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 1. A Központi Antikvárium mint Aukciósház az 
árverést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint keres-
kedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. 
 2. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kiki-
áltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel kataló-
gusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, amire 
a venni szándékozók tárcsájuk felemelésével teszik meg aján-
latukat. A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki 
a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcso-
latban a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosz-
tályának Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztálya érvényesíti 
elővásárlási jogát. 
 3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15% árverési 
jutalék. A vevő készpénzben vagy hitelkártyával a vételárat 
vagy annak 20%-át – foglalóként – az árverésen helyben tar-
tozik fizetni. Ha a teljes vételár egy összegben az árverésen 
kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. Vevő a 
leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles az Aukci-
ósház részére megfizetni, amely követelésre az elévülés általá-
nos szabályai az irányadók.
 4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, 
hogy a vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés idő-
pontjától számított 14 napon belül egyenlítse ki. Ez esetben 
a vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha a teljes vételárat 
kiegyenlítette. A vételárba a foglaló összege – határidőn be-
lüli teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben megadott ha-
táridőig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, az Auk-
ciósház 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 te-
kintse és a foglaló összegét megtartsa. 
 5. A leütött tételt visszavenni és újra árverésre bo-
csátani tilos. Amennyiben a már leütött tétel vevőjének sze-
mélye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogo-
sult a tételt újra árverésre bocsátani. 
 6. Tilos mindenféle összebeszélés amely arra irá-
nyul, hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen 
meghaladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 
 7. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen min-
den tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások 
és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szol-
gálnak, 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 vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, a kifi-
zetett árverési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget 
nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyan-
ezen áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy 
forgalomba hozza. 
 9. A védett tételeket – ezek sorszámát legkésőbb az 
aukció megkezdéséig kihirdetjük – Magyarországról kivinni 
nem lehet, valamint a mindenkori tulajdonosi adatokat nyil-
vántartásba veszik. A későbbi tulajdonváltozás kötelezően 
bejelentendő. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Auk-
ciósház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait a 
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának 
Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztályával. 
 10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván 
részt venni az árverésen, vételi megbízást adhat, telefonos  
licitálási lehetőséget választhat, illetve a www.axioart.com  
felületén online licitálhat. Az adott megbízás alapján az  
Aukciósház – a megbízó ajánlatának megfelelően – hivatal-
ból árverezhet. Vételi megbízást adni, illetve telefonos licitre  
jelentkezni személyesen, telefonon (+36 1 317 3514), írás-
ban (postai úton a 1053 Budapest, Múzeum körút 13-15.,  
e-mailben az aukcio@kozpontiantikvarium.hu címen), illet-
ve weboldalunkon (www.kozpontiantikvarium.hu) keresztül 
lehet. Közgyűjtemények megbízásait hivatalos formában elő-
leg nélkül elfogadjuk, magánszemélyek vételi megbízásának 
elfogadásához a vételi megbízás összege 20%-ának, mint elő-
legnek a befizetése szükséges (régi vásárlóinknál ettől eltekin-
tünk). Sikertelen megbízás esetén az árverés után az előleget 
levonás nélkül visszakapja a megbízó. Amennyiben a megbí-
zás sikeres, az előleg foglalónak tekintendő.
 11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárve-
rezését lehet kérni. 
 12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdé-
sekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés ese-
tén a felek az Aukciósház székhelye szerinti általános hatás-
körű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Budapest, 2020. 
Központi Antikvárium

Árverési feltételek

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete



 1. Központi Antikvárium as Auction House organ-
ises, handles and conducts the auction on behalf of the ven-
dors, 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 Prime Minister’s Office Inspector-
ate of Cultural Goods has 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 auc-
tion. 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 
identity 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 cata-
logue 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 
starting 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 
market it at any time at the same price. 

 9. No protected item – their number shall be 
made public by the beginning of the auction – may be tak-
en 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 Prime Minister’s Office Inspectorate of Cultural 
Goods (LXIV./2001).

 10. In case of the buyer’s absence, the buyer can 
either place an absentee bid or choose to bid on the  
phone. Based on a given absentee bid, the Auction House 
will bid on behalf of the buyer. You may submit bids or 
apply for phone bidding either personally in the Központi 
Antikvárium, on the phone (+36 1 317 3514), in written 
form (by post to H-1053 Budapest, Múzeum körút. 13-15. 
or via email at rarebooks@kozpontiantikvarium.hu), or  
via our website (www.kozpontiantikvarium.hu). Museums 
and libraries 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 af-
ter the auction. In case of a successful bid the amount will 
be regarded as a deposit.

 11. Unsold items may be reauctioned after the auc-
tion 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, 2020
Központi Antikvárium

Conditions of sale

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete
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1. [AjtAy józsef, dr.] Veridicus: 
There is no peace without the solution of the Danube ques-
tion. The fatal peace treaty of Trianon.
Bp., 1934. (Magyar Földrajzi Intézet Rt.) 64p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

2. AjtAy, (józsef, dr.) joseph: 
La paix en danger. Le traité de Trianon.
(Bp.), 1933. (Hungária ny.) 30+(2)p.
Borító nélkül jelent meg.
Unbound.

2 000,-

3. Árky Ákos: 
A ruszinszkói magyarság és Ruszinszkó autonomiája
Bp., 1928. (Sylvester Rt. ny.) 19+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

2 000,-

4. Bellot, hugh h. l.: 
Opinion of --... as to the rights of Hungarian subjects with 
regard to their lands situated in territories transferred to 
Roumania
(London, 1926.) ny.n. 31p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

5. Beneš, edouArd: 
Deux Conférences sur T. G. Masaryk
Prague, 1936. (Josef Bartl ny.) VII+24p.+1t. 
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

6. BrezinA leVelek, VAgyis A csehpimAsz 
H.n., é.n. ny.n. 66+(1)p.
A mű a Frantisek Jehlicka által vezetett, amerikai emigráció-
ban élő szlovák függetlenségi mozgalom szellemében íródott, 
élesen csehellenes gúnyiratokat tartalmaz.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

7. czAkó, (istVÁn dr.) etienne: 
La vérité sur les délibérations préliminaires du traité de Trianon
Bp., (1934.) „Danubia”. 93p.+1 kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

8. Az erdélyi egyhÁzmegye és A romÁn imperium 
Bp., 1920. Stephaneum ny. 19p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

