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 1. A Központi Antikvárium mint Aukciósház az árve-
rést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereskedel-
mi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. 
 2. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltás-
ra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel katalógusz-
számát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, amire a 
venni szándékozók tárcsájuk felemelésével teszik meg ajánla-
tukat. A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki 
a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcso-
latban a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyon-
gazdálkodási Központ érvényesíti elővásárlási jogát. 
 3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15 % árverési ju-
talék. A vevő készpénzben vagy hitelkártyával a vételárat 
vagy annak 20 %-át – foglalóként – az árverésen helyben 
tartozik fizetni. Ha a teljes vételár egy összegben az árve-
résen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. 
Vevő a leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles az 
Aukciósház részére megfizetni, amely követelésre az elévülés 
általános szabályai az irányadók.
 4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, hogy a 
vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjá-
tól számított 14 napon belül egyenlítse ki. Ez esetben a vevő 
a tárgyat csak akkor veheti át, ha a teljes vételárat kiegyen-
lítette. A vételárba a foglaló összege – határidőn belüli tel-
jesítés esetén – beleszámít. Amennyiben megadott határidő-
ig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, az Aukciósház 
egyösszegű tárolási díjat számít fel, amely mértéke az át nem 
vett tételek leütési árának 20%-a. Az Aukciósház fenntartja 
továbbá magának a jogot, hogy 1 hónapon túli késedelmes 
átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse és a 
foglaló összegét megtartsa. 
 5. A leütött tételt visszavenni és újra árverésre bocsátani 
tilos. Amennyiben a már leütött tétel vevőjének személye 
pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogosult a 
tételt újra árverésre bocsátani. 
 6. Tilos mindenféle összebeszélés amely arra irányul, 
hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen megha-
ladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 
 7. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden 
tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és il-
lusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szolgál-
nak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést meg-
előzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és ar-
ról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek 
szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal 
együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az 
árverés idején vannak.

 8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem vá-
sárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, a kifizetett ár-
verési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget nem vállal, 
és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy 
későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba 
hozza. 
 9. A védett tételeket – ezek sorszámát legkésőbb az auk-
ció megkezdéséig kihirdetjük – Magyarországról kivinni nem 
lehet, valamint a mindenkori tulajdonosi adatokat nyilván-
tartásba veszik. A későbbi tulajdonváltozás kötelezően be-
jelentendő. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Aukciós-
ház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait a For-
ster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központtal. 
 10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt 
venni az árverésen, az általa adott vételi megbízás alapján 
helyette az Aukciósház – a megbízásnak megfelelően – hi-
vatalból árverezhet. Vételi megbízást adni a kiállítás ideje 
alatt személyesen vagy írásban az alábbi címen lehet: 1053 
Budapest, Múzeum krt. 13-15., faxon a (00 361) 266-1970-es 
számon, e-mailben az aukcio@kozpontiantikvarium.hu cí-
men illetve weboldalunkon (www.kozpontiantikvarium.hu) 
keresztül. Közgyűjtemények megbízásait hivatalos formában 
előleg nélkül elfogadjuk, magánszemélyek vételi megbízásá-
nak elfogadásához a vételi megbízás összege 20%-ának, mint 
előlegnek a befizetése szükséges. Sikertelen megbízás esetén 
az árverés után az előleget levonás nélkül visszakapja a meg-
bízó. Amennyiben a megbízás sikeres, az előleg foglalónak 
tekintendő. 
 11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezé-
sét lehet kérni. 
 12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a 
felek az Aucikósház székhelye szerinti általános hatáskörű 
bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Budapest, 2018. 
Központi Antikvárium

Árverési feltételek

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete



 1. Központi Antikvárium as Auction House organises, 
handles and conducts the auction on behalf of the vendors, 
and acts as a commercial agent. 

 2. The lots called up are presented in succession as in the 
catalogue. The auctioneer announces the catalogue number 
and the starting price of the lot and buyers indicate their 
wish to bid by raising their card. The buyer offering the 
highest bid shall win the lot at the hammer price, except 
for protected lots, when Gyula Forster National Centre for 
Cultural Heritage Management have a priority to purchase 
the lot at the hammer price. 

 3. The purchase price includes the hammer price and 
15 % auction fee. The buyer shall pay the purchase price or 
20 % of it in cash or by card immediately after the auction. 
In case the full purchase price is paid after the auction, the 
bought item can be handed over to the buyer. 

 4. The Auction House allows a 14 day grace period to 
pay the balance between the deposit and the full purchase 
price. The buyer can take possession of the item only if the 
full purchase price has been paid. The amount of the deposit 
will be included in the purchase price if the said timeline has 
been observed. If not picked up until the end of the given 
grace period, storage fee will be charged which is 20% of 
the hammer price. The Auction House reserves the right to 
consider the bid of the buyer null and void and keep the de-
posit if the buyer fails to take over the item within 1 month 
period. 

 5. The bid item may not be reauctioned unless the iden-
tity of the buyer is impossible to establish. 

 6. No seller may bid, nor may any third party bid on the 
seller’s behalf in order to reach an unreasonably high price 
and thus inflict loss on any other party. 

 7. All the lots are exhibited for inspection prior to the 
auction. The descriptions and illustrations in the catalogue 
are only for identification. Each bidder is responsible for 
inspecting the condition of the lots prior to the auction, and 
for deciding if it is in accordance with the description in the 
catalogue. All the lots are sold without warranty with all the 
imperfections they may have at the time of the auction. 

 8. The items auctioned may not be sold under the start-
ing price in the catalogue. The Auction House will not bear 
any liability in respect of the bid or the purchase price paid, 
and may not be compelled to reoffer the same item or mar-
ket it at any time at the same price. 

 9. No protected item – their number shall be made pub-
lic by the beginning of the auction – may be taken abroad, 
and their owners will be registered. Owners are expected 
to report any change of ownership. The Auction House is 
liable to report the data of the owners of protected items to 
the Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage 
Management (LXIV./2001). 

 10. For absentee bids the auctioneer may be commissio-
ned by the buyer to bid on his/her behalf. You may submit 
your bid in the Központi Antikvárium (H-1053 Budapest, 
Múzeum krt. 13-15.), fax us at (00361) 266 1970, send us 
an e-mail (rarebooks@kozpontiantikvarium.hu) or via our 
website (www.kozpontiantikvarium.hu). Museums and lib-
raries may submit their bids officially without an advance 
payment, which (20 % of the bid) is required of all other 
buyers. In case of an unsuccessful bid, the advance payment 
will be returned to the buyer in full after the auction. In case 
of a successful bid the amount will be regarded as a deposit. 

 11. Unsold items may be reauctioned after the auction 
upon request. 

 12. The Civil Code (V./2013) shall govern any matter 
unregulated in the present Conditions of sale. Should any 
dispute arise, the parties accept the competence of district 
court, determined by the location of the Auction House. 

Budapest, 2018. 
Központi Antikvárium

Conditions of sale

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete
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Görgey Arthur 1818-2018

1. GörGei Arthur: 
Gazdátlan levelek
Pest, 1867. Ráth M. 56p.
Hozzákötve:
Asbóth Lajos:
Görgei. Czáfolat Assermann honvédezredes és ministeri tit-
kár védiratára. Függelék: Észrevételek Görgei: „Gazdátlan 
leveleire.”
Pesten, 1867. Heckenast Gusztáv. 32p.
Hozzákötve:
Világos hőse. Jellemzések Görgeiről. Közrebocsátja Szokoly 
Viktor.
Pest, 1867. Emich Gusztáv ny. 57p.
Hozzákötve:
Assermann Ferenc:
Görgei. Visszhangok a cáfolatokra.
Pest, 1868. Osterlamm Károly. VIII+157+(2)p.
A kötetbe kötötték még Assermann „Egy nyilt szó Görgei 
Arthur honvéd-tábornok ügyéhez” című munkájának töre-
dékét is (3-4p.; 19-40p.)
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

2. GörGei Arthur (1818-1916) volt honvédtá-
bornok autográf sorai egy levelezőlapon. 
Kéri az MTA főtitkári hivatalát, hogy az Akadémiai Értesí-
tőt új címre küldjék.
Kelt: Visegrád, 1901. VI. 3.

20 000,-

3. GörGey Arthur: 
Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. 
években. Forditotta németből id. Görgey István. I-II. kötet.
Bp., 1911. Franklin. XVI+294p.; VII+(1)+423p.+1 kihajt. 
térk.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

4. [Jászi] elemér oszkár: 
Görgey Arthur 1848-49-ben. A történelmi kritika eredmé-
nyeinek rövid összefoglalása.
Bp., 1896. Franklin. 112p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

3 000,-

5. kmety GyörGy: 
Mein Leben und Wirken in Ungarn. Irta Görgei Arthur. 
Megbirálva -- által. A „Magyarország” Tárczájában közölve.
Pest, 1861. Vodianer. 40p. A művet Pompéry János fordí-
totta.
Kiadói papírborítóban. Az első borító alsó sarka javítva.

3 000,-

6. steier lAJos: 
Görgey és Kossuth. Ismeretlen adalékok az 1848-49-iki sza-
badságharc történetéhez.
(Bp., 1924.) Genius. VIII+311p. Dedikált példány. (A sza-
badságharc revideált története. I.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

aA
7. Ady endre: 
A halottak élén
Bp., 1918. Pallas. 202+(2)p. Első kiadás.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A Je-
ges Ernő által tervezett, eredeti borító bekötve.

5 000,-

8. Ady endre: 
Igy is történhetik. Novellák.
Bp., 1910. Nyugat. 143p. Első kiadás.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

3 000,-

9. Ady endre: 
A minden titkok verseiből
Bp., (1910.) Nyugat. 104+(4)p. Első kiadás.
A címlapon az impresszumot a Pallas Rt. 1918-ban felülra-
gasztotta.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A 
Falus Elek által tervezett, eredeti borító bekötve.

5 000,-

10. Ady (endre): 
A minden-titkok versei
Bp., (1931.) Athenaeum. 151p. 100 számozott példányban 
jelent meg, ennek helye itt üresen maradt.
Aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben, papírtokban. 
Felül aranyozott lapszélekkel. Részben felvágatlan példány.

10 000,-

1. tétel 3. tétel
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11. Ady endre: 
Az utolsó hajók
Bp., (1923.) Athenaeum. 158+(2)p. Posztumusz első kiadás.
Kozma Lajos által tervezett, kiadói papírborítóban. Körül-
vágatlan példány.

2 000,-

12. Ady endre: 
Versek
Debreczen, 1899. Hoffmann és Kronovitz. VII+68p. Első ki-
adás.
A költő első megjelent verseskötete.
Korabeli félvászon-kötésben.

20 000,-

13. Alföldiek seGélyAlbumA. mdCCClXiii. 
szerkeszték: reviczky szever − zilahy károly. 
Deák arcképével. 
Pest, 1864. Pfeifer Ferdinánd. 1t.+(4)+332+(3)p.
Kopott aranyozású, korabeli vászonkötésben.

5 000,-

Aprónyomtatványok

14. der unverfälsChte kommunismus! 
A Manno Miltiadesz által tervezett képes levelezőlapon egy 
pénzkötegekkel menekülő népbiztos és egy hadirokkant lát-
ható. Besskó Károly kiadásában jelent meg.

5 000,-

15. hAzAtérési iGAzolvány. 
A bukaresti magyar nagykövetség által kiadott irat a Hadik-
falván született Sorbán Mária nevére lett kiállítva.
A magyar kormány nagyszabású áttelepítési terve nyomán 
1941-ben mintegy 14.000 bukovinai székelyt költöztettek 
Bácska déli részére (túlnyomó részük 1944-ben a szerbek elől 
elmenekült innen).

5 000,-

16. (Mihanovich antal, petropoljei – aDaMich 
András lAJos): 
A’ Magyar Kereskedésbéli Társaságnak Plánuma – Planum 
stabilendae Societatis Commercialis Hungaricae.
(Pozsony, 1825.) ny.n. 13p.
Hozzákötve:
Plan zu einem Gesellschaftsverein fü[r] den ungarischen Na-
tionalhandel
(Pozsony, 1825.) ny.n. 7p.
Kiadói colligatum. A fiumei illetőségű szerzők a magyar ad-
riai kereskedelem fellendítését célzó tervezetüket a pozsonyi 
országgyűlés részére állították össze.
A gerincén papírcsíkkal.

10 000,-

17. oskolAi bizonyitvány. 
A nagyenyedi Bethlen Kollégium által Szabó Pál részére ki-
állított okirat.
Kelt: Nagyenyed, 1845. VIII. 28. Papírfelzetes viaszpecséttel. 
Az aláírók: Szász Károly rektor, valamint Bodola Sámuel, 
Farnos Károly, Incze Dániel és Vajna Antal tanárok.
Mérete: 380 x 550 mm.

5 000,-

18. röplap. 
A Kádár-korszak érdekes dokumentuma. Az ismeretlen szer-
ző 1974-ben kelt kiáltványa a vezetők felülről való kineve-
zését bírálja. A stencilezett sokszorosításban terjesztett írás 
kiadásának körülményeiről nem találtunk adatot.
3 nyomtatott oldal.

3 000,-

19. thatbeschreibung unD toDesurtheil. – Des- 
crirea faptei si sententia De Mórte 
Lugos, 1858. M. Traunfellner ny. 
Kétnyelvű (német-román) nyomtatvány. Markus Rosenblum 
kirablása ügyében hozott halálos ítélet kihirdetése.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Lugos, 1858. VIII. 17.
Mérete: 395 x 495 mm.

5 000,-

12. tétel 22. tétel13. tétel 25. tétel
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20. vorsiChts AnstAlten zur verhinderunG 
der feuersbrünste, und feuerlösCh-ordnunG 
für die köniGliChe freystAdt oedenburG. 
(Oedenburg, 1811.) ny.n. 31p.
A soproni városi tanács 1811. VI. 11-én kiadott tűzrendé-
szeti szabályzata.
A gerincén papírcsíkkal. Az utolsó levélen szakadással.

10 000,-

aA
21. ArAny János: 
-- balladái. Zichy Mihály rajzaival. Facsimile kiadás. I-II. kötet.
Bp., (1898.) Ráth Mór. (72)p.+5t.; (86)p.+4t. A művész szá-
mos szövegközti rajzával, emellett a szöveg is az ő kézírásával 
készült.
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben. Az első 
táblákon két-két képpel. Aranymetszéssel díszítve. A kis ko-
pásnyomoktól eltekintve szép példány.

80 000,-

22. ArAny János: 
Nagyidai czigányok. Hősköltemény négy énekben.
Pest, 1852. Müller. 120p. Első kiadás.
Korabeli papírkötésben. Néhány levele javítva.
Szüry: 169.

20 000,-

23. ArAny János: 
Toldi. Költői beszély.
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 149+(3)p. Első önálló kia-
dás. A címlap másolattal pótolva.
Hozzákötve:
Toldi estéje. Költői beszély hat énekben.
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 142+(2)p. Első kiadás.
Modern vászonkötésben.
Szüry: 0.; 190.

20 000,-

24. aureuM philosophiae caelestis coMpenDi-
uM, seu circulus Menstruus, priMuM in gallia 
eDituM, Dein saepius repressuM nunc vero ite-
ruM, DuM in… soc. jesu acaDeMia clauDiopo-
litAnA Anno mdCCXXXvii. theses eX uni-
versa logica… laDislaus Dobra… publice pro-
pugnaret, praesiDe… laDislao neDeczky… 
Claudiopoli, 1737. Typis Acad. S. J. (11)+59p.
A hit fő kérdéseiről szóló, 31 napra osztott elmélkedések. A 
kis kötet a kolozsvári jezsuita akadémián zajlott logikai vizsga 
alkalmával jelent meg. Az előzéklapon a vizsgáztató tanár, 
Nedeczky László Reviczky Simon ferencesnek szóló ajándé-
kozó soraival.
Korabeli, restaurált, vaknyomásos bőrkötésben.

10 000,-

25. bAbits mihály: 
Hatholdas rózsakert
(Bp., 1937.) Athenaeum. 157+(2)p. Első kiadás.
Fényképes, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

26. bAbits mihály: 
Az istenek halnak, az ember él. Versek.
Bp., (1929.) Athenaeum. 61+(3)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-
27. bAbits mihály: 
Kártyavár. Egy város regénye.
Bp., (1923.) Athenaeum. 356p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A gerinc alsó 
részén kis sérüléssel.

3 000,-

28. bAbits mihály: 
Keresztülkasul az életemen
Bp., (1939.) Nyugat. 199+(1)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

29. bAbits mihály: 
Sziget és tenger. Versek.
Bp., (1925.) Athenaeum. 100p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

30. bAbits mihály: 
A torony árnyéka. Mesék és novellák.
Bp., (1931.) Athenaeum. 248+(1)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

31. bAloGh bálint: 
A méhbetegségek
Érsekújvár, (1940.) „Méhészetünk”. 47+(1)p.
Kiadói papírborítóban.

4 000,-

32. bArAbás bélA, dr.: 
Emlékirataim
Arad, 1929. Corvin ny. 1t.+318+(1)p. Aláírt példány. A 
szennycímlapon a szerző hosszú dedikációjával.
Javított gerincű, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

33. baróti szabó DáviD: 
--’ költeményes munkáji. Utolsó ki-adás. I-II. kötet [egybe-
kötve].
Kassán, 1789. Ellinger János ny. (12)+262+(1)+235+(1)p.
Korabeli papírkötésben.
Szüry: 364.

30 000,-
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34. bányász henrik: 
Fodrászok tankönyve
(Arad, 1913.) ny.n. (4)+80+(16)p.+4t.+1 kihajt. mell.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

35. berDa józsef: 
Béke. Versek.
(Ujpest), 1940. (Özv. Ritter Jenőné ny.) 31+(1)p. Első kia-
dás. Számozott (243./500), aláírt példány.
Az aláírás felett ajánló sorokkal: „Gorzó Nándor barátom-
nak, a költőnek s az ízek művészének a régi szeretettel 940 
VII 15”.
A kötetből egy levelet (21-22. old.) a rajta szereplő erotikus 
vers miatt az ügyészség utasítására ki kellett vágni, itt ennek 
helyére a vers autográf kéziratát ragasztották be.
Hozzákötve:
Ördögnyelv. -- új versei.
(Újpest), 1941. (Özv. Ritter Jenőné ny.) 23+(1)p. Első kia-
dás. Gorzó Nándornak dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti 
borítók bekötve.

10 000,-

36. berDa józsef: 
Sötétség. -- új versei.
(Ujpest), 1939. (Özv. Ritter Jenőné ny.) 31+(1)p. Első kia-
dás. Számozott (419./500), aláírt és dedikált példány.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

37. berzsenyi dániel: 
-- összes művei. Költelem ‘s folyóbeszéd. Közrebocsátá meg-
hagyása szerint Döbrentei Gábor. Harmad kiadás kézirat-
ban maradott még nem ismertekkel.
Budán, 1842. Magy. Kir. Egyetem. (4)+XXVI+(2)+300p. 
Szövegközti fametszetű vignettákkal gazdagon illusztrálva.
Díszesen aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.
Szüry: 566.

5 000,-

38. bevilAquA borsody bélA, dr.: 
Irányelvek a székesfehérvári királysírleletek agnoscálhatá-
sához
Bp. (Sopron), 1938. (Rábaközi nyomda.) 49p.+1t. (Különle-
nyomat a Történetirás 1938. I. számából.) Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

Bibliofil kiadványok

39. Ady endre: 
A magunk szerelme
Bp., (1931.) Athenaeum. 141p. Számozott (17./100) pél-
dány.
Enyhén kopottas, aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötés-
ben. Felül aranymetszéssel díszítve.

5 000,-

40. Ady endre: 
Az utolsó hajók
Bp., (1923.) Athenaeum. (2)+158+(2)p. Posztumusz első ki-
adás. Számozott (48./100) példány.
Kiadói félbőr-kötésben, védőtokban.

5 000,-

41. apponyi albert, Dr. gróf: 
Ötven év. Ifjukorom – huszonöt év az ellenzékben.
Bp., 1922. Pantheon. 257+(6)p. Számozott (444./500), aláírt 
példány.
Enyhén kopottas gerincű, kiadói bőrkötésben. A gerinc fel-
ső peremén kis sérüléssel.

5 000,-

42. csepreghy ferenc: 
A piros bugyelláris. Eredeti népszinmü dalokkal 3 felvonás-
ban.
Bp., (1921.) Bródy József. (4)+83+(1)p. A Vígszínház 25 
éves fennállása alkalmából rendezett díszelőadásra kiadott, 
számozott (13./100), névre szóló, a színészek aláírásával el-
látott példány.
Korabeli papírkötésben.

3 000,-

43. [bonCzA bertA] CsinszkA: 
-- versei. Vészi József irásával. Márffy Ödön rajzával.
(Bp., 1931. Általános Nyomda Rt.) 61+(2)p. Lapszámozá-
son belül egy felragasztott képpel. Számozott (174./350), alá-
írt példány.
A gerincén ragasztócsíkkal megerősített, kiadói papírborító-
ban. Az utolsó néhány levél, valamint a hátsó borító foltos.

5 000,-

35. tétel 40. tétel
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44. füst milán: 
Advent. Derkovits Gyula rajzaival.
Bp., 1923. Amicus. (2)+118+(1)p. Számozott (31./30-100), 
az író és az illusztrátor által aláírt példány.
Kiadói félbőr-kötésben.

10 000,-

45. herCzeG ferenC: 
Magdaléna két élete. Gróf Batthyány Gyula rajzaival.
Bp., (1943.) Uj Idők. 125+(2)p.+12t. Számozott (85./1000), 
a szerző és az illusztrátor által aláírt példány.
Enyhén kopottas, aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben.

5 000,-

46. herCzeG ferenC: 
Sziriusz. Hincz Gyula rajzaival.
Bp., (1943.) Uj Idők. 76+(3)p.+6t. Számozott (44./1000), a 
szerző és az illusztrátor által aláírt példány.
Aranyozott gerincű, kiadói félvászon-kötésben. A gerinc fel-
ső peremén kis sérüléssel.

3 000,-

47. herCzeG ferenC: 
Tűz a pusztában. Szalay Lajos rajzaival.
Bp., (1943.) Uj Idők. 100+(3)p.+12t. Számozott (9./1000), a 
szerző és az illusztrátor által aláírt példány.
Aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. A gerincen kis 
sérüléssel.

3 000,-

48. kAffkA mArGit: 
Az élet utján. Válogatott gyűjtemény -- régi és legujabb köl-
teményeiből.
Bp., 1918. Nyugat. 97p. Számozott (78./100), merített papír-
ra nyomtatott példány.
Kopottas, kiadói félbőr-kötésben. Körülvágatlan példány.

3 000,-

49. kárMán józsef: 
Fanni hagyományai
(Békéscsaba), 1916. Tevan. 72+ (2)p. Számozott (222./250) 
példány. (A Tevan kiadó amatőr sorozatának harmadik da-
rabja.)
Aranyozott, kiadói félvászon-kötésben, eredeti papírtokban. 
Kékes színű papírra nyomott, körülvágatlan példány, felül 
aranyozott lapszélekkel.

10 000,-

50. kárpáti aurél – vajDa lászló: 
Kőmives Kelemen. Dráma.
(Bp.), 1916. Táltos. 102p. Lapszámozáson belül Kós Károly 
4 egészoldalas linómetszetével.  
Rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

51. keleti Arthur: 
Pax vobiscum. Avagy: egy költő pásztorlevele a nyájas olva-
sókhoz, amelyben Padovában eltöltött boldog napjait idéz-
vén, látni tanítja, inti, megfeddi őket s végül is megbékél 
velük. Szerzette --. Ötvenegy kis kőrajzzal csinosította Fáy 
Dezső.
(Bp.), 1923. Amicus. 63+(3)p. Szövegközti eredeti kőrajzok-
kal. Számozott (180./101-500), dedikált példány.
Kiadói papírkötésben. A pergamenpapír gerincen kis javí-
tással.

3 000,-

52. kiss józsef: 
Legendák a nagyapámról. Második teljes kiadás.
Bp., 1926. Pesti Lloyd-Társulat ny. 95+(1)p. Számozott 
(2./500) példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

53. koMócsy józsef: 
Szerelem könyve. Költemények.
Bp., 1883. Révai Testvérek. XVI+198p. Számozott (18./50), 
dedikált példány.
Erősen kopottas, korabeli félbőr-kötésben. Felül aranymet-
széssel díszítve.
Szüry: 2595.

5 000,-

54. kozmA Andor: 
Honfoglalás. Történelmi rege.
Bp., 1925. Pantheon. 285+(1)p. Számozott (35./100), aláírt 
példány. Első kiadás. 
Enyhén kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben.

3 000,-

44. tétel 49. tétel
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55. lehel ferenC: 
Ecce criticus. Kritikakritika.
Bp., 1924. (Thália Műintézet Rt. ny.) 63+(1)p.+4t. (az egyik 
lapszámozáson belül) Számozott (XIV./100), dedikált példány.
Kopott aranyozású, kiadói félbőr-kötésben. A gerincen sé-
rülésekkel.

3 000,-

56. (lonGosz) lonGus: 
Daphnis és Chloé. Pásztorregény.
Wien, é.n. Hellas Verlag. VI+(2)+78+(1)p.+8t. (Fritzi Löw 
színes kőnyomatai, feliratos hártyapapírral) Kereskedelmi 
forgalomba nem került, bibliophil kiadvány. Számozott 
(285./1000) példány.
A gerincén vászonnal megerősített, kiadói papírkötésben.

3 000,-

57. mAGyAr reneszánsz. összeállitottA: dé-
kány András. 
(Bp.), 1940. Renaissance. 125p. Számozott (37./100), az an-
tológia kilenc szerzője által aláírt példány.
Rajzos, kiadói papírkötésben.

3 000,-

58. mollináry GizellA: 
A kocsihajtó. A cimlapot Gebauer Ernő rajzolta.
Bp., 1934. Szerző. 161+(1)p. Számozott (37./100), dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

59. molnár ferenC: 
Égi és földi szerelem. Dráma 5 felvonásban. Rippl-Rónai Jó-
zsef öt kőnyomatú képmellékletével.
Bp., 1922. Pantheon. 159p.+5t. (színes, hártyapapírral védett) 
Számozott (241./500), a szerző és a művész által aláírt példány.
Restaurált, kiadói papírkötésben. A gerince részben pótol-
va. Körülvágatlan példány.

20 000,-

60. peterDi anDor: 
Éneklő zarándok. -- uj versei.
(Bp.), 1925. (Világosság ny.) 78p. Számozott (15./?), aláírt 
példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

61. petőfi sánDor: 
János vitéz. Petőfi Sándor születésének századik évfordulójá-
ra kiadta az Amicus kiadóvállalat.
Bp., 1922. Amicus. 121p.+1t. (az első kiadás borítójának 
hasonmása) Számozott (XV./?) példány.
200 példányban készült, ebből az 51-100-ig számozottak kap-
tak félbőr-kötést. Római számozással feltehetően a 20 luxus-
darabot látták el, így a szám itt indokolatlanul szerepel (talán 
utólag került bele).
Kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben. Részben felvágat-
lan példány.

5 000,-

62. petőfi (sánDor): 
Szerelem gyötrelme. Cyklus egy szőke hölgyhöz.
(Bp., 1923. Pantheon.) 24+(5)p.+1t. Számozott (8./500) példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti 
borító bekötve.

5 000,-

63. puskin, (alekszanDr szergejevics) sánDor: 
Anyegin Eugén. Regény versekben. Irta: --. Oroszból fordi-
totta Bérczy Károly.
Bp., 1920. Génius. (4)+238+(2)p.+8t. (Gara Arnold eredeti 
rézkarcai) Számozott (49./21-100) példány.
Enyhén sérült gerincű, aranyozott, kiadói félbőr-kötésben.

