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múlt századok klasszikus nyomdász-dinasztiái közt 
kevés van, mely olyan hosszú ideig s olyan általá
nosan uralkodott volna a közízlésen, mint az Elze- 
viER-család. Nemcsak a szenvedélyes könyvbarát, 
hanem a laikus is megbecsülte azokat a könyveket, 

melyek c cég jelzésével ellátva kerültek kezei közé s habár a
XVI. és XVII. század tipográfiai mestereinek kereslete ma már 
korántsem akkora, aminő volt teszem azt a múlt század második 
felében, az Elzevicrek Ízléses kiállításukkal, kellemes nyomásukkal 
ma is lebilincselik azok érdeklődését, akik a divat változó szeszé
lyeivel nem törődve, a szépet pusztán a szépért kedvelik.

Az ErznviERck világhírű leydeni műhelyét Elzevier Lajos, 
ílamand származású könyvkötő alapította meg, aki 1580-ban tele
pedett meg ebben a virágzó egyetemi városban. Könyvkereskedését 
az egyetem kuratóriumától nyert és 1587 április havában kelt 
kiváltságlevél alapján nyitotta meg az akadémia területén. Elzevier 
Lajos 1617 elején halt meg, virágzó, de a korabeli könyvkeres
kedők és kiadók tevékenységétől semmiben sem különböző üzletet 
hagyva örököseire. A leydeni üzletet legidősebb és legfiatalabb 
fia vette át: Máté és Bonavcntura; Máté 1622-ben a saját fia, 
Abrahám javára lemondott az üzletrészéről. A két új társ 1625-ben 
magához váltotta Elzevier Izsáknak 1617-ben berendezett nyom
dáját s ezzel meg volt adva a cég tipográfiai világhírének lehe
tősége. Tényleg a cég virágzásának legfényesebb korszaka 1626-ban 
indult meg s a vállalkozó szellemű társak a nagyszabású kiadvá
nyok egész sorát indítják meg. Ekkortól datálódik az ELZEViEKek-
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íick mint egyetemi könyvnyomtatóknak a szereplése is. Az üzlct- 
ársak egy és ugyanazon évben, 1652-ben, haltak meg; helyükét 
elfoglalták fiaik: János és Dániel. A békés együttműködés azon
ban nem tartott sokáig. Dániel 1655-ben kilépett az üzletből s 
Elzevier Lajossal szövetkezett, akinek 1638 óta volt Amsterdam
ban virágzó könyvkiadó és könyvnyomtató üzlete, János pedig 
egyedül vezette tovább a törzsüzletct 1661-ben bekövetkezett halá
láig. Özvegye alatt a vállalat lassankint hanyatlásnak indult. Az 
amsterdami ház is egyre veszített jelentőségéből s Dániel 1680-ban 
bekövetkezett halálakor végleg feloszlott.

A nyomdászcsalád Utrechtben és Hágában működő tagjai 
jelentőség dolgában messze mögötte maradtak a leydcni és amster
dami cégnek.

A hatalmas nyomdászdinasztia sajtótermékeiről és kiadvá
nyairól, több eredeti katalógus mellett, számos újabb tudományos 
összeállítás is van, a legteljesebb Alphonse W illemsó, melyre 
alábbi leírásainkban mi is folyton hivatkozunk.1

Az ÜLZEViEiiek kiadványait a betűk szépsége, a papír jósága s a 
szedés művészi elrendezése jellemzik. Számuk W illems szerint 1608-ra 
tehető, melyek egy része —  sajtórendészeti okokból^ — költött 
nevek alatt jelent meg, míg vannak olyan az Li.ZEViF.Rck mesterjegyé- 
vcl ellátott nyomtatványok is, melyek más műhelyek termékei.

Kiadványaik közül ma is becsben állanak, habár általában a 
bibliofilek ELZEViER-kultusza erősen hanyatlott, a huszonnegyedrétü 
ú. n. reszpublikák, melyek az egyes európai s Európán kívüli 
államok rövid történeti, földrajzi leírását és statisztikai adatait 
artalmazzák s eredetileg egy hollandi forintba kerültek köteten- 
kint. Nevüket e kezes kötetkék cimfelirásukról nyerték, mely 
rendszerint így kezdődik: «Respublica sive status» stb. Maga a 
kiadócég is e gyűjtőcím (Rcipublicae) alá foglalta 1638-ban ki
adott hivatalos jegyzékében az addig megjelent harminc kötetet. 
Georg Frick, aki a reszpublikákkal különösen behatóan foglalko
zott, ide számítja még az 1638 utáni három kötetet, ú. m.

1 Les Iilzevier, llistoirc et annales typo^raplnqucs. 1880.
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Clnndl (1639.), Portugáliát (1640.) és Japánt (1649.), az 1638-iki 
jegyzékben föl nem sorolt 1626-iki Galliái, mellyel az 1629-iki 
Gallia nem azonos s esetleg még az 1637-ben megjelent Status 
particularis regiminis S. C. Maieslatis Ferdítiandi c. kiadványt- 
Ekként Frick szerint a reszpublikák teljes sorozata 35 darabból 
áll. Mi elikez hozzászámítjuk még az alakra s kiállításra, sőt tar
talomra a tulaj dónk épeni reszpublikákkal szorosan rokon SleiJani 
de qualutr summis imperiis libri tres (163 r.) Cluverii Introductionis 
in universam geographiam libri VI. (1627.) és Cainpane/lae de 
monarch.a Hispanica (1641.) c. kiadványokat is, melyek közül 
legalább az elsőt Brunet is a reszpublikák közé sorolja jeles 
Manuelében.1 Ilykép tehát összesen 38-féle kiadványból áll az 
Ei-ZEViiaek Reipublicae sorozata, melynek minden egyes tagja meg 
van esetleg több kiadásban, vagy lenyomatban a M. N. Múzeum 
könyvtárában.

\ f illems alapján e harmincnyolc kiadvány zsebalakú kiadásait és 
váltoatait a következőkben csoportosítjuk:

I. Smithus I. De rcpublica Anglorum. Első kiadás 1625. Két 
válto:at. Második kiadás 1630. Harmadik kiadás 1641. Két változat.

II. Contakenus C. De rcpublica Venetorum. Első kiadás 
1626 Második kiadás 1628. Két változat.

III. Respublica Galliae. Egyetlen kiadás 1626.
IV. Scriverius P. Respublica Romana. Első kiadás 1626. Má- 

sodk kiadás 1629. Két változat.
V. Cluverius P. Introductio in universam geographium. Első 

(zsd>) kiadás 1627. Második kiadás 1629. Harmadik kiadás 1641. 
Két változat, melyek egyike hamisítvány. Negyedik kiadás 1631 
Ötcdik kiadás 1659. Hatodik kiadás 1670. Hetedik kiadás 1672. 
Nyolcadik kiadás 1677.

VI. Helvetiorum respublica. Egyetlen kiadás 1627. Három 
változat.

VII. Respublica Poloniae, Litvániáé, Prussiae, Livoniac etc. 
Elsc és második kiadás 1627. Harmadik kiadás 1642.

1 Manuel du libraire. 5. kiadás, l’aris 1860—65.
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Vili. Respublica Scotiae et Hiberniae. Első kiadás 1027. 
Második kiadás 1630 (1627-iki évszámmal a címlapon).

IX. De principatibus Italiae. Első kiadás 1628. Második 
kiadás 1631. Ivét változat.

X. Gallia. Első és második kiadás 1629.
XI. Hispania. Első és második kiadás 1629.

XII. De rcgno Daniac et Norvégiáé. Első és második ki
adás 1630.

XIII. Belgii confoederati respublica. Első, második és harma
dik kiadás 1630.

XIV. Russia itcmquc Tartana. Első és második kiadrs 1630.
XV. Turcici imperii status. Első kiadás 1630. Második ki

adás 1634.
XVI. Jav noti us D. Dialogi de republica venetorum. Első és 

második kiadás 1631.
XVII. De imperio magni Mogolis. Első és második ki

adás 1631.
XVIII. Sleidanus J. De quatuor summis imperiis lib:i III. 

Első és második (zseb) kiadás 1631. Harmadik kiadás 1654. Ne
gyedik kiadás 1655. Ötödik kiadás 1667. Hatodik kiadás 1G8.

XIX. Svccia. Első kiadás 1631. Második kiadás 1633.
XX. C unkus P. De republica Hebraeorum. Első (zseb) ki

adás 1632. Két változat.
XXL Ennius U. Graecorum respublicae. Egyetlen kiadás H32.

XXII. Gyuus P. De Bosporo Thracio libri III. Első és má
sodik kiadás 1632.

XXIII. Gyuus P. De Constantinopoleos Topographia libr. IV. 
Első és második kiadás 1632.

XXIV. Lkonis |. Alrica. Egyetlen kiadás rí>32.
XXV. Büniiiaiüius A. G. Omnia. Első kiadás 1633. ILrom 

változat. Második kiadás i6(ío.
XXVI. Gkotius II. De Maré liberó. Első és második (»eb) 

kiadás 1633.
XXVII. l'crsiu. Első és második kiadás 1633. Harmada ki

adás 1647.
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XXVIII. SiMU-RUS J. Vallesiae cl Alpium descriptio. Egyetlen 
kiadás 1633.

XXIX. Sprecherus F. Ilhetia. Egyetlen kiadás 1633.
XXX. Respublica imperii romano-germanici. Első kiadás 

1634. Második kiadás 1640. (A rézmetszetü címlapon az 1634., 
a II. kötet szedett címlapján pedig a helyes évszámmal.)

XXXI. Respublic Hungáriáé. Egyetlen kiadás 1634.
XXXII. Sabaudiae respublica. Egyetlen kiadás 1634.

XXXIII. Sztransky P. Respublica Bohemiae. Első kiadás 
1634. Második kiadás 1643.

XXXIV. Status particularis regiminis Ferdinandi II. Egyetlen 
kiadás 1637.

XXXV. Regni Chinensis descriptio. Egyetlen kiadás 1639.
XXXVI. Portugallia. Egyetlen kiadás 1641.

XXXVII. Campanhli.a Th. De monarchia hispanica. Első 
(zseb) kiadás 1641. Második kiadás 1653.

XXXVIII. Varenius B. Descriptio Japoniae. Egyetlen ki
adás 1649.

Mind e kiadványok huszonnegyedrétíí formátumban láttak nap
világot ; apró voltuk dacára is rendkívül világos és könnyen 
olvasható betűtípusaikat alighanem Van Dyck Kristóf metszette.1 
Szedett s az ELZiivn-Rek szokásos mesterjegycinek valamelyikét 
föltüntető címlapokkal csakis a több tomusból vagy parsbói álló 
kiadványok második kötetétől kezdve találkozunk, míg az egy
kötetes müvek (s a több kötetesek elsejének) címlapját több- 
kevesebb művészettel és ízléssel metszett címképek helyettesítik, 
melyek nagyrészt C. C. Duysend műhelyéből kerültek ki. E réz- 
metszetü címlapok, miként azt a közleményünk folyamán kiadott 
számos reprodukció is mutatja, a tetszetős s leginkább könnyen 
áttekinthető címfclirásokon kívül más-más ábrázolásokat mutatnak, 
melyek az illető állammal valamely vonatkozásban állanak, 
így pl. vagy az uralkodó arcképét hozzák allegorikus alakok kísé
retében, vagy az államok, esetleg városok gondosan metszett

■ V. ö. Willems i. ni. LXXXII. 1.
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dinerét néha cgy-cgy látképpel vagy allegóriái alakkal kombi
nálva, míg ismét máskor az illető nemzet valamely fiát több
kevesebb hűséggel ábrázolt jellegzetes nemzeti ruhájukban. A met
szett címlap közepét nem ritkán égő faágak foglalják cl, amit az 
Ei.zrvir.Kck nevével hoznak kapcsolatba s a beszélő címer egy fajá
nak tartanak.1

A reszpublikák nagyrésze régebben megjelent müvek újra 
való, néha változatlan, de igen gyakran módosított (rövidített, ríj 
adatokkal, sőt egész fejezetekkel bővített) lenyomata; egy más
részük ellenben különböző munkák kivonataiból összeállított 
kompiláció. A kompilátor nincs mindig megnevezve; a legtevéke
nyebb de L/iK'i' János, a hollandiai Keletindiai Társaság igazgatója 
volt, aki egymaga nyolc rcszpublikát állított össze és kettőt át
dolgozott.2 Figyelemreméltó a kiadóknak az a törekvése is, hogy 
egyik-másik kötetet az illető nemzetbeli tudóssal, pl. Svédországot 
Sói HKüszszal, Csehországot S'i'RANSKYval íratták meg, amiből vilá
gosan kitetszik, hogy a kiadók mindenképen azon voltak, hogy 
megbízhatót nyújtsanak nagyszámú olvasóiknak.

«A szerzők rendkívüli sokfélesége — írja Ekick 3 — termé
szetszerűen arra vezetett, hogy a kivitelnél a legkülönbözőbb 
utakat és módokat követték. Legnehezebb azokról a müvekről 
alkotni biztos Ítéletet, melyek puszta lenyomatok már megjelent 
munkákból. Itt minden egységes szempont nélkül kerülnek egy
más mellé a legkülönbözőbb értekezések; közvetlen egymásután
ban következnek az ellentmondások és ismétlések, úgy hogy az 
egész munka inkább a nyersanyag felhalmozásának, mintsem a 
szigorúan határozott tárgy valódi átgondolásának és tervszerű 
alakításának benyomását teszi. Gyakran korántsincs kimerítve a 
tárgy s számos új fejezetet lehetne hozzátenni, anélkül, hogy ez 
által az összbenyomás lényegesen módosulna. Vannak azonban — 
persze csak kevesen — olyan müvek is, melyeknek terve világos 
és kivitele lekerekített, magábazárt egész. Ugy látszik, hogy az

1 Holland eh annyi mint égerfa, vuur pedig tüzet jelem.
2 V. ü. I;rick, Zeitschrift für Bücherfreunde. 1897/98:614.
3 1. h 615. 1.
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egyes irók egymástól függetlenül jártak el. Gyakori a gyűjte
mény egyes darabjai közt az ellentmondás, ami megoldatlan 
marad, épen mivel az egyesek a többi munkatársaktól függetlenül 
jártak el».