9. geöcze sAroltA: 
Az ezeréves ország
Bp., 1920. Pfeifer Ferdinánd. 100p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-
10. gower, sir roBert: 
La révision de Traité de Trianon et les Frontiéres de la 
Hongrie
Paris, (1937.) Fernand Sorlot. 45p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

Trianon 1920-2020

3., 5., 8., 9. tétel
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11. hegedüs lórÁnt: 
Magyarország megcsonkítása – Európa veszedelme
Bp., 1919. (Egyetemi ny.) 16p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

12. herBen, dr. jAn: 
President of the Czecho-Slovak Republic Thomas G. Ma-
saryk. Translated by Elsie Havlasa.
Prague, 1919. Czecho-Slovakian Foreigners’ Office. 1t.+ 
+13+(1)p. (Great Czecho-Slovaks.)
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

3 000,-

13.	 (HorvátH	Jenő,	dr.):	
The Independence and Integrity of Hungary. Appeal of 
the Academy of Laws and Politics at Nagyvárad to the 
Western Universities. – Magyarország függetlensége és te-
rületi épsége. A nagyváradi jogakadémia felhivása a nyuga-
ti egyetemekhez.
Nagyvárad, (1918. Szent László ny.) 24p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

14. igAzsÁgos Békét mAgyArorszÁgnAk. Az Ame-
rikAi mAgyAr szöVetség ÁllÁsfoglAlÁsA A mAgyAr 
Béke ügyéBen. 
Washington, (1946.) Amerikai Magyar Szövetség. 29+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

15. justus: 
La politique scolaire et ecclésiastique du royaume S. C. S. 
du point de vue des droits des minorités par --
Bp., 1925. (Société Franklin.) 21p.
A szerző valódi neve feltehetően Louis B. Anderson.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

16. lA lutte du sloVensko pour l’Autonomie 
pAr c. c. A. 
H.n., (1922.) ny.n. 63+(4)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

17. lAkAtos sÁndor: 
IV. Károly és a délszlávok
Bp., 1920. Kultura. 97+(2)p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.
Original paper. Uncut. Spine restored.

4 000,-

18.	 Ludwig,	(ernő)	ernest:	
Le sort des minorités nationales en Hongrie et en Tché-
coslovaquie. Étude préparée par --.
(Bp.), 1922. Presse des Association Scientifiques Hongroi-
ses. 125+(2)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

12., 14., 16., 17. tétel
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19. mAgyArorszÁg igAzsÁgA Az Angol pArlAment-
ben.	vita	a	magyar	békeszerződésrőL.	
Bp., 1920. Pfeifer Ferdinánd. 29p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

20. mAilÁth, (józsef, gróf) count joseph: 
A vindication of Hungary: A reply to „Scotus Viator” and 
other writers
London, (1908.) Polsue Ltd. 38p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

21. m(AngrA) V(Azul): 
Magyarok és románok
Nagyszeben, 1918. Görögkeleti Román Főegyházmegyei 
Könyvny. 30p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

22. nAgy iVÁn, dr. Vitéz: 
Nyugatmagyarország Ausztriában. II. bővített kiadás.
Pécs, 1937. Taizs József ny. 96p. Dedikált példány. (A pécsi 
M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Inté-
zetének kiadványai. 17.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

4 000,-

23. németh kÁlmÁn, dr.: 
Százezer szív sikolt. Hazatért és hazavágyó magyarok verő-
fényes Golgotája.
Bácsjózseffalva, 1943. „Zenélő Kút” ny. 520p. Dedikált.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

5 000,-

24. olAy, (ferenc) frAncois d’: 
La presse Hongroise dans les états successeurs 1918-1928.
Bp., 1929. Athenaeum. 17+(19)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

2 000,-

25. olAy, (ferenc) frAncois d’: 
Les frontiéres de la Hongrie démembrée
Bp., 1930. Athenaeum. 30p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

2 000,-

26. pechÁny, (Adolf) dr. Adolphe: 
Comment les Tchéques ont accaparé la Slovaquie
Bp., 1928. Athenaeum. 16p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

27. pechÁny, (Adolf) dr. Adolphe: 
Les voies de la politique Slovaque
Bp., 1929. Athenaeum. 27p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

2 000,-

20., 23., 26. tétel
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28. A hArgitA üzeni... 
Feszty Masa által tervezett plakát. A Székely Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Egyesületének előadását beharangozó, 
de kitöltetlen nyomtatvány. A szöveg fölött székely vise-
letbe öltözött favágó áll, a háttérben havasi tájjal. A lap az 
Athenaeum nyomdában készült 1940-ben.
Mérete: 1000 x 695 mm.
Poster designed by Masa Feszty.

40 000,-

29. Átkozott A kéz mely ezt A Békét AlÁirjA 
A híres lap alkotója ismeretlen. Besskó Károly műhelyében 
készült 1920-ban. A szöveg fölött a történelmi Magyaror-
szág kék, benne a csonka ország fehér színnel látható.
Mérete: 830 x 590 mm. Restaurált darab, keretezve.
Propaganda poster. Restored, framed.

60 000,-

30. elVettétek: folyóinkAt, elVettétek: he-
gyeinket, ez legyen ezentúl mAgyArorszÁg cí-
mere? 
Tary Lajos által tervezett, irredenta plakát. Színes litográfia. 
A lap a Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája 
kiadásában jelent meg 1920-ban, a nyomtatást Kellner és 
Mohrlüder műhelyében végezték. A szürke hátterű képen a 
magyar címer pontozott sziluettje látható, a hétszer vágott 
mezőn a négy folyó neve olvasható. Ezek közül csak a Duna, 
a Tisza és a Dráva felirat fele mögött piros-fehér a háttér. 
Felül a Szent Korona, jobbra a kettős kereszt körvonalai raj-
zolódnak ki. A kép alján a kereszt fekszik törés nyomaival, 
rajta fejjel lefelé, mintegy rázuhanva a korona.
Mérete: 630 x 440 mm. A bal oldal alsó részét levágták, ez 
kis mértékben a képmezőt is érinti.
Lithographed propaganda poster. Partly cropped with minor loss.

80 000,-

31. horthy! 
A korszak egyik ikonikussá vált darabja, a híres, hajókor-
mányost ábrázoló lap Manno Miltiades egyik legismertebb 
munkája. A kormányt markoló két izmos kar mögött az or-
szág címere, alatta a proletárdiktatúrára utaló vörös hullá-
mok láthatók. A Horthy budapesti bevonulását követően 
megjelent plakát alján a cím zöld háttérben fehér betűkkel 
olvasható. A kőnyomat Kellner és Mohrlüder budapesti 
mű helyében készült.
Mérete: 1250 x 905 mm. Restaurált darab.
Propaganda poster by Manno Miltiades. Restored.