10 000,-

64. szomJAs lAJos: 
Hagion Oros. Bolyongások a szent Athos-hegyen.
(Bp., 1932.) Unio. 86+(2)p. Számozott (26./200), aláírt példány.
Aranyozott gerincű, kiadói bőrkötésben.

3 000,-

65. Az nAGysAGos bAnk bAnnAk historiA... 
(Bp., 1922. Wodianer F. és Fiai ny.) (19)p. Számozott (8./12), 
Rexa Dezső által aláírt példány.
Valkai András krónikás éneke 1574-es debreceni kiadásá-
nak betűhű szövege.
Modern papírkötésben.

20 000,-

66. vörösmArty mihály: 
Csongor és Tünde. Színjáték 5 felvonásban.
Bp., (1921.) Kellner István. 136+(2)p.+10t. (Jaschik Álmos 
színes, felragasztott rajzai) Számozott (111./51-250) példány.
Enyhén kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben.

10 000,-

59. tétel 65. tétel
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67. zweig, stephan: 
Jeremiás. Drámai költemény kilenc képben. Vér Andor for-
ditása.
(Bp.), 1933. (Neufeld Zoltán ny.) 159p. Számozott (72./100), 
a szerző és a fordító által aláírt példány.
Javított gerincű, kopottas, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

aA
68. bloch Móricz, Dr.: 
Költészeti kézikönyv, vagy magyar költemények példagyüj-
teménye, a’ költészet fajai szerint elrendezve, költészet tanu-
lók számára. Szerkezté --.
Pesten, 1845. Kilian György. 201+(4)p.
A nyelvész-teológus 1848-ban magyarosította nevét Ballagira.
Kopott aranyozású, korabeli félvászon-kötésben. Az utolsó 
néhány levél foltos.

10 000,-

69. boD péter: 
Szent irás’ értelmére vezérlő magyar leksikon, Mellyben a’ 
Szent Irásban elő-fordulo példázolások, (typusok) es ábrá-
zolások (emblemák) lelki értelmek szerént rövideden ki-vi-
lágosittatnak; sok dolgok a’ sido régiségekböl ki-magyaráz-
tatnak: És így A’ Szent Irást Isteni-félelemmel érteni kivánó 
kegyes olvasok Jó Szándékjokban felsegittetnek...
Kolo’sváratt, 1746. S. Pataki Jó’sef ny. (36)+171p.+2t. (1 ki-
hajt.)
A szerző első nyomtatásban megjelent munkájának ritka 
első kiadása. Bod Péter önéletírásában említi, hogy négyszáz 
példányban látott napvilágot. Még ugyanebben az évben 
Győrben, majd a következőben Debrecenben is kiadták.
Korabeli félbőr-kötésben. A gerincen kis sérülésekkel.

40 000,-

70. bonanni, (filippo) philipp: 
Verzeichnis der Geist- und Ritter-Orden, in netten Abbil-
dungen und einer kurtzen Erzehlung Ihro Päpstl. Heiligkeit, 
Clementi IX. in Lateinisch- und Italienischer Sprache über-
geben von --
Nürnberg, 1728. Christoph Weigel. 1t.+(14)+154+(6)p.+ 
+153t. (164 képpel)
A rézmetszeteken látható rendi öltözetek között szerepel a 
Sárkány- és a Szent István-rend viselete is.
Enyhén viseltes, korabeli papírborítóban. A címképmetsze-
ten kis sérüléssel. Néhány levele enyhén vízfoltos, a metsze-
tek szépek, tiszták.

80 000,-

71. bróDy sánDor: 
Dina. Irta --. 1884.
Bp., 1900. „Fehér Könyv”. 102+(1)p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 696.

3 000,-

72. bróDy sánDor: 
Tündér Ilona. Elbeszélés.
Bp., 1898. Singer és Wolfner. 205+(3)p. Első kiadás. Dedi-
kált példány.
Erősen foszladozó, kiadói selyemkötésben.

3 000,-

Buda és Pest

73. bosányi bélA, dr.: 
Szt. Lukácsfürdő-Buda. Téli és nyári gyógyhely. Meleg és lan-
gyos kénes források. Orvosok és betegek használatára össze-
állitotta --.
Bp., (1902. Révai és Salamon ny.) (4)+III+(1)+147p.+16t. 
(ebből 5 hártyapapírral védett, színes chromolithographia)
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. A peremeken a 
vászon kicsit foszladozik.

3 000,-

68. tétel 70. tétel69. tétel 73. tétel
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74. csányi (károly) – birchbauer (károly): 
Az új Országház. Több szövegábrával és 60 műmelléklettel.
Bp., 1902. Pátria. 37+(3)+(2)p.+60 mell. (1 kihajt.) Lapszá-
mozáson belül 1 egészoldalas táblával és számos szövegközti 
illusztrációval.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Krétapapír előzékla-
pokkal.

5 000,-

75. hevesi lAJos: 
Karczképek az ország városából
Bp., 1876. Franklin. (8)+304p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 1842.

3 000,-

76. rózsay józsef: 
Sz. kir. Pest városi Elisabethineum szegénygyámoldájának 
történeti vázlata
Pest, 1866. Emich Gusztáv. 13+(3)p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

77. (siebreiCh károly): 
Emlékirat Kelenföld jövője felől.
(Bp., 1896. Pátria ny.) 5p.
A tanulmány szerzője építész volt.
Az első levél foltos, alul középen kis – szöveget nem érintő – 
hiánnyal.

2 000,-

78. ÚJheGyi bélA: 
Budavár keletkezése és hadtörténelmi multja. Adalékul a ha-
zai történelemhez.
Temesvár, 1892. Csanád-egyházmegyei ny. (4)+246p.+4 ki-
hajt. mell. (Történeti, nép- és földrajzi könyvtár. L. kötet.)
Kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben.

3 000,-

aA
79. budAi ésAiás: 
Régi tudós világ históriája, mellyben a’ könyvnyomtatás 
feltalálásáig élt mindenféle tudósoknak, főképpen pedig, a’ 
görög és deák íróknak élete, munkái, érdemei, és a’ tudomá-
nyoknak akkori állapotja, rendbeszedve, előadódnak
Debreczenbenn, 1802. Szigethy Mihály. (2)+XIV+690+18p.
Korabeli félbőr-kötésben. A gerincen apró sérüléssel.

10 000,-

80. ColleCtion mArCzell de nemes de budA-
pest. i-ii. voluMe(s). 
Paris, 1913. ny.n. (4)+XV+(168)p.+83t. (hártyapapírral vé-
dett fénynyomatok); (4)+XVI+(76)p.+37t.
A neves műgyűjtő az 1910-es évek elején eladósodott. Miu-
tán nem sikerült megegyeznie sem a magyar állammal, sem 
néhány jelentős múzeummal, gyűjteménye nemzetközi da-
rabjainak legjavát árverésen értékesítette Párizsban, 1913 
nyarán. Erre készült ez a – gyűjtőhöz és a gyűjteményhez 
méltó – színvonalas katalógus.
Restaurált gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.

30 000,-

81. Cornides, (dániel) dAniel: 
Clarissimi --... Bibliotheca Hungarica, sive Catalogus Scrip-
torum de Rebus omnis generis Hungariae... tam typis publi-
ce editorum, quam manu exaratorum
Pestini, 1792. ny.n. (4)+281p.
Cornides 1784-ben lett a magyar királyi egyetem oklevéltan 
és heraldika tanára, illetve a könyvtár őre. A főként ma-
gyarországi szerzők nyomtatásban megjelent és kéziratban 
maradt munkáit összegyűjtő magánkönyvtárának – Széché-
nyi Ferenc és Teleki Sámuel gyűjteményeinek jegyzékeivel 
azonos színvonalú – katalógusát halála után öt évvel Koppi 
Károly adta ki.
Javított, korabeli papírborítóban.

20 000,-

82. CzuCzor GerGely: 
Aradi gyűlés, hősköltemény öt énekben. Írta --. Kiadta ba-
rátja Toldy Ferencz.
Pest, 1828. Eggenberger és Müller. 77+(2)p. Első kiadás.
Modern papírkötésben. A levelek felső sarkán kis folttal.
Szüry: 894.

10 000,-

74. tétel 82. tétel
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Családtörténet

83. forGon mihály, mihályfAlusi dr.: 
Gömör-Kishont vármegye nemes családai. I-II. kötet.
Kolozsvárt, 1909. Gámán J. örököse ny. 335+(1)p.; 361+(7)p.
Korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

84. kAráCsonyi János, dr.: 
A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I-III/1. kötet 
[egybekötve].
Bp., 1900-1901. MTA. (2)+X+464p.+4 kihajt. mell.+(4)+ 
+500p.+5 kihajt. mell.+(2)+254+(1)p.+2 kihajt. mell.
A mű folytatásaként (III/2.) jelent meg Csoma József „Ma-
gyar nemzetségi címerek” című munkája, ez itt hiányzik.
Javított gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

aA
85. Császár ferenCz: 
Aradi vészlapok. Kiadta --.
Pesten, 1844. ny.n. (2)+IV+408p.+3t.+2 mell. (kották)
Erősen kopottas, korabeli vászonkötésben. Aranymetszéssel 
díszítve.

5 000,-

86. Császár imre: 
A müvészetről
Bp., 1894. Nagel Ottó. (8)+133+(2)p. Dedikált példány.
Korabeli vászonkötésben.
Szüry: 760.

2 000,-

87. A’ Császárlyány vAGy is sziláGyi mihály’ 
és hajMási lászló’ históriája. – Die kaiser-
toChter. tizenhAtodik százAdbeli mAGyAr köl-
teMény. gróf balassa bálint átkával ‘s báró 
aMaDe lászló’ néMelly Dalaival; régi kézirá-
sokból kiaDta tolDy ferencz. 
Pest és Bécs, 1828. Kilián és Gerold. IX+(4)+14-46+(2)p. 
(Magyar költői régiségek.)
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szüry: 761.

20 000,-

88. Decsey, (ernő) ernst: 
Franz Lehár
Wien, 1924. Drei Masken-Verlag. 154+(2)p.+12t. Lehár Fe-
renc ajándékozó soraival.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

89. Dóczy jó(z)sef: 
Európa tekíntete Jelenvaló Természeti, Míveleti, és Kormá-
nyi Állapotjában. Szerkéztette --. I. kötet. Európa átaljában, 
Portugallia, és Spanyol ország.
Bétsben, 1829. Nemes Haykul Antal ny. 296+(4)p.
Kiadói papírborítóban. Az első borító felső sarka hiányzik.

5 000,-

90. domby márton: 
Csokonay V. Mihály élete ‘S Némely még eddig ki nem adott 
munkái. -- által.
Pesten, 1817. Trattner János Tamás betűivel. VIII+125 [rec-
te 143]p.
Kopottas, enyhén sérült gerincű, korabeli papírborítóban. 
A címlap és több levél foltos.
Szüry: 989.

5 000,-

83. tétel 87. tétel84. tétel 90. tétel
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A dualizmus kora

91. hAlász imre: 
Bismarck és Andrássy. Politikai tanulmány.
Bp., 1913. Franklin. IV+295p.+2t.
Korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve. Szép 
példány.

5 000,-

92. nAGy GyörGy: 
Emlékbeszéd gróf Andrássy Gyula arczképének Temes vár-
megye tanácstermében történt leleplezése alkalmából. Tar-
totta: -- kir. tanácsos.
Temesvár, 1893. Csendes Jakab ny. 53+(1)p. Dedikált pél-
dány.
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

aA
93. dutkA ákos: 
Cédrusfa csellón. Versek.
Bp., 1934. Singer és Wolfner. 157+(3)p. Első kiadás. Számo-
zott (17./100), dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. A gerincen kis sérüléssel.

3 000,-

94. eCsedi istván, dr.: 
A rézmetszés művészete a Debreceni Református Kollégium-
ban. A rézmetsző deákok.
Debrecen, 1931. Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadóválla-
lat. 80p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

95. első Magyar általános biztositó társa-
sáG 1857-1907. 
Bp., 1908. Pallas Rt. ny. 178+(14)p.+10t.
Kiadói vászonkötésben. Az első kötéstáblán aranyozott ma-
gyar címerrel.

20 000,-

I. világháború

96. AJkAy zoltán, dr.: 
Emlékeim a világháborubol. 
121 gépelt oldal.
A napló szerzője a pozsonyi 13. honvéd gyalogezred orvo-
saként vonult be, majd szolgált az orosz és az olasz fronton. 
A forrásértékű visszaemlékezést 1922-ben vetette papírra, 
és a második levélen levő autográf szöveg tanúsága szerint 
1929-ben fiának ajándékozta. A szöveg végére négy korabe-
li térképet ragasztott, hogy az olvasó követni tudja a hadi 
eseményeket.
Hozzá:
Csoportkép, középen dr. Ajkay Zoltán honvédtábornok, 
mellette Nicholas Roosevelt nagykövettel.
A hátoldalon levő felirat tanúsága szerint az USA érdem-
keresztet adományozott a honvédorvosnak a világháborús 
hadifoglyok ellátásáért. Mérete: 175 x 230 mm.
Korabeli félvászon-kötésben.

50 000,-

97. büky, Aurel von: 
Neuerungen der aërologischen Aufstiegtechnik an der k. u. k. 
Felddrachenstation Nr. 1.
H.n., (1917.) Druckerei des 11. Armeekommandos. 14p.+5t. 
(két-két felragasztott képpel) Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

30 000,-

98. erinnerunG An den WeltkrieG 1914-1915. 
Színes emléklap a központi hatalmak uralkodóinak mellké-
peivel. Körülöttük négy zászló és két korona, valamint virá-
gok díszítik a nyomtatványt. A szöveg, a képek és a zászlók 
keretei, valamint a virágdíszek is ki vannak hímezve piros, 
zöld és arany fonallal.
Mérete: 405 x 315 mm.

10 000,-

99. A Cs. és kir. 82. székely GyAloGezred törté-
nete 1883-1919. vitéz józsef kir. herceg altá-
bornagy előszavával. 
(Bp.), 1931. Madách ny. 1t.+342p.+13t. Az előzéklapokon 
egy-egy térképpel.
Kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

91. tétel 97. tétel
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100. népeiMhez! 
Bp., 1915. M. kir. állami nyomda. 
I. Ferenc József magyar király kiáltványa. Tájékoztatja alatt-
valóit az olasz hadüzenetről.
Kelt: Bécs, 1915. V. 23.
Restaurált darab, kartonlapra felkasírozva. 
Mérete: 965 x 620 mm.

20 000,-

101. tiszA istván miniszterelnök kiáltványA. 
Bp., 1915. M. kir. állami nyomda. 
Az olasz átállás miatt megváltozott helyzetre való tekintettel 
további hadikölcsön jegyzésére szólítja fel az ország lakos-
ságát.
Kelt: Bp., 1915. V. 27.
Restaurált darab, kartonlapra felkasírozva. 
Mérete: 950 x 635 mm.

20 000,-

102. varga sánDor, tinóDi: 
Budapest volt házi ezredének, a cs. és kir. 32. gyalogezred-
nek története (1741-1918)
(Bp., 1930. Pallas.) 401p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói papírborítóban. A gerincen kis sérülésekkel. Körül-
vágatlan példány.

5 000,-

aA
103. eMlény. karácsoni, ujesztenDei és névnapi 
AJándék. 1844. 
Pesten, 1844. Heckenast Gusztáv. 1t.+(4)+247p.+4t. Példá-
nyunkból hiányzik egy tábla.
Későbbi félvászon-kötésben.
Szüry: 1105.

5 000,-

104. eötvös józsef, b(áró): 
Magyarország 1514-ben. Regény. I-III. kötet [egybekötve].
Pest, 1847. Hartleben. VIII+352+427+355p. Első kiadás.
Restaurált, díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kö-
tésben.
Szüry: 1174.

15 000,-

Erdély

105. Diénes jenő, Dr. ikafalvi: 
Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén. Emlékezések a 
Bethlen kollégiumi diákszokásokra.
Cluj-Kolozsvár, 1924. Minerva Rt. 197+(2)p. S. Nagy Lász-
lónak dedikált példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

106. Dobránszky péter, Dr.: 
Emlékhangok a Székelyföldről
Bp., 1875. (Buschmann F. ny.) (7)+139+(3)p.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

107. enDes Miklós, Dr. csikszentsiMoni: 
Erdély három nemzete és négy vallása autonomiájának tör-
ténete
Bp., 1935. Sylvester ny. X+553+(2)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

5 000,-

108. erdély nAGyfeJedelemséG 1865-dik évi szent 
anDráshó 19-ére kolozsvár szabaD kir. várossá-
ba hirDetett országgyülésének jegyző- és iro-
Mánykönyve – protocollbuch... – protocolulu... 
Kolozsvártt, 1866. ev. ref. főtanoda betűivel – Gámán János 
ny. 25+28+23+33p.
Hozzákötve:
Az 1865. november 19. Kolozsváratt egybegyült erdélyi or-
szággyülés gyorsirói naplója. Az országgyülési gyorsirói kar 
közreműködésével szerkeszti Hajnik Károly.
Kolozsváratt, 1865. Róm. Kath. Lyceumi ny. 95p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben. A címlap sé-
rült (szöveghiány nincs).

5 000,-

109. erDélyi Magyar unitárius naptár az 1949. 
közönséGes évre 
Kolozsvár, (1948. Lengyel ny.) 112p.
Enyhén viseltes, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágat-
lan példány.

2 000,-

102. tétel 107. tétel
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110. GyArmAthy zsiGáné: 
Erdélyország – Tündérország. Mesék, igazak, apróknak, ser-
dülteknek.
Bp., 1900. Athenaeum. (8)+92+(3)p. Szövegközti fényké-
pekkel és rajzokkal.
Az egyik történet a kis Boncza Bertáról szól, a kislány képé-
vel illusztrálva.
Enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

111. kolozsvár 
(Cluj-Kolozsvár, 1923. Bernát ny.) 12t. (fényképek)
Szalaggal átfűzött, kiadói papírborítóban. Az első táblán fel-
ragasztott fényképpel.

5 000,-

112. kolozsvári takarékpénztár és hitelbank 
részvénytársAsáG 
(Bp.), é.n. (Athenaeum ny.) 1t. (címlap)+12t. (fényképek, ket-
tő kivételével feliratos hártyapírral, méretük: 255 x 200 mm)
Kopottas, kiadói vászonkötésben.

20 000,-

113. lonGhy A. istván: 
A régi Kolozsvár. Egy volt kolozsvári ujságíró naplójából.
Bp., 1934. Nemzeti Élet. 40p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

114. mAkkAi sándor: 
Élet fejedelme. Elbeszélések.
Cluj-Kolozsvár, 1924. „Az Út”. 131p. Első kiadás. S. Nagy 
Lászlónak dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.

4 000,-

115. Mikó iMre, gróf: 
Erdély különválása Magyarországtól. A M. Tud. Akademia 
évkönyvei IX. kötetének V. darabja.
Budán, 1860. Cs. Kir. Egyetemi Ny. 129p.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

116. nagy lászló, s(ütő): 
Zenélő kút. Történelmi elbeszélések.
(Kolozsvár), 1928. Erdélyi Szemle. 70+(2)p. (Élő Erdély. 1.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

117. pap józsef: 
Első könyv
Kolozsvár, 1924. Haladás Lap- és Könyvkiadó Rt. 115p. S. 
Nagy Lászlónak dedikált példány.
Kós Károly által tervezett, kiadói papírborítóban. Részben 
felvágatlan példány.

3 000,-

118. provisorische instruction über Die rege-
lunG der hAndels- u. GeWerbeverhältnisse im 
kronlAnde siebenbürGen 
Hermannstadt, 1851. Theodor Steinhausen ny. 91p.
Korabeli papírborítóban.
Poss.: A címlapon gróf Bánffy Dezső tulajdonosi bejegyzé-
sével.

5 000,-

119. sebestyén károly, Cs.: 
Krassó-Szörény vármegye parasztháza
Kolozsvár, 1944. Nagy Jenő ny. 115+(1)p.+4t.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

120. szabó t. attila: 
Dés helynevei
Turda, 1937. Füssy ny. 66p. (Erdélyi tudományos füzetek. 
101.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

121. szabó t. attila: 
Kalotaszeg helynevei. I. Adatok. Bevezetéssel és jegyzetekkel 
közzéteszi --.
Kolozsvár, 1942. Minerva. XVIII+501p.+2 kihajt. térk.  
(1 színes)
Kiadói papírborítóban.

10 000,-

110. tétel 113. tétel
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122. szádeCzky k. lAJos, dr.: 
A székely puccs 1877-ben. Székely légió szervezése az orosz- 
török háborúban
Budapest, 1920. (Terminus ny.) 151+(2)p. Ugron Gábor or-
szággyűlési képviselőnek dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti 
borító bekötve.

3 000,-

123. vAJkAi Aurél: 
Népi orvoslás a Borsavölgyében
Kolozsvár, 1943. Nagy Jenő és Nagy Sándor ny. 187p.+9t.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

124. WAlter GyulA: 
A vágyaim. Versek.
(Székelyudvarhely-Odorheiu), 1923. (Globus ny.) 94+(2)p. 
S. Nagy Lászlónak dedikált példány.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

2 000,-

aA
125. erdélyi János: 
Nemzeti iparunk. Irta --. Bővitve ‘s jegyzetekkel kisérve kiad-
ta Fényes Elek. Második kiadás.
Pesten, 1846. Heckenast Gusztáv. (10)+424p.
A mű először 1843-ban jelent meg.
Korabeli félvászon-kötésben.

20 000,-

126. erDélyi józsef: 
Az utolsó királysas. -- költeményei 1924-1928.
Pápa, 1928. Főisk. ny. 102p. Első kiadás. Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

Erdélyi Szépmives Céh

127. bánffy Miklós: 
A fali irás első szava: Megszámláltattál.. I-II. kötet.
(Kolozsvár), 1934. ESzC. 370+(1)p.; 356+(5)p. Számozott 
(79./?), előfizetői példány. (Erdélyi történet. I-II.)
Hozzá:
A fali írás második szava: És hijjával találtattál... I-II. kötet.
(Kolozsvár), 1936. ESzC. 295+VIp.; 316+VIp. Számozott 
(96./?), előfizetői példány. (Erdélyi történet. III-IV.)
Hozzá:
A fali írás harmadik szava: Darabokra szaggattatol
(Kolozsvár), 1940. ESzC. 341+(5)p. Számozott (272./?), 
előfizetői példány. (Erdélyi történet. V.)
Kopott aranyozású, kiadói félpergamen-kötésben. A harma-
dik darab gerince restaurált.

20 000,-

128. kós károly: 
Kalotaszeg
(Kolozsvár), 1932. ESzC. 174+(2)+VIp. Számozott (66./?), 
előfizetői példány.
Aranyozott gerincű, kiadói félpergamen-kötésben.

10 000,-

129. mAkkAi sándor: 
Erdélyi szemmel
Kolozsvár, 1932. ESzC. 179+(4)+VIp. Számozott (121./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben. A gerinc felső részén kis re-
pedéssel.

4 000,-

130. nyirő józsef: 
A sibói bölény. Regény. I-II. kötet.
Kolozsvár, 1928-1929. ESzC. 169+(2)+VIIp.; 132+(2)+VIIp. 
Kós Károly nyolc egészoldalas linómetszetével (részben lap-
számozáson belül). Dedikált példány.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

10 000,-

122. tétel 127. tétel126. tétel 130. tétel
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131. reményik sándor: 
Két fény között. Versek.
Kolozsvár, 1927. ESzC. 79+(5)p. Lapszámozáson belül Bánffy 
Miklós négy egészoldalas rajzával. Első kiadás.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

132. sipos DoMokos: 
Vajudó idők. Elbeszélések.
Kolozsvár, 1928. ESzC. 153+(9)p.+3t. Első kiadás. Számo-
zott (447./?), előfizetői példány.
Kiadói félbőr-kötésben.

3 000,-

133. tAmási áron: 
Ábel a rengetegben. Regény.
Kolozsvár, 1932. ESzC. 191+(1)+VIp. Lapszámozáson belül 
Bánffy Miklós négy egészoldalas rajzával. Első kiadás. Aláírt 
példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

Erotika

134. ziChy mihály: 
Egy férfi nemiélete a bölcsőtől a sírig
52t.
A festő az 1850-es évektől – a cári udvarban való tartózko-
dása idején – számos erotikus rajzot készített. A mintegy 160 
ismert kép nagy része túlzás nélkül pornográfnak nevezhető. 
1895-ben egy 58 darabból álló sorozatot is kiadott, Brevia-
rium Eroticum címmel (bár ebből fennmaradt példánynak 
nem találtuk nyomát). Feltehetően ezekből készült ez a válo-
gatás, amelynek valószínűleg egykori tulajdonosa adta a fenti 
címet. Később (1911-ben) Lipcsében megjelent egy negyven 
lapból álló gyűjtemény, „Liebe” címmel, az itteni képeknél 
jóval nagyobb formátumban. A táblák mérete: 105 x 70 mm.
Csattal záródó, XIX. század végi, bőrborítású fényképal-
bumban. Aranymetszéssel díszítve.

30 000,-

1848-1849

135. aMbrus józsef: 
Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és 
görög katholikus paphonvédek albuma. Szerkeszti és kiadja --. 
Első kötet [unicus].
Nagy-Kikindán, 1892. Radák János. VIII+274+(2)p.
Modern műbőrkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

15 000,-

136. hAzAfiAk! 
Pest, 1848. Landerer és Heckenast ny. 1 nyomtatott oldal. 
Kelt: Pest, 1848. V. 16.
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és báró Baldacci Manó, 
a Nemzetőrseregi Haditanács elnöke által közzétett felhívás, 
amelyben önkéntesek jelentkezését kérik a megalakítandó 
honvédseregbe.
Mérete: 530 x 410 mm.

30 000,-

137. breit józsef, DoberDói: 
Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai 
története. Második, lényegileg változatlan kiadás. I-III. kötet.
Bp., 1929. Grill Károly. VIII+329p.+6 kihajt. térk.; (4)+ 
+185p.+5 kihajt. térk.; V+353+(1)p.+8 kihajt. térk. A mel-
lékletek a kötetek végébe helyezve.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

15 000,-

138. D’elseaux rezső: 
Budavár ostroma 1849. május 4-21-ig. Szerkesztette --.
Bp., 1893. „Könyves Kálmán” Rt. 28p.+1 kihajt. térk.
Későbbi félvászon-kötésben.

5 000,-

139. Dorner eDe, győr várMegye alispánja ál-
tAl kiAdott hirdetmény. 
Az 1848. július 2-ára kitűzött országgyűlés összehívásáról tá-
jékoztat.
Kelt: Győr, 1848. V. 22.
Mérete: 300 x 200 mm.

15 000,-

140. ellenőr. politicai zsebkönyv, a’ pesti ellen-
zéki kör Megbízásából szerkeszté bajza (józsef). 
[Pest] Németországban, 1847 [1848. Lauffer.] (4)+IV+587+ 
+(5)p.+2 mell. (kihajt.) Első kiadás.
A híres ellenzéki zsebkönyv szerzői között találjuk Kossuthot, 
Petőfit, Szemere Bertalant, Irinyit és Vörösmartyt is.
Díszesen aranyozott gerincű, kopottas, korabeli félbőr-kö-
tésben. A leveleken halvány rozsdafoltokkal.