Mindazonáltal a vállalat egyes köteteinek beosztása nagy
jában azonos. «A rcszpublikák többsége topográfiai alapvetéssel 
kezdődik; clilicz járulnak az éghajlatra, talajmüvelésre s egyéb 
földrajzilag jelentős jelenségekre vonatkozó híradások. A íöld- 
rajzi rész annál behatóbb, minél kevésbbé tételezhető föl isme
rete; távoli államok leírásánál mindig neki jut a nagyobb tér, 
minthogy ez esetben a lakosság erkölcseinek és szokásainak érde
kességével szemben a tisztán politikai fejtegetések háttérbe szo
rulnak. Ezután jönnek a történeti fejtegetések, nem mindig idő
rendi egymásutánban, hanem gyakran a földrajzi részbe belefonva, 
olykép, hogy egy-cgy országrész vagy helység megbeszélésénél 
történetére is kiterjeszkednek; másutt ismét az uralkodók nevé
hez kapcsolják ez adatokat. A kötetek fő tartalmát az illető állam 
alkotmányának, udvari és kormányzati tisztikarának leírása teszi, 
itt nyílik legtágabb tér egyesek felfogásának: a legfontosabb ada
tok rövid, száraz összefoglalása mellett egészen részletes érteke
zések is akadnak telve az uralkodóházra, legfontosabb nemesi 
családokra vonatkozó adatokkal, beható, részben statisztikai kimu
tatásokkal az állam bevételeiről és kiadásairól, a hadsereg erejé
ről, az egyházi viszonyokról stb.».1

Az ELZKViEitek reszpublikáinak nagy könyvárusi sikere ter
mészetszerűen maga után vonta más kiadók törekvését, hogy 
hasonló alakú s felosztású munkákban dolgozzák föl azokat -az 
államokat, amelyek az Erzi-viER-cég figyelmét elkerülték, sőt 
versengésükben annyira is mentek, hogy megpróbálkoztak a már 
földolgozott országokról is újabb leírásokat vetni a könyvpiacra, 
így tehát e rokonkiadványok sok tekintetben kiegészítik a tulaj- 
donképeni liLZEVU-K-sorozatot s mindenkép méltók arra, hogy c 
sorozattal együttesen katalogizáltassanak.

U. o. 6ió. 1.
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Különösen két németalföldi cég vált ki ezen a téren, a 
lcydcni Maike János (1617— 56) és az utánnyomásokból meg
gazdagodó amstcrdami Janssonius János (1618—64), akiknek 
sajtójából nyolc-, illetve négyféle ilyen reszpublika-utánzat van a 
M. N. Múzeumban. Zilius Gilbert utrcchti és Staedelius János 
strassburgi könyvnyomtatók egy-egy kiadványukkal vannak kép
viselve gyűjteményünkben. Ez utóbbiak nemcsak a rézmetszetü 
címlap művészi kvalitásait, hanem a szedés szépségét tekintve is 
messze mögötte maradnak a valódi Elzeviereknek, Maire és 
Janssonius kiadványai ellenben e tekintetben is kiállják a versenyt 
nagyszerű előképükkel.

I. ELZEVIEU KIADÁSOK.

Leyden.
1625.

1.
DE KEPVBLICA | ANGLORVM 
Libri tres. | Item varij aliorwn \ Di- 
feurfus Politici de | Kegno ' Anglia, 
eiusiß I adminifinitione | Lvg. Bata- 
vorvm I Ex officina Elgcviriana 
c fj Idc xxv (Rézmetszetü címlap, 
i. kép).

24-r. 106X54 mm. 239 1. 
Tartalma: T. Smitiii de republica 
ct administratione Anglorum. 3— 
176 1. -— Jón. Boteri Relatio 
de regno Angliáé. 177— 193 1. — 
P hilippi Honorii Relatio de regno 
Britannico. 193—226 1. — U. a. 
Portuum et arcium Angliáé accu
rata descriptio. 226—239 1. A (240) 
1. üres.

V. ö. W illems 243. sz. a. 
Szerinte ez évből két kiadás van ;

Thomaj Smithi | Angii

I. kép.
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ez a kevésbé jó kivitelű, melyből a nyomtatási privilégium hiány
zik. Sima hártyakötés. Hozzákötve: Contareni, De republica 
Venetorum, 1626. Jelzet: Geo. 658.

1626.
2.

Caíparis Contareni | patricii Veneti 
TORVM j Libri quinque. | lle.m 
ßnopsis reip: Venetu’, et\alii de 
eadem diseurfus \ politici. | Lvgd : 
Batavorum | Ex officina Elzeviriana. | 
c b  b c  xxvi I (Rézmetszetü címlap.
2. kép).

24-r. 104X55 mm. 335 1. 
Tartalma: Epistola nuncupatoria 
(kurzív betűkkel nyomatva). 3— 6 
1. — Casp. Contareni de re
publica Venetorum libri V. 7—
172 1. — Leandri Alberti urbis 
Venetae descriptio. 173—269 I.— 
Joannis Cotovici synopsis rei- 
publ. Venetae. 270—317 1. — 
Philippi IIonoru relatio de republ. 
Venetorum. 318—335 1.

V. Ö. W illems 250. sz. Két

DE REPV13LICA I VENE-

példány. Egy kötéséből kifejtett, 2- k<T-
jelzete: Geo. 795. Címlapja verzójára a brassai MiLLER-család e'x- 
librisze van felragasztva. Egy pergamen kötésű, hozzákötve az 
1. sz. a. ismertetett Respublica Anglorumhoz.

3-
RESPUBLICA, I Sive | STATUS REGNI | Gallia.- | diuersorum 

autorum | Lvgdvni Batavorvm. | Ex officina Elzeviriana | anno c b  
b c  xxvi I CUM PRIVILEGIO | (Rézmetszetü címlap. 3. kép).

24-r. 110X53 mm- ^ 13) ( I0) 1- Tartalma: Claudii Sesellii
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(Sayssel) de monarchia Francia;. 3— 134 1. — J oannis T11.11 ( du 
T illet)  de rebus gallicis liber. 134— 381 1. — Vincent» Lupán i 
( de i.a Loupe) de magistratibus et praefecturis Francorum. 382 — 
504 1. — Philippi H onorii de regno Gallico relatio. 505—565 1. — 
J oannis Boteri (Botero) de regno Gallico relatio. 565— 679 1. — 
Névtelen: Regum et reginarum coronatio. 679—606 1. — Név
telen: Series et chronologia regum Galliae. 606—-613 1. — Index

in rcmpublicam Galliae. (1—8) 
1. — Summa privilegii. Kelt 1626. 
május 15. (9— xo) 1. Fgy üres 1.

V. ö. W illems 259 sz. a. Szép 
példány, sima hártyakötésben, 
zete: Geo. 703.

4 -
RESPUBLICA ROMANA 

honori VRBIS /FTERN/F | P.
SCRIVERIUS I REST1TV1T | LvGD. BaT. |
Ex officina El^eviriariti j db  b c  
xxvi I (Rézmetszetü címlap, e mot
tóval : Montibus bis olini lotus 
promittitur orbis, | Juraque ab hac 
terni caetera terra

24-r. 107X52 mm. 480, 95 1. 
Tartalma: Andr. Dominici Flocci 
de potestatibus Romanorum libri 

II. 3 — n 6  1. — Pomponi Laeti de magistratibus romanis libri 
ll. 117— 178 1. — Raphaelis V olaterrani de magistratibus
Romanorum commentarius. 179—214 1. -— Andreák Alciati 
de magistratibus Rom. liber. 215—231 1. — Petri N anni

de comitiis Romanorum. 231—240 1. — J usti Lipsi de magistra
tibus veteris pop. Rom. 241— 306 1. — Jani Guuelmi de magistra
tibus reipubl. rom. libellus. 307—384 1. — Georg» Vavchopii 
de magistratibus vet. pop. Rom. tractatus. 385—476 1. —
P. SciiiVERii de pscudo-Fencstella admonitio. 477—480 1. —
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Appendix ad Romam antiquam, tartalmaz 6 közleményt i —95 1. 
Egy üres 1.

V. ö. W illems 263. sz. a. Aranyozott hátú borjúbőrkötésben, 
vörös metszéssel. Jelzete: Geo. 772.

1627.

5-
Emum Clvvkri | INTRODVCTIONIS | IN | Vniverfam Geo- 

graeiii-I am, lám Velerem\quitm Novam, j Liliül vi. \ Hdilio ultima 
prioribus limemlalior. \ Ad Illuflrijf. el Amplifi | D ominicum M olinum, 
palri-\lium el Senatorem Venetum \ Lvov. B a t . | hx officina | Idpe- 
viriana | ele Inc xxvi. | (Rézmetszetü címlap.)

24-r. 108x53 mm- 373, (?) !• 1 üres levél. A 16. és 32. 
lap mellé helyezett behajtott tábla hiányzik, a 34.1. mellé való még 
meg van. Első kisalakú kiadás.

V. ö. W illems 274. sz. a. Hártyába kötött, erősen használt 
példány. Mögéje kötve a Respublica Scotiae 1627. kiadása. Bővebb 
leírását 1. itt. Jelzete: Geo. 328.

6.

Helvetiorvm I Respublica. | diversorum | Aulorum quorum 
nonnulli \ nunc primum in lucem \ prodeunt. | LupJ. Bat. | Ex officina 
Elzeviriana. | Anno c b  b c  xxvi. | Cum Privilepio. | (Rézmetszetü cím
lap P. S. f .  jelzéssel. 4. kép.)

24-r. W illems szerint (278. sz. a.) e műből háromféle, a cím
lapon nem jelzett kiadás van ez évszám alatt. Könyvtárunkban 
kettő van meg belőle. A jobbik szövegű a) kiadásból két példány: 
1 ° 5 X 57, illetve 168x60 mm. 508, (15) 1. A kevésbé értékes b) 
kiadásból egy példány 105X53 mm. 535, (17) 1. Tartalmuk: 
Contenta. 3—4 1. — Brevis Helvetiae descriptio ex Francisco 
Guillimanno, OsvvAi.no Molitore et aliis. 5—21 1. — Helvetiae 
soli natura ex Heniuco Gijvreano, et aliis. 21— 23 [21—24] l.1 — 
De Fluviis aliquot Helvetiae. 24—25 1. — Josiae Simleri de re-

1 A [ ] közt lévő számok a b példányra vonatkoznak.
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publica I lelvctiorum libri II. 25—460 [26—484] 1. — Danieus 
Eremitae Belgae de Helvetorum...  epistola 461— 508 [485—535] 
l.1 — Index 1— 14 [1 — 16] 1. Summa privilegii, kelt 1626. máj. 
15. 15 (1 7 )  1.

Az a, példány kitűnő állapotban van sima hártyakötésben, 
vörös metszéssel. Az első lödéi bcllapjára H. G. Hausmann réz
metszett! exlibrisze van beragasztva. Jelzete: Geo. 718. Az a2 pél

dány szintén sima hártyakötéssel 
bír, zöldsely emkötők nyomaival. 
Hozzákötve J. Si’RECHERi Rhetia. 
1653. Jelzete : H. rel. 1067. 
A szúrágta b) példány címlapjának 
verzoján Miller könyvtári jegye 
díszük. Aranyozott hátú, márvá
nyozott hártyakötése megrongáló
dott az által, hogy kifejtettek be
lőle egy hozzákötött másik Rcs- 
publicát. A címke tanúsága sze
rint e kifejtett kötet Belgium volt. 
Jelzete: Geo. 719.

7-
RESPUBLICA, I Siue Status 

Regni I POLON1/E, LITUANI/E, 
I PRUSSI/E, LIVONI/E, | etc | di- 
uerforum Aulonnn \ L vodvki Bata
vorum  I Ex Officina Elgeviriana | 

A x so  <:1j 1ccxxvii.\ Cum Privilegio. (Rézmetszetü címkép.)
24-r. W illems 286. sz. a. Írja le e kiadványt s megjegyzi, 

hogy ez évben két különböző kiadása került ki a sajtóból, de fel
cseréli a két kiadás lapszámait. Az első kiadás, melyet könyvtá
runkban egy példány (új képvisel 108X53 mm. 467, (12) 1.-ból 
áll, míg a második, előszóval is ellátott kiadás (8), 450, (13) 1-ra

4. kép.

1 Az u kiadás tartalomjegyzékében a cikk kezdő lapszáma tévesen 464.
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terjed. E második kiadásból két példányunk van b1: 107X55 mm. 
és b2: 109 x 5 4  mm.

Az első kiadás tartalma: Stanislai Krzistanowic status rcgni 
Poloniae descriptio. 3 — 36 1. — Martini Cromerj Polonia libri II. 
36—227 1. — Ex Alex. Gvagnini Sauromatia Europaea. 227— 
377 1. •— Ex Honorio de interregno Poloniae. 378—443 1. — 
JoANNis Boteri Poloniae descriptio. 444—463 1. — Alstedh chro- 
nologia de regno Poloniae. 464—467 1. Index. (1 — 11) 1. — 
Summa privilegii, kelt 1626. máj. 15. (12) 1. Egy 1. üres.