300 000,-

32.	 igy	 győz	 Hazánk!	 –	 so	 siegt	 das	 vater-
lAnd! 
Az 1921. XII. 14-én tartott soproni népszavazás alkalmá-
ból kiadott választási plakát. Három nyelven (magyar-né-
met-horvát), verses formában írja le, hogyan kell Magyar-
ország mellett szavazni.
Mérete: 305 x 235 mm.
Propaganda poster.

30 000,-

33. mAgyArorszÁg eldArABolÁsA A Béke hAlÁlA 
Tábor János és Dankó Ödön által tervezett chromolitho-
graphia. A Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligá-
ja által kiadott lap a budapesti Seidner-műhelyben készült 
1920 körül. A képen vörös háttérben, megrepedt magyar 
címeren fehér galamb ül, nyílvessző által megsebezve, a vére 
rácsepeg a címerre. Alul a szöveg fekete alapon szürke be-
tűkkel olvasható.
Mérete: 945 x 625 mm. A bal oldal alsó részét levágták, ez 
kis mértékben a képmezőt is érinti.
Propaganda poster. Partly cropped with minor loss.

80 000,-

28., 29., 30., 31. tétel
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34. mAgyArorszÁg nem Volt hAnem lesz! 
A Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája által 
1920-ban kiadott, színes plakát alkotója ismeretlen. A cím 
fölött a Szent Koronával ékesített magyar címer látható.
Mérete: 920 x 595 mm. A bal oldal alsó részét levágták, ez 
kis mértékben a szöveget is érinti.
Propaganda poster. Partly cropped with minor loss.

150 000,-

35. megVédem! 
Udvary Pál által tervezett chromolithographia. A Magyar-
ország Területi Épségének Védelmi Ligája által kiadott lap 
a budapesti Seidner-műhelyben készült 1920 körül. A ké-
pen ősmagyar vitéz álló alakja látható, jobb kezében sze-
kercét tart, a balt óvó mozdulattal emeli a mögötte látható 
címer elé.
Mérete: 940 x 630 mm. A bal oldal alsó részét levágták, ez 
kis mértékben a képmezőt is érinti.
Propaganda poster. Partly cropped with minor loss.

150 000,-

36. mit Vesztett A mAgyAr szinészet triAnon 
ÁltAl? 
A B. Kovács Andor és Erődi Jenő által tervezett lap a Thá-
lia-Kultura nyomdai intézetben készült 1935-ben. A plaká-
ton a történelmi Magyarország térképe zöld színnel, benne 
a megcsonkított rész halványpirossal látható, rajtuk a je-
lentősebb színházak rajzával.
Mérete: 800 x 1000 mm.
Propaganda poster.

60 000,-

37. ne csüggedjetek! mAgyArorszÁg nem Volt, 
hAnem lesz! mAgyAr kirÁlysÁg pÁrtjA. 
A Prihoda István által tervezett lap tetején két angyal tartja 
a Szent Koronát, amelynek fénye beragyogja az alul sötét-
ségben halványan kirajzolódó történelmi Magyarországot. 
A kőnyomatú plakát az Országos Hírlaptudósító Nyomdá-
ban készült 1920-ban.
Mérete: 990 x 700 mm. A bal oldal alsó részét levágták, ez 
kis mértékben a képmezőt is érinti.
Propaganda poster by István Prihoda. Partly cropped with minor loss.

80 000,-

32., 33., 34., 35. tétel

36., 39. tétel
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38. nem! nem! sohA! 
A Jeges Ernő által tervezett, színes lapot az Országos Pro-
paganda Bizottság adta ki. A Kultura könyvkiadó nyom-
dájában készült 1920-ban. Vörös háttérben a szöveg fehér 
betűkkel olvasható, fölötte az ország puzzle-darabokként 
szétvált részei láthatók.
Mérete: 945 x 630 mm.
Propaganda poster by Ernő Jeges.

80 000,-

39. pAtronA hungAriAe 
A Körösfői-Kriesch Aladár gyönyörű, szuggesztív festmé-
nyét ábrázoló lapot a Magyarország Területi Épségének 
Védelmi Ligája adta ki 1919-ben. A kőnyomat a budapes-
ti Seid ner-műhelyben készült. A képet a magyar címerrel 
díszített trónuson ülő Szűz Mária, Magyarország nagyasz-
szonya uralja, karjában a kisdeddel. A lábába kapaszkodó,  
hazánkat jelképező nőalakot jobbról az ország nemzetisége-
it megtestesítő férfiak fenyegetik. Néhányan kést tartanak 
kezükben, az egyik egy kötelet, amellyel el akarja húzni a 
nőt a tróntól. A Szűzanya két oldalán egy-egy angyal áll, 
bal karjukban magyar címerrel díszített pajzsot, felemelt 
jobbjukban pedig dárdát tartva a támadók felé.
Mérete: 625 x 955 mm.
Propaganda poster designed by Aladár Körösfői-Kriesch.

200 000,-

40. sorAkozzunk Az ezeréVes szent koronA köré! 
Az ismeretlen művész által tervezett lapot a Magyar Király-
ság Pártja adta ki. A Grafikai Intézet Rt.-ben készült 1920-
ban. A kép felső részén a Szent Korona látható, amely nap-
ként ragyog le az alá gyűlő tömegre.
Mérete: 1150 x 850 mm. A bal oldal alsó részét levágták, ez 
kis mértékben a képmezőt is érinti.
Propaganda poster. Partly cropped with minor loss.

100 000,-

41. VirrAsztunk! 
A Pesti Napló által kiadott lapot Jeges Ernő tervezte. Feke-
te háttérben alul kék és zöld szöveg, fent a darabokra sza-
kadó történelmi Magyarország, közepén egy házzal, amely-
ből fénycsóvák világítanak négy irányban. A kőnyomat a 
budapesti Radó-műhelyben készült.
Mérete: 890 x 615 mm. A bal oldal alsó részét levágták, ez 
kis mértékben a szöveget is érinti.
Propaganda poster by Ernő Jeges. Partly cropped with minor loss.