10 000,-

133. tétel 135. tétel
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141. 1847/8-ik évi orszáGGyülési törvényCzikkek 
Pozsonyban, 1848. Országgyülési Iratok kiadó-hivatalában. 
(Landerer és Heckenast.) 94+(2)p.
Korabeli vászonkötésben.

5 000,-

142. Az 1848- és 1849-diki mAGyAr szAbAdsáG-
harcz kitünőbb vértanuinak eMlékkönyve. 
(Bp., 1873. Buschmann F. ny.) (68)p.+24t.
A kiadó, Halász István „vezérszava” szerint füzetenként is 
árulták, majd együtt (piros vászon) díszkötésben hozták 
forgalomba a teljes művet. A nagyméretű (425 x 290 mm) 
kőnyomatok sora Batthyány Lajossal indul, majd az aradi 
vértanúk mellett számos – kevésbé ismert – mártír (Perényi 
Zsigmond báró, Jeszenák János báró, Csányi László stb.) 
mellképe is megtalálható.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító felragasztva. Né-
hány tábla enyhén foltos.

40 000,-

143. GyüJteménye A’ mAGyArorszáG számárA 
kibocsátott legfelsőbb ManifestuMok és szó-
zatoknak, valaMint a’ cs. kir. haDsereg főpa-
rAnCsnokAi áltAl mAGyArorszáGon kiAdott 
hirdetményeknek. hivAtAlos kiAdás. i-ii. füzet 
[eGybekötve]. 
Budán, 1849. az egyetemi nyomdából. XVI+127+27+(2)+ 
+XVI-XXVI+125-252+(2)+23-61+(1)p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borítók bekötve.

20 000,-

144. hirDetés. – kunDMachung. 
A cs.k. hadpoliticai központi vizsgáló bizottság közli, hogy 
Czuczor Gergely bencés szerzetestanárt Riadó című lázító 
verse miatt hat évi várfogságra ítéli.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Buda, 1849. II. 2.
Mérete: 390 x 505 mm. Enyhén foltos darab.

10 000,-

145. kossuth lAJos A honvédelmi bizottmány 
elnöke által kiaDott, kétnyelvű (Magyar-né-
met) hirdetmény. 
Nemeskéri Kiss Miklós nemzetőr őrnagyot országos hadellá-
tási biztossá nevezi ki, észak-dunántúli hatáskörrel.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Pozsony, 1848. XI. 4.
Mérete: 320 x 260 mm.

15 000,-

146. honvédAlbum. szerkeszté: szokoly viktor. 
Pest, 1868. Emich. (2)+79+IXp.+10t. (Wágner Sándor, 
Litzenmayer Sándor, Benczúr Gyula, Jankó János, Munká-
csy Mihály és Szinnyey Pál rajzai alapján készült, hártyapa-
pírral védett fametszetek)
Pótolt gerincű, aranyozott, kiadói vászonkötésben. Arany-
metszéssel díszítve.

20 000,-

147. honvéDi renDes zászlóaljak öltözetszabály-
zAtA. 
2 nyomtatott oldal. Keltezés nélkül.
A nyomtatvány 1848 júniusában születhetett.
Mérete: 400 x 250 mm.

15 000,-

148. károlyi árpáD, Dr.: 
Németujvári Gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterel-
nök főbenjáró pöre. Írta, az iratokat összegyüjtötte és szer-
kesztette --. I-II. kötet.
Bp., 1932. Magyar Történelmi Társulat. XII+(4)+658p.; (8)+ 
+691p. (Magyarország újabbkori történetének forrásai. Hi-
vatalos iratok és levelek.)
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben. Szép példány.
Poss.: Dr. Ravasz László református püspök könyvjegyével 
és autográf tulajdonosi bejegyzésével.

20 000,-

141. tétel 144. tétel142. tétel 148. tétel
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149. hAd utlevél 
Németh Péter kónyi tiszttartó részére, a Kmety-hadosztály 
által kiállítva. „Szauter osztály segéd” aláírással, piros viasz-
pecséttel. Kelt: Tét, 1849. VI. 24.
Mérete: 205 x 260 mm. 

15 000,-

150. kővári lászló: 
Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Összegyüjté --.
Kolozsvártt, 1861. Demjén László. 204+(4)p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

151. mészáros lázár: 
-- emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly 
Viktor. I-II. kötet.
Pest, 1867. Ráth Mór. (2)+360p.; (2)+382p.
A második kötetben Urbán Aladár jegyzeteivel és kiegészíté-
seivel. A korabeli cenzúra erősen megcsonkította az eredeti 
szöveget. A történész az MTA-ban őrzött eredeti kéziratból 
pótolt szövegrészeket.
Restaurált, korabeli félbőr-kötésben.

10 000,-

152. nAGy-szeben bevétele 1849. márCzius 11-
én. beM-petőfi körkép. festette: styka jan, 
vágó pál és spányi béla. 
(Bp., 1898. Werbőczy Könyvnyomda Rt.) 15+(1)p.+12t. (hár-
tyapapírral védve)
Kopott aranyozású, kiadói papírborítóban.

5 000,-

153. (nobili, JohAnn): 
Der Winter-Feldzug 1848-1849 in Ungarn. Unter dem Ober-
kommando des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch-Grätz.
Wien, 1851. Leopold Sommer. (2)+VIII+(2)+513+(2)p.+ 
+2 kihajt. térk.
Aranyozott gerincű, modern félbőr-kötésben.

20 000,-

154. országgyülési eMlék. politikai, történeti 
és szépiroDalMi alManach. szerk. és kiaD. vahot 
imre. 
Budapest, 1848. Kozma V. – Egyetemi Ny. IV+149+(4)+ 
+134+(2)p.+1t. A címlap másolattal pótolva.
A Walzel Ágost által készített kőnyomaton alsóházi jelenet 
látható.
XX. századi félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szüry: 3461.

5 000,-

155. az ősszel újoncozott 15-31. honvéD zász-
lóaljak felállítására kivetett létszáMok Me-
Gyék és városok szerinti kimutAtását és A hAd-
fogaDó helyeket feltüntető táblázat. 
1 nyomtatott oldal. Kelt: Pest, 1848. IX. 27.
Mérete: 420 x 520 mm.

20 000,-

156. pap Dénes: 
Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történe-
téhez. 1848-1849. Közli --. I-II. kötet.
Pest, 1868-1869. Heckenast. (4)+424p.; (4)+464p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti 
borítók bekötve.

20 000,-

157. rüstoW, (Wilhelm): 
Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Forditotta 
Vértesi Arnold és Áldor Imre. I-II. kötet [egybekötve].
Pest, 1866. Emich. XVIII+370+(2)p.+2 kihajt. térk.+(2)+ 
+439p.+2 kihajt. térk.
Modern félvászon-kötésben. A második kötet egyik térképe 
sérült.

15 000,-

158. unio. zsebkönyv. szerkeszti urházy. 1848. 
Kolozsvártt, 1848. Barráné – Stein. 1t. (Teleki Domokos réz-
metszetű mellképe)+IV+(2)+420p.
Az antológia szerzői között találjuk Petőfi, Jókai és Döbren-
tei Gábor nevét is. A kötet névadója gróf Teleki Domokos 
tanulmánya, amelyben Magyarország és Erdély uniótörek-
véseinek múltját és jövőjét taglalja. A szerkesztő, Urházy 
György újságíró, a szabadságharc idején Bem mellett har-
colt huszártisztként.
Javított gerincű, díszesen aranyozott, kopottas, kiadói bár-
sonykötésben. Az első tábla közepén két angyal által tartott, 
aranyozott magyar és erdélyi címerrel, alatta „Csak egyesül-
ve állhatunk” szöveggel. Aranymetszéssel díszítve. A címlap 
javítva.
Poss.: Glitzke Sándor gyűjteményi bélyegzőjével.
Szüry: 4793.

20 000,-

156. tétel 158. tétel
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159. Welden, ludWiG freiherr von: 
Episoden aus meinem Leben. Beiträge zur Geschichte der 
Feldzüge der österreichischen Armee in den Jahren 1848 
und 1849 von --.
Gratz, 1853. Damian & Sorge’s Universitäts-Buchhand-
lung. XII+274+(4)p.+4 kihajt. mell.
A szerző 1849. április közepétől május végéig a magyarorszá-
gi cs. kir. hadsereg fővezére volt.
Korabeli vászonkötésben.

15 000,-

160. An die beWohner unGArns. 
Windischgrätz tábornagy német nyelvű kiáltványa, mely-
ben felszólít mindenkit, hogy ne támogassa a pártütőket, 
akik a fölforgatás és kommunizmus bajnokai. Azt bizonygat-
ja, hogy a lázadás vezetői mind külföldiek, 100 hadifogoly-
ból 60 nem magyar. A gróf Szirmay István által szervezett 
önkéntes zászlóaljhoz való csatlakozásra hív fel.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Budai főhadiszállás, 1849. III. 11.
Mérete: 395 x 250 mm.

10 000,-

aA
161. faragó eDe, vitéz: 
Öntudatos magyarság. II. kiadás.
Cegléd, 1939. Garab József ny. 110+(2)p. Aláírt példány.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

162. fáy András: 
Buza-virágok és kalászok. I-II. kötet [egybekötve].
Pesten, 1853. Beimel-Kozma ny. (4)+266+(4)+337p. Első 
kiadás.
Modern félvászon-kötésben. A levelek rozsdafoltosak.
Szüry: 1303.

5 000,-

163. fáy András: 
Jávor orvos és szolgája, Bakator Ambrus. I-II. kötet [egybe-
kötve].
Pesten, 1855. Heckenast Gusztáv. 218+213+(3)p. Első ki-
adás.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 1312.

5 000,-

164. feJér GyörGy: 
Henrik Portugalliai Gróf Velencei Péter Magyar király fia 
volt-e? Vizsgálta: --.
Budán, 1830. Magyar Kir. Univ. 24p.
Modern papírborítóban.

10 000,-

165. fekete ferenCz: 
Út mutató kántor könyv, mellyet a’ romai katholika anya-
szentegyház szertartású magyar kántoroknak számokra... 
készített, és sok új Énekekkel meg bővítve ki adott --
Szegeden, 1823. Grünn Orbán ny. VIII+224p.
Modern félbőr-kötésben. A levelek felső részén halvány folttal.

10 000,-

166. fényes elek: 
Magyar országnak, ‘s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak 
mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben. I-VI. 
kötet.
Pesten, 1836-1840. Trattner-Károlyi. 532+(3)p.; (4)+680p.; 
455+(2)p.; 479+(1)p.; 261+(1)p.; VIII+420p.
Erősen kopottas, korabeli vászonkötésben. A hatodik darab 
gerincén sérüléssel.

40 000,-

167. fényes elek: 
Magyarország leirása. I-II. rész [egybekötve].
Pesten, 1847. Beimel. 200+(8)+520p.
Kopott aranyozású, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

Fénykép, fényképészet

168. aDy enDre (1877-1919) költő, publicista 
székely alaDár által készített fotója. 
Az ún. „könyöklős” felvétel jobb alsó sarkában Székely szá-
razbélyegzőjével, a hátoldalon pecsétjével.
Mérete: 222 x 174 mm. Paszpartuban.

40 000,-

169. (WittelsbACh) erzsébet mAGyAr királyné 
egészalakos képe. 
A felvétel Koller Károly budapesti műtermében készült.
Mérete: 205 x 110 mm.

8 000,-

160. tétel 168. tétel
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170. honthy hanna (1893-1978) színésznő De-
Dikált fényképe. 
A felvétel Angelo (Funk Pál) budapesti műtermében készült. 
Az 1933-ban íródott ajánlás Aigner Alfrédnak szól.
Mérete: 240 x 180 mm.

30 000,-

171. jókai Mór Mellképe. 
A felvétel Ellinger Ede budapesti műtermében készült, 1870 
körül. Alatta felragasztott papírcsíkon az író autográf alá-
írásával.
Mérete: 104 x 62 mm.

10 000,-

172. pécsi józsef: 
A fényképező művészete. II. kiadás.
(Bp., 1928.) A Fény. 120+(2)p.+6t.
Fényképpel illusztrált, kopottas, kiadói papírborítóban.

5 000,-

173. tóth Mike: 
A fényképészet titkai. Műkedvelők és szakférfiak számára 
írta --.
Bp. (Szatmár), 1875. Lampel Róbert (Nagy Lajos ny.) 112+(4)p.
Az első magyar fényképészeti mű. Szerzője jezsuita szerzetes volt.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

20 000,-

aA
174. fisCher dániel: 
Commentationes physicae. De calore athmosphaerico. Non 
a Sole, sed Pyrite servente deducendo.
Budissae, 1722. David Richter. 68p.
Az értekezés szerzője Liptó és Szepes vármegye főorvosa volt.
Modern félbőr-kötésben. A levelek alsó sarka nedvességfoltos.

10 000,-

175. fleury, (ClAude) klAudius: 
-- apáturnak historiás katekizmussa, mely az ó, és uj testa-
mentom történetit, és a’ keresztény tudományt summásan 
elöl adja. Magyar nyelvre fordította Hegyi Jósef.
Szeged, 1820. Grünn Orbán ny. LXVII+(2)+70-158p.
XX. századi vászonkötésben.

5 000,-

176. fleury, (ClAude) klAudius: 
Az israelitáknak és a’ keresztényeknek szokásaik és erköltse-
ik. Irta frantzia nyelven --. I-II könyv [egybekötve].
Weszprémben, 1801-1802. Számmer Mihály ny. (8)+358+ 
+(2)+(8)+502+(6)p.
A művet Kopácsy József, a későbbi esztergomi érsek fordí-
totta.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Az 
első rész címlapján javítással.

50 000,-

Folyóiratok

177. bujDosó Magyarország. Magyar partizá-
nok illegális lapja. i. 2. 
3 levél, 6 gépelt oldal.
Az 1956-os forradalom leverése után terjesztett gépiratos 
röplap. Összeállítójáról, megjelenésének körülményeiről 
nem tudunk semmit.

5 000,-

178. CsAlád könyve. hAsznos ismeretek és mu- 
lattató olvasMányok. szerkesztik greguss ágost 
és hunfAlvy János. hArmAdik évfolyAm. 
Pest, 1858. Lauffer és Stolp. 1t.+(6)+699+(4)p.+7t. (3 acél-
metszet és 5 kőnyomat, 1 színes) Szövegközti fametszetekkel.
Összesen három évfolyama jelent meg.
Javított gerincű, díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Lakatos: 123.; Szüry: 0

10 000,-

180. tétel173. tétel 181. tétel175. tétel
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179. életképek. szórványszáMok az 1848-as év-
folyaMból. 
(Pest), 1848. (Landerer és Heckenast.) 463-852p.+1t. (kő-
nyomat: „Felsőház a muzeumban”)
A folyóirat felelős szerkesztői ekkor Jókai Mór és Petőfi Sán-
dor voltak. Az első kötéstábla belső oldalára egy fényképet 
süllyesztettek, aranyozott keretben. Feltehetően a következő 
oldalon olvasható ajándékozó sorok íróját ábrázolja.
XX. század eleji bőrkötésben, bőrből készült, elegáns védő-
tokban. Gyönyörű előzéklapokkal. Néhány levele javítva, 
három (741-746p.) nagy része letépve.
Lakatos: 249.

10 000,-

180. flirt. szalonélczlap. i. évfolyaM. 1-3.; 
5-17.+7 szám [eGybekötve]. 
Heltai Jenő által indított humoros, pikáns, gazdagon illuszt-
rált hetilap, színes, részben szecessziós borítókkal. Az egyes 
számok beazonosítása a számozás esetlegessége és bibliográfi-
ai leírás hiánya miatt szinte lehetetlen. Lakatos nem ismeri, 
közgyűjteményeinkben csak szórványszámok találhatók.
Kopottas, kiadói vászonkötésben. Az első táblára egy színes 
borító felragasztva.
Lakatos: 0

20 000,-

181. kelet népe. Magyar iroDalMi csarnok és 
iDőszaki szeMle. kiaDja török jános. első évi 
folyAm. i-iv. füzet [eGybekötve]. 
Bécsben, 1856. Keck Joséfa ny. (8)+399+(2)+376+(1)p.
Teljes sorozat. A folyóirat szerzői között találjuk Falk Miksa, 
Hunfalvy János, Kemény Zsigmond és Xantus János nevét is.
Korabeli vászonkötésben.
Lakatos: 1141.

20 000,-

182. Munka. Művészeti és társaDalMi beszáMo-
ló. szerkeszti: kassák lajos. i. évf. 5. száM. 
(Bp.), 1929. (Hungária ny.) (1)+130-159+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Az első borítón az ügyészség bélyeg-
zőjével.
Lakatos: 1838.

20 000,-

183. szép szó. szerkesztik: ignotus pál és józsef 
attila. i.; iii-viii. kötet [hat kötetben]. 
(Bp.), 1936-1939. Cserépfalvi – Pantheon. 
A hetedik kötet végébe kötve:
Delta Almanach 1940. Összeállitotta: Gáspár Zoltán.
Bp., 1940. Officina. 111+(1)p.

A folyóiratot József Attila alapította Ignotus Pállal és Fejtő 
Ferenccel együtt. Szocialista-polgári radikális irányvonalat 
követett, a Nyugat túl liberálisnak ítélt hangjának mintegy 
ellenpólusaként. A költő halála után Gáspár Zoltán, Hat-
vany Bertalan és Remenyik Zsigmond is bekapcsolódott a 
szerkesztés munkájába.
Korabeli vászonkötésben. Az almanach eredeti borítója be-
kötve. Néhány darab gerince sérült.
Lakatos: 3606.

30 000,-

184. szép-literaturai ajánDék a tuDoMányos 
GyüJteményhez. 1827. hetedik esztendei fo-
lyAmAt. 
Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás. 192p.
A Szemere Pál által szerkesztett melléklap utolsó évfolyama.
Korabeli félbőr-kötésben. A kötéstábla enyhén kopottas. A 
levelek egy része sérült, enyhén foltos.
Szüry: 4295.

5 000,-

185. történelmi közlemények AbAuJ-tornA vár-
Megye és kassa Multjából. szerkesztik Dr. czo-
bor alfréD – keMény lajos. i. évf. 1-4. száM [egy-
bekötve]. 
Kassa, 1910. Kassai Könyvnyomda és Lapkiadó Rt. (8)+ 
+296p.
Kopott aranyozású, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

186. vasárnapi újság 1857. negyeDik évi fo-
lyaM. felelős szerkesztő: pákh albert. Munka-
társ: jókai Mór. kiaDó tulajDonos: heckenast 
Gusztáv. 
Pest, 1857. Landerer és Heckenast. (6)+578p. Egészoldalas 
és szövegközti fametszetekkel.
Az egyes számok végén található – lapszámozáson belüli – 
hirdetések nagy része hiányzik.
Modern papírkötésben.
Lakatos: 4388.

20 000,-

aA
187. füst milán: 
Boldogtalanok. Dráma négy felvonásban.
Bp., 1923. „Világirodalom”. 94+(2)p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-
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188. füst milán: 
-- válogatott versei
(Bp., 1934.) Nyugat. 157p. Első kiadás. (-- munkáinak gyűj-
teményes kiadása. I.)
A szennycímlapon az író érdekes soraival: „Édes Médi, oly 
aranyos vagy, szeretlek! csókolom kedves, anyai kezedet! 
Füst Milán. Budapesten, 1936., nov. 7-dikén.”
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

5 000,-

189. GArAy János: 
-- versei
Pest, (1843. Magyar Kir. Egyetem ny.) X+(2)+290+(1)p. 
Első kiadás.
XX. század eleji félbőr-kötésben. A gerinc enyhén kopottas. 
A levelek rozsdafoltosak.
Szüry: 1514.

20 000,-

Gasztronómia

190. Dobos c. józsef: 
Magyar-franczia szakácskönyv. Nélkülözhetetlen kalauz 
minden háztartásban. Első kötet [unicus].
Bp., (1881.) Franklin-Társulat. 1 színes t. (díszcímlap)+974p.+ 
+19 színes t.
Kopottas, kiadói vászonkötésben. A gerincen kis sérülések-
kel.

10 000,-

191. különféle italok. szörpök, italok, stb. 
Bp., 1902. Athenaeum. (2)+61p. (Háztartási könyvtár II. 
füzet.)
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

192. szárAz süteményt A hArCtérre! 100 külö-
nösen tartós éDesség recipéje. 
Selmecbánya, (1916.) Joerges Ágost özv. és fia. 31p.
Foltos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

aA
193. Gál imre: 
A polgár a viharban. Napló a vörös diktaturáról.
Bp., (1937.) Duna. 271+(1)p. Dedikált példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

10 000,-

194. Gárdonyi GézA: 
Örök-naptár. Magában foglalja a Krisztus születésétől a 
3301-ik évig terjedő időt. Csinálta: --.
Bp., 1894. „Magyar Nyomda”. 80p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

195. geiger péter n. jános: 
Képek Magyarország történetéből, készíté --... tervezte és ma-
gyarázta Dr. Wenzel Gusztáv – Bilder aus Ungarns Geschich-
te... (Harmadik kiadás)
(Bp., 1873. Franklin.) (4)+67+(1)p.+18t. (kőnyomatok)
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben (harántfolio).

20 000,-

196. Gelléri Andor endre: 
Szomjas inasok. Elbeszélések.
(Bp.), 1933. Nyugat. 163+(4)p. Első kiadás. Aláírt példány. 
(Nyugat könyvek. VII.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

197. GévAy AntAl: 
A’ budai pasák. Rendbe szedte --.
Bécsben, 1841. Strauss Antal özvegye’ betűivel. 52p.+1 szí-
nes, kihajt. térk.
Modern papírkötésben. Néhány levele enyhén foltos.

10 000,-

198. GortvAy GyörGy: 
Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy törté-
nete. I. kötet [unicus].
Bp., 1953. Akadémiai. XI+322p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói vászonkötésben.

8 000,-

193. tétel 205. tétel
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199. a göDöllői szövőiskola, az orsz. M. kir. ipar-
Művészeti iskolatanMűhelyének képes árjegyzéke 
H.n., é.n. ny.n. (4)p.+4t. (1 színes)
A képeken Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Sándor és Undi 
Karla munkái láthatók.
Kiadói papírborítóban.

15 000,-

200. gönczy pál: 
Pestmegye és tájéka viránya. Vezérfonal az e megyében va-
don termő növények könnyű és biztos meghatározására. A 
tanuló ifjuság és a füvészet kedvelők számára irta --.
Pest, 1864. Ráth Mór. CXXXIII+370+(1)p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben. Több levél alsó sarka 
sérült, két helyen kis szöveghiánnyal.

5 000,-

Grafika, rajz

201. éDer gyula (1875-1945) festőMűvész, grafi-
kus eredeti rAJzA. 
A képen egy vonaton utazó, háromtagú család látható, mar-
káns zsidó arcvonásokkal. A karikatúra a Kakas Márton 
című vicclap 1906. I. 28-i számában jelent meg.
Mérete: 290 x 245 mm.

10 000,-

202. éDer gyula (1875-1945) festőMűvész, grafi-
kus eredeti rAJzA. 
A képen V. Mehmed szultán és I. Ferdinánd bolgár cár lát-
ható, előbbi egy térképpel a kezében. Az I. balkáni háborúra 
utaló karikatúra a Kakas Márton című vicclap 1912. X. 6-i 
számában jelent meg.
Mérete: 290 x 255 mm. Keretezve.

10 000,-

203. róna eMy (1904-1988) grafikus ereDeti raj- 
zAi két füzetben. 
A nagyrészt színes tervek túlnyomó többsége mesekönyv-il-
lusztráció, emellett néhány propaganda célból készült mű sze-
repel még. A harántalakú, vaskosabb darab 112, a nagy ala-
kú, vékony füzet 18 munkát tartalmaz. Nagy részük az 1940-
es évek végén, illetve az 1950-es évek elején keletkezhetett.

20 000,-

aA
204. GrünWAld bélA: 
A régi Magyarország. 1711-1825. Harmadik kiadás.
Bp., 1910. Franklin-Társulat. XV+552p.
Későbbi félpergamen-kötésben. Szép példány.
Szentkirályi: G-38.

10 000,-

205. GyönGyösi istván: 
Porábúl meg-éledett Phoenix, Avagy A’ Néhai Gyerö Mo-
nostori Kemeny Janos, Erdéli Fejedelemnek Lonyai Anna 
Aszszonnyal házasságnak, és a’ Török ellen viselt hadi dol-
gainak, és végre Hazája mellett Vitézül le-tett életének, Ha-
lála után élő emlékezete...
Kolosváratt, 1768. Academiai betűkkel. 196p.
Gyöngyösi nagyszabású, történelmi tárgyú epikus alkotása, 
mely Erdély 1657 és 1662 közötti történetét, valamint Ke-
mény János fejedelemségét tárgyalja. 1665 és 1670 között, a 
Wesselényi-féle összeesküvés éveiben írta, de kiadására csak 
jóval annak bukása után, 1693-ban kerülhetett sor, ekkor is 
csak a németellenes részek elhagyásával.
Hozzákötve:
Mársal társalkodó Muranyi Vénus...
Budan, 1767. Landerer Leopold Ferencz. (112)p.
A szerző talán legjelentősebb műve, melyben a murányi vár 
1644-ben Wesselényi Ferenc által csellel történt elfoglalásá-
nak híres történetét beszéli el. Először 1664-ben látott nap-
világot nyomtatásban.
Hozzákötve:
Igaz barátságnak és szives szeretetnek tüköre, mellyben meg- 
irattatik Philosténésnek, és Florentinának egymáshoz-való hű-
séges szerelmek... ismét Hermiásnak... szolgálattya... mellyet 
régi irások fragmentumából öszve szedegetett Z[ólyomi] Sz[a-
bó] J[ános].
Budán, 1765. Landerer Ferentz Leopold. 128p.
A szerző talán legritkább műve. Az ún. Florentina-dráma 
talán Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc 1666-ban tartott es-
küvőjére készült, a XVII. századi magyar barokk udvari drá-
ma egyetlen fennmaradt emléke. A kiadója Zólyomi Szabó 
János volt.
Hozzákötve:
Cuma várasában épittetett Dedalus temploma. Mellybe ment 
vólt Aeneás Király Trójából való ki-bujdosásában: és abban 
mutat őnéki az Apolló Sybillája külömbkülömb Képeket, ‘s 
azoknak Históriájokat renddel meg-beszélli. Mellyet a’ His-
tóriáknak olvasásában gyönyörködőknek kedvekért Magyar 
Versekre fordított egy, Poeta...
(Buda), 1744. (Nottenstein ny.) (45)p.
A mű először 1724-ben jelent meg nyomtatásban.
Hozzákötve:
Palinodia tristis Hungariae. Az-az: A’ maga gyámoltalansá-
gán kesergő és abban a’ Kardos Griffnek szárnya alá folya-
modó Nympha, A’ mellyel Magyar-Ország mostani állapot-
ját példáza... --
Budán, 1771. Landerer maradéki. (16)p.
Az Esterházy Pál nádorrá választására (1681) írt alkalmi 
költemény negyedik kiadása. Először 1685-ben jelent meg 
nyomtatásban.
Kopottas, enyhén sérült gerincű, korabeli papírkötésben.
Szüry: 0, 1666., 1661., 0, 0

60 000,-



26 • Központi Antikvárium

Hadmûvészet

206. AbriChtunGs-reGlement für die kAiserl. 
königl. genie-truppen. 1853. 
Wien, 1853. kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei. 
XVI+208p.+XVII kihajt. mell.
Kopott aranyozású, korabeli félvászon-kötésben.