A II. kiadás tartalma: Admonitio ad lectorem. (3—4) 1. — 
Indiculus capitum. (5—8) 1. — Krzistanowic. i —32 1. — Cromekus. 
32—233 1. — T iiuani ( de T iiou) Poloniae regni descriptio. 234— 
254 l.1 — U. a. de Valachia. 254—256 1.' — A lex. Guagnini 
de Litvániáé gentis origine. 256—264 l.z — Miciiai.onis L itván i 
quaedam ad Litvániám pertinentia. 265— 274 l.1 — A. G uagnini 
de ducatu Samogitiac. 274—291 l.3 — Joannis Lasicii de diis 
Samogitarum. 291— 309 l.1 — A IX., XII. fejezet ismét Guagninus 
munkájából való, de némileg más sorrendben, mint az I. kiadás
nál. 309—402 1.3 —• Boterus. 402—423 1. — Honorius. 424— 
436 1. — Joannis Bakclaii iudicium de Polonia. 436—439 l.1 — 
Ai.sti' dius. 440—443 1. —  Salomonis N euglisaulri de re nummaria 
Polonorum. 443—445 l.1 — U. a. de vectigalibus regis Poloniae. 
445—450 l.1 — Index. (1 — 12) 1.-— Privilégium. (13) 1. Egy üres 1.

Az a) példány eredeti sima hártyakötésben, zöldeskék met
széssel. Kifogástalan példány, csupán a címlap alsó pereméből 
hiányzik egy darab. A címlap alján olvashatatlanná kitörült be
jegyzés. Jelzete: Geo. 763. A b1 példány teljesen kifogástalan, 
ugyancsak sima hártyakötésben. Jelzete: Geo. 760. A b2 példány 
a SzÉCHÉNYi-könyvtárból való, kissé vizfoltos, aranymetszésü sá- 
vozóval és bélyegzőkkel aranyozott hártyakötésben. Hozzákötve 
Stransky Bohemiája. Jelzete: Geo. 764.

1 Nincs az I. kiadásban.
2 Megfelel az I. kiad. 266—273 l.-jinak.
3 Megfelel az 1. kiad. 273—289 l.-jának.
< Megfelel az 1. kiad. 289—314, 337— 344, 415 — 3 37» 5-14 — 377 l.-jának.

2
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Refpublica | sivc | Status regni | scotut et ihber- | nle | Di ver
iorum | Autoruin. | Lugd. Ba t. | Ex officina | Elzeuiriana | A.° e b  b e  
xxvii | Cum firiuilegio. \ (Rézmetszetü címlap. 5. kép).

24-r. 104X56 mm. (A cím
lap magassága csupán 89 mm., 
mivel alul-felül erősen le van 
vágva belőle.) 280, (1) 1. Tar
talma: Contenta. 3—4 1. —
G i .okg.ii Buciianani Scotiae regni 
topograpliia. 5—67 1. — Inscrip
tiones antiquae. 68— 69 1. — Hegt. 
Boütiiu de animantibus Scotiae. 
70 82 1. — U. a. de Scotorum
moribus et institutis. 82—92 1.
De commerciis Scotorum. 93 — 
98 1. -— Carudem Scotiae regi
men. 98— n o  1. — Catalogus 
regum Scotiae. 111 — 135 1. — 
De toedere Scotorum cum Fran- 
ciis. 135 — 143 1. 144 üres 1. — 
Respublica | sive | Status Hiberniae. 
145 1; — Contenta. 146 1. —- 
Carudenus és Speedus: Hiberniae 

descriptio. 147 197 1. Carudenus és mások: De Hibernorum
moribus. 197 228 1. — U. a. Regni Hiberniae administratio.
229—237 1. De lleberniae commerciis. 237—244 1. — Caru- 
ln.xtis és Mokkisenus Onealii et eorum rebelliones. 244—272 1. —• 
Appendix. 273—280 1. Summa privilegii. Kelt 1626. máj. 15 .(1)!.

V. ö. WiiXEMS 287. sz.-mal. Szerinte ez évszám alatt két kiadás 
került ki a sajtóból. A mi példányaink a nyomdailag sikerültebb 
kiadásból valók. Az egyik jó karban lévő példány, a címlap csonka- 
ságát nem tekintve. Sima hártyakötés, vörös címkével és zöld 
selyemkötők nyomaival. A kötetből ki van vágva a De principati-

8.
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bus Italiae c. kiadvány. A címlap hátlapján a M iL L E R -fé le  exlibrisz 
látható. Jelzete: Geo. 776. A másik, kissé clpiszkolt példány Pn. 
Cluverus Introductionis in universam geographiam libri VI. Leyden, 
1627. c. műhöz van hozzákötve, kissé megviselt sima hártyakötés
ben. A kolligátum első darabjának címlapján alul e bejegyzés: 
Dnum Andreáé (?) Kisgs^ell de . . . falva A° 726. A címlap 
verzóján pedig: Exlibris Pauli Poni \ c^ky s alább: Est Johannis 
Lénárt comp. - den. 12. A végül hozzákötött tiszta lapok elsején 
vörös tintával c bejegyzés olvasható: Est libris Ladislaus Kecske- 
mély Cuius symbolum Deus providet. Jelzete: Geo. 328.

1628.

9-
Calparis Contareni | patricii Veneti | Dii REEVBLICA | VHNE- 

TOR.VM I Libri quinque, j Item /ynopsis reip: Eruta\ et \ alii de 
eadem iliscurfus | politici. | Editio fecunda audior. | LVGD : BATA- 
VORVM, I Ex officina Elzcviriana. | c;L> I:k: xxvm. | Cum Privilegio. | 
(Rézmctszetü címlap.)

24-r. W illems 293. sz. írja le e kiadást, melyből kétféle azo
nos tartalmú lenyomat készült. Mindkettőből van példányunk. 
Az a) példány: 108x52 mm., 447 (1) 1; a b) példány pedig: 
108x55 mm- 431 ( 0  1- Az amatőrök az a példányt tartják ér
tékesebbnek. Tartalma az első kiadástól a következőkben tér e l : 
1. Kimaradt az epistola nuncupatoria és Albertus müvéből az I. 
kiadás 175 — ip8. lapján található rész. 2. Uj cikkek: Veneti do
minii chorographica descriptio. -— De potentia et aerarii Vene
torum. — Series ducum Venetorum. — Variorum judicia de 
Republica Venetorum. — Regimen civile Veronae és a végén a 
privilégium, mely 1626. máj. 15. kelt.

Az a példány XVIII. sz.-i, aranyozott hátú borjúbőrkótésbe 
van kötve. Az elülső tábla belsejére C. J. C. M. betűs, ovális 
cimcrkép rézmetszete van ragasztva. Jelzete: Geo. 796. A b pél
dány kötése sima hártya. A címlapon a következő bejegyzés /. G. 
Sohn. Jelzete: Geo. 799.

2*
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DE | PKINCI | PATI Ii VS | Italia.-, | Tractatus | Vary | Lugd. Bat. | 
Ex officina | Elzcuiriana. | A° c b  b c  xxvm | Cum priuilegio | (Rcz- 
mctszctü címlap).

24-r. 104X54 mm. 318, (15) 1., egy üres levél. Tartalma: 
i. T homas Segeti ius ajánlása D udleius Carletonus, Imbercourt 
bárójához. Kelt 1627. nov. 9. 3—6 1. — 2. De principibus Italiae 
commentarius (Segetiius fordítása olaszból). 7—48 1. — 3. T homae 
Segetui notae in commentarium. 49—52 1. — 4. Különböző 
szerzőktől: Tractatus de territoriis, potentia, familiis, foederibus 
(Italiae). 53 — 318 1. — 5. Index. (1 — 14) 1. — 6. Errata. (15) 1.

Kötéséből kifejtett példány, a címlap hátlapján Miij.er ex- 
libriszével. Eredetileg a 8. sz. a. ismertetett Respublica Scotiaevcl 
volt egybekötve. Jelzete: Geo. 744.

1629.

11.

GALLIA I live I DE ERANCORWV j regis dominiis | et opibus | 
CommenUuius. | Lvgdvni Batavorvm, | Ex officina Elzeviriana. | Anno 
r.b b c  xxix | Cum privilegio. | (Rézmctszetü címlap.)

24-r. W illems szerint (311. sz.) ez évben két különböző ki
adás készült, melyek közül a másodikban ki vannak javítva a sajtó
hibák. Könyvtárunkban mindkét kiadás megvan. Az a példány, 
(első kiad.) io 6 '5X 56 mm. (16), 461, (1) 1. és 2 üres levél; a 
b példány, mely körülvágatlan ivekben van meg könyvtárunkban 
s így bibliofil szempontból különösen becses 123X68 [62J mm. 
(12), 443 1. Tartalma nem azonos a 2. sz. a. ismertetett első 
Gallia-kötettel; ezt az 1629. júniusában kelts Jacobus Baldunius- 
hoz intézett ajánlás szerint Joannes de Laet állította össze. Az 
a példány (462) lapján van az Errata, ami a javított lenyomatú 
b példánynál elmaradt.

Az a példány sima, pompásan konzervált pergamen kötéssel 
van ellátva, első táblájának bélésén C. A. Rinder dr. bárok Ízlésű

1 0 .
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kartouchc-ba foglalt "címeres ex-libriszével. Jelzete: Geo. 697. Az 
ívekben levő b példány származása ismeretlen. Jelzete: Geo. 700.

12.

HISPANIA | sive | DE REGIS H1SPA-1 nl.e regnis | et opi
bus | Commentarius, j Lvgd : Batav : | Ex officina j Elzeviriana i A.° 
d b  loc x x ix . | Cum privilegio. | (Réz- 
metszetü címlap. 6. kép).

24-r. W illems (1. 313. sz. 
a.) szerint ez évben két kiadás 
készült e miiből; mindkettő meg
van a Nemzeti Múzeum könyv
tárában. Az eredeti kiadást kép
viselő a példány: 109X57 mm.
(16), 498, (1) 1.-ból áll. Az ezen 
évi 2. kiadást képviselő b1 és 
b2 példányok: 113X55, illetve 
109X55 mm. 520, (6) 1. és egy 
üres levélből állanak. A müvet, 
melyet 1629. dec. végén kelt s 
Edvvardus PowellusIioz intézett 
ajánlólevél vezet be, Joannes üe 
Laet állította össze. Az a kiadás 
27, a b kiadás pedig 28 fejezet
ből áll. Uj a VII. fejezet: «De 
insulis Canariis». Egyéb különbség, 
hogy az «indiculus» az a kiadás
nál közvetlen a tartalomjegyzék mögött, a b kiadásnál pedig 
a mű végén van elhelyezve. A privilégium kelte 1726. máj. 15.

Mindhárom kifogástalanul fentartott példány. Az a és b2 pél
dány sima hártyakötésben, utóbbihoz, mely gr. Széchényi Ferenc 
példánya volt, hozzá van kötve az 1641. Portugálba. Jelzetük: 
Geo. 730., illetve Geo. 734. A b1 példány kissé lehorzsolt, ara
nyozott hátú borjúbőrkötéssel van ellátva; jelzete: Geo. 733.

6 . kóp.



2 2

de regno I DANI/E ET | NORWE-1 gle | Infulisq3 adjaccn-1 
tibus: juxta | ac | de holstatia, | dvcatv sles- | wicensi, | cl finitimis 
pro-1 vincijs | Tractatus varij \ lvc.dvni 13a- | tavorvm | Ex officina 
EI | zeviriana | d b  loc xxix. | Cum Privilegio \ (Rézmetszetü címlap).

24-r. Willems szerint (326. 
sz.) ez évben két kiadás készült 
a műből, melyek mindegyike kép
viselve van könyvtárunkban. Az 
a kiadás: 108X54 mm. ( tő )  
510 1. A b kiadás: 110X55 mm. 
(16), 447, (6) 1. A müvet, az 
1629. jul. 15-én kelt s C hristianus 
Emishez intézett ajánló levél tanú
sága szerint Stehianus Johannis 
Steimianius Danus szerkesztette, 
aki az anyagot 8 fejezetre osztotta.

Az a példány csonka, amen
nyiben a sajtóhibákat és kiváltság- 
levelet tartalmazó utolsó levél 
hiányzik. Aranyozott hátú bőrkö
tésének előtábláját, hát részét, úgy
szintén a könyv első lapjait szú
nyomok éktclcnítik. Jelzete: Geo. 
694. A jelesebb b kiadást kép

viselő példány kitűnő karban van. Sima hártyakötés borítja. 
Jelzete: H. rel. 1352.

14.

RESPUBLICA ROMANA | honori | VRBIS /ETER/E | P. SCRI- 
VER1US I RESTrrvrr | Cum Privilegio | Lvgd. Batavorvm | Ex officinii 
Elgeviriand, | d o  Eoe xxix. (Rézmetszetü címlap. 7. kép.)

24-r. 104X54 mm. 575, (1) 1. Tartalma azonos a 3. sz. 
alatt ismertetett 1626-iki eredeti kiadáséval.

