Ode prima Monoco-
los. Sunt enim uerfus iambici || stb. 107a 1. Kolofon: Venetys in 
cedib'. Aldi, et Andreœ Soceri, \\ Menfe Januario M. D. XIII. 
107b 1. HERCVL1S STROZAE EPITA- || PHIVM PER ALDVM || 
ROMANVM. || Hofpes, licet alib hinc propere eundum tibi, || stb. 
108b 1. üres. 109a (a jelzésű és 1. számú) 1. TITI VESPASIANI 
STROZAE || EROTIGON LIBER PRIMVS | AD DIVVM HERCVLEM 
ESTENSEM FERRA- || RIAE DVCEM. || ADLOQVITVR LIBRVM. 
(u)ADE Liber Diui fecurus ad Her \\ cidis Aedeis, || stb. 256a (tiiy 
jelzetű s 148. számú) 1. ORATIO TVMVLTVARIO HA || BITA A 
COELIO CALCA || GNINO IN FVNERE HER || CVL1S STROZAE. 
(i)Dem uideo mihi propè accidiffe, quod olim || stb. 260a 1. kolofon: 
VENETIIS IN AEDIBVS ALDI || ET ANDREÁÉ ASVLA- || NI 
SOCERI. M. || DXIII. 260b 1. [Nyomtatójegy.] 

8-r. Lapnagyság: 9*9X16'4 cm. Ivek jelzése: A, A—N, a—t. 
Lapok száma: 8 számozatlan, 99 számozott, egy számozatlan s-

' I. m. I. k. 97. 1. 
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ismét 152 (1 — 152) számozott, összesen tehát 220 levél (440 oldal) 
Sorok száma oldalankint 30. A szöveg olasz típussal, az élő 
oldalczímek s részek felírásai latin nagybetűkkel vannak szedve. 
Őrjel csupán minden ív 16-ik oldalán található. A kisbetűvel 
előnyomatott inicziálé számára 2—4 sornyi köz hagyatott 
szabadon. 

A JanJcovich-könyvtárból származó példányunk erősen víz
foltos, s a czímlap egész alsó fele új papirossal pótoltatott; 
különben teljesen hibátlan. XVIII. századi vörös juhbőrkötésének, 
sötétebb marokin hátán zöld mezőkben a-czím és a nyomdász 
neve díszeleg arany nyomásban. Könyvtári jegye: P. 0. lat. 2676.] 

1 P . 0 . lat. 2028. sz. alatt őrzi könyvtárunk a Strozzi&k egy 8-rétû 
év és nyomdász nélküli amazzal hasonló proveniencziáju kiadását, melynek 
czímlapján ott díszeleg ugyan az Aldusok nyomtatójegye, de a mely Renouarcl 
szerint (I. m. II. köt. 206. 1.) valószínűleg Oporin baseli sajtójában készült 
a XVI, sz. negyvenes éveiben. 