50 000,-

207. reGAl, (mAXimiliAn ludWiG von): 
Reglement Uber ein Kayserliches Regiment zu Fuss... Samt 
dem Exercitio, so wohl mit der Flinten, als Mousqueten und 
Schweins-Feder, Wie auch dem kurtzen Gewöhr, Beydes 
nach dem Commando, und denen Trommel-Strichen...
Nürnberg, 1739. Johann Georg Lochner. 1t.+(10)+362+ 
+(6)p.+8 kihajt. mell.
A mű először 1728-ban jelent meg. Az utolsó – hadrendeket 
illusztráló – mellékleten a keresztény hadak elhelyezkedése 
látható Belgrád 1717-es ostromakor.
Korabeli bőrkötésben.

80 000,-

aA
208. hAJnAl AnnA: 
Ébredj fel bennem, álom
Bp., 1935. (Krakauer Lajos ny.) 24p. Első kiadás.
A szerző első kötete. Az első levélen ajánlással: „Oszikának 
szeretettel, barátsággal Anna Bpest. 1935 VI. 2.”
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

209. hAlász AntAl: 
A hazatértek. A bukovinai magyarok kétszáz esztendeje.
Nagyvárad, 1941. Grafika ny. 119+(1)p.+4t. Dedikált pél-
dány.
Javított gerincű, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

210. heltai jenő: 
Lumpáciusz Vagabundusz vagy a három jómadár. Nestroy 
bohózatos mesejátéka (1833). Három felvonás (Előjáték és 
kilenc kép). A mai színpadra átírta és versbe szedte: --.
Bp., 1943. (Athenaeum.) 163p. Első kiadás. Liebner Ernő-
nek dedikált példány.
Az ajánlás címzettje bőrgyógyász, egyetemi tanár volt.
Kiadói papírkötésben.

3 000,-

211. henszlmAnn imre, dr.: 
Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei. Győr, Soprony, 
Pozsony, Sz.-György, Bazin, Modor és Nagy-Szombat. II.kö-
tet.
Bp., 1880. Magyar Királyi Egyetemi Ny. (4)+221+(2)p.+4t. 
Szövegközti illusztrációkkal.
A mű teljes, a következő tétel folytatása.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.

20 000,-
212. henszlmAnn imre, dr.: 
Magyarország ó-keresztény, román és átmenet stylü mű-em-
lékeinek rövid ismertetése
Bp., 1876. Magyar Királyi Egyetemi Ny. 1t.+(6)+177+ 
+(2)p.+4t.+1 kihajt. mell.+1 kihajt. térk. Szövegközti il-
lusztrációkkal.
Díszesen aranyozott, korabeli vászonkötésben.

30 000,-

213. herMan ottó: 
Az átalakulások világáról. Két előadás.
Bp., 1881. K. M. Természettudományi Társulat. 104p. Szö-
vegközti képekkel. (Népszerű természettudományi előadások 
gyűjteménye. IV. kötet. 26. füzet.)
Modern papírborítóban.

4 000,-
214. hóMan bálint: 
A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII-XIII. századi 
leszármazói. (Forrástanulmány.)
Bp., 1925. MTA. 108p.+1 kihajt. mell.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

209. tétel 213. tétel
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215. horti pál: 
A St.Louisi világkiállítás
Bp., 1904. Athenaeum. VIII+249-324+Xp. Gazdagon il-
lusztrált. (A Magyar Iparművészet karácsonyi száma.)
Szecessziós, kiadói papírborítóban.

10 000,-

216. horvát istván: 
Henrik portugáliai grófról, mint magyar király firól. Érte-
kezik --.
Pesten, 1828. Trattner J. M. és Károlyi I. ny. 70p.
Modern papírborítóban.

10 000,-

217. horvát istván: 
Rajzolatok a’ magyar nemzet legrégiebb történeteiből. Figye-
lem gerjesztésül ki adta --.
Pesten, 1825. Petrózai Trattner. XII+132p.
Viseltes, korabeli papírkötésben. A levelek gyűröttek, eny-
hén foltosak.

5 000,-

218. horváth Mihály – garay jános: 
Nádor-emlék. József cs. k. főherczeg Magyarország félszáza-
dos nádorának élete. Írta H. M. Pályaképek főherczeg József 
nádor életéből. Írta G. J.
Pest, 1865. Heckenast. 1t.+VIII+(4)+196p.
Díszesen aranyozott, javított, kiadói vászonkötésben. Arany-
metszéssel díszítve.

10 000,-

Humor, anekdota

219. beöthy lászló: 
Puncs 1853-ra
Komárom, 1853. Szigler testvérek ny. (2)+183+(1)+Vp.
Korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

220. eGy tArisznyA ostobAsáG. humoristiCus esz-
mék, ötletek, élCzek eGyveleGe. GyüJtötte neve-
tő vilMos, több felfeDezetlen tuDoMány profes-
sorA. 
Nagy-Kanizsán, (1875.) Wajdits József ny. (8)+448p.
Az álnév viselőjét nem ismerjük. A kötet a rendelkezésünkre 
álló kézikönyvekben nem szerepel, csupán egykorú folyóira-
tok említik.
Enyhén kopottas, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

10 000,-

221. heGyesy vilmos: 
Barcsay Domokos élete és adomái. Összeállította --.
Kolozsvár, 1915. „Lyceum”-ny. 1t.+94p.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

3 000,-

222. kis élczlap. huMort és Művészetet szol-
gáló színesen illusztrált hetilap. 1903. 1-14. 
szám [eGybekötve]. 
Bp., 1903. („Pátria” ny.) 
Az erotikus, gazdagon illusztrált vicclap felelős szerkesztője 
J. Viraág (Jaskula) Béla volt. Az első szám „Uj Kis Élczlap” 
címmel jelent meg a belügyminiszter terjesztést tiltó rende-
lete miatt.
Aranyozott, korabeli vászonkötésben.
Lakatos: 1206.

10 000,-

223. Megfagyott Muzsikus. 1921. (a Műegye-
teM építészhallgatóinak évkönyve.) 
(Bp., 1921. „Élet” ny.) 64p. Gazdagon illusztrált.
Zsinórral átfűzött, javított, kiadói papírborítóban.

3 000,-

215. tétel 221. tétel219. tétel 222. tétel
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224. nagy enDre – pásztor árpáD – tábori kor-
nél: 
Humor a politikában. 63 vig karcolat.
Bp., é.n. (A Nap ny.) 63+(1)p. (Vidám könyvtár. 8.)
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

225. nAGy imre: 
A Bölcs Rabi naptára az 1925-ik évre. -- viccgyüjteményével.
Bp., (1924.) Ojság. 63+(1)p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-

226. nAGy imre: 
A Bölcs Rabi tréfái. -- mulatságos viccgyüjteménye.
Bp., (1923.) Ojság. 96p. (Az Ojság könyvtára.)
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-

227. nAGy imre: 
Hagada. -- tréfája az 1925-ik éve husvéti vacsorához.
Bp., 1925. Ojság. 128p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

12 000,-

228. nAGy imre: 
Hagada. -- tréfája. Egy husvéti vacsora története 1924-ben.
Bp., 1924. Ojság. 96p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

12 000,-

229. (nAGy imre): 
Az Ojság kleptára. Az 1921-22. izr. esztendőre. Az Ojság 
kiadása.
Bp., 1921. Europa. 60+(4)p. Szövegközti rajzokkal.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

15 000,-

230. [toldy istván] eGy rokkAnt huszár: 
Menyecskék könyve. Adomák és apró történetek gyűjtemé-
nye. A menyecskék mulattatására tisztelőik okulására ösz-
szeszedte --.
Bp., é.n. (Franklin Társulat ny.) 160p.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

aA
231. hunyaDy józsef: 
A magyar könyvkötés művészete a mohácsi vészig
Bp., 1937. Attila-Nyomda Rt. 111+(1)p.+XXIVt. Számo-
zott (94./?) példány.
Kiadói papírborítóban. A hátsó borítón folttal.

3 000,-

232. hübner, JohAnn: 
--s Neu- vermehrtes und verbessertes Reales Staats- Zei-
tungs- und Conversations-Lexicon...
Regensburg und Wien, 1765. Emerich Felix Bader. 1t.+(20)+ 
+1280+(56)p.+9 kihajt. mell. Példányunkból hiányzik a IV. 
számot viselő tábla.
Az előzéklapon Cházár András aláírásával, felette bejegy-
zéssel, amely szerint a könyv Czirbesz Jónás András iglói 
lelkész könyvtárából származik. Czirbesz könyvtárát Cházár 
vásárolta meg és adományozta a rozsnyói evangélikus gim-
náziumnak.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli bőrkötésben. Festett 
előzéklapokkal. Gyönyörű példány.

50 000,-

233. illyés GyulA: 
Kháron ladikján, vagy az öregedés tünetei. Esszé-regény.
Bp., 1969. Szépirodalmi. 226+(2)p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

3 000,-

231. tétel225. tétel 233. tétel229. tétel
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234. az iparMűvészet 1896-ban. MilléniuMi eM-
lékkönyv. a Magyar iparMűvészeti társulat 
Megbizásából szerkesztette ráth györgy. 
Bp., 1897. Magyar Iparművészeti Társulat. 1t.+426+(2)p.+ 
+14t. (5 színes) Lapszámozáson belül számos egészoldalas 
táblával és szövegközti illusztrációkkal.
Bordázott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A gerincen kis 
javítással.

20 000,-

235. JAkAb ferenC: 
Petőfiné Szendrey Júlia élete
Győr, 1931. „Győri Hirlap”. 19p. Dedikált példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

236. [jáMbor pál] hiaDor: 
Emléklapok egy főrangu hölgyhez. Irta --. Kiadta Petrichevich 
Horváth Lázár. Második kiadás.
Budán, 1846. Egyetemi ny. (4)+IV+51p.
Enyhén kopott aranyozású, korabeli bársonykötésben.
Szüry: 2000.

5 000,-

237. Jávor eGon: 
Hét kéziratos missale a Nemzeti Múzeumban
Bp. (Pécs), 1942. (Dunántúl ny.) (2)+126p.+4t. Dedikált 
példány (a címzett nevét kivakarták).
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

Jogtörténet

238. beöthy zsiGmond: 
Elemi magyar közjog
Pesten, 1846. Emich Gusztáv. VIII+124+(1)+IV-VIIIp.
Javított, kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány. A le-
velei enyhén foltosak.

20 000,-

239. korbuly imre: 
Magyarország közjoga. (Magyar államjog.) Tekintettel a tör-
téneti fejlődésre, különösen pedig az 1848-ki és legujabb tör-
vényeink által eszközölt átalakításokra.
Pest, 1871. Eggenberger F. (8)+477+(7)p.
Korabeli vászonkötésben. A leveleken halvány vízfolttal.

5 000,-

240. sebessy János, sebessi: 
Az 1832/6 Esztendőben hozott urbéri-czikkelyek’ sommás 
és részletes előadása, ‘s azon Czikkelyekben felhívott Törvé-
nyek’ előmutatása és magyar fordítása
Pesten, 1837. Beimel József. 106p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

aA
241. jókai Mór: 
A debreczeni lunátikus. Elbeszélés.
Bp., 1876. Athenaeum. 141p. Első kiadás.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Szüry: 2054.

3 000,-

242. jókai Mór: 
Egész az északi polusig! Vagy: mi lett tovább a Tegetthoffal? 
Regény. Egy a hajón hátramaradt matróz feljegyzései után.
Bp., 1876. Athenaeum. 155+(1)+173+(2)p. Első kiadás.
Aranyozott gerincű, enyhén kopottas, korabeli félbőr-kötésben.
Szüry: 2060.

5 000,-

243. jókai Mór: 
Egy ember, a ki mindent tud. Egy darab regény.
Bp., 1874. Athenaeum. 175p. Első kiadás.
Kopott aranyozású, korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 2065.

3 000,-

239. tétel 241. tétel240. tétel 242. tétel
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244. jókai Mór: 
-- elbeszélő költeményei és satyrái
Bp., 1875. Athenaeum. (4)+332p. Első kiadás.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 2072.

3 000,-

245. jókai Mór: 
-- forradalom alatt írt művei. 1848-1849. Szerző tulajdona.
Bp., 1875. Athenaeum. 1t.+274p. Első gyűjteményes kiadás.
Restaurált, részben pótolt gerincű, enyhén foltos, aranyo-
zott, kiadói vászonkötésben. Aranymetszéssel díszítve.
Szüry: 2093.

3 000,-

246. jókai Mór: 
Kakas Márton politikai költeményei. Kiadta --.
Pest, 1862. Emich. (2)+254p. Első kiadás.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Az eredeti 
borító bekötve.
Szüry: 2118.

5 000,-

247. jókai Mór: 
Keresd a szived. Dráma négy felvonásban.
Bp., 1887. Révai Testvérek. 180p. Első kiadás.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. A gerinc felső 
részén kis sérüléssel.
Szüry: 2122.

3 000,-

248. jókai Mór: 
A Magláy-család. A ki holta után áll boszut. Két elbeszélés.
Bp., 1887. Révai Testvérek. (4)+168p. Négy egészoldalas 
képpel. Első kiadás.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Szüry: 2142.

3 000,-

249. jókai Mór: 
A magyar nép adomái. Összegyüjté --.
Pest, 1856. Heckenast. VIII+272p. Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 2149.

5 000,-

250. jókai Mór: 
Milyenek a férfiak? Elbeszélések.
Pest, 1865. Heckenast Gusztáv. (6)+184p. Első kiadás.
Aranyozott gerincű, XX. századi félvászon-kötésben. Körül-
vágatlan példány.
Szüry: 2162.

3 000,-

251. jókai Mór: 
Szélcsend alatt. I-II. kötet [egybekötve].
Pest, 1862. Heckenast Gusztáv. (4)+210+(2)+(2)+164+(1)p. 
Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 0

5 000,-

252. jókai Mór: 
Tarka élet. I-II. kötet [egybekötve].
Pesten, 1855-1856. Landerer és Heckenast ny. (4)+160+(4)+ 
+160p. Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben. A gerincen kis foltokkal és 
apró sérüléssel.
Szüry: 2211.

5 000,-

253. jókai Mór: 
A tengerszemű hölgy. Regény három kötetben. I-III [egybe-
kötve].
Bp., 1890. Révai Testvérek. 179+(1)+151+(1)+161+(1)p. 
Első kiadás. (-- újabb regényei.)
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben.
Szüry: 0

3 000,-

253. tétel247. tétel 257. tétel250. tétel
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254. jókai Mór: 
Török mozgalmak 1730-ban. Regény.
Pest, 1854. Számvald Gyula. (4)+362p. Első kiadás.
Kopottas, korabeli vászonkötésben.
Szüry: 2217.

3 000,-

255. jósika Miklós: 
Abafi. Regény.
Pest, 1851. Heckenast. VIII+342p.+3t. (acélmetszetek)
A mű először 1836-ban jelent meg.
Pótolt gerincű, díszesen aranyozott, korabeli vászonkötés-
ben. Aranymetszéssel díszítve.
Szüry: 2256.

5 000,-

256. (jósika Miklós): 
A szegedi boszorkányok. Regény. „Eszther” stb. szerzőjétől.
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 213+(3)+208+184p. Első 
kiadás.
Enyhén kopottas, aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötés-
ben.
Szüry: 2295.

5 000,-

Judaica, zsidókérdés

257. alManahul evreesc – jüDisches jahrbuch 
– zsiDó évkönyv. 5696 (1935-1936). szerkesztik: 
dr. dreChsler miksA és dr. nAChitz imre. 
Timisoara-Temesvár, 1935. „Hercules” Rt. 183+(1)p.
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

6 000,-

258. fényes sAmu: 
Az antisemitizmus elemzése
(Ungvár-Uzhorod, 1934. Lám Elemér ny.) 282+XXIIp.+1t.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

30 000,-

259. flavius, (josephus) józsef: 
-- ó-kori héber történetirónak, a galileai zsidó hadak főpa-
rancsnokának, a zsidó háboruról és Jeruzsálemnek Titus 
caesar által ostrommal történt bevételéről irt hét könyve. 
Latinból forditotta és kiadta: Dr. Istóczy Győző.
Bp., 1900. Buschmann ny. IV+503p.
Enyhén kopottas, korabeli félvászon-kötésben.

8 000,-
260. friGyes lAJos: 
A zsidók természetrajza. Embertani, kórtani, psychologiai 
és ethikai vázlat. Függelékben: A zsidóság főbb statisztikai 
adataival és 22 műmelléklettel.
(Bp.), 1920. Zsidó Szemle. 118+(2)p.
Hozzákötve:

A Talmud könyvei. Baba Kamma. – Baba Mecia. – Baba Bath- 
ra. – Aboda Zara.
(Bp.), é.n. „Garai” ny. 63+(1)p.
Hozzákötve:
A Talmud könyvei. Makkoth – Aboth.
(Bp.), é.n. „Garai” ny. 56p.
Aranyozott, korabeli vászonkötésben. Egy helyen ragasztó-
csíkkal megerősítve.

20 000,-

261. hoffMann Mór: 
A semiták és antisemiták. Felvilágositásul és megszivlelésűl 
irta --. 
Bp., 1883. Franklin-Társulat. 80p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

262. MozgalMi kis szótár. kiaDja: a haoveD szo-
CiAlistA CionistA munkásmozGAlom kulturális 
csoportja. 
(Bp., 1945. Markovits-ny.) (11)p.
A füzetbe helyezve:
Feltehetően egy korábbi tulajdonos ruhájáról leszedett két sár-
ga csillag, valamint három „Budapesti cukorjegy zsidó részére”.
Kiadói papírborítóban.

10 000,-

263. nAGyiványi zoltán, dr.: 
Forradalmi problémák és a zsidó kérdés
Bp., (1920.) Lampel Róbert. 143+(1)p.
Enyhén szakadozott, kiadói papírborítóban. 

15 000,-

264. pollák Miksa, Dr.: 
A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a mai napig
Bp., 1896. (Franklin-Társulat ny.) 379p. (Az IMIT kiadvá-
nyai. VI.)
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

15 000,-

258. tétel 260. tétel
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265. sós enDre: 
A nagyváradi zsidók útja. Történelmi tanulmány.
(Bp.), 1943. Libanon. 94+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

8 000,-

266. stein ArtÚr: 
A zsidók köz- és magánjoga a honfoglalástól napjainkig. 
I-III. rész.
Pestújhely-Bp., (1938-)1941. Németi Elemér ny. – Neuwald 
Illés Utódai ny. 145+(1)p.; 28p.; 35p.
Kiadói papírborítóban.

30 000,-

267. izraelita nőegylet bálja 1885 január 31 
vígaDóban 
Középen nyitható bársonykötésben, hatágú csillag alakú ki-
vágattal, felül aranyozott fémrátéttel. Arany színű szalaggal 
és rojtokkal. A fémtokba helyezett ceruza alulra becsúsztatva.

40 000,-

268. tisztelettelJes folyAmodásA A mAGyAr 
izraelita vallásfelekezet törvényes képvise-
leti szerveinek „a zsiDók közéleti és gazDasági 
korlátozásáról szóló 702. sz. törvényjavas-
lAt” tárGyábAn. 
(Bp., 1939. Pesti Lloyd ny.) 23+(1)p.
Borító nélkül jelent meg.

10 000,-

269. zsiDó évkönyv... szerkeszti kiss józsef 
(szentesi ruDolf.) első. évfolyaM. 5636 (1875-
1876). 
Bp., (1875.) Franklin-Társulat. (16)+128+(24)p. Szövegköz-
ti képekkel.
Korabeli vászonkötésben.

25 000,-

270. zsiDó inDuló. 
A zsidó munkaszolgálatosokat gúnyoló, az Erdélyi induló 
mintájára íródott vers, fölötte egy talicskát toló alakot ábrá-
zoló rajzzal. A feltehetően valamilyen ofszeteljárással sokszo-
rosított röplap az 1940-es években készülhetett.
Mérete: 295 x 210 mm.

10 000,-

aA
271. Juhász ferenC: 
A tékozló ország
(Bp.), 1954. Szépirodalmi. 82+(1)p. Első kiadás. A címlapon 
Áprily Lajos tulajdonosi névbejegyzésével.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

272. kArinthy friGyes: 
Igy irtok ti. Irodalmi karrikaturák. Dezső Alajos és Major 
Henrik karrikatúráival.
Bp., (1912.) Athenaeum. 191+(1)p. Első kiadás. (Modern 
könyvtár. 108-112.)
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

5 000,-

273. kArinthy friGyes: 
Tanár úr kérem. Képek a középiskolából. Vértes Marcell 
rajzaival. Negyedik kiadás.
Bp., (1928.) Dick Manó. 138+(1)p. Aláírt, datált („928.”) 
példány. (Karinthy Frigyes munkái. III.)
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben.

20 000,-

274. A kAssAi százéves eGyházmeGye történeti 
névtárA és emlékkönyve. 1904. i-ii. kötet. 
Kassa, 1904. Vitéz A. Ut. ny. 1t.+(4)+475+Xp.+41t.; 1t.+ 
+(5)+480-908p.+56t.
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben.

15 000,-

275. kAssák lAJos: 
Három történet
(Bp., 1935.) Cserépfalvi. 308+(4)p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

5 000,-

276. kAzinCzy ferenCz: 
--’ utazásai
Budán, 1839. Magyar Kir. Egyetem. VII+(3)+414+(2)p. Első 
kiadás. (-- eredeti munkái. II.)
Az előszót Bajza József és Schedel Ferenc írta.
Elékötve:
--’ eredeti poétai munkái
Budán, 1836. Magyar Királyi Egyetem. XIX+(1)+305p.  
(-- eredeti munkái. I.)
Aranyozott gerincű, későbbi félvászon-kötésben.

20 000,-

277. kádár János: 
A szocialista Magyarországért. Beszédek és cikkek 1968-1972.
(Bp.), 1972. Kossuth. 547+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

15 000,-

278. keleti károly: 
Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai. Kiállitási 
tanulmányképen irta --.
Bp., 1879. Petőfi-Könyvnyomda Rt. XXXVII+299p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-
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279. kellér Andor: 
Szakszofon
(Bp., 1930.) Genius. 162p. Első kiadás. Dedikált példány.
Korabeli vászonkötésben.

3 000,-

Kéziratok

280. bánffy Dezső báró (1843-1911) Miniszter-
elnök által saját kezűleg aláírt okirat. 
Elküldi Tarkovich József miniszterelnökségi államtitkárnak 
az orosz cár adományozási oklevelét.
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1897. IX. 5.

5 000,-

281. bibó istván (1911-1979) egyeteMi tanár, a 
keleteurópai tuDoMányos intézet elnökhelyet-
tese által saját kezűleg aláírt, gépelt levél a 
terMészettuDoMányi intézet igazgatójának. 
Kéri, hogy a mellékelt listán szereplő természettudósokról 
küldjön adatokat.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1949. V. 5.

5 000,-

282. cholnoky jenő, Dr. (1870-1950) fölDrajz-
tuDós autográf képes levelezőlapja feleségének 
Címezve. 
Beszámol előadása sikeréről, majd Czirbusz Gézáról ír, nem 
túl hízelgően.
Kelt: Kiscell (Celldömölk), 1912. XI. 15.

8 000,-

283. cholnoky viktor (1868-1912) író „a Mai 
buDapest” cíMű írásának autográf kézirata. 
Cholnoky a századforduló magyar irodalmának egyik 
kiemelkedő alkotója, a modern magyar dráma úttörője.  
Tételünk egy eddig ismeretlen novellájának ceruzás kézirata,

számos javítással. Tudomásunk szerint nem jelent meg nyom-
tatásban.
14 beírt oldal.

30 000,-

284. cepreg városank [!] le irása es historiajá-
nak funDaMentoMa tsepreg városának len-
gyelek es horvatok Miatt való roMlása 
Csepreg 1621. január 9-i elpusztítását megéneklő, verses kéz-
irat. A feltehetően a XVIII. században papírra vetett króni-
ka a város császári csapatok általi feldúlását írja le. A kritikai 
kiadás a szöveg több változatát ismerteti (RMKT XVII/8. 
258-273, 550-579), ez némileg eltér azoktól.
22 beírt oldal.

30 000,-

285. dArányi kálmán (1886-1939) miniszterel-
nökségi állaMtitkár saját kezűleg aláírt, gé-
pelt levele. 
Megköszöni dr. Szörtsey Józsefnek, a Társadalmi Egyesüle-
tek Szövetsége elnökének az újévi jókívánságokat.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1931. I. 2.

5 000,-

286. Dálnoki Miklós béla (1890-1948) Miniszter-
elnök által saját kezűleg aláírt, gépelt okirat. 
Dr. Morótz Kálmánt miniszteri tanácsossá nevezi ki a Közel-
látási Minisztériumba.
1 gépelt levél, a miniszterelnökség pecsétjével. A levélboríték 
mellékelve. Kelt: Bp., 1945. VI. 9.

15 000,-

287. eötvös károly (1842-1916) író, ügyvéD, 
politikus autográf levele isMeretlennek. 
Kéri a címzettet, hogy kertészével készíttessen fia számára 
egy csokrot.
1 beírt oldal. Kelt: Mezőszentgyörgy, 1887. VI. 27.

30 000,-

264. tétel 279. tétel272. tétel 287. tétel
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288. fejérváry géza báró (1833-1914) honvéDel-
Mi Miniszter, későbbi Miniszterelnök által saját 
kezűleg aláírt okirat. 
Kopáchy József főhadnagyot századossá nevezi ki.
1 nyomtatott oldal, szárazpecséttel. Kelt: Bp., 1900. XI. 1.

5 000,-

289. forster gyula, báró (1846-1932) a MűeM-
lékek orszáGos bizottsáGA elnöke AutoGráf le-
vele ismeretlennek. 
Megköszöni a címzett neki küldött kötetét.
3 beírt oldal. Kelt: Bp., 1900. X. 10.

8 000,-

290. füst Milán (1888-1967) író autográf leve-
lezőlapja géresi venDel tanár-MűforDítónak cí-
mezve. 
Kéri, hogy küldje el neki Andreas Haukland nála hagyott 
köteteit (Géresi fordította magyarra a norvég író egyik 
könyvét).
Kelt: Bp., 1925 [?].

10 000,-

291. gara arnolD (1882-1929) festő, grafikus 
három eredeti rAJzA. 
A levélboríték tanúsága szerint egy kislány kérésére küld-
te a vázlatokat. Az egyik lapon az alábbi szöveg olvasható: 
„Mondtam, hogy írok, hát írtam!”
3 önálló lap. A postabélyegző kelte: Bp., 1909. III. 9.

30 000,-

292. Gömbös GyulA (1886-1936) honvédelmi mi-
niszter saját kezűleg aláírt, gépelt levele. 
Értesíti Szörtsey Józsefet, a Társadalmi Egyesületek Szövet-
sége elnökét egy pályázat elutasításáról.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1932. X. 11.

6 000,-

293. gratz gusztáv (1875-1946) politikus, tör-
ténész saját kezűleg aláírt, gépelt levele Dr. 
pongrácz kálMán ügyvéDnek. 
Megígéri a címzettnek, hogy minden segítséget megad neki 
az elhelyezkedéséhez.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1940. XI. 22.