1 3 -
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V. ö. W illems 321. sz. Szerinte ez évből kétféle lenyomatok 
készültek c munkából. A Nemzeti Múzeum példánya az értékesebb 
levonatok csoportjába tartozik. Sima hártyakötésü példány. Cím
lapja alján az első ismert tulajdonos sajátkezű aláírása: N orbertus 
N ussbaum, Prior 1651 (?). Az első tábla bélésén Smitmer Ferenc 
P ál cxlibrise, mely a máltai lovagkeresztre helyezett címerét áb
rázolja, fölötte leveles koronával s e körirattal: PR. PRANC. 
PAVLUS DE SMITMER 1770. A címlap verzóján Miller könyv
jelzője. Jelzete: Geo. 77ó.

1630.

15-
BELGII I CONPCEDERAT1 | Refpublica: | seu | Gelri;e. Hol

land. I Zcland. Trajcct. Prif. | Tranlifal. Groning. | corographica | Poli- 
ticaque | deferiptio. | Cum Privilegio | Lvgd. Batav. | Ex officina Elze- 
viriana | elő. Ioc xxx. | (Rézmetszetü címlap.)

24-r. W 11.LEMS (326. rz.) szerint ez évből háromféle kiadás 
készült a műből. Az eredeti kiadás, melyből a Nemzeti Múzeum 
könyvtárában két példány van, (8), 359, (7) lapból és egy üres 
levélből áll. Az a1 példány méretei: 107X54, az a2-é: 105X55 
mm. Van példányunk a második lenyomatból is, melynek mére
te i: 108^5X54 mm., lapszáma: (16), 352, (10) l.és 3 üres levél. 
A bevezetés tanúsága szerint e kötetet is J. de Laet állította 
össze. A két kiadás tartalmi különbsége, hogy az a kiadásban a 
kötet végén lévő Appendix ad Geldriam c. fejezet a b kiadásban 
a Geldrid-nak szentelt rész mögé került, az ugyancsak a kötet 
végén volt Appendix ad Hollandiam pedig a Hollandiának szen
telt cikk 3. fejezetébe lön beolvasztva. Új a második kiadásban a 
Limburgum Ducaius c. fejezet, melyet Brabantiae és Flandriáé 
közé ékeltek.

Példányaink közül az a1 teljesen ép, sima hártyakötésü pél
dány A. R inder dr. címeres exlibriszével az első födél bélésén; 
jelzete: Geo. 670 ; az a2 kötéséből kifejtett példány M iller 
címeres könyvjegyével a címlap verzóján; jelzete: Geo. 668- 
Eredetileg a 6. sz. a. leirt Helvetiorum Respublica, 1627. b pél-



ló,

(lányával volt egybekötve. A b példány hátát aranyozott borjúbőr, 
tábláit pettyegetett barna papiros födi, a háton szú rágás nyomai
val. Jelzete: Geo. 6ö7.

16.

RVSSIA | feu | MOSCOVIA | itcmquc | TARTARIA | Commen
taris Topo- j graphico atque | politico illus-1 trata- j Lvg». Batavokvm |

Hx officina Hi./.kviriana | Anno c:Io

mely Busbequius követjelentései
hez van hozzákötve: Turc. 392 ; a b példányé Geo. 752.

Thoina- Smithi j Angii | DH RHPVBLICA | ANGLORVM | Libri 
tres. | Qrwi's m :ci:ssi:ki'S"t \ Cborograpbica illius defnip-\lio, aliique 
/>olilici\lnuiiilHS.| Lvg.Batavokvm|l : x officina lifeviriana jeinIncxxx. 
I cvm i'kivii.hgio j (Rézmetszet!! címlap).

( 1 - 9 )  1. A b lenyomatnál a 
tartalomjegyzék utáni lapra a 
privilégium került, mely 1630. 
jul. 9. kelt.

V. ö. W ii.licms 336 sz. a. Az 
a kiadásból két példány, a //-bői 
pedig egy van könyvtárunkban, 
valamennyi jól konzervált sima 
hártyakötésben; az a1 
jelzete: Geo. 751 ; az a2 kettőé,

2 üres levél. Tartalm a: Tarta
lomjegyzék 3 - 4  1; Descriptio
Moscoviae 3—1S1 1; Descriptio 
Tartariac. 182-327  1.; Index.

Inc. \ \ \ .  j Cum privilegio. | (Réz
metszete címlap. 8. kép).

24-r. Az a lenyomat: 106x59 
mm. 327, (9) 1; a // lenyomat: 
106X54 (ß), 3d5> 0 ? )  >•
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24-r. 110X5-1 mm; (12), 404, (12) 1. Tartalmilag erősen 
különbözik az 1. sz. a. leirt 1625-iki első kiadástól. Szerkesztője 
Johannes de Laet az anyagot 13 szakaszba osztotta; ezek közül 
csupán SMirnnek a IV. szakaszba'sorozott müve s Philippus Hono- 
Riusnak a XII. szakaszban közölt relatiója vétetett át az 1. kiadás
ból. A többi szakasz új anyagot tartalmaz, különböző szerzők 
munkáiból.

V. ö. ‘W illems 337. sz. a. Sima liártyakötésü példányunk 
Hajnik Imre könyvtárából került 
a múzeumba. Jelzete: Geo. 659.

18.

TV K Cl Cl IM PERII ISTA- 
TVS|feu I Diícurlüs varij j de Rebus 
Túr- I carum. |Lvgdvni Batav: j lix 
officina ElZKVIRIANA : A°. c lo lo c \\\j 
Cum Privilegio | (Rézmetszetü cím
lap. 9. kép).

24-r. 108x55 nun. (8), 314,
(5) 1. Tartalma: Előszó. (3—4)
1. — Contenta. ( 5 —7) 1. —
Privilegium (kelt 1626. máj. 25.)

1. — i. Joan. Bapt. Mon- 
TALiiANi rerum Turcicarum descrip
tio. i —99 1. — 11—IV. Philippus 
Honorius munkájából való ki
vonatok. 96— 159 1. — V. Horatii 
Malaguzzi de Turcici Imperii 
magnitudine diss. 160— 167 1. — VI. BusBF.au 11 Ritus sepeliendi 
apud Servianos. 167— 183 1. — VII. Lkonclavii de variis mone
tis. 183—191 1. — VIII. Anni apud Tureas ratio. 192— 197 1. — 
IX. Notitia Beglerbcgatuum. 197—226 1. — X. Excerpta a libro 
Lázári Soranzi. 226 274 1. — XI. Series imperatorum Turcico
rum. 274 284 1. — XII. Ex politeia regia. 284—314 1. - Index.
( 1 - 5 )  1.
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V. ö. W illems 340. sz. a. Hártyakötésü szép példány, zöld 
selyemkötőszalagok nyomaival. Az első őrlapon e bejegyzés: Bibi. 
Hűiig. Jiinkovicljinnti. Jelzete: Geo. 787. Egy másik, kissé hasz
nált példány gr. Széchényi Ferenc könyvtárából. Ibinek jelzete: 
Tűre. 657 k.

1631.

19-
Donati Iannotii Florentini j dialogi j Db REPVB. VHNHTO- 

RVM j (Juni Nolis el Uh. Singulari \ ile l-'onna eiusdem Rcip. \ Cum

Index. (1 — 18) 1. — A képek: 
Alti (11. kép) ; a 405. laphoz: 1 
a 407. 1.-hoz lig. E—F.

Az a kiadásnak könyvtára 
kötve; a címlap hátlapján Miu

Privilegio I Lvgd. Batav. | Ex ofli- 
cina Elzcviriana|ANNO clolocxxxi.j 
(Rézmctszctü címlap: Corn. Cl. 
Duyfeitd fculpjil. 10. kép).

24-r. W illems szerint (353. 
sz.) e műből ugyanez évben két 
kiadás készült; ezek mindegyike 
képviselve van könyvtárunkban. 
Az a kiadás: 100X50 mm. (4), 
467, (9) L A  b kiadás d  09 X 54 
mm. (4), 506, (18) 1., 7 réz- 
metszetű képmelléklet. Tartalma: 
Tartalomjegyzék. (3) 1. — Képek 
jegyzéke. (4) 1. - - Jannotii

respublica veneta, i 288 1. — 
Notae in D. Jannotium et C. 
Contakenum. 289—- 416 1; szedett 
külön címlappal, rajta az Elze- 
viEKek Non solus feliratú ismert 
mcsterjegyévcl. — De forma 
reipubl. Venetae. 416—506 1. ■— 

a 323. laphoz: Effigies pontis Rivi 
g. A.; a 406. 1.-hoz lig. B—D. és

nkban lévő példánya borjúbőrbe van
.EK cx-libriszével. Jelzete: FI. rel.
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1124 g. A b kiadást képviselő példány vaknyomású, fekete ma- 
roquin kötésben van. Jelzete: Geo. 800.

20 .

DE j IMPERIO | MAGNI MOGOLIS | Sive | INDIA VERA | 
Commentarius. | E varijs auctoribus | congeflus | Cum Privilegio | 
Lvgdvni Batavorum I Ex officina Elzkviriana | Anno e b  Idcxxxi | 
(Rézmetszetű címlap, melyet C. Cl. Duyfend fculpsit. 12. kép).

24-r. W illems (v. ö. 354. sz. a.) szerint két kiadása van ez 
évből, melyek mindegyike megvan könyvtárunkban. Az a kiadás:

I 1. kép.

108X58 mm. (8), 285, (16) 1. A b kiadás: 102X53 mm- ( I2)> 
299, (17) 1. és 2 üres levél. Tartalmuk azonos s az 1631. szept. 
i-én kelt ajánlás tanúsága szerint Joannes de Laet munkája. 
Az elülső számozatlan lapokat az ajánlás, az előszó és a tartalom- 
jegyzék, a hátulsó számozatlan lapokat pedig a tárgymutató tölti 
meg. A kompiláció a befejezésen kivid tíz szakaszra oszlik.

Az a példány sima hártyakötésbe van kötve. Jelzete: Geo. 
811. A b példány kötése borjúbőr, aranyozott háttal. Jelzete: 
Geo. 812.
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DH | PKINCI | PATIBVS | Italic, | Tractatus j Vary. \ Editio Je- 
eunda | Priore longe | auctior, j Lvgd. Bat. | Ex officina | Elzeuiriana. | 
A° cI'J l'JC xxxi. | Cum privilegio. | (Rézmetszőin címlap.)

24-r. 108X55 llim- 372> (8) 1-, 2 üres levél. Tartalmilag 
egy lejezet híján azonos, de elrendezésében több tekintetben eltér 
a 9. sz. a. leirt kiadástól. Az új lejezet: De Pontiiice Romano et 
ecclesiastico dominio. 59—89 1.

V. ö. W illems 356. sz. a. Szerinte ez időből két lenyomata 
van e munkának. Nekünk az 1626. máj. 15. kelt privilégiummal

ellátott lenyomat van meg két 
példányban. Az egyik sima hártya- 
kötésű példány a bélyegző tanú
sága szerint Széchényi Ferenc 
gróf könyvtárából való. Jelzete: 
Geo. 745. A másik, Írott hár
tyába kötött példány, ' hozzá van 
kötve az 1634-iki Respublica Bo- 
hemiae-hez. Jelzete: Geo. 673.

2 2 .

I. SLEJDANl I DE I QUATVOK 
svMMis I IMPERIIS I Libri tres : | Po
fi rana ediliune | hac accurate \ reco
gniti. \ Lvgd. Batavorvm, | Ex offi
cina Elzcviriana. | A° cL> loc xx.xt. j 
(Rézmetszetü címlap.)

24-r. W illems (358. sz.) sze
rint ez évben két kiadás készült 

e munkából. Az a kiadás 108X55 1111115 334, (40) 1., 3 üres 
levél. A b kiadás 108x59 mm; 309, (24) 1., 1 üres levél. 
Tartalma, a címben leirt munka, melyet a 3 — 4 lapon szerző

21.

i 2. kép.



a számozatlan utolsó lapokon az indexéletrajza clóz meg s 
rekeszt be.

A Nemzeti Múzeumban lévő a kiadású példány pergamen 
kötését s első lapjait kissé megviselte a használat, címlapján több 
bejegyzés volt, amelyek azonban az olvashatatlanságig ki vannak 
törülve. Jelzete: H. un. 1051. A b kiadásból való példány hártya
kötése teljesen ép; de a szöveg itt-ott tintával alá van húzva. 
Jelzete : H. un. 1050.

23-

SVECIA, ] fiue | de Succorum |
Regis Dominio | et opibus. | Com
mentarius | Politicus. | Lvgo. Batav. I 
Ex officina Elzeviriana.
Cum Priuilegio. \ (Rézmetszetéi cím-

24-r. 106X55 nini. (S), 3151 
1. A mű összeállítója IIenricus 
Sotekus, Dalia Svecus. Tartalma 
<S szakaszra oszlik, melyek elsejét 
Andreas Bureus irta. A privilé
gium 1626. máj. 15-én kelt.

V. ö. W illems 359. sz. a.
W illems leírása — föltéve, hogy 
e miiből nincsenek különböző le
nyomatok — hibás, amennyiben 
nem szól arról, hogy a számozott lapokat 4 számozatlan levél 
előzi meg.

A Nemzeti Múzeum példánya sima hártyakötéssel van ellátva, 
a 10. sz. lapig alul néhány szúnyommal. Jelzete: Geo. 781.
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I632.

2 4 .

P etri Cvnei | de | RPVBLI- | CA | Hebigeokum | Libri III. | 
Edit io novißi- I via. | Lvgd. Batavor. | Ex officina Elzeviriana. 
A° 16)2. (Rézmetszetéi címlap. 14. kép).