60 000,-

42. recueil des griefs de lA minorité hongroise

de roumAnie. dériVAnt de lA ViolAtion du trAi-
té conclu A pAris le 9 déc. 1919 entre les prin-
cipAles puissAnces Alliées et Associées et lA rou-
mAnie Au sujet de lA protection des minorités. i. 
(1919-1922) 
(Bp.), 1922. (Hornyánszky ny.) 134p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

43. remArks on lord curzon’s speech deliVered 
on mAy 5-th 1921 in the house of lords on the 
rAtificAtion of the hungAriAn peAce treAty of 
the triAnon. By A trAnsylVAniAn lAdy teAcher. 
Bp., 1921. „Pátria” ny. (2)+32p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

2 000,-

44. (roBerts, kenneth l.): 
For Over a Thousand Years – Több mint egy ezredéven át
(Philadelphia, 1920. Curtis Publishing Company.) 45+(2)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

37., 38., 40., 41. tétel
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45. lord rothermere (sidney hArold hArms-
worth) mA gyArorszÁgi teVékenységéVel kApcso-
lAtos gyűJ	temény.	
Lord Rothermere bronzírozott ón mellszobra, Kisfaludi 
Strobl Zsigmond alkotása 1928-ban készült. A büszttel egy-
beöntött talapzaton a következő felirat olvasható: „Lord Rot-
hermere »Magyarországnak pedig helye van a nap alatt«”.  
A művész aláírása a fehér márványlapra erősített szobor 
hátoldalán található. 
Magassága: 310 mm.
Kisfaludi Strobl visszaemlékezése szerint a New York-i Kos-
suth-zarándoklat során merült fel Rothermere megmintá-
zásának gondolata, és Sipőcz Jenő, Budapest polgármestere 
járt közben a lordnál, hogy üljön modellt. A művész által 
megformált márványszoborról többféle bronz másolat is ké-
szült. Két – megközelítőleg fele ekkora – változat is ismert. 
Az egyiknél elmarad a név alatt olvasható idézet, a másik 
estében a négyszögletű talapzat helyett a figura folytatódik. 
A bronz szobrok jórészt hazai múzeumokban kaptak he-
lyet. Közülük azonban sok elpusztulhatott, az Országgyű-
lési Múzeum példányát például 1949 után beolvasztották.
Az alkotás népszerűségét jelzi, hogy gipsz változatban is 
terjesztették, amelyből – Rothermere visszaemlékezése sze-
rint – Magyarországon ezerszámra adtak el.
Hozzá:
Rothermere:
My Campaign for Hungary by Viscount --

London, 1939. Eyre and Spottiswoode. 222+(1)p.+11t. 
Kiadói vászonkötésben.
Hozzá:
Esmond Harmsworth Magyarországon. Egy csodálatos hét 
története. Rákosi Jenő bevezető cikkével.
Bp., 1928. Gloria Könyvkiadóvállalat. 95p.+48t. (hártya-
papírral védett egészoldalas fényképek)
A lord fiának magyarországi látogatásáról kiadott beszámo-
ló.
Enyhén kopott, kiadói vászonkötésben.
Hozzá:
Rákosi Jenő:
Trianontól-Rothermereig. A magyar hit könyvének munka-
társai: Balla Antal dr., Erdélyi László dr., Pethő Sándor dr.
(Bp., 1928.) Horizont (Mercedes ny.)  1t.+40+204p.+14t.+ 
+1 kihajt. mell.
Festett, kiadói vászonkötésben.
Hozzá:
Balta Szilárd – Bende János:
Kicsoda és mit akar Lord Rothermere?
Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti Hirlapkiadó- és Nyom-
da Rt. 24p.
Kiadói papírborítóban.
Hozzá:
Ujmagyarország felé. Rothermere lord békereviziós mozgal-
mának hiteles története és okmányai. 1927. junius-julius.
Bp., 1927. Budapesti Hirlap. 31+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Collection related to Lord Rothermere.

300 000,-
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46. sréter istVÁn: 
Nem, nem, soha! Tanulmány a Lord Rothermere sajtó- 
actió alátámasztására.
Bp., 1927. Viktória-ny. 48p.+1 kihajt. térk.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Restored, original paper. Uncut.

3 000,-

47. surÁnyi, (lAjos) louis: 
La tragédie des peuples Danubiens et la Tchéco-Slovaquie
Bp., 1929. (Athenaeum ny.) 30p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

2 000,-

48. the peAce-treAty of triAnon from the 
View-points of internAtionAl peAce, security And 
the co-operAtion of nAtions. An AppeAl By the 
lAwyers, judges, And professors of lAw of hun-
gAry to the lAwyers of All ciVilised nAtions. 
Bp., 1931. Stephaneum ny. 39+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

49. to the nAtions of the world! 
(Bp., 1922. Erdélyi ny.) 8 önálló lap.
A Fadrusz János által tervezett pozsonyi Mária Terézia-szo-
bor csehek által, 1921. X. 21-én történt lerombolása elleni 
tiltakozásokat tartalmazó mű. A magyar tudományos, mű-
vészeti és politikai élet jelentős szervezetei által megfogal-
mazott, angol nyelvű kiáltványok.
Kiadói papírmappában.
Original paper folder.

5 000,-

aA

50. (Aiszkhülosz) Aeschylos: 
-- Oresteiája. Drámai trilogia. Görögből Csengeri János.
Bp., 1893. Franklin-Társulat. 271p. A fordító által dedikált 
példány.
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the translator. Contemporary half cloth.

3 000,-

51. AjtAy józsef, dr.: 
A magyarság fejlődése az utolsó kétszáz év alatt. Második 
kiadás.
Bp., 1905. Singer és Wolfner. 63+(1)p. (Az Országos Ma-
gyar Szövetség könyvtára. 1.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

2 000,-

Alkalmi kiadványok

52. Admodum reVerendo, Ac eximio pAtri mAr-
tino BollA, clericorum regulArium scholArum 
piArum per hungAriAm, et trAnsilVAniAm prAe-
posito proVinciAli, exActis feliciter Annis sA-
cerdotii QuinQuAgintA tesserA pietAtis collegii 
scholArum piArum clAudiopolitAni, Anno 1825. 
die 24. julii oBlAtA. 
Claudiopoli, (1825.) Typis Lycei Regii. (8)p.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

3 000,-

53. BodolA jÁnos, zÁgoni: 
Szent tanitás, a’ szent lélek’ élö templomának tiszta fejérsé-
géröl, Melyet Az Oroszfáji Reform. Szent Eklé’sia ujonan 
épült Templomának fel-szentelése alkalmatosságára készi-
tett, és azon Templomban 1808-dik Esztendöben, Augustus’ 
14-dik napján el-is mondott --. A’ N. Enyedi Reform.Kolé-
gyomban Theologiát és Eklé’siai Históriát tanitó Prófessor

46., 49., 52., 53. tétel
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Kolo’sváron, 1809. Ref. Kol. betüivel. 43p.
A címlap felhasználásával készített, modern papírborítóban.
Modern paper.