4 000,-

294. (habsburg) MagDolna Mária rainéria fő-
hercegnő (1909–2000) festőMűvész, szobrász, i. 
ferenc józsef császár unokája és józsef náDor 
dédunokáJánAk emlékkönyve. 
A kötet az 1929 és 1939 közötti időszakból tartalmazza a 
főhercegnőnél látogatást tett nevesebb személyek aláírásait.
A bejegyzők között sok neves politikus található, mint ifj. 
Horthy Miklós, vitéz Horthy István, Károlyi Gyula minisz-
terelnök (aki éppen kormánya megalakulásának napján, 
1931. augusztus 24-én járt nála), Gömbös Gyula, Darányi 
Kálmán, gróf Esterházy János, Jekelfalussy Zoltán (az utolsó 
fiumei kormányzó), Kozma Miklós és Imrédy Béla. Emellett 
a kulturális és tudományos élet neves tagjai (Tormay Cécile, 
Hóman Bálint, Hubay Jenő, Zala György, Ligeti Miklós és 
Kresz Géza), valamint katonák (Szurmay Sándor tábornok, 
Kárpáthy Kamilló, honvéd főparancsnok) és főpapok (Hán 
István tábori püspök, Majláth Gusztáv Károly erdélyi püs-
pök, Józan Miklós későbbi unitárius püspök, Ravasz László) 
is felbukkannak. Természetesen az arisztokrácia is képvisel-
tette magát, így a Széchényi, Podmaniczky, Zichy, Bethlen, 
Apponyi, Batthyány, Károlyi, Csáky, Teleki, herceg Ester-
házy, Andrássy, Edelsheim-Gyulai, Festetics és Keglevich 
családok tagjai is a látogatók között voltak.
317 beírt oldal.
Korabeli, enyhén kopott vászonkötésben, előtábláján kissé 
kopott aranyozású felirattal.

10 000,-

295. tétel290. tétel
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295. herMan ottó (1835-1914) terMészettuDós, 
országgyűlési képviselő saját kezű levele Dr. 
aujeszky alaDár biológusnak „keDves öcséM!” 
Megszólítással. 
Feltehetően a címzett egy írásával kapcsolatban javasol egy 
helyen javítást.
1 beírt oldal. Kelt: Bp., 1902. XI. 14.

15 000,-

296. hevesy vilmos (1877-1945) villAmosmérnök, 
a párizsi blériot cég gyárigazgatójának Magyar 
nyelvű, saját kezű levele hieronyMi károly ke-
reskedelemüGyi miniszternek, „keGyelmes urAm!” 
Megszólítással. 
A levélben figyelmezteti Hieronymit, hogy Franciaország-
ban az aviatika katonai felhasználása mennyire előrehala-
dott állapotban van. Állítása szerint ekkor 120-140 katonai 
repülőgép lehetett az országban, és a hadsereg akár 25 olyan 
pilótával is rendelkezhetett, aki több száz kilométeres – az or-
szághatáron túlnyúló – felderítő repülésre, és így bármilyen 
német hadmozdulat megfigyelésére is képes. Ezzel szemben 
a németeknek és Magyarországnak egyetlen ilyen képességű 
pilótája sincsen. A Zeppelinhez hasonlóan tévútnak tartja, 
hogy a németek duplaszárnyú repülővel kísérleteznek. Sze-
mélyes tapasztalatai alapján hosszan beszámol arról, hogy 
mennyivel sikerre vezetőbb a francia pilótaképzés, mint a 
német és a magyar. Mindezeket – hozzávéve, hogy Orosz-
ország is 14 gépet rendelt csupán az ő gyáruktól – igen ve-
szélyesnek tartja Magyarország számára. Beszámol továbbá 
két Hieronymi által az aviatika elméleti és gyakorlati elsajá-
títása céljából kiküldött ösztöndíjas tevékenységéről. Érde-
kesség, hogy bankigazgató barátjának elmondására alapozva 
leírja, miként állnak Bárczy István budapesti polgármester 
kölcsöntárgyalásai. Hevesy Párizsban részt vett annak a re-
pülőgépnek a tervezésében, amellyel Blériot átrepülte a csa-
tornát.
23 beírt oldal. Kelt: Párizs, 1911. III. 5.

80 000,-

297. hóMan bálint (1885-1951) politikus, volt 
vAllás- és közoktAtásüGyi miniszter áltAl sA-
ját kezűleg aláírt, gépelt levél isMeretlennek 
„keDves barátoM!” Megszólítással. 
Belpolitikáról ír részletesen. 
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1943. IV. 3.

5 000,-

298. hopp ferenc (1833-1919) Műgyűjtő auto- 
gráf, angol nyelvű képes levelezőlapja eggen-
hofer teréz hegyMászónőnek. 
Sajnálja, hogy a címzett nem tudott eljönni vele túrázni a 
kanadai hegyekbe.
Kelt: Montreal, 1905. VII. 29.

10 000,-

299. horGer AntAl (1872-1946) nyelvész Auto- 
gráf levelezőlapja kertész Manó nyelvésznek 
„keDves barátoM!” Megszólítással. 
Egy folyamodvány kedvező fogadtatásáról ír.
Kelt: Szeged, 1932. III. 9.

5 000,-

300. horger antal (1872-1946) nyelvészprofesz-
szor autográf sorai egy DiploMaMunka első olDa-
lán. 
„Szorgalmas munkának dicséretreméltó eredménye. Néhány 
részlete megérdemelné a tudományos folyóiratban való ki-
adást. Jeles. Szeged, 1936. máj. 7. Horger Antal”. Vízi Albert 
tanárjelölt dolgozatának címe: Hódmezővásárhely dűlőne-
vei.

5 000,-

301. ignotus [veigelsberg hugó] (1869-1949) 
költő, író, kritikus autográf levele isMeret-
lennek „keDves barátoM” Megszólítással. 
A levélben szó esik egy műről, melyet Ignotus „ismertetni és 
méltatni” akar a Nyugatban, és elragadtatással ír róla.
2 beírt oldal, a Nyugat fejléces kártyáján. Keltezés nélkül.

20 000,-

302. illyés gyula (1902-1983) író, költő „a 
ház végén ülök...” cíMű versének autográf kéz-
irAtA. 
A vers először 1929-ben jelent meg a Nyugatban, és Illyés 
egyik kiemelkedő alkotása. Kulin Borbála irodalomtörténész 
szerint „A ház végén ülök… az illyési líra egyik kulcsfontos-
ságú darabja és különösen sokrétű olvasatot sűrítő remek-
műve.” (ItK, 2012/5.)
A kézirat kevés, mégis jelentős javítást tartalmaz, valamint  
egy nyomtatásra vonatkozó ceruzás bejegyzést is.
3 beírt oldal.

40 000,-

298. tétel
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303. imrédy bélA (1891-1946) volt miniszterel-
nök által saját kezűleg aláírt, gépelt levél. 
Megköszöni dr. Pongrácz Kálmán ügyvédnek az elküldött 
cikket.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1941. II. 7.

8 000,-

304. juhász ferenc (1928-2015) költő „raDnóti 
Miklósnak” cíMű versének autográf kézirata. 
A vers később „Novemberi elégia” címmel jelent meg az 
1953-as Óda a repüléshez című kötetben. A kézirat nem tar-
talmaz javítást, a lap alján ajándékozó sor olvasható: „Réz 
Palinak adom szeretettel.”
1 beírt oldal.

20 000,-

305. kaffka Margit (1880-1918) író, költő au-
toGráf levele CsernA AndornAk, „iGen tisztelt 
szerkesztő úr!” Megszólítással. 
Az Aurora című folyóirat 1911-ben indult, majd ebben az 
évben meg is szűnt; főszerkesztője Cserna Andor volt. A 
lap szerzői közé tartozott többek között Kosztolányi, Csáth 
Géza, Tersánszky és Kaffka Margit is. Utóbbi a levelében 
megírja, hogy továbbra is szívesen marad a lap munkatársa, 
valamint említést tesz készülő regényéről is, amely feltehető-
leg az 1912-ben megjelent Színek és évek.
3 beírt oldal. Keltezés nélkül.

30 000,-

306. kazinczy ferenc (1759-1831) író, költő sa-
ját kezű sorai egy MűforDításának kéziratos cíM-
lapján: 
„fordítottam Széphalmon 1819. Aug. 31-Sept. 4dikéig. A’ 
két első részt kivévén, mellyek más papirosomról írattak ide, 
az a’ mi itt következik, legelső dolgozásom.” Felette a mű 
címe áll nagybetűkkel: „Beszéd Títus Annius Mílóért”. Meg-
jelent az 1837-ben kiadott „Romai classicusok magyar for-
dításokban” II. kötetében „Védő beszéd Títus Annius Míló 
mellett” címmel.
1 levél.

20 000,-

307. kertész Manó (1881-1942) nyelvész, peDa-
gógus autográf képes levelezőlapja egy nőro-
konánAk Címezve. 
A lapot írója mellett további nyolc személy – köztük Pintér 
Jenő, Simonyi Zsigmond és Vikár Béla – is aláírta.
Kelt: Nógrádverőce, 1902. VI. 9.

5 000,-

308. klapka györgy (1820-1892) volt honvéD-
tábornok autográf, Magyar nyelvű levele „tisz-
telt ügyvéD úr!” Megszólítással. 
Szeretné, ha a címzett este felkeresné őt.
1 beírt oldal. Kelt: Bp., 1884. II. 21.

15 000,-

309. kolosváry-borCsA mihály, vitéz (1896-1946) 
az országos Magyar sajtókaMara elnöke által  
saját kezűleg aláírt, gépelt levél. 
Értesíti Somssich Andort, hogy a kamara Újságírói Főosztá-
lyának harmadik szakosztályába felvette.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1943. V. 11.

5 000,-

310. kossuth ferenc (1841-1914) politikus, a 
48-as függetlenségi párt elnöke által saját ke-
zűleg aláírt, gépelt levél. 
Huszár Zoltán fővárosi tanítót a párt felvette tagjai közé.
1 gépelt oldal, a levélboríték mellékelve. Kelt: Bp., 1909. XII. 3.

5 000,-

311. nagy lászló (1925-1978) költő „a furcsa 
vitézi versezetről. valloMás.” cíMű írásának 
gépirata autográf javításokkal, alatta saját 
kezű sorokkal. 
Feltehetőleg a mű egyik legkorábbi verzióját tartalmazza a 
kézirat, ugyanis jelentős eltérést mutat a később nyomtatás-
ban megjelent (Tiszatáj, 1974) szövegtől (még a cím is külön-
bözik). Mindemellett számos tintást javítást és egy kézzel írt 
négysoros üzenetet is olvashatunk. Ez utóbbi szövege: „Pali, 
ebben a modorban nem tudtam többet írni, de azt hiszem 
elég lesz ennyi is. Hogy jó-e, azt ti döntitek el. Üdv, Nagy 
László.” A bejegyzés címzettje Réz Pál szerkesztő.
2 beírt oldal.

20 000,-

308. tétel 310. tétel
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312. néMeth lászló (1901-1975) író autográf 
levele illés enDrének „keDves banDi” Megszólí-
tássAl. 
Az epilógus kivételével mellékelten küldi regénye kéziratát.
1 beírt oldal. A kézzel címzett levélboríték mellékelve. 
Kelt: Hódmezővásárhely, 1947. IX. 27.

20 000,-

313. sík sánDor (1889-1963) piarista szerzetes, 
költő, egyeteMi tanár vértes o. józsefnek szó-
ló autográf képes levelezőlapja. 
Megköszön egy tanulmányt.
Kelt: Szeged, 1935. XI. 22.

5 000,-

314. soMlyó zoltán (1882-1937) költő „élet 
virága: karcsúság...” cíMű versének autográf 
kézirAtA. 
A Somlyó filológia egyelőre nincs annyira előrehaladott ál-
lapotban, hogy a versek mindegyikéről pontosan megálla-
píthassuk, mikor keletkeztek, illetve mikor és hol jelentek 
meg először nyomtatásban. Erről a versről – melynek kézira-
ta számos javítást tartalmaz – biztosan az mondható el, hogy 
1919 és 1936 között keletkezett, valamint a Somlyó halála 
után megjelent válogatás kötetekben is szerepel.
1 beírt oldal.

40 000,-

315. szabó Dezső (1879-1945) író autográf le-
vele illés enDre írónak, a révai kiaDó Művésze-
ti vezetőjének. 
Kéri a címzettet, hogy bizonyos könyveket küldjön el az 
Exodus kiadó vezetőjének.
2 beírt oldal, fejléces levélpapíron. A saját kezűleg címzett 
levélboríték mellékelve. Keltezés nélkül.

30 000,-

316. teleki pál gróf (1879-1941) politikus, fölD-
rajztuDós autográf, néMet nyelvű képes levele-
zőlapja feleségének cíMezve. 
Egy szerelmi vallomás mellett az időjárásról ír.
Kelt: Maria-Lanzendorf, 1931. VIII. 2.

5 000,-

317. uGron Gábor (1880-1960) belüGyminiszter 
által saját kezűleg aláírt okirat. 
Zorkóczy Tibor segédfogalmazói kinevezése.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1917. VII. 13.

5 000,-

A kiegyezés kora

318. deák ferenC: 
Észrevételek Lustkandl Venczel munkájára „Das unga-
risch-österreichische Staatsrecht” a magyar közjog történel-
mének szempontjából. A Budapesti Szemle 1865. évi folya-
ma I. füzetéből.
Pest, 1865. Pfeifer Ferdinánd. 170p.
A mű a szerző legfontosabb közjogi munkája. Válaszul Lust-
kandl osztrák jogász könyvére Deák már 1862-ben hozzákez-
dett az íráshoz, de a kedvezőtlen politikai változások miatt 
felhagyott ezzel. A tanulmány először a Budapesti Szemle 
című folyóiratban jelent meg, majd még ebben az évben 
„Adalék a magyar közjoghoz” címmel, kissé bővítve is ki-
adták.
Modern papírkötésben.

15 000,-

319. Az 1861-diki orszáGGyülés két felirAtA 
Pest, 1865. Pfeifer Ferdinánd. 109+(3)p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

312. tétel 316. tétel 317. tétel
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320. (JAnkoviCh GyörGy, JeszeniCzei): 
Egy magán levél a magyar kérdésben
(Pest, 1862. Emich Gusztáv ny.) 34p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

321. kotsányi lászló: 
Teleki-album. Szerkeszti és kiadja --. Első évi folyam.
Pest, 1862. Müller Emil ny. (2)+124p. Példányunkból hiány-
zik a címképmetszet.
Teleki László emlékére kiadott antológia.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Egy levele ja-
vítva.
Szüry: 2628.

20 000,-

322. nedeCzky istván: 
Deák. A képviseleti alkotmány megalapitása.
Bp., 1876. Rudnyánszky A. ny. IX+(2)+454p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

323. (toldy istván): 
Öt év története. 1867-1872.
Pest, 1872. Ráth Mór. (4)+262+(2)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

aA
324. kis János: 
-- Superintendens’ emlékezései életéből. Maga által feljegyez-
ve. Első közlemény.
Sopronban, 1845. Özvegy Kulcsárné’ betűivel. (2)+254p.
A következő évben egy további kötete is megjelent.
Korabeli papírkötésben. A címlap foltos.
Poss.: Az első tábla belső oldalán „Kis János Ő Nagysága 
becses ajándéka. 1845.”, a következő levélen pedig „Ex libris 
Gustavi Poszvék 1845” bejegyzéssel.

5 000,-

325. (kisfAludy sándor): 
Himfy’ szerelmei. I-II. rész [egybekötve].
Budán, 1807. Királyi Magyar Universitás. 1t.+XXIV+306+ 
+(10)p.+1t.+299+(10)p. (-- munkáji.)
Első teljes kiadás (a Kesergő szerelem 1801-ben jelent meg 
először). A címképmetszetek Blaschke munkái.
Kopott aranyozású, javított, korabeli félbőr-kötésben. Az 
eredeti borító bekötve.
Szüry: 2535.

20 000,-

326. kiss józsef: 
Lied von der Nähmaschine. Aus dem Ungarischen des -- von 
Ladislaus Neugebauer.
Leipzig, 1884. Otto Wigand. 75+(1)p. Egészoldalas táblák-
kal. A fordító által dedikált, a szerző által aláírt példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

327. klár zoltán, dr.: 
Börtönnaplóm
Bp., 1937. Társadalmunk. 270+(1)p.
A címlapon ajánló sorokkal: „Pártszövetségünk hajókirán-
dulása emlékére 947 szeptember 4 Dr. Klár Zoltán”.
Korabeli vászonkötésben.

3 000,-

328. klein, frAnCiszek: 
Klejnoty Krakowa. Zeszyt drugi zawiera tekst i dwadziescia 
plansz wykonanych rotograwjura.
Kraków, 1923. Drukarnia Narodowa w Krakowie. (2)+7p.+ 
+30t. A kötetbe helyezett ajándékozó lappal.
Díszesen aranyozott, kiadói bőrkötésben. Aranymetszéssel 
díszítve.

20 000,-

Kner-nyomtatványok

329. ferenCzy ferenC, dr.: 
Magyar állampolgársági jog
Gyoma, 1928. Kner Izidor ny. 247+(1)p.
Kopottas, kiadói félvászon-kötésben.
Lévay – Haiman: 1.400/A.

3 000,-

320. tétel 326. tétel
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330. löwy árpáD (Dr. réthy lászló): 
Magyar ethnographia. Szerkesztette: --. Illusztrálta: Farkas 
Pinkász. I. kötet. Képek szöveg nélkül.
Gyoma, 1910. Kner Izidor ny. (2)p.+24 színes t. Példányunk-
ból hiányzik a Kner Izidor előszavát tartalmazó levél.
Számozott (57./?) Kner-magánkiadás. Egy szövegkötet is tar-
tozna hozzá.
Rajzos, kiadói félvászon-mappában.
Lévay – Haiman: 1.200.

25 000,-

aA
331. kodolányi János: 
Suomi. A csend országa. Útirajz.
Bp., (1937.) Cserépfalvi. 139+(5)p.+4t. Aláírt példány.
Korabeli vászonkötésben.

3 000,-

332. kollár, Ján: 
Ćjtanka, anebo Kniha k Cjtáni, pro mládeź we ssolách slo-
venských w mestech a w dedinách. Druhé wydáni, opravené 
a přjdawkwm uherským a nemeckým rozmnožené
W Pessti, 1844. Tiskem Trattner-Károlyiho. 223+(1)p.
Olvasókönyv, először 1825-ben jelent meg. A szerző a szlo-
vák nemzeti ébredés egyik elindítója, a pánszlávizmus híve 
volt. Az élesen magyarellenes evangélikus lelkész 20 éven át 
a pesti evangélikus egyházközségben szolgált.
Korabeli papírkötésben.

10 000,-

333. komáromi János: 
Csanak András Bécsben
Bp., 1916. Dick Manó. 188+(1)p. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Végh Gusztáv által tervezett, piszkos, kiadói papírborító-
ban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

Kossuth Lajos és kora

334. buDapest székes főváros törvényhatóságá-
nAk kossuth lAJos elhunytA felett érzett fáJ-
DalMát, s a főváros körül szerzett halhatatlan 
érDeMeit Megörökitő okirat. 
Bp., 1894. Pesti könyvnyomda rt. (12)p.
Kiadói papírborítóban. Az első borító felső sarka hiányzik.

3 000,-

335. faragó lászló: 
Kossuth-zarándokok útja Amerikába. 1928.
Békés, 1928. Petőfi-ny. 165+(3)p.+12t.
A kötetbe helyezve:
A Magyar Nemzeti Kossuth Zarándok Bizottság által, az 
Olympic gőzhajón adott vacsora menükártyája. 1928. III. 7.
A színes, kihajtható nyomtatvány első oldalán a hajó képe, 
a másodikon a menü, a harmadikon Kossuth ovális képe, 
felette nemzeti lobogóval, az utolsón pedig a budai vár lát-
képe szerepel.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

336. kossuth lajos (1802-1894) politikus, volt 
korMányzó iDőskori arcképe. 
A torinói Ambrosetti-műteremben készült felvételt a hátol-
dalon levő bélyegző tanúsága szerint itthon a Calderoni és 
Társa cég forgalmazta.
Mérete: 165 x 110 m.

10 000,-

337. [szAbAd imre]: 
Documentált felelet Kemény Zsigmondnak, Forradalom után 
czimü munkájára. Egy megbukott diplomatától.
Pest, 1850. Emich. 36p.
A szerző Frereychről magyarosította családi nevét 1848-ban. 
A szabadságharc idején a Hadügyminisztériumban dolgo-
zott, majd Angliába emigrált. Röpiratában Kemény – Kos-
suth politikáját bíráló – gondolataira reagál.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szentkirályi: D-34.

5 000,-

aA
338. kreskAy AntAl: 
Kalauz a lébenyi templomhoz Mosonvármegyében
Győr, 1879. Czéh Sándor ny. 1t. (fénykép)+36+(3)p.+VIt. 
(1 kihajt.) Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

330. tétel 331. tétel



40 • Központi Antikvárium

339. kubinyi, (viktor) viCtor von: 
The king of Rome. A biography by --.
New York, 1907. The Knickerhocker Press. (2)+XIV+(2)+ 
+116p.+14t.
A szerző a South River-i (New Jersey) Szent István templom 
plébánosa volt. Az első levélen Dr. Kohl Medárd címzetes 
püspöknek szóló dedikációval.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Felül aranymetszéssel 
díszítve.

5 000,-

340. kuthy lAJos: 
Hazai rejtelmek. Regény. I-II. kötet.
Pesten, 1846. (Emich.) (2)+560p.; 629+(3)p. Első kiadás.
Kuthy fő műve, az első magyar bűnügyi regény. Szerzője a 
gyáralapító társaság titkára, majd Batthyány Lajos gróf szol-
gálatába állt. A kötet hatalmas sikert aratott, nagy hírnevet 
szerezve írójának. Antiszemita felhangjai miatt máig ellent-
mondásos a megítélése.
Aranyozott gerincű, XX. századi félbőr-kötésben. Az egyik 
kötet gerince javítva.
Szüry: 2721.

30 000,-

341. kuun, géza coMes (gróf): 
Relationum Hungarorum cum oriente gentibusque orienta-
lis originis historia antiquissima. Scripsit --. Vol. I.
Claudiopoli, 1892. „Közművelődés Irod. és Műnyomdai Rt.”
285p. Dedikált példány.
Hozzá:
Gardezi kézirati munkájának a törökökről, tibetiekről és si-
naiakról irt fejezetei. Kiadta, magyarra forditotta, magyará-
zó jegyzetekkel s három névmutatóval látta el --.
Bp., 1903. (Franklin-Társulat ny.) VII+146p. (A Magyar 
Néprajzi Társaság keleti szakosztályának kiadványai. IV.)
Mindkét mű enyhén sérült, kiadói papírborítóban. Körülvá-
gatlan példányok.

20 000,-

Különleges ajánlások

342. bAJCsy-zsilinszky endre, vitéz: 
Nemzeti radikálizmus
Bp., (1930.) Stádium. 173p. Ostor Győzőnek dedikált pél-
dány.
A címzett a szerző által szerkesztett Szabadság munkatársa 
volt.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti 
borító felragasztva.

10 000,-

343. (bárD Miklósné): 
Bárd Miklósról. Zsók.
Nagykőrös, (1939.) Nagykőrösi Arany János Társaság. 142p. 
Ravasz László püspöknek dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

344. bárd oszkár: 
Mi lesz velünk?
Kolozsvár, 1924. „Kadima”-ny. 98+(5)p. Első kiadás. Dedi-
kált példány: „A Népszavának tisztelettel: Bárd Oszkár Gal-
gó (Erdély), 1924 nov.”
Kós Károly színes rajzával díszített, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány.

5 000,-

345. bierbAuer virGil: 
A magyar építőformákról
(Bp., 1943. Franklin-Társulat.) 539-557p. (in: Magyarságtu-
domány. II. évf. 3-4. szám.)
Szinyey Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
dedikált példány.
Modern papírkötésben.

3 000,-

342. tétel340. tétel 344. tétel341. tétel
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346. bróDy lászló: 
Bohóc. -- versei.
Bp., 1921. Athenaeum. 72p. Első kiadás. Beregi Oszkárnak 
dedikált példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

347. endrei ferenC: 
Sabur király. Történelmi játék 3 képben.
Bp. (Kispest), 1941. (Faragó Imre ny.) 35p. Seress Rezsőnek 
dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

348. füst milán: 
Véletlen találkozások
Bp., (1948.) Dante. 201+(3)p. Első kiadás.
Bálint Imre író-újságírónak dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

10 000,-

349. hAtvAny lAJos: 
Feleségek felesége. Petőfi, mint vőlegény.
Bp., 1919. Pallas. 354+(2)p.+6t. Antal Sándor műfordító- 
újságírónak dedikált példány.
Későbbi félvászon-kötésben.
Poss.: Antal Sándor könyvjegyével.

5 000,-

350. hegeDűs loránt: 
Két Andrássy és két Tisza
(Bp., 1937.) Athenaeum. 379+(1)p.+12t.+1 mell. (hasonmás)
A szennycímlapon ajánlással: „Kánya Kálmánnak baráti üd-
vözlettel Hegedüs Lóránt”.
Kiadói vászonkötésben.

30 000,-

351. illyés GyulA: 
Nehéz föld
Bp., 1928. Nyugat. 86p. Első kiadás. Friss Endre költőnek 
dedikált példány.
A költő első megjelent kötete.
Restaurált, kiadói papírborítóban. A hátsó borító pótolva.

10 000,-

352. Juhász Andor, dr.: 
Beszédek. Elmondotta --
(Bp.), 1935. Országos Bírói és Ügyészi Egyesület. XII+262+
+(1)p. Radocsay László igazságügyi miniszternek dedikált 
példány.
Kopott aranyozású, korabeli (kiadói?) bőrkötésben. A gerin-
cen és a hátsó táblán kis sérüléssel.

3 000,-

353. kAssák lAJos: 
Azon a nyáron. Regény.
(Bp., 1940.) Dante. 311+(1)p. Első kiadás. Hercz Györgynek 
dedikált példány.
Jellegtelen, korabeli papírborítóban.

5 000,-

354. károlyi istván, gróf: 
Ibsen Rosmersholmja
(Bp., 1943.) Bibliotheca. 1t.+128p. Baló Elemérnek dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

355. kozmA Andor: 
Magyar symphoniák. -- versei. Második kiadás.
Bp., 1924. Pallas. 172p. Ravasz Lászlónak dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

346. tétel 352. tétel351. tétel 354. tétel
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356. lászló alaDár: 
Asszonysirás. Novellák.
Bp. (Nagyvárad, 1915.) Lampel R. (Nagyvárad ny.) 76+(1)p. 
Első kiadás. Keleti Arthurnak dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. A gerincen kis sérüléssel.

3 000,-

357. Magyar lászló: 
Grimasz (Szegedi panoptikum II.) Linoleumba metszett kar-
rikaturák. Juhász Gyula előszavával.
Szeged, 1928. Délmagyarország ny. 109+(1)p. Számozott 
(1./150), aláírt példány.
A címlapon ajánló sorokkal: „Méltóságos dr. Szalay József 
urnak kerületi főkapitány, a Dugonics Társaság Elnökének 
őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel Szeged 1928. április 2. 
Magyar László”.
A kötetbe helyezve:
A szerző által saját kezűleg aláírt, eredeti fametszet.
Színes, kiadói papírborítóban.

10 000,-

358. Magyar lászló: 
Milyen volt szőkesége... Juhász Gyula remeteévei...
(Nagyvárad, 1942.) Erdélyi Egyetemes Könyvtár. 70+(1)p.
A címlapon ajánlással: „Simogatásként teszem a szívedre uj 
könyvemet, a mi kettőnk első könyvét, mert lelkes, meg-
értő segítőtársam voltál hozzá és sohasem felejthetem el a 
könnyeidet, amelyeket az első kész példányra hullattál tiszta 
örömödben. Bpest 942 máj. 29. Laci”.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

359. mesterházi lAJos: 
Egyes szám első személyben
Bp., 1964. Magvető. 226+(5)p. Első kiadás. Béládi Miklós-
nak dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

360. molnár viktor: 
A genfi conventio
Bp., 1887. Lampel Róbert. 112+(1)p. Szüry Dénesnek, a ne-
ves könyvgyűjtőnek dedikált példány.
Díszesen aranyozott gerincű, enyhén kopottas, korabeli fél-
bőr-kötésben.