24.-n Két példány; az a példány: 108 x39  m m ; a b példány: 
106x52 m m ; (24), 502, (1) 1. Az editio novissima kitétel arra 
a körülményre utal, hogy az ELZEViKitek e mii 8-rétü kiadását 
m ár 1617-ben kinyomtatták.1

V. ö. W iu .ems 362. sz. a. Szerinte ez évből kétféle lenyomat 
van s a második — amely nincs meg a Nemzeti Múzeumban — 
az értékesebb. Mindkét példány sima hártyakötéssel van ellátva; 
az a példány címlapjának verzóján a MiLLER-család cxlibrisze. 
Jelzete: Geo. 807. A b példányhoz hozzákötve: B. C. Bertranuis 
de rcpublica Ebraeorum opera. Leyden, 1661. I. Maire. Jelzete: 
Geo. 808.

25.

GR/ECOKVM I RESPVBLIC/E | ab | Vbbone Emmio | Defcriptaj. | 
Cum Privilegio | Lvgd. Batavorum, | Ex officina Elzeviriana Anno 
/6 3 2 .1(Rézmetszetéi címkép: C. C. D(uysend). Sculps. 15. kép.)

24-r. 105X56 mm. 426, (6) 1. A munka W illems (364. sz.) 
szerint két kötetből áll; ez az első, mely U bbonis Emmii Status 
Rcipublicae duarum civitatum Atticae et Laconicae succincta deli
neatio c. müvet tartalmazza. A számozatlan leveleken van a tárgy
mutató.

Csonka példány, sima pergamenkötésben, zöld selyemkötők 
nyomaival. A címlap hátlapján M iller könyvjelzője. Jelzete: Geo. 
712. m.

Könyvtárunkban ez a kiadás is megvan. Jelzete : Geo. 806 v.
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2 6 .

P. Gyui I de | BOSPORO | T hracio | Lib. III. | Lvgdvni Batavo- 
rvm, | Apud Elzevirios. Anno cl:>
I:)c xxxit. | (Rezmetszetü címlap:
Corn. Cl. Duysend Sculpsi)

24-r. 109X58 mm. 379, (5)
1. Tartalma Petrus Gylius (G illes) 
poszthumus munkája, mely Dyo- 
nisius Byzantinus erede ti ben elve
szett ’AvarcXou; Boartópou-jának for
dítása. Bevezeti Antonius Gylius- 
nak Akmaignac bíboroshoz inté
zett előszava (3 —7 1.) és Gylius 
Péterhez intézett két distichon 
(8 1.). Szerző sírfelirata a 379 1. 
számozatlan verzóján (s nem mint 
W illems jelzi a 379. lapon) van,
míg a további 4 számozatlan lapot 
az index tölti be.

V. ö. W illems 366. sz. a. 
Szerinte ez évben két levonat ké
szült; a Nemzeti Múzeum pél
dánya az első levonatból való, amit

Lvgi* IIatavor<fx c(ftcina. Elzcvtriana . .4' 7 6 Ja .
-üm»- Ji».- - iá

14. kép.

a Gylius Péter sírfeliratá
ban található sajtóhibáról ismerhetünk fel. Sima hártvakötésü 
példány. Jelzete : Geo. 679.

27-
P. GYLLIII de Constantino \ polcos Topographia | lib. ív. | 

Lvgdvni Batavorvm. I Ex officina Elzeviriana. Anno /632. | (Réz- 
metszetű címlap. 16. kép.)

24-r. W illems (367. sz.) szerint ez évben kétféle kiadás 
készült e műből, melynek mindegyike képviselve van könyvtárunk
ban. Az a kiadás: 112X 60 mm., 428 1., 2 üres levél; a b kiadás:
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105X56 nun.,1 .|22 (6) 1. 2 üres levél. Tartalmilag mindkét 
kiadás azonos az elrendezésben is, csupán az a különbség közöt
tük, hog\’ az index capitum, mely az a kiadásnál közvetlenül az 
előszó után következett, a b kiadásnál a munka szövege után 
van csapva.

Az a példány sima hártyába van kötve, melynek tábláiból
a bélést utólag kifejtették. Cím
lapján elsárgult tintával felül e 
bejegyzés: Ex Libris Stephani Lauro, 
alul meg emez: Ex Libris Joannis 
faiba sic. Jelzete: Geo. 688. A b 
példány csinos vaknyomású per
gamenkötésben diszlik, melyen kap
csok nyomai láthatók. Jelzete: 
Geo. 685.

28.

Ioannis Leonis Africani | Afri
cae I Defcriptio IX. lib. abfoluta 
Lugd. fíatav. Apud El^evir. A° 
1632. j (Réztnetszetíl címlap. 17. 
kép.)

24-r. 112X61 mm., 800, (16) 
1. A 385. 1. új címlap, a Non solus 
jelmondatos mesterjeggyel. Az 

arabsból való latin fordítást W illems szerint J. F lorius esz
közölte.

V. ö. W illems 371. sz. a. A Nemzeti Múzeumban két pél
dány van belőle. Az egyik teljes; kötése sima hártya; címlapján 
alul e bejegyzés: Job. Chr. Miesler. Jelzete: Geo. 842. A másik 
példány a 25. sz. a. leirt b példánnyal mindenben hasonló kötés
ben diszlik s csupán a 385. l.-pal kezdődő pars alterát tartalmazza 
Jelzete: Geo. 843.

A címlapból felül levágva egy 6 mm. széles szelet.



A. G islknii I BVSBEQVII ] omnia | qmu extant. | Cum Privilegio. \ 
Lvgd. Batavorvm, I Ex Officina Hlzeviriana | Anno 1633. | (Rézmet- 
szetü címlap: C. CI. Du fend 
Sculpfit)

24-r. 110X 56, illetve 106 X 
56 mm. 575, (23) 1. Tartalma: 
a nyomdász előszava, tartalom- 
jegyzék, továbbá: A. G. Bus- 
bequii vita. — Eiusdem legationis 
Turcicae epistolae IV. — Eius
dem exclamatio. — Solimani 
legatio ad Eerdinnndum anno 
1562.— Busbequii epistolae ad 
Rudolphum II. Végül jő az index.

V. öd W ii.eems 380. sz. a.
Két példány. Az egyik sima hár
tyakötésben a Russia c. respub- 
licával egybekötve. Elülső táb
lája bélésén e följegyzés olvas
ható : Hunc librum ex liberal itate 
Viri Praere/leutissimi Amici fu i  
integerrimi Dni Pauli Math 
directoris Chori Magdeburgensis 
poßidet Michael liuserus Mediesó
Transylvaniis. AJ idyy. Die /3. Juni]. (Címeres fekete viasz
pecsét.) Az őrlap b lapján: Bibi. Thing. Jankovicbi. A címlapon 
télül: M. Szilágyi; alul: Paulus Math Flengburg: p. t. Cantor: 
Hátlapján olvashatatlan névaláírás. Jelzete: Tűre. 392. A másik 
példány XVIII. sz. aranyozott hátú borjúbőrkötésben, tábláin bárok 
keretben: M. T. rjSS. felírással. Jelzete: Tűre. 393.

2 9 -

Í . V G I » V N 1  B a X A V U leV.M ,
S x  ojfi .ind  ü l z e v t r i a r i i i . Anna j  6 j? 2 .

16. la
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Lvgd. Batavorvm, ! Ex officina Elzeviriana. Anno 1633.fiRézmet- 
szetü címlap. 18. kép.)

24-r. 108X5S mm. ( ié ) ,  267 1., 2 üres levél. Tartalma a 
címlapon felsorolt két értekezésen kívül Marcus Zuerius Boxhor-

nius dolgozata a németalföldi ha
józásról és a VII. Henrik angol 
király és Fülöp osztrák herceg 
közt 1495-ben megkötött keres
kedelmi és békeszerződés. A hosszá 
előszó Ad principes populosque 
liberos Orbis christiani van intézve.

V. ö. W illems 3S5. sz. a. 
Szerinte e műből ez évben két, 
egyformán becses kiadás készült; 
az itt leirt a második. Példányunk 
sima hártyába van kötve. Első 
őrlapján az egyik előző tulajdonos 
neve szerepelt, de később kiva
karták. Jelzete: J . pubi. E. S04.

31-
PERSIA : feu j REGNI PER

SICI j Status. I Variaque Itinera j in 
t atque per \ Ver fi am : | cum j Aliquot 

Iconibus j Incolarum, j Cum Privi
legio j Lvgd. Batav. ex officina 
Elzeviriana, j  Anno c I d I d c  x x x iii . | 

(Rézmetszetü címlap: C. Cl. Dusend Sculpsit. 19. kép.)
24-r. 104X52 mm. 374, (8) 1., i üres levél. Tartalmát 

Joannes de Laet állította össze, akitől W illiam B o s w e l l h e z  inté
zett ajánlás is való. A számozatlan lapokat az index tölti meg. 
A 31., 33. és 35. 1. egy-egy nőalakot ábrázoló metszet.

V. ö. W illems 386. sz. a. Szerinte ez évben két kiadás készült 
e műből. A Nemzeti Múzeumban csupán az első van meg, de két 
példányban. Az egyik, csinos, aranyozott hátú XYIÍI. századi barna
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borjúbeír kötésben. Jelzete: Geo. 820. A másik a J.msoNius-féle 
Persia mögé kötve, hártyában, Széchényi Ferenc gróf könyvtárá
ból. Jelzete: H. E .E . 269.

32.

Josm: I S imi.uri I VAIFFSI/F | et | ALPIVM | deícriptio. | Lvc.ovni 
Batavorvm, I Ex Officina Flzevi- 
riana Anno 16 ß 3. | (Rézmetszetü 
címlap: Cár. Cl. Dny send sculp.
20. kép.)

24-r. 110x57 mm. 377, (7)
1. F leírás eredetileg Zürichben je
lent meg 1574-ben.

V. ö. W11.1.EMS 390. sz. a. Ki
tünően konzervált példány, sima 
hártyakötésben. Jelzete: Geo. 790.
F.gy másik hasonlóan bekötött pél
dány Hajnik Imre. könyvtárával 
került a Múzeumba; címlapja felső 
részéről levágva mintegy 8 mm. 
széles szelet. Az első tábla bélésén 
címeres exlibrisz e felírással: «Jo
achim S. J\. I. Comes in JVindhag 
Düs I in Reichenau. Pragthal, et 
Saxenegg: \ S. C. M. Confl. et 
Regens A : 1 (<(><). Jelzete: Geo.
592. q.

so-

F. Sprecher! I RHFTIA, | vbi | B us verus filus, Rali-1 lia, hello, 
foedera, el \ alia memorabilia ac- ] curat ißime de feri- \ buiilur. \ Lvc.n. 
Batavorvm, | Ex Officina Flzeviriana. Anno 16ß | (Rézmetszetü 
címlap.)

24-r. 1065X56 mm. 424, (8) 1. Fortunatus Sperciierus 
Epistola dedicatoriája Davosban kelt 1617. márc. 24-én s müve

3*

18. kép.
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eredetileg Haseiben jelent meg 1617-ben Pallas Rliactica annata 
et togata dinen.1

V. ü. W ii.u -ms 392. sz. a. A M. N. Múzeum könyvtárában 
három példány van e műből, mindhárom sima hártyába kötve. 
Az a példányhoz hozzákötve: Erycii Puteani Historiae Mediceae

libr. II. Antwerpen, 1624; elülső 
táblája bélesén e bejegyzés: A" 
/637 . 1 Georg Richter. Jelzete: Geo.
769. A b példány: 106X52 mm., 
a címlap kijár belőle. Jelzete: Geo.
770. A c példány az 1627-iki 
Helvetiorum Respublica mögé van 
kötve; méretei 108x60 mm. Jel
zete : H. rel. 1067.

3T
SVECIA, I huc I de Succorum | 

Regis Dominiis | et opibus. | Com- 
mentarins \ Politicus | Lv'gd. Batav:] 
Ex officina Elzevikiana. /633. | Cum 
Priitilegio I (Rézmctszctü címlap).

24-r. 104X55 mm. (6), 306 
1. A 23. sz. a. ismertetett res
publica második kiadása. A privi
légium e kiadásból elmaradt.

V. ö. W ili.kms 394. sz. a. 
Teljesen ép példány, sima hártyakötésben. Jelzete: Geo. 784.

1634.
35-

RESPVBLICA I et I statvs I IMPERII j romano- j GERMANICI | 
Lugduni Batav. | lix officina Elzeviriana A° 16)4. \ Cum Privilegio. \ 
(Rézmctszctü címlap: C. C. Djuysendj Sadp.)

> A M. N. Múzeum könyvtárában az eredeti kiadás két példányban is 
megvan H. rel. C73. és Var. 559. jelzet alatt.

19. kép.
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24-r. W illems szerint (408. sz.) e munkából két kiadás ké
szült, melynek rézmetszet!! címlapja ugyanazt az évszámot viseli 
magán, míg a tomus II. címlapján az egyiknél 1634, a másiknál 
1640. évszám áll, jeléül annak, hogy ez utóbbi tényleg 1640-ben 
került ki a sajtóból. A Nemzeti Múzeum könyvtárában mindkét 
kiadásból van egy-egy példány. Az 
a példány: 111X58 mm., I. (16),
414 1., 1 üres levél; II. 382, (1)
1. A b példány: 108x59 mm., I.
(16), 40S 1.; II. 382, (1) 1. Tar
talma (az a példány szerint): El- 
zevij-r Bonaventuiía és AbraiiÁm 
1634-ben kelt ajánló levele Károly 
Lajos rajnai választófejedelemhez.
(3—6 1.) — Levél az olvasókhoz.
(7—8) 1.— Catalogus imperatorum.
(9— 12) 1. — Series operis. (13—
16) 1. — Az első kötet tartal
ma: I. Descriptio Germaniae ge
neralis. II. Corpus statuum im
perii. 111. Historia translationis im
perii. — A II. kötet fejezetei: I.
Imperatoris electio etc. II. Regis 
Romanorum institutio. III. Vicario
rum imperii origo. IV. Electorum 20 ^
imperii institutio ctc.V. Comitiorum
imperii series etc. VI. Principurn imperii dignitas etc. VII. Aurea 
bulla. VIII. Capitulatio caesarea. IX. Racessus imperii X. Consti
tutio de pace publica. XI. Camera imperialis. XII. judicium aulae 
caesarea. Függelék: De foedere Hanseaticarum civitatum. A II. 
kötet végén lévő számozatlan lapon van az 1626. május 15. kelt 
privilégium.