3 000,-

54. (fogArAsy) fogArAsi mihÁly: 
Az elme’ és irás’ szava az oltári szentségröl, mellyet Úr nap-
ján 1829-dik Esztendöben a’ kolos’vári anya templomban 
--... Hirdetett
Kolo’svárt, (1829.) A’ Kir. Lyceum Betüivel. 39p.
A címlap felhasználásával készült, modern papírborítóban.
Modern paper.

3 000,-

55. (letAVAi sÁndor): 
Ode, serenissimo archiduci Austriae Maximiliano, dum Anno 
1809 die 14 Julii Claudiopoli natalem suum diem felix reco-
leret, oblata Nomine Juventutis Claudiopolitanae Scholarum 
Piarum.
Claudiopoli, 1809. Typis Coll. Reformatorum. (7)p.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

3 000,-

56. A’ méltósÁgos B. nAlÁtzi leÁny successo-
roknAk A’ BÁró nAlÁtzi fiu Ág ellen A’ nAlÁtzi 
jószÁgokBAn prAetendÁlt successióért folytA-
tott perBen A’ fiu ÁgnAk A’ méltósÁgos kirÁly-
lyi tÁBlA’ itélete ÁltAl lett neVezetes meg-ter-
heltetéseinek, és A’ felperes fél AppellÁndi rA ti-
oira	a’	Fiu	ág’	részérőL	tett	reFLexioknak	rö	vid	
le-írÁsA’ fActi speciesse. 
(Kolozsvár), é.n. (Ref. Koll. ny.) (10)p.
A nyomtatvány 1802 után, betűtípusai alapján a XIX. szá-
zad első negyedében keletkezhetett.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

3 000,-

57. nAgy, (ferenc) frAnciscus: 
Panegyricus ad septimum ante Kalendas Julias diem... Ma-
riae Theresiae... dum Regia Scientiarum omnium Universi-
tas... Budae collocata... Inaugurationis suae solennia ageret.
Budae, 1780. typis Regiae Universitatis. (2)+64p.
Az 1777-ben Budára költöztetett érseki egyetemet Mária 
Terézia 1780. III. 15-én kelt ünnepélyes beiktató levelével 
királyi egyetemmé alakította. Ezt 1780. VI. 25-én (a király-
nő koronázásának 39. évfordulóján) országos ünnepségen 
adta át Pálffy Károly alkancellár a rektornak.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

3 000,-

58. néhAi gróff Bethlen lAjos, gróff Beth-
len lÁszló, s’ gróff Bethlen ferentz mind két 
ágon	Lévő	maradékainak,	gróFF	betHLen	bor-
BÁrA B. BÁnffi lÁszló ur’ hÁzAs tÁrsÁnAk, 
mint néhAi idösBB gróff Bethlen gergely 
urnAk B. nAlÁtzi BorBÁrÁtol szÁrmAzÁsokAt 
vévő	FeLpereseknek,	L.	báró	naLátzi	Jó’seF	Úr	
mint Alperes és részessei ellen folyó osztÁlyos 
perekBen készült fActi species. 
(Kolozsvár), é. n. (Ref. Koll. ny.) (8)p.
Az irat 1812 áprilisát követően, de betűtípusai alapján még 
a század első negyedében keletkezhetett.
Borító nélkül.
Unbound.

3 000,-

59. rudnAy, (sÁndor) AlexAnder: 
--... Episcopus Transilvaniensis... et... Gubernii Regii in 
magno Principatu Transilvaniae Consiliarius... ad clerum, 
populumque Pastorali suae curae creditum, occasione suae 
inaugurationis Anno 1816. die 14-a Mensis Iuly.
Cibinii, 1816. typis Martini de Hochmeister. 22p.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

3 000,-

55., 56., 57., 58. tétel
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60.	 sűkei	imre:	
A’ K. Vallás’ terjedése az Evangelium’ prédikáltatása által 
egy Templomi Elmélkedés, mellyet készitett és a’ N. Oláh-
ország’ Anyavárossában Bukuresten 1815-ben kezdödött 
Ev. Reformáta plánta Ecclesia’ számára alami’snálkodó Jól-
tévökhez háládatossága’ jeléűl intézett 1831-dik Esztendőb. 
Januárius 1-ső Napján.
Szebenben, (1831.) Sámuel Filtsch ny. 22p.
A szerző a bukaresti református egyházközség megalapítója 
és első lelkésze volt.
A címlap felhasználásával készült, modern papírborítóban.
Modern paper.

3 000,-

61. t(eleki) d(omokos), s(zéki): 
Bánat sötét köde boritotta vala...
H.n., é.n. ny.n. 4p.
Az alkalmi költemény gróf Bánffy György erdélyi kormány-
zó köszöntésére íródott névnapja alkalmából, egy súlyos 
betegségből való fölépülését követően. Szerzője a végén ol-
vasható monogram és a kézírásos feljegyzés szerint Teleki 
Domokos volt. Szintén a korabeli beírás árulja el, hogy az 
ünnepelt – több azonos nevű rokona közül – a gubernáto-
ri tisztséget 1787-1822 között betöltő Bánffy György. Így a 
vers szerzője csupán a könyvtáralapító, Teleki Sámuel fiata-
lon elhunyt fia, az útirajzáról, természettudományos érdek-
lődéséről is ismert költő lehetett. A könyvészetileg ismeret-
len kiadvány 1787 és az ő 1798-as halála között íródhatott.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve. Szúrágás nyomaival.
Unbound with some wormholes.