3 000,-

361. Móricz zsigMonD: 
Esőleső társaság. Kisregények, elbeszélések.
Bp., 1931. Athenaeum. 242+(2)p. Első kiadás.
A címlapon ajánlással: „Vándor Margitnak a Sári bíró Ked-
ves Mancijáért kézcsókkal Móricz 1930. XII. 6.” A Sári bírót 
1930-ban a Kamaraszínházban játszották.
Enyhén kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

362. Móricz zsigMonD: 
Gold im Kote. Ein ungarischer Bauernroman von --.
Berlin, 1921. Ernst Rohwolt. 290+(2)p. Az előzéklapon az 
író ajánlásával:
„Meiner lieber Pathin Frau Roman mit herzlichen Grüssen 
1921. Weihnachten Zs Móricz”.
Gara Arnold által illusztrált, kiadói papírkötésben.

10 000,-

363. nAGy AdorJán: 
Az ember tragédiája és a szinész
Bp. (Kecskemét), 1936. (Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és 
Nyomda Rt.) 65+(2)p. (A Színpad könyvtára. 5.)
A címlapon Supka Gézának szóló ajánló sorokkal.
Későbbi félvászon-kötésben. Az eredeti borító felragasztva.

5 000,-

364. nAGyfAlussy istván: 
Menekülő madarak. Versek. Elkobozás után a II-ik kiadás.
Érsekújvár, 1932. Kalisch Mór. 123+(4)p.
A címlapot követő levélen ajánló sorokkal: „Kedves Bará-
tomnak Seress Rezsőnek: a »Szomorú Vasárnap délelőtt« vi-
lághíres zeneszerzőjének, mély tisztelettel és hálás szeretettel: 
Budapest. 1936. V/15 Nagyfalussy István”.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

365. palotai boris: 
Keserű mandula. Regény.
(Bp.), 1958. Szépirodalmi. 339+(1)p.
A címlapon érdekes ajánlással: „A világ legdrágább emberé-
nek, Pommersheim tanár úrnak, forró szeretettel, hálával: 
Palotai Boris (aki az ő jóvoltából javított kiadásban kerül a 
közönség elé)”. A címzett Czeyda-Pommersheim Ferenc se-
bész-professzor, aki feltehetően sikeresen műtötte az írónőt.
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.

3 000,-

357. tétel 358. tétel
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366. sajó sánDor: 
Muzsikaszó. Ujabb költemények. 1920-1924.
Bp., 1925. (Kertész József ny.) 159+(1)p. Első kiadás. Ravasz 
Lászlónak dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

367. sőregi jános, Dr.: 
Vezető Debrecen sz. kir. város Déri Múzeumában. Második 
átdolgozott és bővített kiadás. Munkatársai közreműködésé-
vel összeállította --.
Debrecen, 1939. (Tiszántúli ref. egyházkerület ny.) 363+ 
+(2)p.+4t. Supka Gézának dedikált példány.
Korabeli vászonkötésben.

3 000,-

368. szAbolCskA mihály: 
Isten közelében. Vallásos és családias hangulatu költemények.
(Tahitótfalu, 1928.) Sylvester. (4)+180p. Első kiadás.
Dr. Ravasz László püspöknek dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

369. törzsök károly: 
Szerelem és szerelem
Bp., (1944.) Hajnal. 121+(4)p.+6t. Dutka Mária művészet-
történésznek dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.

3 000,-

370. vAs istván: 
Kettős örvény
(Bp., 1947.) Franklin-Társulat. 216p. Első kiadás. Vértes 
Györgynek dedikált példány.
A címzett kommunista író, a Gondolat című folyóirat szer-
kesztője volt.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

371. voinoviCh GézA: 
Írók és költők
(Bp., 1943.) Bibliotheca. 186+(2)p. Ravasz Lászlónak dedi-
kált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

372. voinoviCh GézA: 
Rákóczi. Történelmi szinmű előjátékkal 5 felvonásban.
(Bp., 1923.) Révai. 141p. Első kiadás. Ravasz Lászlónak de-
dikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

aA
373. lenGyel GézA: 
Véletlenek. Novellák.
Bp., 1910. Nyugat. 153+(2)+IVp. Első kiadás.
Díszesen aranyozott gerincű, enyhén kopottas, korabeli fél-
bőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

374. libri saloMonis. proverbia. ecclesiastes. 
cantica canticoruM. liber sapientiae. ecclesi-
AstiCus. 
Antverpiae, 1537. Ioannes Steelsius. (368)p.
Későbbi bőrkötésben.
BNH Cat 0

20 000,-

375. (liGárt bélA): 
M. Kir. Nemzeti és Szabadkikötő. Budapest, Komárom, 
Párkány.
(Bp., 1940. Pallas Rt. ny.) (16)p.+23t. (részben színes, 1 kihajt.)
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

5 000,-

361. tétel 371. tétel 378. tétel 380. tétel
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376. A mAGyAr birodAlom leirásA. különös te-
kintettel az 1876. xxxiii. törv.-cikkre. a Mű-
velt közönséG számárA. külön lenyomAt bAllAGi 
károly és király pál „egyeteMes fölDrajz”-uk 
iii-ik kötetéből. 
Bp., 1877. Athenaeum. (2)+370+(2)+48p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

4 000,-

377. Magyar közgazDaság és kultúra – la hong-
rie éconoMique... – wirtschaftliches unD kultu-
relles aus ungarn. a buDapesten, 1913. augusz-
tus 11-30. meGtArtott vii. nemzetközi közGAzdA-
sági tanfolyaM előaDásai. 
(Bp.), 1913. (Hornyánszky Viktor ny.) 
Német és francia nyelvű tanulmányokat tartalmazó kötet. 
Az értekezések önálló lapszámozással bírnak, számos fény-
kép és melléklet illusztrálja ezeket.
Kiadói papírborítóban. A gerincen kis sérülésekkel.

5 000,-

378. mAGyAr lovAreGylet (hunGAriAn JoCkey- 
club) verseny naptár 1929. évre. MásoDik rész. 
Bp., 1930. (Pallas Rt. ny.) XXVI+532p.
Korabeli vászonkötésben.

3 000,-

379. mAJer istván: 
A’ rézmetszészetnek műtana
Budán, 1847. Magy. Kir. Egyetemi Ny. IX+(2)+12-80+(1)p.+ 
+1 kihajt. t.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-

380. m(AskoviCs) m(ihály): 
A’ falusi iskola-mesteri hivatalra készítendők’ számára az 
egri anya-megyében alapíttatott intézetnek rövid előadása
Egerben, 1834. Érseki Lyceum ny. 31p.
Korabeli papírborítóban.

3 000,-

Mese, ifjúsági irodalom

381. balkányi szabó lajos: 
Magyar ősmesék mint hitregék a magyar nép ajkáról véve s 
a világtörténettel egyeztetve. I-III. rész [egybekötve].
Debreczen, 1860-1873. Okolicsányi és Társa ny. (4)+VIII+ 
+(1)+10-310+(2)+(8)+169+(3)+(8)+204p.
A műnek 1879-ig további két része látott napvilágot.
Pótolt gerincű, kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 296.

5 000,-

382. bArCsAi-fehér GézA: 
Versek és köszöntők kisemberek számára
Bp., 1926. (Jupiter-ny.) 77+(3)p. Szövegközti rajzokkal.
Kopottas, korabeli vászonkötésben.

3 000,-

383. fáy András: 
-- eredeti Meséi és Aphorizmái
Bétsben, 1820. Pichler Antal ny. 1t.+128p. Első kiadás.
Modern félbőr-kötésben. Több levele foltos, néhány javítva. 
A címlapon kisatírozott bejegyzésekkel.
Szüry: 1306.

20 000,-

384. gaál Mózes: 
Hansom Tamás, a repülő. Elbeszélés egy életrevaló amerikai 
fiuról. Martull Kurt nyomán fiuk és leányok számára irta --.
Bp., 1922. Singer és Wolfner. 175+(1)p. Szövegközti rajzok-
kal. Dedikált példány.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

385. hArCourt, iréne de: 
Ungarische Volksweisen und auf dem Wege aufgelesene Lie-
der. Illustriert von --.
H.n., é.n. ny.n. 42t.
A nagyméretű (290 x 390 mm), papírlapra felragasztott kő-
nyomatokon nagyrészt magyar népdalok szövege és kottája 
található, rajzokkal gazdagon illusztrálva. Emellett néhány 
angol nyelvű verset is tartalmaz a kötet. Az első borítón 
gróf Esterházy Móricné Majkon, 1945-ben kelt ajándékozó 
sorai olvashatók.
Enyhén sérült, kiadói papírborítóban. Az első borítót a 
Szent Korona képe is díszíti.

15 000,-

386. képes, a b c. bilDer a b c. 
Pesten, é.n. Mihálovics és Zsiros ny. 10 színes t.
A kőnyomatú táblákat tartalmazó füzet a rendelkezésünk-
re álló szakirodalomban nem szerepel. Emellett maga a kő-
nyomda is ismeretlen, említését sem találtuk.
Kőnyomatú, rajzos borítókkal, a gerincén papírcsíkkal meg-
erősítve.

50 000,-

387. Merényi lászló: 
Eredeti népmesék. Összegyűjtötte: --. I-II. rész [egybekötve].
Pest, 1861. Heckenast. (2)+224+228+(1)p.
Díszesen aranyozott gerincű, XX. századi félbőr-kötésben. 
Az eredeti borítók bekötve.
Szüry: 3165.

5 000,-



Központi Antikvárium • 45

388. [sAs ede] boCs bálint: 
Tényértalpu Koma csodálatos kalandjai Amerikában, hajó-
törése és szerencsés hazaérkezése. Mühlbeck Károly rajza-
ival.
Bp., 1912. Singer és Wolfner. 207p. Szövegközti rajzokkal. 
(Mackó úr utazásai. 6.)
Javított, kopottas, enyhén foltos, rajzos, kiadói félvászon-kö-
tésben.

3 000,-

389. sChröCkenstein klárA: 
Mese az öt ujjról. Rajzolta: Pfeifer Lenke. Versbe szedte: --.
(Bp., 1921. Weiss L. és F. ny.) 10t. Színes, egészoldalas ké-
pekkel.
Zsinórral átfűzött, színes, rajzos, kiadói papírkötésben.

3 000,-

390. szimon istvánné: 
Éviék a Balatonon. Egy kalandos nyár története. Márton 
Lajos rajzaival.
Bp., (1938.) Szent István-Társulat. 140p. Egészoldalas raj-
zokkal.
Kopottas, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

2 000,-

391. verne, (Jules) GyulA: 
A hódító Robur. Regény. Forditotta Huszár Imre. Harma-
dik egyedül jogositott kiadás.
Bp., 1911. Franklin-Társulat. 280p. Lapszámozáson belül 
számos egészoldalas képpel.
Festett (piros), kiadói vászonkötésben.

8 000,-

Metszet, látkép

392. Abris der sChlACht und viCtorien so in sie-
benburGen GesChehen den 3. AuGusti neu CAl. 
Anno 1601. 
A kétosztatú rézmetszet felső képén a goroszlói csata, alul pe-
dig a győztes császári sereg bevonulása látható a prágai várba. 
Alul német nyelvű magyarázó szöveggel, mellette 32-es szám-
mal. A rendelkezésünkre álló szakirodalom alapján nem 
tudtuk beazonosítani a lapot tartalmazó művet.
Mérete: 310 x 385 (335 x 400) mm. Paszpartuban.

60 000,-

393. buDa civitas – castruM regiuM. 
Buda rézmetszetű látképe a magyar királyok családfáján. 
Domenicus Custos munkájának előképe a Braun-Hogen-
berg-féle Civitates orbis terrarumban látható ábrázolás, raj-
zolója ismeretlen. A lap Antonio Albizzi „Principium Chris-
tianorum Stemmata” című sorozatának XVII. képeként je-
lent meg Strassburgban, először 1608-ban. Ez a Rózsa által 
IV. állapotként leírt, némileg átdolgozott és bővített válto-
zat, 1627-ben látott napvilágot.
A kép mérete 120 x 395 mm, a lapé 565 x 430 mm. Enyhén 
foltos darab, kis szakadásokkal. A sarkokon ragasztócsík 
nyomával. Paszpartuban.

40 000,-

394. buDe ville capitale De hongrie... 
Buda színezett rézmetszetű látképe, nyugati irányból felvé-
ve. Pierre I. Aveline párizsi rézmetsző munkája eredetileg 
közvetlenül az 1686-os felszabadítás után jelenhetett meg, 
előképe Matthäus Merian műve volt. A papír és egyéb kül-
ső jegyek alapján ez egy jóval későbbi (talán XIX. századi) 
levonat lehet.
Mérete: 295 x 365 (325 x 500) mm. Paszpartuban.
Rózsa: 11/j.

60 000,-

394. tétel392. tétel
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395. Delineatio pyrotechniae quaM ob buDaM 
regni hungariae capitaleM 2. 7bris... 
A Buda töröktől való visszafoglalásának tiszteletére, Párizs-
ban rendezett tűzijátékot ábrázoló rézmetszet. A kép előte-
rében diadalív, fölötte a török félholdon uralkodó császári 
kétfejű sas, alul pedig két török fogoly látható, a háttérben 
a látványosságot néző tömeggel. A latin nyelvű szöveg sze-
rint P. B. Gervais és C. Morel adták ki a lapot, feltehetően 
Párizsban. Jutta Schumann német történész szerint a Wen-
zel Ferdinand Poppel, Lobkowitz grófja, császári követ által 
szervezett ünnepség provokáció volt a francia udvar irányá-
ba (Die andere Sonne. Kaiserbild und Medienstrategien im 
Zeitalter Leopolds I. Augsburg, 2003. 264. old.) Ugyanitt 
rövid ismertetést közöl a lapról is. Ezen kívül csupán egyet-
len említését találtuk, a Kelényi B. Ottó által összeállított, 
„Buda és Pest grafikus ábrázolásai a visszafoglalás korában. 
1683-1718” című katalógusban (1937) szerepel, 248. szám alatt, 
kissé eltérő címleírással.
Mérete: 335 x 195 mm. Papírlapra felragasztva, paszpartu-
ban.

20 000,-

396. situatione e prospetto Della real fortez-
zA di nAihAisel AssediAtA li 14. luGlio dAll’ Armi 
Di leopolDo priMo iMperatore... 
Érsekújvár 1685-ös ostromának felülnézeti képe, az előtér-
ben Lotharingiai Károly vezéri sátrával és vezérkarával. A 
rézmetszet Giacomo Giovanni Rossi „Teatro della Guerra 
contro il Turco...” című munkájában jelent meg (Róma, 
1687).
Mérete: 395 x 530 (505 x 645) mm. Paszpartuban.

80 000,-

397. iAuerinum vulGo rAb Anno 1594. 
Győr vár és város látképe délről. Színezett rézmetszet. Nic-
colo Angielini olasz hadmérnök 1566-ban készített rajzát 
tette át Georg Hoefnagel kisebb méretre, és így bocsátotta a 
kiadók rendelkezésére. Braun és Hogenberg „Civitates Orbis 
Terrarum...” című műve V. kötetének 54. lapjaként jelent 
meg 1597-98-ban, Kölnben.
Mérete: 365 x 515 mm. Paszpartuban.

200 000,-

398. hunfalvy jános – rohbock lajos: 
Magyarország és Erdély eredeti képekben. Történelmi és he-
lyirati szöveggel. I-II. kötet [egybekötve].
Darmstadt-Pest, 1860-1864. Lange – Lauffer és Stolp. 1t. (met-
szett díszcímlap)+(4)+292+(3)p.+37t.+1t. (díszcímlap)+135+ 
+(4)p.+53t. Példányunkból hiányzik egy (Vajdahunyadot 
ábrázoló) metszet.
A mű három kötetben teljes.
Modern papírkötésben.

200 000,-

399. infanterie hongroise. pressbourg 2 juil-
let 1837. 
Auguste Raffet kőnyomatát Auguste Bry adta ki. Feltehető-
en Párizsban jelent meg, egy sorozat 3. lapjaként.
Mérete: 185 x 280 (340 x 525) mm. Foltos darab, kis szaka-
dásokkal. Paszpartuban.

10 000,-

400. le siege De vicegraDe – la bataille De gran 
ou de uJfAlu. 
Sebastian Le Clerc által készített rézmetszetek (1700 körül).
Eredetileg a „Les Actions Glorieuses de S.A.S. Charles Duc 
de Lorraine...” című gyűjteményben jelentek meg, de több 
változatban is napvilágot láttak. A Szalai-féle kézikönyvben 
ezek a lapok a „d” jelzést viselik. A Visegrád ostromát áb-
rázoló kép alatt és fölött egy-egy csatajelenet, a táti csatát 
bemutató lapon pedig Kassa és Érsekújvár felülnézeti képe 
látható.
A lapok mérete: 220 x 170 mm. Paszpartuban.

10 000,-

401. profil De la fortresse De Mongast 
Munkács várának rézmetszetű látképe. Nicolas de Fer mun-
kája 1705-ben készült.
Mérete: 215 x 255 (255 x 385) mm. Paszpartuban.

10 000,-

402. várAd 1660-As ostrománAk Cím nélküli, 
felülnézeti képe. 
A Gaspar Bouttats által készített rézmetszet Gualdo Priorato 
„Historia di Leopoldo Cesare...” című munkájának első kö-
tetében látott napvilágot.
Mérete: 300 x 370 (320 x 375) mm. Paszpartuban.

60 000,-

396. tétel
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403. vArAdinum. 
Várad vár és város színezett rézmetszetű látképe. Készítője 
ismeretlen. Eredetileg Braun és Hogenberg városkép-gyűjte-
ménye VI. kötetének 40. lapján jelent meg.
Az Erdély kulcsának is nevezett erősség az egyik legfonto-
sabb magyar végvár volt. 1570 után Ottavio Baldigara olasz 
hadmérnök tervei alapján épült ki. 1598-ban a törökök si-
kertelenül ostromolták. A déli irányból, felülnézetből fel-
vett képen jól kivehető az ötszögű, olaszbástyákkal erősített 
várban a székesegyház épülete, előtte a Kolozsvári testvérek 
által készített királyszobrokkal, amelyek az 1660-as ostrom 
idején pusztultak el. A vár mellett a megerősített város képe, 
mögötte a Körösön vízimalmok látszanak.
Mérete: 335 x 455 mm. Paszpartuban, keretezve.

250 000,-

404. Dissegno Di nitria in prospettiva 
Nyitra vár és város rézmetszetű látképe. Az északi irányból 
felvett kép előterében vonuló császári csapatok láthatók. A 
jobb felső sarokban 258-as szám olvasható. A lap G. G. Prio-
rato „Historia di Leopoldo Cesare...” című munkájának má-
sodik kötetében jelent meg (Bécs, 1670-1674).
Mérete: 300 x 370 mm. Paszpartuban.

80 000,-

405. nAukeuriGe AfbeeldinG vAn het sterke fort 
orsovA door de turken beleGerd en inGenomen  
in ‘t jaar 1738. 
Az Orsova melletti Ada Kaleh szigetén álló török erőd szí-
nezett rézmetszetű alaprajza. A bal felső sarokban 51-es lap-
számmal.
Mérete: 170 x 240 (190 x 295) mm. Paszpartuban.
Szalai: Orsova (1738)/2.

10 000,-

406. topographia regiae liberaeq civitatis po-
soniensis vulgo pressburg hungariae superio-
ris Ad dAnubium... 
Pozsony rézmetszetű látképe. Matthaeus Merian munkája L. 
Gottfried „Archontologia cosmica...” (Frankfurt am Main, 
1646.) című művében jelent meg.
Mérete: 245 x 350 mm. Papírlapra felragasztva. Körülvágott 
példány, a bal felső sarokban kis hiánnyal. Paszpartuban.

20 000,-

407. prónay gábor, báró: 
Vázlatok Magyarhon népéletéből. --tól.
Pesten, 1855. Geibel Ármin. (4)p.+25t. Példányunk a szöve-
ges részből csak a címlapot és a tartalomjegyzéket tartalmazza.
A kőnyomatokkal díszített, reprezentatív kötet egyike a ma-
gyar könyvkiadás legszebb darabjainak. Németül és franciá-
ul is megjelent. A mű a szerző szándéka szerint fontos poli-
tikai-közéleti szerepet is betöltött. A nemzet felemelkedését 
szem előtt tartó arisztokrataként célja volt – hasonlóan gróf 
Andrássy Manóhoz – a nemzeti öntudat ébrentartása és erő-
sítése a vesztes szabadságharc után. A színes táblákon többek 
között pesti dinnyeárus, drótos tót, szüreti, vásári és vadá-
szati jelenet, nászmenet, valamint egy lacikonyha is látható.
Díszesen aranyozott gerincű, modern bőrkötésben. A gerin-
cen és a kötéstáblák sarkain kopásnyomokkal.

80 000,-

408. contrafehtung Der vestung tokay / saMpt 
ihrer beläGerunG vom WAyWoden besChehen / im 
JAr 1566. 
Tokaj végvár fametszetű látképe. Münster Cosmographiájá-
nak (Basel, 1578 után) 722. oldalán jelent meg, szövegközti 
képként. Német kísérőszöveggel.
A kép mérete 120 x 155 mm, a lapé 165 x 170 mm.
Papírlapra felragasztva.

5 000,-

aA

403. tétel 404. tétel
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409. mikszáth kálmán: 
Beszterce ostroma. (Egy különc ember története.)
Bp., 1896. Légrády. (4)+297p. Első kiadás. Az illusztráció-
kat Mühlbeck Károly készítette.
Kiadói, díszesen aranyozott félbőr-kötésben, festett kaucsuk 
táblákkal. A pergamen kissé vetemedett, a gerinc felső ré-
szén apró sérüléssel.
Szüry: 3206.

20 000,-

410. mikszáth kálmán: 
Uj Zrinyiász. Társadalmi és politikai szatirikus rajz.
Bp., (1898.) Légrády. (4)+260+(1)p. Első kiadás.
Restaurált, aranyozott, kiadói bőrkötésben. Az elülső kötés-
táblán dombornyomású címerrel. Aranymetszéssel díszítve.
Szüry: 3266.

3 000,-

411. mokCsAy zoltán: 
Hivatlan vendég. Történelmi színmű 3 felvonásban a XVI-ik 
század végéről.
Pécsett, 1937. Dunántúl ny. 106p. Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

412. molnár ferenC: 
Hétágú síp (Tréfák, karcolatok, tárcák)
Bp., 1923. Franklin-Társulat. 248p. Aláírt példány.
Kopott, korabeli félbőr-kötésben. A kötéstáblákon kis sé-
rülésekkel.

3 000,-

413. Móra ferencz: 
Az aranyszőrű bárány – A betlehemi csillag
(Szeged), 1903. Szegedi Napló (Engel Lajos ny.) 124+(4)p. A 
nyomdász özvegyének ajándékozó soraival.
A szerző első kötete.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben. A gerince foltos.

3 000,-

414. Móra ferenc: 
Egy cár, akit várnak és egyéb kiásott riportok
Bp., (1933.) Genius. (4)+209+(2)p. Első kiadás. Aláírt példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

415. Móra ferenc: 
Petőfi oltárára
Szeged, 1924. Dugonics-Társaság. 60p. Első kiadás. Számo-
zott (34./120), aláírt példány.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

416. Móricz zsigMonD: 
Az asszony beleszól. Regény.
(Bp.), 1934. Athenaeum. 282p. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Enyhén foltos, kopottas, kiadói vászonkötésben. Az utolsó 
levél felső sarka hiányzik.

5 000,-

417. Móricz zsigMonD: 
Egy akol, egy pásztor. Elbeszélések.
Bp., 1923. Athenaeum. 191+(1)p. Első kiadás. Aláírt pél-
dány.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

3 000,-

418. nAGy GézA: 
A magyar viseletek története. Rajzolta és festette Nemes Mi-
hály. Szövegét irta --.
Bp., 1900. Franklin. 1t. (színes díszcímlap)+XXXIXt. (szí-
nes)+71t.+XLVII+240+(1)p.
Enyhén kopottas, festett, aranyozott, kiadói vászonkötés-
ben. Aranymetszéssel díszítve.

30 000,-

419. nagy lajos, (gyurói): 
Egy prédikátor dalaiból
Bp., 1924. Globus ny. 188+(2)p. Dedikált példány.
Hozzá:
A költő autográf, az ajánlás címzettjének szóló levelező lapja.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. Az első bo-
rító alsó sarka hiányzik.

3 000,-

409. tétel 416. tétel
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Nagyszombati nyomtatványok

420. (gasó istván): 
Bellica Hungarorum fortitudo, aliquot veterum exemplis 
adumbrata, et honoribus... philosophiae neo-doctorum obla-
ta ab... rhetorica Tyrnaviensi cum in... Universitate Tyrna-
viensi suprema doctoratus philosophici laurea donaretur per 
r. p. Michaelem Fodor... MDCCXLV. Mense Julio, Die XIII.
Tyrnaviae, (1745.) Typis Academicis Societatis Jesu. (8)+ 
+104p.
A magyar nemesi harciasságot népszerűsítő példatár. Az 
osztrák örökösödési háború légkörében íródott, a fegyver-
forgatást a katolikus hittel összekapcsoló munkában két jó-
barát beszélget. Ennek során az iskolázottabb a régiek hős-
tetteiről mesél katonának állt társának. A győzelmeket nagy 
részben a jámbor ősök vallásosságának, Mária-tiszteletének 
tulajdonítja. Szerzője az irodalmi hagyomány szerint Gasó 
István jezsuita volt. A mű irodalomtörténeti jelentőségét az 
adja, hogy Batsányi János első megjelent műve, A magya-
roknak vitézsége (Pest, 1785) ennek szabad fordítása.
Korabeli, kopottas, enyhén sérült gerincű papírkötésben.

10 000,-

421. (hevenesi Gábor): 
Ungaricae sanctitatis indicia. Sive Brevis quinquaginta Sanc-
torum & Beatorum, ac venerabilium Memoria Iconibus ex- 
pressa... A Divi Stephani Primi Regis Tempore ex Ungaris, vel 
in Sanctorum Syllabum relati sunt, vel Sanctitate floruerunt... 
Editio secunda.
Tyrnaviae, 1737. Typis Academicis per Leopoldum Berger. 
(6)+110+(28)p.+53t.
A mű először 1692-ben jelent meg. A magyar szentek és bol-
dogok életrajzainak első reprezentatív igényű gyűjteménye. 
A szerző jezsuita szerzetes, munkásságát a hazai latin nyelvű 
barokk kegyességi irodalom betetőzéseként emlegetik. Szá-
mos művét fordították le németre és franciára is.
XIX. századi félvászon-kötésben.