A Nemzeti Múzeumban lévő két példány sima hártyakötéssel 
van ellátva. Az a példány címlapjából alul mintegy 11 mm. széles 
sáv hiányzik, a címfelirást hordozó kendő sárgára van festve; jel-
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zete: Geo. 709. A b példány elülső őrlapján e bejegyzés: J:x 
libris Joannis Krqemienski; a cimlapon felül: Ex libris Sigismundi 
Besgtricky; a rajz közepén: Ex libris Samu fi is Eormankovics (?) 
s ugyan ez a név, de kitörölve, a címlap alsó szegélyén; a (3.)

lapon ex libris Laurentii Kalliny 
bejegyzés olvasható. Jelzete: Geo. 
712.

36.

Resivbuca et Statvs | Regni ( 
Hvngarm- |Ex officina Eezeviriana. | 
Cum. e b  Ioc xxxiv. Priuilegio. | 
(Rézmetszetü címkép 21. kép.)

24-r. 107X58 mm., 330, (1) 
1. Tartalma: Az előszó. — 
Querela Hungáriáé de populati
onibus Turearum. — Tartalom- 
jegyzék. Ez utóbbi szerint a mü- 
vecske ismeretlen összeállítója 10 
fejezetbe osztotta a különböző 
szerzőktől kölcsönzött anyagot. 
A kivonatolt könyvek, a rendes 
szokástól eltérően, nincsenek kö
zelebbről megjelölve. Hanek sze
rint,1 aki minden egyes fejezet 

Reichersdorefius Transilvaniae

21. kép.

forrásait kimutatja, a ’ szerkesztő 
Chorographica, Caspar Ens Rerum Hungaricarum Historia, Arthus 
Historia Pannoniae clironologica c. müveket s főleg a pozsonyi 
születésű Maxtinus Sciioedelius munkáit aknázta ki.' — A szá
mozatlan utolsó lapon van az 1626. máj. 15. kelt privilégium.

V. ö. W11.1.EMS 409 sz. a. E műből két példány van a Nem
zeti Múzeum könyvtárában. Egy borjűbőrkötésü példány, tábláin 
aranyozott címerrel s az első tábla bélésén Széchényi Ferenc gróí

1 De scriptoribus rerum hungaricarum etc. II. köt. 88—9 1 .1.
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rézmetszetü ex-libriszével. A kötés tábláin (1. a mellékleten) látható ci- 
mer Louis-Henri de Loménif. gróf (1635 — 1698) nagyhírű francia 
bibliofilé; ugyancsak az ő tulajdonára vall a bordaközökben látható 
L. B. (Lomi'-nih-BriEnne)  monogramm is. Remek könyvgyűjteményét 
fia Louis Henri (megh. 1743.) elszállíttatta Londonba és 1723. 
április 24-én elárvereztette James W oodmann könyvkereskedő 
által.1 A másik sima hártyakötésben, zöld selyemkötökkel ellátott 
példány, mely 1902-ben került a könyvtárba. Címlapján e be
jegyzés olvasható: Mounsterij S. Vilius Rotham j prope Neo főni. 
Mindkettő jelzete: Geo. 740.

37-
SABAVDLE | RESPVBLICA | et | HISTÓRIA | Lvc.n. Batav. | 

Ex Officina Llzeviriana. Anno 1 (Rézmetszetü címlap.)
24-r. 111X60 mm. (16), 313 (2) 1. 2 üres levél. Tartalmá

ról tévesen állítja W illems, hogy puszta lenyonrata Lambf.rtus 
Vanderburciiius Sabaudorum ducum principumque historiae gen- 
tilisiae libri duo, Leyden 1599. c. munkájának. E művel, mely 
H. rel. 700. jelzet alatt megvan a Nemzeti Múzeum könyvtárá
ban, összevetettem az ElzeviercIc e kiadványát s megállapítottam, 
hogy kimaradtak V.w’DERBURCHius-nak Károly savoyai herceghez 
intézett ajánló levele, a szerzőhöz intézett üdvözlő versek, a 
genealógiai-táblázatok s az egyes hercegeknek szentelt cikkelyek 
végén egybeállított családtörténeti átnézetek. Ellenben új, a beve
zető darabok közt a Sabaudiae ducabus vulgo Le duciié de 
Savoye c. cikk s a kötet utolsó fejezete: Dissertatio de Statu 
politico Sabaudiae. 297 -  313 1.

V. ö. W illems 41 i . sz. a. Példányunk teljesen ép sima hártya- 
kötésbe van kötve; címlapján néhány rozsdafolt. Jelzete: Geo. 
774.

38.

respublica BOHEMLE | ti | M. Paulo Stranskii | defcripta. | 
Lvgd. Batavorvm, I Ex Officina Elzeviriana. Anno /634. | Cum Priv. | 
(Rézmetszetü címlap.)

1 J. G uigard : Amiorial du bibliophile. Paris 1870—75. 11. 71—72. 1.
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24-r. 109x57, illetve 109X54 mm. (8), 507, (13) 1. Tar
talma: Stransky Pál 1633. nov. 9-én kelt ajánló levele. (3—6) 
1. — Tartalomjegyzék. (7) 1. — Georgics Colsinius üdvözlő 
versei az olvasóhoz. (S) 1. — Stransky munkája. 1— 507 1. — 
Index. (1 — 12) 1. — 1626. máj. 15-én kelt privilégium. (13) 1.

V. ö. W illems 414. sz. a. A M. N. Múzeum könyvtárában 
két példányban van meg. Az egyik, gótikus német szöveggel teleirt 
hártyába van kötve s címlapja versójára Sámuel Székely de Doha 
feliratú címeres exlibrisz van ragasztva.1 Ehhez van hozzákötve a 
De princibatibus Italiae 163i-iki kiadása. Jelzete: Geo. 673. 
A másik példány' a Respublica Poloniae. 1627. c. műhöz van 
kötve (1. 7. sz. a.). Jelzete: Geo. 764.

39-

T vrcici Imperii j statvs | Accedit j De Regn. Algeriano | atque 
Tunetano j Commentarius, j Lvgdvni Batav ; j Ex officina Elzevduana | 
A° d b  Ioc xxxiv. j Cum Privilegio j (Rézmetszetü címlap.)

24-r. 109X58 mm. (8), 563,(5)1. Tartalma azonos az 1630. 
kiadásival, amihez még Appendix gyanánt, a címlapon is föltün
tetett De Algeriano regno és De Tunetano regno c. fejezetek 
járultak.

W illems rendes szokásától eltérően nem szentel e kiadásnak 
külön számot, hanem csupán az 1630. kiadáshoz irt jegyzetben 
utal reá. Sima hártyakötésü, kifogástalan példányunk Széchényi 
Ferenc gróf könyvtárából való. A címlap felső peremén e bejegyzés: 
Monasterii S. Joannis subrupe. Jelzete: Tűre. 657. m. Egy'másik, 
hátán és tábláin aranyozott borjúbőrkötésíF példány H orváth 
István könyvtárából való. Jelzete: Tűre. 496.

1637.
40.

statvs j particularis | regiminis ] S. C. Majeftatis j ferdinan- j di 
I I 116yj. j (Rézmetszetü címlap. 22. kép.)

1 Kisebbített mását 1. C zakó : Az orsz. magyar iparművészeti múzeum 
exlibrisz kiállításának katalógusa. Budapest, 1905. c. mű 23 1. (64 sz.)
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24-r. 110x57 mm. (16), 365 1. és 1 üres levél. Tartalma: 
A limináris darabok u. m. a könyvnyomtató előszava s a syllabus 
contentorum, továbbá a XXXIV. fejezetre oszló munka.

V. ö. W illems 461. sz. a. Szerinte kétségkívül az Hi.zr:viKR-ek 
leydeni műhelyéből került ki, aminek bizonysága az előszó lölötti 
fejléc közepén alkalmazott remete, 
a leydeni ELZEViER-ek legjellegzete
sebb mesterjegye. Szép példányunk 
sima hártyába van kötve. Jegye:
Germ . 5781. E műből egy azonos 
címképpel díszített, de különben 
tipográíilag messze alatta álló után
nyomás is készült valamely német 
könyvnyomdában, melyet legköny- 
nyebben arról ismerhetünk meg, 
hogy az utolsó fejezet: Danielis 
Eremitae Iter germanicum, hiányzik 
belőle. Könyvtárunkban ez is meg
van pápirkötésben, Jankovicii Mik
lós könyvtárából. Jelzete: Germ .
5782.

1639.
41.

regni I Cl IINEN-1 SIS I delcrip- 
tio. I Ex  I Varijs Anlhorihiis | Lvgd 
Batav. I Ex Offic. Elzeviriana elő Ioc xxxix. | (Rézmetszetü címlap.)

24-r. i i IX 54 mm. (8), 365,(18) 1., 1 üres levél. Tartalma: 
A nyomtatók ajánlása Adrianus Pavv-Iioz. (3—4) 1. Levél az 
olvasóhoz. (5—6) 1. Tartalomjegyzék. (7—8) 1. N icoias T rigatius 
De regno Chinae kivonata 1— 355 1. és Marco Paoi.o utazásá
nak kivonata. 355—365 1. Index. (1—-18) 1. A 297. és 298. lapon 
egy-egy fametszet, mely kínai férfit, illetve nőt ábrázol.

V. ö. W illems 486. sz. a. Jól konzervált példány, csupán a 
címlap aljáról hiányzik egy 8 mm-nyi sáv; sima hártya kötésben
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van együvé kötve a MMKK-féle Respublica Moscoviaeval. Jelzete : 
Geo. 805.

1641.
42.

Philippi Cluverii i INTRODVC-1TIONIS | in \ Vniversam Gr.o |
GRAVHIAM tam, I Veterem qtiiim \ 
Novam, Libri VI. | Acceßit | P. 
Bertij Breviari um \ Orbis terrarum | 
Lvgd. Bat. | Apud El^euirios. 1 6 4 1 . | 
(Rézmetszetü címlap.)

24-r. 101X54 mm., 352, 70, 
(9) 1. Tartalma a címben felsorolt 
két munka, amit Josephus Vorstius- 
nak Dominicus Moijnus velencei 
patríciushoz intézett levele vezet 
és az index capitum rekeszt be. 
A kis alakú első (általában má
sodik) kiadás, melyet 5. sz. a. ir
tunk be, 1627-ben látott napvilágot.

V. ö. W il l e m s  513. sz. a. Jó
karban lévő példány, sima hártya
kötésben. Jelzete: Geo. 337.

43-
PORTVGALLIA | Sive | DE 

RP.GIS PORTVGALLIA: I regnis 
f.t  oi'iiivs I Commentarius. | Lvgd 

Batavor. I P.x Officina Hlzeviriana | cl ) Inc xu. | (Rézmetszetü címlap 
23. kép.)

24-r. 105x56, illetve 108x56 mm. (16), 460, (10) 1. T ar
talma, a bevezető darabok közt: Introductio és Indiculus capitum. 
Maga a szöveg, melyet ismeretlen szerző állított egybe L. A n d r e a s  

R e SENDIUS, N iC O IA U S  d ’O u V E IR A , D u A R T E  N u NNEZ DE L e ARTO, 

D a m ia n u s  a  G o e s  s a kedvelt forrás: T h u a n u s  nyomán. Az anyag



14 fejezetre oszlik, amihez még 13 rövidebb függelék járul. Végit! 
jő az index.

V. ö. W il l e m s  525. sz. a. A Nemzeti Múzeumban három 
példány van belőle; kettő XVIII. sz i borjúbőr-, s egy sima 
hártyakötésben. Amazok elsejének jelzete: Geo. 766.; a másiké 
H. rel. 1312. A pergamen kötésű példány jelzete pedig, mely a 
Hispania 1629-iki kiadásához van hozzákötve: Geo. 734.

44.

Thomae Smithi | Angii | De RHPVRLICA | ANGí.ORVM j Libri 
tres. I Qvrnrs acci:.ssi:rvnt | Cborographica illius des- 1 criptio aliii/" 
politici I tractatus. | Editio vllima priori-1 bns multo auctior. | Lvo. 
Batavok. I Ex officina El^eviriana, | clo locxu. | Cum Privilegio | 
(Rézmetszetü címlap.)

24-r. 107x60, illetve 112X58 mm. (16), 428,(12) 1. F. ki
adás kisebb pótlásokon kiviil három új fejezetet tartalmaz; ezek: 
a 11 — 13. fejezetek.

W iÍxems szerint (529. sz.) ez évben két kiadás készült e mű
ből. A Nemzeti Múzeumban csupán a Wu.i.i-Msnél másodikként 
leirt kiadás van meg két példányban. Mindkettő sima hártyakötésbe 
van kötve. A jobb karban lévő példány Jankovicii Miklós könyv
tárából való; a címlap alján e bejegyzés: Job: Casp: I  loeficheri 
1707. Jelzete: Geo. 661. A másik példány címlapjának felső jobb 
sarka ki van egészítve, alján e bejegyzés: Ladislaus Z.eedus. Jel
zete: Britt. 390.