5 000,-

aA

62. ApostAsiAe crimen poenis ciViliBus etiAm An-
teVertendum siVe responsum Ad declArAtionem 
sincerAm christiAnAm pAtrioticAm ciVis hungA-
rici cAtholici Ad QuAestionem, An sic dictA Apos-
tAsiA inter delictA ciViliA sit referendA... 
H.n., 1790. ny.n. 84p.
Az ismeretlen szerző Pray György címben idézett munkájá-
ra válaszol. Ugyanebbe a vitabokorba tartozik a „Recensio 
opusculi” című írás is, amely szerzője szintén Pray, más for-
rások szerint Batthyány Ignác volt.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

3 000,-

Aprónyomtatványok

63. A fölÁllítAndó mAgyAr kereskedelmi tÁr-
sAsÁg progrAmmÁjA 
(Pest, 1843.) ny.n. 11p.
A Magyar Kereskedelmi Társaság alapításának ötletét Sza-
bó Pál fiumei nagykereskedő vetette fel először a Pesti Hír-
lapban. Ötletét azonnal felkarolta Kossuth, aki több vezér-
cikkben fejtette ki elképzeléseit a hazai kereskedelem és az 
ipar fejlesztésére létrehozandó szervezetről. A Pozsonyban 
1843. július 16-án tartott gyűlés elhatározta a társaság meg-
alakulását, elfogadta annak programját és az alapszabályo-
kat, elnökévé pedig Vay Ábrahámot választották. E kiad-
vánnyal kívánták a köz elé terjeszteni terveiket, részvénye-
sek toborzása reményében.
Borító nélkül.
Unbound.

10 000,-

60., 61., 62., 63. tétel
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64.	 a’	keresztényi	HitrőL	vaLó	vaLLástéteL	az	
unitÁriusoknAk értelme szerint 
Kolozsvártt, 1845. ev. ref. főiskola ny. (16)p.
Kötés nélkül, felvágatlan példány.
Unbound, uncut.

5 000,-

65.	 kurir.	everytown,	2040.	ápriLis	1.	Főszer-
kesztő:	H.	g.	weLLs.	
Bp., (1936.) Hungária Hírlapnyomda. (4)p.
Ingyenes, napilap formában közreadott filmhirdetés. A lap 
a H. G. Wells „Mi lesz holnap” című írásából, Korda Sán-
dor London Film stúdiójában 1936-ban forgatott filmet 
rek lámozza. A hátlap Chaplin „A modern idők” című 
– szintén ez évben készült – filmjét népszerűsíti a rendező- 
főszereplő szinte egész lapot betöltő fotójával.
Az újpesti Uránia Mozgó pecsétjével, kisebb sérülésekkel.
Slightly damaged.

10 000,-

66. A mAgyAr kormÁny meghíVójA gróf Appo-
nyi AlBert gyÁszmiséjére. 
1 nyomtatott oldal. Kelt: Bp., 1933. II. 15.
Mérete: 120 x 185 mm.
Invitation card.

5 000,-

67. mAgyAr nemes hAzAfiAk! 
Habsburg József nádor felhívása a nemesi felkelésben részt 
vettek részére. Megköszöni a helytállást, és mindenkit fel-
szólít a hazatérésre.

1 nyomtatott oldal. Kelt: Buda, 1809. XII. 18.
Mérete: 220 x 175 mm.
Proclamation.

Poss.: Éder György gyűjteményi bélyegzőjével.
15 000,-

68. Az i. ferencz józsef... Védnöksége AlAtt 
rendezett 1896-iki ezredéVes orszÁgos kiÁllítÁs-
nAk... ünnepélyes megnyitÁsÁrA... 
Budapest, (1896.) Posner. (4)p.
A Liszkay Jenő nevére kiadott meghívó a május 2-án  
11 órakor tartott megnyitóünnepségre való belépésre jogo-
sított. A két belső oldalon az ünnepség programja olvasha-
tó, a füzet zárólapján pedig az Iparcsarnok előtti „korzóte-
rület” térképe látható. Ezen különböző színek jelzik, hogy 
az adott színű meghívóval mely részre lehet bemenni.
Mérete: 145 x 215 mm.
Invitation card.

5 000,-

69. ABAúj VÁrmegye tiltAkozó felirAtA Az ok-
tóBeri diplomA rendelkezései ellen. 
Kassa, 1861. Werfer Károly ny.
3 nyomtatott oldal. Kelt: Kassa, 1861. III. 19.
Proclamation of protest.

5 000,-

70. eperjes szABAd kirÁlyi VÁros tiltAkozó fel-
irAtA Az októBeri diplomA rendelkezései ellen. 
Eperjes, 1861. Staudy A. ny.
2 nyomtatott oldal. Kelt: Eperjes, 1861. III. 5.
Proclamation of protest.

5 000,-

64., 65., 67., 69. tétel
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71. szAtmÁr VÁrmegye tiltAkozó felirAtA Az ok-
tóBeri diplomA rendelkezései ellen. 
2 nyomtatott oldal. Kelt: Szatmárnémeti, 1861. II. 5.
Proclamation of protest.

5 000,-

72. szilÁgy VÁrmegye tiltAkozó felirAtA Az ok-
tóBeri diplomA rendelkezései ellen. 
1 nyomtatott oldal. Kelt: Szilágysomlyó, 1861. III. 9.
Proclamation of protest.

5 000,-

73. temes VÁrmegye tiltAkozó felirAtA Az ok-
tóBeri diplomA rendelkezései ellen. 
1 nyomtatott oldal. Kelt: Temesvár, 1861. III. 5.
Proclamation of protest.

5 000,-

74. zólyom VÁrmegye tiltAkozó felirAtA Az ok-
tóBeri diplomA rendelkezései ellen. 
4 nyomtatott oldal. Kelt: Besztercebánya, 1861. I. 22.
Proclamation of protest.

5 000,-

75. tentAmen ex uniVersA historiA hungAriAe 
et prAecipuis rerum hungAricAru(m) scriptori-
Bu(s), Quod in conVictu... regio-Archi-episcopAli 
tyrnAViAe suBiVit... Anno m. d. cc. lxxVi... 
stephAnus illéshÁzy... 
(Nagyszombat, 1776.) Typis Tyrnaviensis. 67p.
Illésházy István nagyszombati egyetemen 1776. VII. 3-án tett 
vizsgájának anyaga. A szerző a Napóleon elleni nemesi fel-
kelés ezredese, a reformellenzékkel rokonszenvező politikus, 
valamint a Magyar Tudós Társaság igazgatósági tagja volt.

Korabeli, sérült gerincű papírborítóban. A címlapon apró, 
javított sérülésekkel.
Contemporary paper. Spine damaged. Minor, restored defects on title page.