30 000,-

422. pongrácz (gáspár), casparus: 
Antidotum universale saluberrimum, ac summe necessari-
um contra omnes morbos acatholicorum Hungariae...
Tyrnaviae, 1733. Typ. Acad. per Leop. Berger. (30)+352+ 
+202+(2)p. A szerző rézmetszetes könyvjegye az első kötés-
tábla belsejére ragasztva.
A mű szerzője pápai plébános volt. Pápa városának a függe-
lékben közölt leírása a település történetének fontos forrása. 
A katolikusok és a protestánsok viszonyát taglaló, illetve a 
két legfőbb protestáns irányzat ismertetését tartalmazó fő rész 
végén a Luthertől eredő irányzatok részletes felsorolása olvas-
ható. Az ex librisen látható kézírásos bejegyzés szerint a kötet 
a rend felosztásakor került ki a tihanyi apátság könyvtárából.
Korabeli, enyhén kopott bőrkötésben, gazdagon aranyozott 
gerincének alsó része sérült.
Poss.: Abbatiae Tyhaniensis

20 000,-

Nemzetiségi kérdés

423. hunfalvy pál: 
Hogyan csinálódik némely história? Pillantások a rumun tör-
ténetirásba.
Bp., 1885. Athenaeum. 101p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

424. rumänisChe lAndkArtenfälsChunGen. fest-
Gestellt vom stAAtWissensChAftliChen institut 
der unGArisChen stAtistisChen GesellsChAft. 
Bp., 1940. Athenaeum. 16p.+12 térk. (nagyrészt színes, 2 ki-
hajt.)
Hozzá:
Rumänische ethnographische Landkarten und ihre Kritik
Bp., 1942. Staatwissenschaftliches Institut. 44+(2)p.+15 szí-
nes térk.
Kiadói papírborítóban. Az első mű borítója foltos.

15 000,-

418. tétel 420. tétel419. tétel 424. tétel
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Oklevelek

425. a soproni káDárcéh néMet nyelvű levele. 
Andreas Binder és hitvese, Maria (szül. Hader) házasságle-
vele.
4 beírt oldal. Öt aláírással és viaszpecséttel. Kelt: Sopron, 
1691. IV. 17.

20 000,-

426. ifJ. rádAy Gedeon (1745-1801) A királyi táb-
la bírája és koronaőr saját kezűleg aláírt levele 
újviDék város tanácsának, péterváraDra cíMez-
ve, 
Vruszhity (?) Atanáz és mostohája ügyében.
1 beírt oldal, kívül címzéssel. Beniczky Sámuel királyi ülnök 
és Vadász György, a nádori iroda titkárának aláírásával, pa-
pírfelzetes uralkodói pecséttel. Kelt: Pest, 1789. VII. 15.

10 000,-

427. ürMényi józsef (1807-1880) tolna vár-
Megye főispánja által saját kezűleg aláírt, hi-
vatalos levél bene józsef csongráD várMegyei 
főispáni helytartónak. 
Elküldi a címzettnek a Tolna megye előző évéről készült je-
lentést.
1 beírt oldal. Kelt: Pest, 1847. V. 10.

5 000,-

428. szécsen Miklós gróf (1782-1871) az uDvari 
kaMara elnöke által saját kezűleg aláírt, hi-
vatalos levél bene józsef csongráD várMegyei 
főispáni helytartónak. 
A közelgő tisztújítással kapcsolatban ad tájékoztatást.
1 beírt oldal. Kelt: Buda, 1847. VII. 7.

5 000,-

429. az erDőbényei weissburg jakab hagyatéki 
illetékéről szóló végzés. 
A német nyelvű iratot a tokaji adóhivatal adta ki az örö-
kösök, az olaszliszkai Mózes és az erdőbényei Salamon szá-
mára.
1 levél. Kelt: Tokaj, 1857. X. 28.

5 000,-

430. dolGorukiJ, vAsziliJ AlekszAndroviCs her-
ceg (1868-1918) ii. Miklós cár tanácsaDója ál-
tal saját kezűleg aláírt, cári okirat. 
II. Miklós cár Tarkovich József miniszterelnökségi államtit-
kárnak a cári I. osztályú Szent Szaniszló-rend lovagi címét 
adományozza.
1 beírt oldal, a viaszpecsét nyomával. Kelt: Szentpétervár, 
1897. V. 8.
Hozzá:
Az okirat hivatalos magyar fordítása.

20 000,-

aA
431. orMánDy Miklós, Dr.: 
Természetrajz a gymnasiumok és reáliskolák II. osztálya szá-
mára
Bp., 1900. Franklin-Társulat. 188+(2)p.+12 színes t. Gazda-
gon illusztrált. Dedikált példány.
Aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. Aranymetszés-
sel díszítve.

2 000,-

432. ortutAy GyulA: 
Mondotta: Vince András béreslegény, Máté János gazdale-
gény. Nyíri, rétközi balladák, betyár- és juhásznóták. Beve-
zette és gyüjtötte --. Buday György fametszeteivel.
Szeged, 1933. Délmagyarország ny. 93p. Lapszámozáson be-
lül 7 egészoldalas táblával. Buday György által dedikált, Or-
tutay Gyula által aláírt példány. (Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma. V. kiadvány.)
A dedikáció címzettjének nevét (Fenyves Pál dr.) utólag 
kisatírozták.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

433. ortvAy tivAdAr: 
Pozsony város története. Kiadja a Pozsonyi Első Takarék-
pénztár. I-II/1-4.-III.-IV/1. kötet [hét kötetben].
Pozsony, 1892-1912. Stampfel Károly. XX+384p.+VIIt. (4 ki- 
hajt.); XVI+451+(1)p.+IV kihajt. t.; XVI+528p.+V ki-
hajt. t.; XVI+412+(4)p.+IV. kihajt. t. (az egyik egy nagy-
méretű térkép); XV+(1)+515+(1)p.; XIV+456p.+XIV ki-
hajt. t.; XV+(1)+446+(1)p.

427. tétel 430. tétel
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A mű 1564-ig tárgyalja a város történetét. A folytatás nyom-
tatásban nem jelent meg.
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borítók (egy kivéte-
lével) felragasztva.

100 000,-

434. paap jános, szálDobossy és Márkoi: 
Hat hangú ének. Avagy hat nyelveken folyó, kérdezkedé-
sekre, ‘s feleletekre egy formán elintéztetett magyar, deák, 
német, anglus, frantzia, ‘s olosz, szükségesebb nemzeti be-
szélgetések
Budán, 1796. Királyi Universitás. XVI+223+(1)p. Kétszín- 
nyomású címlappal.
Hatnyelvű társalgási szótár.
Korabeli papírkötésben.

20 000,-

435. paDányi bíró Márton: 
Majestatica sessio, az az: Gálás, jeles, pompás, tisztelettel, 
örömmel, és vigassággal, Mennyekben, és a földön szentel-
tetett ülö ünnep...
Budán, (1741.) Nyomtattatott Veronika Nottensteiné, Öz-
vegynél. (22)p.
Modern papírborítóban.

3 000,-

436. paska istván: 
A zsolnai plébániatemplom egykor és most. Az 1890. évi 
restaurálás alkalmából közli: --.
Zsolna, 1890. Áldori Manó ny. 1 kihajt. t.+87+(1)p.+7t. 
(1 kihajt.)
Hozzá:
A szerző kísérőlevele Velics László művészettörténésznek cí-
mezve.
2 beírt oldal. Kelt: Zsolna, 1892. XII. 5.
Kiadói papírborítóban. Aranymetszéssel díszítve.

5 000,-

437. petőfi sánDor: 
A hóhér kötele
Pest, 1846. Hartleben Konrád Adolf. 155p. Első kiadás. Öt 
levél (a címlap, az azt követő kettő, valamint a 69-70p. és a 
105-106p.) másolattal pótolva.
A szerző egyetlen – az ítészek szerint nem túl sikerült – regé-
nye. Petőfi 1846 tavaszán Szalkszentmártonban írta a művet, 
ahol szülei fogadót és mészárszéket béreltek. Ezt az időszakot 
nevezi az irodalomtörténet-írás a költő válságkorszakának.
Modern papírkötésben. Több levél enyhén foltos, egy ja-
vítva.
Szüry: 3610.

20 000,-

438. petőfi sánDor: 
-- összes költeményei egy kötetben.
Pest, 1847. Emich Gusztáv (Beimel ny.) 1t.+(6)+537+(7)p. 
A költőt ábrázoló acélmetszetű címképet Barabás Miklós 
rajza alapján Tyroler készítette. Az utolsó levél másolattal 
pótolva.
A költő műveinek első gyűjteményes kiadása. A Vörösmar-
tynak ajánlott kötet 1847. március 15-én jelent meg 3000 
példányban, amely néhány hónap alatt elfogyott. Petőfi 500 
pengőt kapott érte, de a nagy sikert látva a kiadó 1500 pen-
gőért megvette a kiadás mindenkori jogát. A költő előszót 
is írt a kötethez, amelyben válaszolt az őt ért kritikákra. Ez 
– feltehetően a jóindulatú cenzor tanácsára – nem került 
bele, helyette a „Szabadság, szerelem...” közismert hat sora 
olvasható mottóként a mű elején.
XX. századi félbőr-kötésben. A levelek egy része halványan 
foltos, a címlap javítva.
Szüry: 3622.

80 000,-

432. tétel 437. tétel434. tétel 438. tétel
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439. petőfi sánDor: 
Versek. 1844-1845.
Pest, 1845. Beimel József ny. 188+(4)p. Első kiadás.
XX. századi bőrkötésben. Több levele erősen foltos, ez a 
címlapot érinti leginkább. 
Szüry: 3641.

40 000,-

440. pérely iMre: 
Magyar irók. -- rajzai. Első sorozat.
Bp., 1927. Berényi. 61p. Számozott (11./?), aláírt és dedikált 
példány.
A kötet 53 rajzot és idézetet tartalmaz.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

Plakátok

441. kiviláGos-kivirrAdtiG. emlékszik méG tA-
valyról? MegisMételjük: csütörtökön, szepteM-
ber 1.én az angolparkban. 
Színes kőnyomat. A Faragó Géza által tervezett lapot egy 
bohóc alakja uralja, a Grafikai Intézet Rt. nyomdájában ké-
szült 1927-ben.
Restaurált, kartonlapra kasírozott darab. 
Mérete: 1250 x 965 mm.

150 000,-

442. mátyás diák, vAGy A’ CzinkotAi iCze 
A kolozsvári színház 1839. VI. 29-i előadásához készült szín-
lap. Felirata szerint a bemutató „Szathmáriné jutalomjátéka” 
volt.
Mérete: 360 x 450 mm. Paszpartuban.

30 000,-

aA

443. prohászka ottokár: 
Elmélkedések az evangéliumról
Székesfehérvár (Esztergom), 1908. (Buzárovits Gusztáv ny.) 
761+(4)p. Dedikált példány.
Kopottas gerincű, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

4 000,-

444. pruzsinszky zoltán, Dr.: 
A régi húron. Versek.
Szatmár, 1931. (Pallas ny.) 241+(2)p.+1t. Dedikált példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

445. pulszky ferencz: 
Magyarország archeologiája. I-II. kötet.
Bp., 1897. Pallas. (6)+342p.+XCIXt. (részben kihajt.)+1 ki-
hajt. térk.; (6)+376p.+C-CXCIVt. (részben kihajt.)
Díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. Az első 
kötet gerincének felső peremén apró sérüléssel.

40 000,-

446. rAb(e)ner, (Gottlieb Wilhelm): 
-- nek szatirái, vagy-is gúnyoló beszédei. Gellertnek egy vig- 
játékával egyetemben. Forditotta Sz(lavniczai) S(ándor) J(st-
ván).
Posonyban, 1786. füskúti Landerer Mihály. 407p.
Modern félbőr-kötésben.

30 000,-

447. raDnóti Miklós: 
Orpheus nyomában. Műfordítások kétezer év költőiből.
(Bp., 1943.) Pharos. 191p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

448. raDnóti Miklós: 
Válogatott versek. (1930-1940).
(Bp.), 1940. Almanach. 62+(2)p. Első kiadás.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

20 000,-

449. ránzai h. péter: 
Petőfi és szülei
(Kassa, 1911. Szent Erzsébet ny.) 1 térk.+89+(2)p. Dedikált 
példány.
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

450. redern, riChArd freiherr v(on): 
Potpourri
Ofen, 1847. Gyurián und Bagó. 95p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

446. tétel 452. tétel
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451. rédey tivAdAr: 
Prizma. -- versei.
Bp., 1912. Singer és Wolfner. 78+(2)p. Első kiadás.
Korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

Régi Magyar Könyvtár

452. szent bibliA. Az eGesz keresztyénséGben 
bé-vött régi Deák bötüből Magyarra forDitot-
ta... kálDi györgy pap. 
Béchben, 1626. Formika Máté. 1t. (metszett címlap)+(2)+ 
+1176 [recte 1196]+(32)+44p. A kötetben a számozás 801 
és 818, valamint 823 és 824 között nem lapot, hanem levelet 
jelöl. A metszett címlap, valamint a következő levél másolat-
tal pótolva. Példányunk végéről hiányzik az új ívjelzéssel és 
lapszámozással bíró „Oktató intés...” (44p.)
Az első teljes magyar nyelvű katolikus biblia. Fordítója, 
Káldi György jezsuita szerzetes volt. Pázmány Péter felszó-
lítására kezdett hozzá a munkához 1605-ben. Kéziratát két 
év alatt készítette el. A végleges változat Pázmány, Bethlen 
Gábor és a bécsi udvar támogatásával jelent meg. A magyar 
nyelvre gyakorolt hatása a Károlyi-féle fordításéhoz mérhe-
tő. A XX. század közepéig használták, több kiadást megért. 
A díszcímlap kétféle változatban ismert.
XVIII. századi, közgyűjteményi szempontok szerint restau-
rált, kopott aranyozású bőrkötésben. A kötet elején több le-
vél alsó sarka javítva, részben pótolva, két helyen (A2-3) je-
lentősebb szöveghiánnyal. Néhány lapon halvány vízfolttal.
RMNy 1352.; RMK I 551.

300 000,-

453. (CzeGlédi istván): 
Baratsaghi dorgalas. Az az: Az igaz Calvinista (mert igy ne-
veztetik ma) vallásbul ki csapont, s hogy már a Sz. Péter 
hajojában mezitelen béugrot, egy Pápistává lött Embernek 
meg-szollitása...
(Kassa), 1663. (Türsch.) (40)+523p. Egy levél (A1) másolat-
tal pótolva.
A szerző református prédikátor, kassai iskolamester volt. E 
munkájában Pázmány Péter „Bizonyos okok” című könyvé-
ben (Pozsony, 1631) kifejtett érveit igyekszik cáfolni. Köz-
vetlenül Sámbár Mátyás „Három üdvösséges kérdés” című 
munkájának 1661-es, nagyszombati megjelenése indította 
írásra. A kiadvány a nagy hatású ún. kassai vita kirobban-
tója volt. A hitvitasorozat egyes darabjai egymást roppant 
gyorsan követve jelentek meg. A „Barátsági dorgálás” 1663. 
július 21. napján kelt. Az első katolikus választ már 1664. 
évi impresszummal Sámbár jelentette meg Kassán „Egy vén 
Bial orrára való karika” címmel. Erre Czeglédi öt nap lefor-
gása alatt írta meg feleletét az „Idős Noé becsületét oltal-
mazó Jáfetké”-t. A vitát katolikus részről a kassai Kisdi-sze-
minárium teológiai hallgatója, Csernátfalvi István folytatta 
még 1664. április 13. előtt: „Jezsuita professzorának becsülete 

mellett kikelő... tanítvány”. Erre Czeglédi újabb replikája, 
„A szó Jákób szava, de a kezek Esaue” pünkösd, azaz június 
1-e előtt napvilágot látott. Csernátfalvi még a nyár elején 
kiadta újabb írását, „Feles tizet feletlen kilencnek vélő” cím-
mel. Nagyjából ezzel egyidőben jelenhetett meg a Barátsági 
dorgálásra adott részletes katolikus válasz, Sámbár Mátyás 
„Orvosló ispitály”- a. Erre Czeglédi már csak jóval később 
reflektált: rövidebben 1669-ben a „Redivivus Jáfetké”-ben, 
részletesebben pedig a „Már minden épületivel... elkészült 
Sion vára” című összefoglaló művében, amelyet csak halála 
után nyomtattak ki, 1675-ben Kolozsvárott.
Enyhén kopottas, korabeli félbőr-kötésben. Egy levél javít-
va, kis szöveghiánnyal.
RMNy 3080.; RMK I 1002.

150 000,-

454. hevenesy, (Gábor) GAbriel: 
Succus Prudentiae sive Discursus Ethici, e Senecae Cordu-
bensis Philosophi operibus omnibus collecti...
Tyrnaviae, 1701. per Joannem Andream Hörman. (8)+155+ 
+(3)p. Számos szövegközti rézmetszetes emblémaábrázolás-
sal. A mű kiadója, gyarmati Balassa Bálint rézmetszetes, kü-
lön lapra nyomott ex librise a kötetbe helyezve.
A jezsuita szerző a keresztény bölcsesség és erények emble-
matikus gyűjteményét Seneca-idézetek és parafrázisok segít-
ségével állította össze.
Korabeli papírkötésben. A gerinc hiányzik.
Poss.: Conventus S. Martini de Sacro Monte Pannon.
RMK II 2080.

20 000,-

455. káldi GyörGy: 
Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze, advent 
elsö vasarnapiatol-fogva a Sz. Haromság Vasárnapjáig. Irta 
az hivek vigasztalasara és Jobbúlására az Jesus-alatt vitezke-
dö Társaság-béli Nagy-szombati -- pap.
Posonyban, 1631. Rikesz Mihaly. (2)+X+743+(27)p.
Hozzákötve:
Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. Sz: Andras 
napiatol-fogva Keresztelő Szent János napjaig
Posonyban, 1631. Rikesz Mihaly. (2)+III+598+(12)p. Pél-
dányunkból hiányzik egy levél (A1).
Káldi két prédikációs kötete (a bibliafordítás mellett) jelen-
tős szerepet játszott a magyar nyelv barokk stílusának ki-
alakulásában. Mindkét műnél megállapították a betűtípu-
sok alapján, hogy csak az ajánlást és az egyházi jóváhagyást 
tartalmazó első ívet nyomtatták Pozsonyban, a többi a bécsi 
Rikhes-műhelyben készült. Az első műnek két címlapválto-
zata ismert, a másodiknál az utolsó levél alapján különböz-
tethető meg két variáns.
Sérült gerincű, pergamenkötésben. Több levele enyhén fol-
tos, néhány kissé sérült, kis szöveghiányokkal.
RMNy 1509., 1510.

80 000,-
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456. pawlowski, Daniel: 
Locutio Dei ad cor religiosi, In Sacra Octiduana Exercitio-
rum spiritualium Solitudine commorantis...
Tyrnaviae, 1709. Typis Academicis. (4)+184+(4)p.
A lengyel jezsuita műve Magyarországon először 1703-ban 
jelent meg.
Enyhén viseltes, korabeli bőrkötésben.
RMK II 2381.

10 000,-

457. respublica et status regni hungariae 
(Leyden), 1634. Ex officina Elzeviriana. 330+(1)p. Lapszá-
mozáson belül rézmetszetű díszcímlappal.
Kopottas, XVIII. századi bőrkötésben. A gerincen kis sérü-
léssel.
Apponyi: 828.; RMK III 6190., 7593.

30 000,-

458. rosAeus, AleXAndrus: 
Virgilii evangelizantis Christiados libri XIII...
Debrecini, 1684. per Stephanum Töltési. (16)+341+(9)p.
Alexander Ross skót tanár munkája bibliai történeteket és 
a keresztény tanítás legfontosabb elemeit tartalmazza a vi-
lág teremtésétől Krisztus mennybemeneteléig. Szövegét – a 
cento műfaj szabályainak megfelelően – Vergilius három fő 
művéből vett részletekből rakta össze. Az oktatásban szíve-
sen használt munkát a nyomdász, Töltési István a debreceni 
diákság számára adta ki.
Az eredeti kötéstáblák felhasználásával készült, restaurált 
bőrkötésben.
RMK II 1534.

20 000,-

aA

459. róMer flóris, Dr. – henszlMann iMre, Dr.: 
Műrégészeti kalauz. Különös tekintettel Magyarországra. 
I-II. rész [egybekötve].
Pest, 1866. Emich. V+134+(2)+(2)+150p. Szövegközti fa-
metszetekkel.
Korabeli félvászon-kötésben. A gerincen kis sérülésekkel.

5 000,-

460. roszpárszy (Mihály), Michael: 
Tabella interusurialis practica… adnexa item mercedis, seu 
census tabella… additur postremo tabella Super modo cur-
rente Moneta…
Posonii, 1777. Typis Joannis Michaelis Landerer. (240)p.
Korai és ritka hazai pénzügyi kiadvány. A kötet kamatszá-
mítási és egyéb pénzügyi műveleteket segítő, így a bérfizetés 
kiszámításánál és a forgalomban lévő pénznemek átváltásá-
nál alkalmazható táblázatokat tartalmaz.
Korabeli, kopottas papírkötésben.

20 000,-

461. ruDolf trónörökös főherczeg. 1889. ja-
nuár 30. 
(Bp., 1889. magyar királyi államnyomda.) 12+(4)p.
Az „Osztrák-magyar Monarchia irásban és képben” szerkesz-
tőbizottsága által kiadott emlékfüzet.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

462. sChvell és kolozsy hölGy fodrászok 
(Bp.), 1910k. (Jókai ny.) 44+(4)p.
Gazdagon illusztrált cégkatalógus.
Foltos, kiadói papírborítóban.

10 000,-

463. sebes árpáD: 
Stix partján. Versek 1915-1925.
Bp., 1925. Arany János Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 
160+(4)p. Dr. Stein Emil tőzsdetanácsosnak dedikált pél-
dány.
Restaurált, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.

3 000,-

464. seiler, (GeorG friedriCh) f. GyörGy: 
Az uj testámentomi ekklésiai historiának táblátskákban fog-
lalt rövid summája. Mellyet -- ur XVIIIdik Szazadig, már he-
tedikszer-is hasznos bövitésekkel Német nyelven ki adott és, 
Rosenmüller Gy. János... Magyarra forditott, és a, Réformáti-
orol valo Táblátskával meg-bövitvén maga költségén ki-adott 
Farnos György.
Erlángában, 1795. Kunstmann ny. (12)p.+27 kihajt. t.
Javított korabeli papírkötésben.

30 000,-

453. tétel 457. tétel



Központi Antikvárium • 55

465. sereGély emy: 
A szent király
(Bp., 1938.) Fővárosi Könyvkiadó. (6)p.+3t. (Istokovics Kál-
mán fametszetei) Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

466. sinkA istván: 
Vád. Versek.
(Bp., 1939.) Magyar Élet. 262+(2)p. Első kiadás. A címlapon 
a szerző hosszú, verses dedikációjával.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

467. sütő anDrás: 
Vadpávamenyegző. Igaz mesék, csodás történetek.
(Bp., 1994. Tellér Kiadó.) 208p.+16t. (részben színes) Dedi-
kált példány.
Kiadói papírkötésben.
Poss.: Skultéty Csaba könyvjegyével.

3 000,-

Szabadkômûvesség

468. ötven év munkáJA 1886-1936. kiAdJA Az 
unio szabaDkőMüves páholy. 
Cluj-Kolozsvár, (1936. „Pallas” ny.) 46p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

aA
469. szabó Dezső: 
Panasz
(Bp., 1927.) Genius. 250+(1)p. Dedikált példány. (-- művei.)
Kiadói papírborítóban. A gerincen kis sérüléssel. Körülvá-
gatlan példány.

4 000,-

470. szabó MagDa: 
Für Elise. Regény. Első rész. Cili.
Bp., 2003. Európa. 417+(3)p. A címlapon érdekes ajánló so-
rokkal: „Sok szíves köszöntéssel Ágnesnak és Fellegi Ádám-
nak aki a tények szerint Tamás!” A szövegtől balra a szerző 
által rajzolt cserepes virág látható.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.

10 000,-

471. szAbolCskA mihály: 
Válogatott versek könyve
Bp., (1922.) Singer és Wolfner. (2)+287+(1)p. Ravasz László 
püspök feleségének dedikált példány.
Kiadói papírkötésben.
Poss.: Ravasz László könyvjegyével.

3 000,-

472. szalay raphael: 
Dissertatio complectens theoriam lucis refractae in superfi-
ciebus et lentibus conscripta a --... anno MDCCLXXX
Vacii, (1780.) Typis Franc. Ignat. Ambro. (54)p.+2 kihajt. t. 
(rézmetszet)
Hozzákötve:
Szalay Raphael:
Materia anni II philosophiae quam in Collegio Regio 
Theresiano Vaciensi publico tentamini exposuit... Fran-
ciscus Schröter de Szanda A. MDCCLXXX. mens. Au-
gusto ex praelectionibus --...
Vacii, (1780.) Typis Franc. Ignat. Ambro. (30)p.
A fénytörést vizsgáló tanulmány és a hozzákötött filozófiai 
tézisek szerzője a váci piarista gimnázium fizika professzora 
volt.
Korabeli, aranyozott, enyhén sérült gerincű bőrkötésben.

20 000,-

473. szász károly: 
Uti tárcza. A vissza-tért.
Bp., 1890. Franklin-Társulat. 154p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. Aranymetszés-
sel díszítve.
Szüry: 4150.

3 000,-
474. [szász károlyné] idunA: 
-- hagyományai
Pest, 1853. Müller Gyula. 39+(1)p. Első kiadás.
A költőnő verseit halála után férje adta ki. Az első levélen 
az ő ajánlása olvasható: „Ballagi Mórnak barátilag Szász K”.
Javított, kiadói papírborítóban. Néhány levélen kis folttal.
Poss.: Ballagi Mór gyűjteményi bélyegzőjével, Ballagi Aladár 
tulajdonosi bejegyzésével.
Szüry: 0

10 000,-

468. tétel 472. tétel
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Széchenyi István gróf és kora

475. fraknói vilMos: 
Gróf Széchényi Ferencz 1754-1820.
Bp., 1902. MTT. 1t.+(4)+384p.+10t. (1 kihajt.)+3 kihajt. 
mell. (Magyar történeti életrajzok.)
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

476. (meyer, bernhArd): 
Rückblick auf die jüngste Entwicklungs-Periode Ungarns
Wien, [1903.] 1857. (Szelinski György.) (2)+78p.
A harmadik, hasonmás kiadás egy számozatlan darabja. A mű-
vet a szerző Alexander Bach osztrák belügyminiszter bíztatására 
írta. Azt taglalja benne, hogy a magyarok mi mindent köszön-
hetnek az osztrák kormánynak, illetve hogy a fejlődés nagy-
részt az osztrák intézkedések eredménye. Széchenyi István nevét 
csak a Tisza-szabályozással kapcsolatban említi. A könyv nem a 
nyilvánosság számára készült, csak a beavatottak szűk köréhez 
jutott el. A rendőrség az államnyomdában készült példányo-
kat lefoglalta, a belügyminiszter ezzel is népszerűsíteni akarta a 
művet. Első kiadása 25 számozott, a második 200 példányban 
jelent meg (Széchenyi is ezt használta az „Ein Blick” írásakor). 
A harmadik – a címlap hátoldalán szereplő adattal szemben – 
nem 500, hanem csupán 250+25 példányban látott napvilágot.
Kopottas, korabeli papírkötésben.
Szentkirályi: M-63.

20 000,-

477. [széchenyi istván, gróf]: 
Ein Blick auf den anonymen „Rückblick” welcher für einen 
vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren 
im Monate October 1857, in Wien, erschien. Von einem 
Ungarn.
London, 1859. (Williams and Nortage.) (2)+VI+520p. Első 
kiadás.
Széchenyi e művét Bernhard Meyer „Rückblick”-jének meg-
cáfolására írta. Kéziratát Széchenyi kérésére elégették, má-
solatát fia, Béla vitte Londonba kinyomtatni. A könyvet ti-
tokban hozták be az országba. A kiadó, illetve a nyomdász 
(Barclay) neve a harmadik kiadásból derül ki.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Szentkirályi: 142.