1643.
45-

respublica I BOJFMA I d I M. Paulo Stransky, Z. | Defcripta, 
recognita, et aucta. | Lvc.n. Batavorvm, | Ex Officina Hlzeviriana. 
Anno 1643. 1 Cum Priv. | (Rézmetszetű címlap.)

24-r. 109X58 mm. (8), 575, (13)1., 2 üres levél. Tartalma, 
néhány kisebb toldást továbbá a 12. és 20. újonnan hozzákerült 
fejezetet nem tekintve, azonos a 38. sz. a. ismertetett művel.

V. ö. W illems 563. sz. a. Két sima hártyakötésű, jó példány, 
melyek egyikének címlapja kijár. Fűnek jelzete: Geo. 676. A másik
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teljesen sértetlen példány Horváth István könyvtárából került a 
Múzeumba. Jelzete: Austr. 2190.

1647.
46.

PERSIA I feu I REGNI PERSICI | Status. | Pariaque Itinera \ in 
atque per \ Persiam: | cum Aliquot Iconibus | Incolarum. | Secunda 
Editio priori \ auctior. \ Cum Privilegio | Lvcn. Batav. ex officina 
F.lzeviriana, I Anno cfo Ioc xxxxvii. | (Rézmetszetü címkép: C. Cl. 
Dusemi Scalpsit.)

24-r. H0X S5 nun. (8), 362, (13) 1. Tartalmilag azonos a 
3 t. sz. a. leirt müvei.

V. ö. W illems 6 23. sz. a. Borjúbőrkötésü ép példány. Jel
zete: Geo. 823.

Amsterdam.

1641.

47-

Tn Campasf.i.la \ De | MONARCHIA | iuspanica | Editio nouij- 
sima, aucta <£• \ emendata ut pr.efatio | ad lectorem indicat. | A mrtero
dálni I Apud Ludouicum Elgeuirium | A° 1641. | (Rézmetszetü címlap.)

24-r. io3 '5X 54 mm. (8), 376 1. (Az utolsó lap tévesen 379 
számot visel.) W illems (971. sz.) szerint a leydeni műhelyben 
készült az amsterdami I'.iZLViLR-cégnek. Tartalma: a kiadó levelei 
JOACHiMUS VicoFORTiushoz és az olvasóhoz, a tartalomjegyzék, a 
címlapon feltüntetett munka s két függelék, melyek elsejében 
«tractatur quaestio illa, utrum monarchia universalis sit optanda 
et speranda», másika pedig: Epilógus et encomium magni Imperii 
Romani.

Könyvtárunkban két azonos példány van belőle. Az egyik 
borjúbőrkötésben, javított címlappal. Jelzete: H. rel. 843. A másik 
hártyakötésben, az elébe kötött két üres lap másodikénak verzóján 
e megjegyzéssel: Hic liber autem est prohibitus et damnatus. Jel
zete: Geo. 724.
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1649.

4S.

Descriptio | RF.GNI IAPONL1'. j Cum quibusdam | allinis ma
teria;, I J?.v variis ancioribus collecta | et in ordinem redacta per
BERNHARD VM  VARENIVM \ 
Med. D. I A mstflodami, I Apud 
Ludovicum Elzevirium. | Anno 
m. dc. XLix. j (Rézmetszetü cím
lap. 24. kép.)

24-r. 115X59, illetve 107 X 
55 mm., (48), 287; (8), 320 1., 
a 30—31 1. közt egy behajtott 
tábla. Az első rész utolsó lapja 
tévesen 267 számot, a máso
dik rész két utolsó lapja pedig 
119 és.; r20 számot visel. Az 
első kötet limináris darabjai; 
Varenius 1649. jul. i-én kelt 
ajánlása a hamburgi tanácshoz, 
előszava az olvasóhoz, egy 
hosszabb Dissertatio de rebus- 
publicis in genere s végül a kö
tetben idézett müvek jegyzéke: 
A második résznek külön szedett 
címlapja van s az augusztus havá
ban kelt ajánló levelet szerző Krisz
tina svéd királynőhöz intézte.

V. ö. W11J.EMS 1095. sz. a. 
Az egyik, 
hói való 
volt. Jelzete: 
bői származó 
zete: Geo. S17.

2.|. kép.

Két, sima hártyába kötött példány.
mely kijár kötéséből, Széchényi Ferenc gr. könyvtárá- 
; 1725-ben Cbristopborus, abbas Lnccenni birtokában 

Geo. 818. A másik, Jankovicm Miklós gyüjteményé- 
teljesen ép, de jobban körülvágott példány jel-
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1653.

39-

Tu. C.1Mi'JSi'i.i.A I De ] MONARCHIA | iiisi'a n i c a  | Editio nouif- 
siiiia, aucta <0 | emendata ut prufatio \ ad lectorem indicat | Amflero-

dami I Apud Ludouicum El^eniri- 
um I A° id)J.  I (Rézmetszetű cím
lap. 25. kép).

2.)-r. 110X55 mm., (8), 376 
1. A 46. sz. a. ismertetett mű 
változatlan lenyomata.

V. ö. W11.1.F.MS 1159. sz. a. 
Sima hártyába kötött szép pél
dány. Címlapján alól e bejegyzés : 
Johann Jacob Tet^er. Jelzete: 
Geo. 727.

1660.
50.

A . C is i.f-n ii  I BVSBEQVII | 
Omnia j qiue extant. | Cum Privi
legio I A m s t h i-Od a m i ,  I H x Officina 
Elzeviriana. | Anno ifi60. | (Réz
metszetű címlap: C. Cl. Dufend 
Sculpfit. iG. kép.)

24-r. 105X56 mm. 575, (23) 
1. Szószerinti lenyomata, de gyen
gébb papírra, a 29. sz. a. ismer

P A * r i C A  . 
cfJiUc ftó tu /fim * . aucta. <$c

e m e n d a ta  u t  p rce Ja U o  ad lectorem uuLcat-r
Amfteroílami.

.fpuJ) £uJcuicum  cL^eturtum

25. kép.
tetett 1633. kiadásnak.

V. ö. W illems 1253. sz. a. Sima hártyakötésü példány. Be
jegyzések az első öl lapon felül: Bibi. Hang. Jankovichiana E. 
ord. 2.; u. o. alul: M. Job. Andr: Ziegler 1662; a címlap alsó 
szegélyén: Ex bibi. . . . chionum 1S02. Jelzete: Tűre. 394.

1667.
Sí-

I. SLEIDANIII nF. I q v a t v o k  svM M is I IMPERIIS I Eibri tres : I



Poßrema editione | hac accurate \ recogniti j Amstixodami } Apud 
Dánielem Elzevirium j A° e b  b e  r.xvir. | (Rézmetszetü címlap 27.

kép.)
24-r. 115X60 mm., 237, (25) 1., i üres levél.1 Változatlan 

lenyomata a leydeni Ei7.i-vir.K-ek 1631. kiadásának, melyet 22. sz. 
a. ismertettünk. Amsterdamban 1654. és 1678-ban is készült belőle 
új lenyomat, ezek azonban nincse
nek meg könyvtárunkban.

V. ö. W i u .f. m s  1388. sz. a.
Sima hártyakötésü példán)’, a cím
lap alsó részére új papirossal pó
tolva. A címlap felső részén e 
bejegyzés: Gerb ardus F.-wicb. A 
múzeumba Hajnik Imrk könyv
tárával került. Jelzete: H. un.
1055. a.

1670.
52.

Philippi Cluverii | I N T R O -  
D V C- I T I O  N I S  I in I Vniver- 
sam G 1:0 I Graph IÁM, tam | Veterem 
quam \ Novam Libri VI. | Acceßit |
P. ßertij Breviarium | Orbis terra
rum |Amfielodami,|///>/<</ El^euirios. 
idyo. j (Rézmetszetü címlap.)

24-r. 111X59 mm., 352, 70,
(10) 1., a 33. és 34. l.-lioz egy- 
egy összehajtogatott melléklet. A 
leydeni műhely 1629. kiadásának második amsterdami lenyomata. 
Az 1659. és 1677. amsterdami kiadások nincsenek meg könyv
tárunkban.

V. ö. W illf .MS 1426. sz. a. Sima hártyába kötött, szépen kon
zervált, de annyiban csonka példány, hogy a 9. laphoz tartozó

1 WiLl.EMSnél tévesen 25 számozatlan levél áll, lap helyett.



,,8

melléklet hiányzik belőle. A második őrlapon e bejegyzés : Michael 
Preuschen RodenaviA Hassus i.Novem k: 1673. Jelzete: Geo. 340.

í r .  NEM E L Z E V I E R  K IA D Á S O K .

Leyden, Maire János sajtója.

1Ó30.

53-

Refpublica | HOLLANDIUL, | et Urbes. | Lvgdvni Batavorvm, Lx 
officina I JoANNis Maike. Anno e b  bcxxx. | (Rézmetszetü címlap 
28. kép.)

24-r. 103 X Sí mm. (6), 434, (14) 1., illetve egy ugyanez
évből való másik kiadásban 52 1. Az a kiadás tartalma: De 

mirandi Bataviae, költemény (3 
1.), u. a. görögül (4) 1. Conten
torum in hoc enchiridio con
spectus. (6 ) 1. — H ugonis

G rotii de antiquitate reipubl. 
Batavicae lib. I. 1 — 120 1. — 
P aui.i Merulae De statu reip. 
Batavicae diatriba. 121 — 162 1.— 
Löd. Guiccaudini Hollandiáé 
Selandiaeque descriptio. 163 — 
354 1. — A holland fejedelmek 
névsora P. Sckivf.ru Batavia 
illustrata c. műből. 355—434 1. 
és az index. A b kiadás a be
vezető költemény, hijján amaz
zal teljesen azonos tartalmú, 
csupán a végén van még két 
Zelandi ara vonatkozó rövid latin 
vers, A drianus Stopferus tol
lából.

V. ö. Bru n ft : Manuel du
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libraire5 V :i777  h. Az a kiadás
ból egy, a b kiadásból két példány 
van a M.N. Múzeum könyvtárában. 
Az a példány kötésének hátrésze 
sima hártya, födeleihez gót betűk
kel teleirt pergament használtak. 
Széchényi Ferenc gróf példánya. 
Jelzete: Geo. 735. A bl példány 
sima hártyakötésben, némileg ja
vított címlappal. Jelzete: H. rel. 
1037. A b2 példány IIajnki Imre 
könyvtárával került a múzeumba; 
kötése sima hártya; a 481. laptól 
végig az eredeti hiányzik s gon
dos kézírás pótolja. Jelzete: Geo. 
736.

54-
Refpyblica | MOSCOVIAI | 

et Urbes. | Accedunt quaedam | latiné

I.VGDVNi Ba t a v o Jt v , E x  o ííic ina  
I o a 'Kn j s  -MAiRK.Arino c l'j Iac  x x x .

28. kép.

nunquam | antehac edita. | Lugduni Batavorum, | Fx officina J oannis 
Maire cId Idcxxx. | (Rézmetszett! címlap: . . . C. de Pas fecit.)

24-r. 110X56 mm; (14), 565, (5) 1. Tartalma: a névtelen 
szerző előszava, a tartalomjegyzék, majd az A i.exander G uagninus, 
J oannes Farer, Antonius Possevinus, Michael Foedorowitz s 
mások nyomán 12 fejezetben egybeállított mü s végül az index.

V. ö. Brunet: Manuel5 V : 177S h. Jó példány, melynek meg
sérült címlapja ki van szakítva. Hozzákötve a ,|T. sz. a. leirt 
F.LZKViER-iéle China Leyden, 1639. c. műhöz. Jelzete: Geo. N05.

1631.

55-

loh. Angelij | w e r d e n h a g e n , 11. c .  | De | k k r u s e u r e ic is  | ii a n s k a t i- 

c is  I Tractatus generalis. | Cum Privilegio | L u g d u n i  B a t a v o r u m  j Fx 
officina J o a n n i s  M a i k e . c b l o c x x x i .  | (Rézmets/etü címlap, két ol-

*1
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dalt Lübek, Braunschweig, Köln és Danzig címerével s alul 
Lübek látképével.)

A második kötet címlapja így hangzik : loh: Angelii j JVER- 
DENHA- j g e n . i. c. c. | de j r e b y s  p v b l ic is  | h a n s e a t ic is  j et earum 
nob. j  Confoederatione | Tractatus fpeci- | alis. | Cnvi Privilegio. \ L ug-

Duxi Batavorum | Ex Offiána 
Joannis Maire. Anno i\6) i . \  
(Rézmetszet!! címlap, két oldalt 
Bréma, Rostock, Magdeburg, 
Lunenburg és Hildelsheim cí
merével s alól Köln látképével. 
29. kép.)

24-r. Négy rész két kötet
ben. 101X53 nrm., (68), 982; 
(44), 1348 1. A limináris dara
bok fontosabbjai: a Summa 
privilegii, kelt Hágában, 1630. 
szept. 9., a két ajánlás, melyek 
elseje Leydenben kelt 1629. jun. 
24-én, a két előszó s több, a 
szerzőhöz intézett üdvözlő vers. 
Az első kötetbe a szerző csi
nosan metszett arcképe is be 
van illesztve. A metsző C. de Pás.