5 000,-

76. udVArhelyi mihÁly: 
Fö orvosság a’ Testi halál félelme ellen Embernek Isten aka-
ratján való meg-nyugovása, mellyröl a’ néhai... Kemény Si-
mon ur... hideg tetemeinek sirbe tétetések alkalmatosságá-
val együgyüen beszéllgetett Vétsen, -- Kolosvári Reform. 
Professor, 1722. Eszt. 4. Oct.
(Kolozsvár), 1724? (Telegdi Pap Sámuel.) (8)p.
A halotti beszéd a „Szomorú halotti pompa” című gyűj-
temény H2 recto-I2 recto lapjain is megjelent. Ennek ti-
pográfiája nagyfokú hasonlatosságot mutat példányunké-
val. Minden bizonnyal az összeállítás e részének szedését 
újratördelték, hogy egyetlen ívfüzetbe rendezve önállóan is 
forgalmazhassák. Igen valószínű, hogy erre a többi, ugyan-
arra az alkalomra született beszédből álló kolligátum készí-
tésekor, 1724-ben került sor.
Kötés nélkül.
Unbound.

2 000,-

77. Verestói sÁmuel: 
A’ kettös Parnassusnak... Igen szép és kies hegyei között... 
énekeltetett Magyar Versek, mellyekkel Sára napiának... 
ki-tundöklésekor... Pataki Sára Aszszonyt... Batzoni Intze 
Mihály Uramnak... szerelmetes Párját... köszöntötte --
Kolo’sváratt, (1766. Pataki József.) (4)p.
A könyvészetileg eddig ismeretlen alkalmi kiadvány tipog-
ráfiai anyaga alapján az erdélyi református egyházkerület 
nyomdájában készülhetett.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

3 000,-

aA

71., 72., 73., 78. tétel
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78. ArAnkA györgy: 
Elme játékjai. Írta --.
Nagy-Váradonn, 1806. Szigethy Mihály ny. XXVIII+124p.
A szerző („Erdélyország Kazinczyja”) a magyar felvilágoso-
dás egyik jelentős alakja, az erdélyi irodalmi és tudomá-
nyos élet megszervezője volt. Kapcsolatban állt Kazinczy-
val, Csokonaival és Gvadányival. Bessenyei György „Egy 
magyar társaság iránt való jámbor szándék” című munká-
jának hatására az 1790-es évek elejétől több művében szor-
galmazta egy nyelvművelő társaság létrehozását, melynek 
alapítója is lett. Ritka.
Korabeli papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Contemporary paper. Uncut.

Szüry: 133.
80 000,-

79. BABits mihÁly: 
Nyugtalanság völgye
Bp., (1920.) Táltos. 87+(3)p.+errata (könyvjelzőként a kö-
tetbe helyezve) Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

5 000,-

80. BÁcs-Bodrogh VÁrmegye egyetemes mono-
grAfiÁjA. hAzÁnk ezredéVes fennÁllÁsÁnAk ün-
nepe AlkAlmÁBól kiAdtA BÁcs-Bodrogh VÁrme-
gye közönsége. i-ii. kötet. 
Zombor, 1896. Bittermann N. és Fia ny. 1t. (színes)+(2)+ 
+IV+(6)+640p.+13t. (11 kihajt.)+1 kihajt. mell.+1 színes, 
kihajt. térk.; VII+(4)+613p.+8t. (1 kihajt.)+8 kihajt. mell.+ 
+1 színes, kihajt. térk.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt original cloth.

25 000,-

Balázs Béla könyvtárából

81. BAlÁzs BélA: 
Az én utam. Összegyüjtött versek.
(Bp.), 1945. Athenaeum. (4)+278p. A címlapon ajánlással:
„Édes szivemnek mindig és mindörökké amen! Herbert Bu-
dapest uj nagy útrakelésünk előtt [Bp] 948. jan. 13.”
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

15 000,-

82. BAlÁzs BélA: 
Két dráma. Mozart. Hazatérés.
Moszkva, 1941. Nemzetközi Könyv. 138+(2)p. A szenny-
címlapon ajánlással:
„Zoltánnak Herbert Budapest 1945. június 26.”
A dedikáció címzettje minden bizonnyal a szerző egyik leg-
jobb barátja, Kodály Zoltán volt.
Javított, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored original paper.

30 000,-

83. BAlÁzs BélA: 
Lélek a háborúban. -- honvédtizedes naplója. Divéky József 
rajzaival.
Gyoma, 1916. Kner. 164+(6)p. Lapszámozáson belül Divé-
ky Lajos hat egészoldalas rajzával. Első kiadás.
A szennycímlapon ajánló sorokkal: „Hildának és Oszkár-
nak szeretettel Herbert Budapest 1916 május 2.” A dediká-
ció címzettjei Bauer Hilda, a szerző testvére és annak férje, 
Schilling Oszkár festő voltak.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

Lévay – Haiman: 1.251.
30 000,-

81., 82., 83. tétel
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84. gellért oszkÁr: 
Égtájak közt. Versek 1945-1946.
(Bp., 1946.) Révai. 86+(1)p. Első kiadás. A szennycímla-
pon ajánló sorokkal:
„Balázs Bélának – akivel együtt kezdtük 1908-ban a Nyugat-
ban – szeretettel Gellért Oszkár”.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author. Original hardpaper.

10 000,-

85.	 gömöri	Jenő	tamás:	
Érett élet. Új versek.
Bp., 1943. Székely ny. 48p. Balázs Bélának dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

86. görög Versek. deVecseri gÁBor és tren-
csényi-wAldApfel imre fordítÁsÁBAn. 
Bp., (1947.) Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet. 
226p. (Új könyvtár. 6.)
Trencsényi-Waldapfel Balázs Bélának szóló dedikációjával 
és Devecseri aláírásával.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the translators. Original paper.

5 000,-

87.	 HeLtai	Jenő:	
Egy fillér. Álomjáték 3 felvonásban, 7 képben.
(Bp., 1940.) Széchenyi Rt. 102p. Balázs Bélának dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

20 000,-

88.	 HeLtai	Jenő:	
Elfelejtett versek
Bp., (1947.) Uj Idők. 127p. Balázs Bélának dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

20 000,-

89. illyés gyulA: 
Hősökről beszélek... Szőnyi István képeivel.
Bp., (1945.) Sarló. 47p.+3t. (felragasztott képek) Balázs Bé-
lának dedikált példány.
A mű először 1933-ban jelent meg.
Restaurált, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, original paper.

20 000,-

90. kAssÁk lAjos: 
-- összegyűjtött versei
Bp., (1945.) Uj Idők. 470p. Számozott (328./1000) példány.
Balázs Bélának szóló ajánló sorokkal.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.
Inscribed by the author. Original paper. Spine restored. Uncut.