15 000,-

478. széchenyi istván, gróf: 
Hitel
Pesten, 1830. Trattner és Károlyi. XX+(1)+22-270+(1)p.
Második kiadás. Az első hasonmása, attól csak néhány 
nyomdai eltérés alapján különböztethető meg. A szerző leg-
híresebb munkája, az 1830-as években induló reformmozga-
lom programadó műve, a magyar gazdasági irodalom egyik 
legfontosabb darabja.
Kopottas, aranyozott gerincű, korabeli papírkötésben.
Szentkirályi: 116.2.

30 000,-

479. széchenyi istván, gróf: 
Stadium. Irta -- 1831-ben. Kiadta Z**** [Zarha József] 1833-
ben. I. rész [unicus].
Lipcsében, 1833. Wigand Ottónál. XVIII+(2)+299+(1)p. 
Első kiadás.
A műben Széchenyi reformelképzeléseinek összegzése ol-
vasható tizenkét törvényjavaslatba foglalva, amelyekkel az 
1832/36-os országgyűlésen akart megjelenni. Az 1831-ben 
megírt munka itthoni megjelenését a cenzúra nem engedte, 
ezért látott külföldön napvilágot.
Kopott aranyozású, XX. századi félbőr-kötésben. Az eredeti 
borító bekötve. Körülvágatlan példány. A gerinc felső pere-
mén sérüléssel. 
Szentkirályi: 121.

40 000,-

480. széchenyi istván, (gróf): 
Üdvlelde. Gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi iro-
mány-töredékivel. Írta és közli --.
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi. (4)+137p. Első kiadás.
Dessewffy a mérsékelt konzervatívok, a „fontolva haladók” ve-
zéralakja, Kossuth politikai ellenfele volt. Barátja halála kap-
csán Széchenyi egy nemzeti panteon létrehozását sürgeti. A 
létesítendő „üdvlelde” helyszínéül a budai hegyeket javasolja.
Enyhén kopottas, későbbi félvászon-kötésben.
Szentkirályi: 131.

20 000,-

481. széchenyi istván gróf (1791-1860) a tu-
dományos AkAdémiához intézett levelének kéz-
irAtos másolAtA 
3 levél, 5 beírt oldal, kis szakadásokkal. Kelt: Felső-Döbling, 
1858. XI. 6.
A kormányzat 1858 elején törölte az Akadémia alapszabá-
lyából a tudományok magyar nyelvű művelésére vonatkozó 
kikötést. Az Akadémia küldöttsége a Deák által fogalmazott 
feliratot eredménytelenül nyújtotta át az uralkodónak, ezért 
Széchenyi szeptember 26-án kemény hangú politikai levelet 
fogalmazott, amelyet némi finomítás után november 6-án kel-
tezett változatában küldött el. Az Akadémia igazgatótanácsa 

479. tétel 483. tétel
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úgy döntött, hogy nem olvassák fel nyilvánosan, mert az ve-
szélyeztetné az intézmény létét. Végül Lonovics püspök rá-
beszélésére visszavonta, de szövegét „átadta egy-két hívének, 
köztük Török Jánosnak is, akik azután gondoskodtak lemá-
solásáról és terjesztéséről.” (Kosáry Domokos: Széchenyi Döb-
lingben. Bp., 1981. Magvető. 162-163. old.)
Mérete: 340 x 210 mm.

20 000,-

482. véCsey tAmás: 
Széchenyi és a magyar magánjog. A Magy. Tud. Akadémia 
1894. november 4-én tartott Széchenyi ünnepére irta --.
Bp., 1895. MTA. (4)+62+(1)p.
Modern félbőr-kötésben.
Szentkirályi: V-39.

5 000,-

483. wesselényi Miklós, b(áró): 
Balitéletekről. Írta: -- 1831-ben.
[Lipcse] Bukarestben, 1833. (Wigand.) XXXVI+323p. Első 
kiadás.
A szerző legfontosabb munkája. A polgári átalakulást sür-
gető politikai röpirat a cenzúra miatt jelent meg Lipcsében.
Korabeli félvászon-kötésben. A gerincen és a kötéstáblákon 
apró sérülésekkel.

25 000,-

aA
484. szép ernő: 
Patika. Szindarab három felvonásban.
Bp., 1919. Athenaeum. 144p. Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

485. szép ernő: 
Zümzüm
Bp., 1943. (May J. ny.) 119p. Számozott (115./200), aláírt 
példány. Első kiadás.
A kötetbe helyezve:
A szerző névjegykártyája, a hátoldalán nyomtatott szöveggel.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-
Szepesség

486. horváth viktor: 
Szent Mártonról czimzett szepesi székesegyház. Nagyméltó-
ságú és főtisztelendő Császka György szepesi püspök rende-
letére műrégészet szempontjából megvilágitja --.
Lőcse, 1885. Reiss Józs. T. ny. 66+(1)p.+IIt.
Hozzá:
A szerző kísérőlevele Velics László művészettörténésznek címezve.
1 beírt oldal. Kelt: Szepeshely, 1895. III. 22.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

487. igló könyve. a „szepesi lapok” huszonöt-
éves fennállásánAk emlékére kiAdtA telléry 
GyulA. 
Igló, 1909. Szepesi lapok Nyomdavállalat. 303+(4)p.+51t.
Korabeli félvászon-kötésben. Néhány levele javítva.

5 000,-

aA
488. szerb AntAl: 
Budapesti kalauz Marslakók számára. Kolozsváry Sándor 
rajzaival.
Bp., 1935. Löbl Dávid és Fia. 30+(1)p. Első kiadás.
Kiadói papírkötésben, rajzos, eredeti (enyhén foltos) védő-
borítóval. A gerincen kis sérüléssel.

5 000,-

489. sziGliGeti (ede): 
Két pisztoly. Eredeti színmű három szakaszban. Népdalok-
kal, tánccal.
Pesten, 1844. Geibel. 127p. Első kiadás.
Későbbi félbőr-kötésben. A címlap javítva, részben pótolva 
(szöveghiánnyal). A levelek többé-kevésbé foltosak.
Szüry: 4328.

5 000,-
490. szokolAy istván: 
A Magyar-, Erdély-, Horvát-, Tótországba behozott köz 
jegyzőség az öszhasonlító jogtudomány alapján. Iromány 
példányokkal s a törvény szövegével.
Pesten, 1851. (Emich Gusztáv ny.) (2)+II+(4)+229+LIp.
Restaurált, kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

8 000,-

491. szombAthy viktor: 
Én kedves népem. Novellák.
Kosice-Kassa, (1931. Kazinczy ny.) 181+(3)p. Dedikált pél-
dány. (Kazinczy könyvtár.)
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

484. tétel 490. tétel
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492. szoMory Dezső: 
A pékné
Bp., 1916. Athenaeum. 210+(1)p. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

Szôlészet, borászat

493. dvihAlly AnnA máriA: 
A budai szőllőművelés története
Bp, 1932. (Kovács J. ny.) 126+(2)p. (Tanulmányok a magyar 
mezőgazdaság történetéhez. 4.)
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

494. fornády elemér: 
A borkezelés mestersége. Gyakorlati borgazdaság.
Bp., 1941. (Merkantil-ny.) (4)+256+(4)p. Gazdagon illuszt-
rált.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

495. pettenkoffer sánDor: 
A bor, annak készítése és kezelése
Bp., (1926.) Athenaeum. 276+(1)p. Szövegközti fényképekkel.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

3 000,-

496. pettenkoffer sánDor: 
Szőlőművelés
Bp., 1930. „Pátria”. 431+(1)p. Szövegközti képekkel gazda-
gon illusztrált.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

3 000,-

497. requinyi GézA: 
Borászati kémia
Bp., 1935. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. 
100p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

aA
498. tabulae nuMisMaticae pro catalogo nu-
morum hunGAriAe AC trAnsilvAniAe instituti  
nationalis széchényiani. i-iii. pars [egybekötve]. 
(Pest, 1807. Trattner.) 79t.+20t.+8t.
A Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae Instituti 
Nationalis Széchenyiani című munka táblakötete. A címla-
pot Karacs metszette, a numizmatikai táblákat Rénard bécsi 
rézmetsző készítette.
Későbbi félvászon-kötésben.

30 000,-

499. tali anDrás – verebély géza: 
Megtévesztett kormányok, nemzetek. A pénz rejtélye.
(Bp., 1935. Centrum.) 165p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.

5 000,-

Térkép, atlasz

500. trAnsylvAniA. sibenburGen. 
Erdély határszínezett térképe. Gerard Mercator lapjának 
Joannes Janssonius általi új kiadása (Amszterdam, 1636), a 
Báthori-címerrel díszített, új kartussal és címszöveggel.
Mérete: 345 x 435 mm. Paszpartuban, keretezve.
Szántai: Mercator 2c.

80 000,-

501. tétel492. tétel 494. tétel
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501. territorio di nAiAsel, e GrAn sin’A Como-
rA... 
A Duna és Érsekújvár közötti hadszíntér rézmetszetű tér-
képe, baloldalt az 1685-ös hadi események részletes leírásá-
val. Vincenzo Coronelli lapja a „Corso Geografico Univers-
ale...” című munkában jelent meg (Velence, 1689-1692).
Mérete: 460 x 620 (490 x 680) mm. Paszpartuban.

60 000,-

502. theAter des oorloGs in honGArye tussen 
De keyserlyke en De turken – theatre De la 
guerre en hongrie entre les iMperiaux & les 
turCs 
Magyarország és a balkáni hadszíntér színezett rézmetszetű 
térképe. Gerrit van Schagen 1680 körül napvilágot látott 
lapjának új kiadása. Dumont és Rousset Savoyai Jenő hadi-
tetteit bemutató munkájának második kötetében jelent meg 
(Amszterdam, 1729). Ritka.
Mérete: 460 x 585 (535 x 610) mm. Paszpartuban.

80 000,-

503. GöröG (demeter): 
Magyar Átlás az az Magyar, Horvát, és Tót országok Vár-
megyéji, ‘s Szabad Kerületei és a’ határ-örző Katonaság Vi-
dékinek közönséges és különös tábláji – Atlas Hungaricus...
Viennae, 1802-1811. Görög Demeter. 2t. (díszcímlap+mu-
tató)+60 színes térk.+(36)p. („Repertórium vagyis mutató 
tábla...”)
Görög Demeter 1795-ben kezdett el a megyei térképek szer-
kesztésével foglalkozni. Kerekes Sámuellel együtt szervezték 
meg az egyes megyéket rajzoló mérnökök munkáját, így egy-
séges szempontok alapján készített, a kor igényeinek megfele-
lő atlaszt sikerült összeállítaniuk. A munkát később Kerekes 
egyedül folytatta, majd Márton József fejezte be. Jelentőségét 
és korszerűségét mutatja, hogy számos kiadást megért, és a 
Gönczy-féle atlasz megjelenéséig használható volt. A megyei 
lapokon kívül egy Karacs által metszett Magyarország-térkép

és két – a Baradla barlangot ábrázoló – tábla alkotják az at-
laszt (lásd következő tételünket). Utóbbiak a példányok je-
lentős részéből hiányoznak, nálunk is csak a térkép van meg. 
A repertórium az 1817-es második kiadásból való.
Kopottas, korabeli bőrkötésben. A címlap erősen foltos, raj-
ta firkálásokkal. Szinte minden lap hátoldalán gyermekkéz-
től származó rajzok és firkálások, emellett néhány térképet 
is elcsúfítottak.
Fodor: 161-168. old.

150 000,-

504. göMör várMegyében fekvő baraDla bar-
langjának környéke ‘s kiterjeDése Mint azt be-
lől láthatni – topographia antri baraDla... 
– situationsplan... 
Hozzá:
Baradla Barlangjának mind Fekvése, mind Belső Formája. 
– Ichnographia et Facies... – Grundriss und Durchschnitt...
A barlang első nyomtatásban megjelent ábrázolásai. Ráisz 
Keresztély, Gömör vármegye főmérnöke munkáit Benedic-
ti Jeromos metszette rézlemezbe. Ráisz 1801-ben mérte fel 
a barlangot, és részletesen le is írta azt. Ez 1807-ben jelent 
meg német nyelven. A térképek azonban már 1802-ben el-
készültek, és Görög Demeter atlaszának néhány példányába 
utólag be is kötötték azokat. Erre utal a jobb felső sarokban 
levő „52a” és „52b” jelzés.
Méretük: 250 x 345 (300 x 425) mm. Paszpartuban.

50 000,-

505. stieler, (Adolf): 
-- iskolai átlásza. Kijavította Berghaus Ármin, magyar nyelv-
re ford. Gönczy Pál.
Gotha, (1873.) Justus Perthes. 1 kihajt. lev.+27 kihajt., szí-
nes térk. (acélmetszetek) Példányunkból hiányzik a címlap, 
valamint az utolsó térkép.
Modern félbőr-kötésben. Számos helyen tintás bejegyzéssel.

5 000,-

506. A mAGyAr sz. koronA orszáGAi.: mAGyAr-
ország és horvát-tótország térképe. 
Bp. (Bécs), 1890. Eggenberger (Kőke Frigyes ny.) 
Színes térkép, vászonra vonva, hajtogatva. 
Mérete: 490 x 710 mm.
Kiadói vászonkötésben.

15 000,-

507. Magyarország néprajzi térképe. tervezte: 
dr. koGutoWiCz károly. 
Bp., 1927. Kókai Lajos. (4)p.+1 színes, kihajt. térk. (haj-
togatva)
A térkép mérete: 630 x 940 mm.
Sérült, színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

5 000,-

504. tétel
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508. CsonkA-mAGyArorszáG vármeGyéinek At-
lAszA 
Bp., é.n. M. Kir. Állami Térképészet. (2)p.+27 színes térk. 
(20 kihajt.)
Kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

aA
509. tersánszky j(ózsi) jenő: 
Kakuk Marci a zendülők közt
(Bp., 1934.) Nyugat. 192p. Első kiadás. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

510. tollAs tibor: 
... csak ennyi fény maradt. Versek 1945-1960.
Brüsszel, (1960.) Magyar Ház. 111p. Első kiadás.
A költő első önálló kötete. A címlapon ajánló sorokkal: 
„Szeretettel volt rabtársamnak! Tollas Tibor”.
A kötetbe helyezve:
A szerző fényképe, alatta autográf aláírásával.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

3 000,-

511. toroCzkAi-WiGAnd ede: 
Hajdonába régös-régön...
Bp., 1917. Táltos. (10)p.+16t.+(2)p.
Zsinórral átfűzött, kiadói papírborítóban.

5 000,-

512. tóth béla: 
A mi Urunk Jézus Krisztus gyermekségéről irott könyv, 
mellyet mostan negyedszer bővebben és hellyessebben 
nyomtattak. Szerzette -- deák. Ajtósi Dürer Albert 7 eredeti 
metszetével.
Bp., 1895. Pallas. 59+(2)p.+7t.
Díszesen aranyozott, enyhén kopottas, kiadói bőrkötésben.
Szüry: 4676.

5 000,-

513. törvénytuDoMányi Műszótár. közre bo-
csátja a’ Magyar tuDós társaság. MásoDik, 
teteMesen bővített, kiaDás. 
Pesten, 1847. Eggenberger J. és Fia. IX+(2)+488p.
A mű először 1843-ban jelent meg.
Kopott aranyozású, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: A címlapon dr. Ballagi Mór gyűjteményi bélyegzőjével.

10 000,-

Utazás

514. fehértáJy tibor: 
A rejtelmes Anatóliában
Bp., (1942.) Stádium. 207+(1)p.+24t.
Kiadói vászonkötésben.

4 000,-

515. hAlász mihály: 
Vándor-emlékeim Európa nevezetesebb helyeiről
Bp., 1881. „Hunyadi Mátyás” Intézet. 496+3p.
Modern papírkötésben.

8 000,-

516. höhnel lAJos: 
A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki Sámuel Gróf felfedező 
útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Leirta 
kisérője --. I-II. kötet.
Bp., 1892. Ráth Mór. (8)+520p.; (4)+546p. Lapszámozáson 
belül számos egészoldalas táblával és szövegközti illusztráci-
óval.
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben. Festett 
lapszélekkel.

30 000,-

517. JAnCsoviCs istván: 
Kirándulás Istambolba az 1863-dik év april havában --tól
Pest, 1864. Landerer és Heckenast. (6)+121+(1)p.+16t  
(acélmetszet)+1 kihajt. térk.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. A gerincen kis 
javítással.

30 000,-

518. teleki sáMuel, gróf: 
-- erdélyi kanczellár úti naplója 1759-1763. Sajtó alá rendez-
te: Ifj. Biás István.
Maros-Vásárhelyt, 1908. „Kossuth”-ny. LXXII+123+(2)p.+1t.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

4 000,-
519. voJniCh oszkár: 
British India. Burma, a Maláji félsziget és Siam. Uti jegyze-
tek. Irta --.
Bp., 1913. Singer és Wolfner. 288p. Szövegközti képekkel. 
Dedikált példány.
Enyhén kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

520. wosinsky Mór: 
Karczolatok dán- és svédországi utamból
Szegzárd, 1888. Ujfalusy Lajos ny. 87 [recte 86]p.
A ritka útleírás szerzője neves régész volt.
Korabeli félvászon-kötésben.

25 000,-
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Útikalauzok

521. alDuna és viDéke szövegben és képben 
Bp., (1892.) Kunosy Vilmos és Fia. 77+(3)p. Egészoldalas 
képekkel.
Enyhén sérült, rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

522. berkeszi istván, dr.: 
Temesvár sz. kir. város kis monographiája
Temesvár, 1900. Uhrmann ny. (4)+202+(16)p.+1t. (ki- 
hajt.)+1 kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

523. fArkAsfAlvi kornél: 
Temesvári Kalauz. Temesvár szab. kir. város és környéke 
rövid ismertetése. Legujabb térképpel.
Temesvár, 1914. Uhrmann H. ny. 95+(5)p.+1 kihajt. térk. 
Lapszámozáson belül egészoldalas táblákkal.
A címlapon Dr. Rosenauer Ottó polgármesternek szóló aján-
ló sorokkal.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

Vadászat, erdészet, madarászat

524. bársony istván: 
Magyar természeti és vadászati képek. Képekkel díszítette 
Neogrády Antal.
Bp., 1900. Athenaeum. (4)+178+(1)p.+24t.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

525. bársony istván: 
A róna és az erdő. Állatjellemek, hangulatok, vadász-emlé-
kek és arczképek gyüjteménye. Képekkel díszítette: Olgyay 
Ferencz.
Bp., 1902. Pallas. 293p.+11t. (színes, 1 felragasztott kép)
Gottermayer Nándor műhelyében készült, festett, aranyo-
zott, kiadói vászonkötésben.

20 000,-

526. Chernel istván, Chernelházi: 
Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelen-
tőségökre. Irta: --. Képekkel ellátta: Nécsey István. Intézte: 
Herman Ottó. I-II/1-2. könyv [három kötetben].
Bp., 1899. (Franklin ny). XXIV+187p.+XIt. (1 színes); XIX+ 
+416p.+5t.+Xt. (színes); (3)+417-830p.+XI-XLt. (színes) 
Szövegközti képekkel. (A földmivelésügyi magyar kir. minis-
ter kiadványai.)
Kopottas, korabeli vászonkötésben. Az első kötet gerincén 
kis sérüléssel. Két levele szakadt.

20 000,-

527. CsörGey titus: 
Madárvédelem a kertben
Bp., 1913. Pallas Rt. ny. 19p. (A m. kir. földmivelésügyi mi-
nister kiadványai. 9.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

528. CsörGey titus: 
Útmutató a mesterséges fészekodvak alkalmazásához és 
egyéb madárvédelmi intézkedésekhez. 2. bővített kiadás.
Bp., 1907. Hornyánszky Viktor ny. 61p. Szövegközti ábrák-
kal. (A m. kir. földmívelésügyi ministerium kiadványai. 16.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

529. herMan ottó: 
A halgazdaság rövid foglalatja
Bp., 1888. K. M. Természettud. Társ. VII+200p. Szövegköz-
ti képekkel. (Természettud. Könyvkiadó-Váll. XXXI.)
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

530. ilosvAy ferenC: 
Jó vadászatot!
Bp., (1943.) Dr. Vajna és Bokor. 260p.+12t. 
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.

3 000,-

531. kittenberGer kálmán (1881-1958) Afri-
ka-kutató, vaDászíró autográf levelezőlapja 
vujkovich c. pál szabaDkai fölDbirtokosnak. 
Közli, hogy a leírás alapján a címzett által látott állat pézs-
mapatkány lehetett, amely elterjedt és nagyban vadásszák.
A Nimród vadászlap fejlécével és bélyegzőjével. Kelt: Bp., 
1942. III. 24.

8 000,-

516. tétel 517. tétel
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532. kovácsik Dezső: 
Az erdő világa. A művelt nagyközönség és az ifjúság számára 
irta --.
Bp., 1924. (Pallas Rt. ny.) 67p.+12t.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

533. lAkAtos károly: 
Magyarország orvmadárfaunája. (Nappali és éjjeli ragado-
zók.) Vadászati résszel.
Bp.-Szeged, 1910. ifj. Nagel Ottó – Engel Lajos. VII+315p. 
Gazdagon illusztrált.
Javított gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

30 000,-

534. lovAssy sándor, dr.: 
Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik. 
Zoológusok, mezőgazdák, erdészek, vadászok és állatked-
velők használatára.
Bp., 1927. Kir. M. Természettud. Társulat. XI+(1)+895p. 
Gazdagon illusztrált.
Javított, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

535. mikA károly, dr.: 
A vizsla parforce-idomitása. Oswald és Wörz módszere nyo-
mán irta --.
Bp., 1894. Athenaeum. V+170p. Szövegközti képekkel.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

536. nAdler herbert: 
Cserkészeten és lesen Nagymagyarországon. Vadászati elbe-
szélések 80 eredeti fényképfelvétellel.
Bp., 1926. Franklin. 266+(2)p.+12t. Szövegközti képekkel.
Festett, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

537. nAdler herbert: 
Vadásznapok, vadászévek. Elbeszélések és naplójegyzetek a 
szerző eredeti fényképeivel.
Bp., 1937. Dr. Vajna Gy. és Tsa. 279p. Lapszámozáson belül 
24 egészoldalas táblával.
Javított gerincű, kopottas, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

538. pátkai iMre, Dr.: 
Ragadozó madaraink
Bp., 1947. (Független-ny.) 186+(1)p. Szövegközti rajzokkal. 
(Nimród Kis Könyvtár. 3.)
Kiadói papírborítóban.

4 000,-

539. széchenyi zsigMonD, gróf: 
Alaszkában vadásztam (1935 aug-okt.)
Bp., 1937. Dr. Vajna és Bokor. 432p.+40t. (fényképek)
Enyhén kopottas gerincű, kiadói vászonkötésben.

4 000,-

540. széchenyi zsigMonD, gróf: 
Csui!... Afrikai vadásznapló (1928. okt. – 1929. ápr.) Máso-
dik kiadás.
Bp., 1940. Dr. Vajna és Bokor. 223+(1)p.+40t.
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben. Néhány levele 
enyhén foltos.

4 000,-

541. széchenyi zsigMonD, gróf: 
Nahar. Indiai vadásznapló. I-II. kötet.
Bp., 1940-1941. Dr. Vajna és Bokor. 349+(1)p.+24t.; 380+ 
+(2)p.+24t.
Kiadói vászonkötésben. A leveleken halvány rozsdafoltokkal.

8 000,-

542. thurn-rumbACh istván: 
Erdélyi szarvasok és medvék nyomában...
Bp., 1941. Dr. Vajna és Bokor. 225+(2)p. Lapszámozáson 
belül 20 egészoldalas táblával.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

543. tordAy ervin, dr.: 
Erdőgazdasági alapismeretek. Harmadik kiadás.
Bp., 1948. Dr. Móricz Miklós ny. 268p.+20t. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

533. tétel 535. tétel
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544. voJniCh oszkár: 
Hogyan vadásszunk veszélyes vadra. Idézet hires vadászok 
könyveiből... Összeállitotta és irta --.
Bp., 1914. Singer és Wolfner. 223+(1)p.+34t.+3 kihajt. térk.
Javított gerincű, enyhén kopott aranyozású, kiadói vászon-
kötésben.

10 000,-

aA
545. vAhot imre: 
Magyar irók pályakönyve. Szerkeszti és kiadja --. I. kötet 
[unicus].
Pest, 1856. Gyurián József ny. (8)+136p.
XX. századi vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szüry: 4806.

5 000,-

546. várnAi zseni: 
Kórus szopránban. -- uj versei.
Bp., 1930. Népszava. 71+(1)p. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben, a Peterdi Gábor által 
illusztrált, színes borító bekötve.

3 000,-

547. várnAi zseni: 
Legyen meg a te akaratod. -- új versei.
Bp., 1939. Arany János Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 
31+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

548. váth János: 
... A kövek között. -- balatoni novellái.
Pécs, (1941.) Janus Pannonius Társaság. 152p. Dedikált példány.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

549. virgilius (vergilius Maro, publius): 
-- Énéisse. Fordította Baróti Szabó Dávid. I-II. kötet.
Béts–Pesten, 1810-1813. Doll Antal – Trattner. 1t. (Baró-
ti Szabó Dávid mellképe, Blaschke címképmetszete)+XII+ 
+13-207+(1)p.; VIII+360p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borítók bekötve.
Szüry: 0

30 000,-

550. vértesy jenő: 
Kölcsey Ferencz
Bp., 1906. MTT. (4)+209p.+6t.+2 kihajt. mell. (hasonmások)
(Magyar történei életrajzok.)
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

551. viráG benedek: 
--’ poétai munkáji
Pesten, 1799. Trattner Mátyás ny. 174p. Első kiadás. Az 
ajánlást követő levelet Karacs Ferenc által készített rézmet-
szetű vignetta ékesíti. (Magyar Minerva. III.)
A kötetet a költő barátja, Batsányi János adta ki.
Kopottas, korabeli papírkötésben.
Szüry: 5070.

20 000,-

552. vörösmArty mihál(y): 
Zalán futása. Hősköltemény.
Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás. 245+(3)p. Első kia-
dás. A rézmetszetű címkép hiányzik.
Az eposz a reformkor és a magyar romantika kezdetének  
emblematikus alkotása. Több hasonló kezdemény (Csokonai, 
Pálóczi Horváth) után született meg a mű 1825 elejére, majd 
szeptemberben nyomtatásban is napvilágot látott. Érdekessé-
ge, hogy a címlapon látható képet Kisfaludy Károly rajzolta.  
Korabeli félvászon-kötésben. A címlapon és az utolsó levé-
len javítással.
Szüry: 5120.

50 000,-

553. wein árpáD: 
Műkorcsolyázás az első lépéstől a bajnokságig
Bp., 1942. Kókai Lajos. 159+(1)p.+16t. Dedikált példány.
Fényképpel illusztrált, kiadói papírborítóban.

3 000,-

554. Weöres sándor: 
A fogak tornáca
(Bp., 1947.) Egyetemi ny. 80p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

555. zelk zoltán: 
A lélek panaszaiból
(Bp.), 1942. Cserépfalvi. 74+(3)p. Első kiadás. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

aA
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A JeGyzékben hAsznált rövidítések:

Kiadja a Központi Antikvárium
Nyomdai elõkészítés: Gönczy Tibor

Budapest, 2018

bet. = betűvel
é. = év

H. = hely
lev. = levél

lith. = kõnyomat
mell. = melléklet
metsz. = metszet
mm = milliméter

n. = nélkül
ny. = nyomda
p. = pagina
poss. = possessor
prov. = proveniencia
0 = a mű nem ismeri
t. = tábla
térk. = térkép
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