V. ö. Bruxet : Manuel5 
V : 1777 h. Szép példány, sima 

hártvakötésben, zöld selvemkötők nyomaival. Mindkét kötet cím- 
lapjának verzójára Miller címeres könyvjelzője van felragasztva. 
Jelzete: Geo. 713. A II. kötet első fele, a 752 1.-ig terjedő pars 
III, még egy példányban megvan, ugyancsak sima hártyakötésben. 
Jelzete: Germ. 5963.

1635.
56.

Gyillelmi* P ostelli* De j RESPYBLICA,* j Seu Magistratibus |
* Vörössel szedve.

LVGDVyi Ba t a v o r v m . 
e x  Ojpieirxa X c a n n i r  A ía i r e  . A n n i  j S x j  .

29. kép.
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Atheniensivm* I Liber | E x  M u f r o  j Iván.-*' Baijesdens,* in | Principe 
Senatu Advocati | (Nyomdászjelvény.) Lvgdvni Batavorvm | Ex offi
cina Joannis* Maire | cIo Ioc xxxv.

24-r. 105X 54 mm., 232, (6) 1. Szerző rézmetszetü arcképé
vel, címkép gyanánt. A számozatlan lapokat az index capitum 
tölti be.

V. ö. Brunet: Manuel5 V : 1776. h. 0  e kiadást nem ismeri, 
hanem 1621-ből említi meg, mint EiXEViER-nyomtatványt. Ez adata 
téves s az itt leirt kiadás az ed itio  p r in c e p s . — Szép példány, ara
nyozott hátú borjúbőrkötésben. Jelzete: Ant. 1654.

1641.

57-
BONAVENTORA | CORNELIUS B e RTRAMUS* | De | REPUBLICA* I 

EBR7EORUM, | Recenfitus* | C o m m en ta rio q u e  i l lu j lr a tu s  | Opera'*' | 
Constant i.’Empereur | ab Oppijck | [Nyomdászjelvény.] Lugduni 
Batavorvm | Ex Officina J oannis Maire*' | e b  b e  xu.

24-r. 107X 54 mm., (48), 452, (22) 1. A Leydenben 1641. 
kelt előszó Gerardus ab AernhemIicz van intézve. A végén két 
m utató van, melyek egyike a mü tartalmára, a másika az idézett 
héber szavakra vonatkozik s végül az «errata»-jegyzék.

V. ö. Brunet: Manuel5 V : \ j j 6 . h. Csinos példány, hozzá
kötve Cunaeus de republica Haebreorum libri III. c. és a 24. sz. a. 
leirt műhöz. Jelzete: Geo. 808.

1642.
58.

tractatus | De | CONSTITUTIONE | imperii | romano-ger- | 
M A N ici I ductore | IACOBO LAMPADIO I. C. | Lvgdvni Batavorvm | 
Ex officina J oannis Maire [1642. (Rézmetszetü címlap IV. fecit.) 
A szedett címlap így hangzik: Tractatus | De j REPUBLICA] 
ROMANO-GER- | MANICA | Auctore JaCOBO LaMPADIO, I. C. | Accefit I 
Eiufdem Difcurfus de N atura | N ummi, & Interpretatio L. 2. | C.

* Vörös nyomású sor.

4*
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de Vfucap. pro Hered. j Item Jacobi Augusti T hua- | ni Germaniae 
Defcriptio, \ ex eius lib. 2. Histor. | Edilio tertia, auctior et emetida- 
tior. \ (Rozetta.) Lugduni Batavorum, ; Ex Officina J oannis Maire | 
clo Ioc xlii.

24-r. 11IX 57 mm., 377 1. Első leydeni kiadása Brunet sze
rint1 1634-ben jelent meg. E mü eredetileg a jogi doktorátus 
alapiául szolgáló értekezésnek készült 1619-ben De iurisdictione 
imperii Romano-Germanici címen s megfelelőbb jelen címét az 
1642-iki kiadást sajtó alá rendező H. CoNRiNGius-tól nyerte.2

A M. N. Múzeum könyvtárában e kiadásból három azonos 
példány is van. Az egyik sima hártyakötésben. Jelzete: Germ. 
4935. A másik Miller exlibriszével, borjúbőrkötésben. Jelzete : 
Germ. 4939. A harmadik, papirborítékba fűzött példány, a be
jegyzés szerint: Sallay Imre úr ajándéka 1S62. Ap. ip-én. Jelzete: 
Geo. 712. d.

1652.
59-

Compendium j Historia: Batavicae. j Lvgd. Batavorum j Ex Officina 
Johannis Maire. 1645. \ (Rézmetszett! címlap: C. v. D(alen)* fculp. 30. 
kép.) A szedett címlap: COMPENDIUM j Historia: Batavicae | A Julio 
C.esare j ufque ad haec tempora. | Auctore \ Antonio T hysio, I. C. | 
& Professore in Acade- j miá Leidenfi. | Accejfere jprceter duos eiuf- 
dem dif- \ curfus oratorios, Articuli pacis \ inter Hifpaniarum Regem 
& j Feederatos Proceres.! (Nyomdászjelvény.) | Lugduni Batavorum, | 
Ex Officina Joannis Maire | clo Idc lii.

24-r. 109X57 mm., (48), 479 1. A rézmetszetü címlap év- 
szánra téves, amint ezt a kiadványt bevezető ajánlás kelte: Leyden, 
1651. október hava is igazolja.

V. ö. Brunet: Manuel5 V 11776. h. Jól konzervált példány, 
síma hártyakötésben. Jelzete: H. rel. 1520.

kiad

1 Manuel du libraire.5 V : 1777.
2 V'. ö. Alig. Deutsche Biographie XVII : 574 1. 

ást nem említi.
3 V. ö. Catalogue de la bibliothéque Hammer IV :

E munka 

527 1..

az 16 5 4-iki

275 57 sz.
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60.

Guilelmi Postf.lli I De I REPUBLICA, Seu MAGISTRATI
BUS | Atheniensium | Liber. | Ex 
Mufieo | Joan. Balesdeus, In | Prin
cipe Senatu Advocati. | Acceffit \ 
Antonii T hysii J. C. | Difcurfus 
Politicus de eadem ma- 1 térid, & 
Collatio Atticarum | & Romanorum 
legum. | (Rozetta.) Lugduni Bata
vorum,|Ex Officina Joannis Maire.| 
clo bcxi.v.

24-r. 109X61 m m , (6), 368 
1. PosTEi.Lus rézmetszet!! arc
képével. A címlapon jelzett füg
gelékkel bővített, különben lapról- 
lapra az előző kidással (1. 56. 
sz. a.) megegyező kiadás.

V. ö. Brunet ManueR V : 
1776., aki tévesen mint az Elze- 
viER-ek kiadványát említi s a bő
vítésről nem szól. Sima hártya- 
kötésű példány, a címlap hátán 
Miller exlibriszével. Jelzete: Ant. 
1648.

L v g d  , B a t a v o h u m  . 
Cx Offc'uu. l o l r a n m í  M a i r e  .

30. kép.

Amsterdam, Janssonius János sajtója.

1632.

6 r.

lo h : Angelii | W erdenhagen 11. c. c. | Vniuersalis | Introductio 
in I omnes | Respvri.icas | siue | Politica Generalis j Amítelodami, | 
Apud Joann Janßonium | Anno. 1632. | (Rézmetszetü címlap 30. kép.) 

24-r. 104 X 51 mm., (62), 767, (25) 1. Az ajánló levél 1631. nov.
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i-én kelt. A kötet végén lévő számozatlan lapok jó részét M. 
Stat. Busciierus Paraenesis eximia c. müve tölti meg.

V. ö. Brunkt Manuel du libraire5 W:\qp6.  h. Széchényi Fe
renc gróf példánya, rongált fatáblás, borjúbőrkötésben. Jelzete: 
Pol. g. 1536a. Ugyanez évben Blaeu Vilmos kiadásában is nap

világot látott, de rézmetszetü cím
lap nélkül s rendkívül apró nyo
mással. E kiadás jelzete: Pol. g. 
1536.

i 633-
62.

ARABIAJ/í*?/ ! Arabum vicina-| 
r tinim gentium Ori- \ ent cilium leges, 
ritus, \Jacri et profani tno-\res, in- 
flituta et\hiftoria: | Accedunt prw- 
terea | varia per Arabiam | itinera, 
in quibus mul- \ ta notatu digna 
enar- \ rantur | Amstelodami j Apud 
Joannem Ianßonium. A° 1633. 
(Rézmetszetü címlap. 31. kép.)

24-r. 106x54 nun., 297 1. 
Tartalma: De nonnullis orienta
lium- urbibus a Gabr. Sionita ac 
J oanne Hesronita. 3—90 1. — 
Christopiiori R icherii De moribus 
atque institutis Turearum, Arabum, 
aliarumque. 91 — 112 1. — Ex

Joannis Cotovici itinerario Hierosolymitano et Syriaco excerpta.
113—228 1. — Arabia leírása Lonovicus Godofredus Archon- 
tologia Cosmica c. és Adrianus Romanus Theatrum urbium c. 
müvéből. 229—257 1. — Voi.pgangi Drechsler! Historia Arabum. 
258—288 1. — S végül: Appendix sive excerpta ex Muhammedis 
Alfergani Astronomicis. 289—297 1.

V. Ö. Brunet Manuel du libraireA VwqqG  hasáb. Szerinte 
jobb az 1635. kiadás. Két példány. Egyik vakon préselt birkabörbe

( j( .  cf*- h u sev í / f l f -

31. kép.
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kötve, rézcsatokkal. H orváth István könyvtárából. Jelzete: Geo. 
803. A másik hártyakötésben, Széchényi Ferenc gr. könyvtárából, 
egybekötve az Ei-ZEViEK-féle Persiával. Jelzete: H. E. E. 269.

63.

DE I LEODIENSI | reevbuca. | Auctores Pnecipui | Pariim nunc 
primum editi | in quibus \ Defcriptm 
antiquitates, \ antiflitum Historia, et | 
alia habentur | Edidit | Marcvs Zve- 

rivs I Boxiiornivs I Cum Privilegio 
I Amstelodami, | Apud Joannein Jan- 
ßonium I Anno 1633. | (Rézmetszetíl 
címlap.)

24-r. 111X52 mm., (6), 516 
1. Tartalma: Descriptio agri Leo- 
diensis auctoribus L. G uiccardino,
Abraiiamo O rteuo, Valerio And
rea. — Joannis Placentii historia 
episcoporum Leodiensium. —- Dip
lomata Leodiensia. —• Alia, ad res 
domi forisque a Leodiensibus gestas 
spectantia, passim excerpta.

V. ö. Brunet Manuels V :
1777. h. Szúrágta példány, sima 
hártyakötésben. Jelzete: H. rel.
839.

1634.
64.

. J mjtlh Lirtuä yuJ futott. Idn/iJniivfi
32. kép.

resfvbuca | NAMVRCEN-1 SIS, | II ANNO NI.T, | et | LVTSEN- 
BVR-1 GENSIS I Amstelodami, Apud Joaunem Janßonium. ii> |  
(Rézmetszetíl címlap. 32. kép.)

24-r. 112X57 nim. 522 1. Tartalma: I. B. G ramayh Respub
lica és História Namurcensis. 3 —n o  1. — Luo. G uicciardini de
scriptio comitatus Namurcensis. n o  —120. — U. a. Descriptio 
comitatus Hannoniae. 121 — 181. 1. — Joan. Bektelii descriptio



56

ducatus Luxenburgensis és historia principium Luxenburgensium. 
183— 511 1. — Végül: De moribus populi Luxenburgensis.
512—522 1.

V. Ö. Brcnet Manuel5 V : 1777 h., ahol alighanem tévesen 
1633. év alatt szerepel. Sima hártyakötésü, jól fentartott példány. 
Jelzete: G eo .750.

U trecht, Zilius G isbert sajtója.

1664.
65.

Respublicae | ACH,EORUM | et | VEIEKTIUM \ Juxta fua  Fáta\ 
in ufum I Praetentis Seculi | deliniataej a | martino j S choockio | 
TR.tjECTi ad R henum. |E x officina Gifberti Zylii. | A° M DCLXIV\ 
(Rézmetszetei címlap.)

24-r. x 10X56 mm. (16), 224 1. E műből két, a címlap hij- 
ján teljesen azonos kiadás készült. A b kiadás címlapja a követ
kező : FATUM I Reipublicae | ACH.EORUM | et | VEIENTIUM | in 
Exemplum \ propositum | á MARTINO | Schoockio | TRAJECTI ad 
RHENUM I ex officina Zyliana 1664. |

V. ö. Brünet Manuel5 V : i 776 h., aki e körülményről nem 
tesz említést. Az a levonat sima hártyakötésben. Jelzete: H. ant. 
738.; a b levonat aranyozott hátú bőrkötésben. Jelzete: H. ant. 
738d.

Strassburg, Staedelius János sajtója.

1658.

66.

PETRI 1 HENDEREICH j MASSILIA [ (57 X 113 mm. rézmet
s z e t  címlap). Szedett címlap : PETRI j HENDREICH | MASSILIA. | 
Argentoratis | Apud fofiam Staedelium | (Vonal) | M. D. C.LVII1. |

24-r. 97X51 mm. A rézmetszetéi címlapon kívül: (10), 418, 
(17) 1., 5 üres 1. A végén van az index auctorum.

V. ö. Bruxet Manuel5 V : 1777. h. Szerinte először 1652. je
lent meg. Sima hártyakötésü példány, zöld selyemkötők nyomai
val. A szedett címlapon e bejegyzés: Ex libris Comitis Francisci 
de Nadasd, 1669. Jelzete: Gall. 870.
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