40 000,-

91. keszi imre: 
A várakozók lakomája
(Bp., 1944.) Libanon. 199+(2)p. Lapszámozáson belül há-
rom egészoldalas rajzzal.
Balázs Bélának dedikált példány.
Szakadozott, rajzos, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Slightly damaged, original paper.

5 000,-

87., 89., 90. tétel
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92. lukÁcs györgy: 
Balzac, Stendhal, Zola
(Bp., 1945.) Hungária. 146+(1)p. A címlapon ajánlással: 
„Herbertnek és Annának Gyuri Budapest 1945. XII. 15.”
Balázs Béla felesége Hamvassy Anna volt.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

80 000,-

93. rónAi mihÁly AndrÁs: 
Két háború közt. Versek.
(Bp., 1937.) Athenaeum. 59+(2)p.
A szennycímlapon ajánló sorokkal: „Balázs Bélának, félénk 
tisztelettel, de megbátorított barátsággal, csak mutatóba, 
ajánlom ezt a szép kis könyvemet Rónai Mihály András 
Budapest, 1947. január 27.”
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

10 000,-

94. trencsényi-wAldApfel imre: 
Humanizmus és marxizmus. Tanulmány.
Bp., 1948. Hungária. 120p. Balázs Bélának dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

95. VÁrnAi zseni: 
Üldözött versek
Bp., 1945. Athenaeum. 202p.
A címlapon ajánló sorokkal: „Drága költőtársamnak és 
igazi barátomnak Balázs Bélának szeretettel 1945 jul 13. 
Várnai Zseni”.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

8 000,-

aA

96. BÁsthy józsef: 
Magyarok emléke, a’ velek rokon ‘s azon egy kormány alat-
ti nemzetekével, 1526. óta. Kiadta --. Első kötet [unicus].
Budán, 1836. Kir. Tud. Egyetem ny. VIII+402+(5)p. Pél-
dányunkból hiányzik a címkép.
Korabeli papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary hardpaper. Original cover bound inside.

25 000,-

97. BÁsthy józsef: 
Magyarok emléke, a’ velek rokon ‘s azon egy kormány alat-
ti nemzetekével, 1526. óta. Kiadta --. Első kötet [unicus].
Budán, 1836. Kir. Tud. Egyetem ny. 1t.+VIII+402+(5)p.
Modern félvászon-kötésben. A sérült, eredeti borító beköt-
ve. Körülvágatlan példány. Több levele javítva, egy helyen 
szöveghiánnyal.
Modern half cloth. Damaged, original cover bound inside. Leaves restored.

10 000,-

98. (Benczúr józsef): 
Animadversiones in P. Chrysostomi Novák vindicias dip-
lomatis Stephanei.
Viennae, 1780. typis Josephi Gerold. (8)+264p.+1 kihajt t.
A pannonhalmi alapítólevél hitelessége körül kirobbant 
vita Cornides Dániel tudós levelezéséből indult ki. Benczúr 
József jogtörténész, pozsonyi tanácsos 1779-ben névtelenül 
diplomatikai-történeti jellegű kifogásokat tartalmazó mű-
vet jelentetett meg, kétségbe vonva az oklevél eredetiségét. 
Erre három válasz is született, az egyik Novák Krizosztom 
József pannonhalmi tanár tollából. Bár Benczúr a három 
műre együttesen is válaszolt (Libelli... Bécs, 1780), Szinnyei 
szerint e névtelen viszontválasz is hozzá köthető. A szerző 
a rövid bevezető után közli Novák művének teljes szöve-
gét (a rézmetszettel együtt), ellenérveit pedig tipográfiailag 
elkülönítve illesztette bele abba.
Kopottas, aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Slightly worn, contemporary half leather. Spine gilt.

10 000,-

92., 93., 95., 98. tétel
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 Bibliofil kiadványok

99. ArAny jÁnos: 
A nagyidai czigányok (1851). Fáy Dezső fametszeteivel.
Bp., (1931.) Franklin-Társulat. 101+(1)p. Lapszámozáson 
belül öt egészoldalas rajzzal. Számozott (64./300), az illuszt-
rátor által aláírt példány.
Aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. A gerinc felső 
peremén apró sérüléssel.
Limited edition, signed by the illustrator. Original half leather. Minor 
defect on spine.

5 000,-

100. [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 (32./350), alá-
írt és dedikált példány.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban. Az első két levél alján 
halvány vízfolttal.
Inscribed by the author. Slightly stained, original paper. Two leaves stained.

10 000,-

101. goethe, (johAnn wolfgAng Von): 
A napló. Ford.: Babits Mihály.
Bp., (1921.) Genius. (54)p.+4t. (Prihoda István színezett, ere-
deti kőrajzai) A fordító és az illusztrátor által aláírt darab.
Luxuspéldány, amelynél a számozás helyét kihúzták, alatta 
pedig kézírással ez áll: „Ez a számfeletti példány Weiss An-
tal urnak készült.” A kolofon szerint a bibliofil darabokhoz 
a négy kőnyomat levonatait is mellékelték külön tokban. 
Ez az általunk látott példányok mindegyikénél hiányzott.
Végh Gusztáv által tervezett, festett, aranyozott, kiadói per-
gamenkötésben. Felül aranymetszéssel díszítve.

Limited edition, signed by the translator and the illustrator. Original 
gilt vellum. Upper edge gilt.

40 000,-

102.	kosztoLányi	dezső:	
Mágia. -- verseskönyve. II. kiadás.
(Békéscsaba), 1920. Tevan. (2)+84p. Számozott (17./100), 
aláírt példány.
Javított gerincű, kiadói papírkötésben.
Limited edition, signed by the author. Original hardpaper. Spine restored.

40 000,-

103. 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 gerince ja-
vítva.
Limited edition, inscribed by the author. Worn, original leather. Spine 
restored.

3 000,-

104.	petőFi	sándor:	
Az apostol
(Békéscsaba), 1920 [1921.] Tevan. 163+(2)p.+6t. (Kolozs-
vári Sándor eredeti, aláírt rézkarcai) Számozott (18./11-
100) példány.
A Tevan kiadó amatőr sorozatának tizedik darabja.
Kiadói papírkötésben. Az első kötéstáblán és a gerincen ap-
ró sérülésekkel.
Limited edition, illustrated by Sándor Kolozsvári. All plates signed. 
Slightly damaged, original hardpaper.

40 000,-

101., 102., 104. tétel
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105. shAkespeAre, (williAm): 
-- összes színművei. Angolból fordítják Arany, Petőfi, Vö-
rösmarty. I. Coriolanus. Pest, 1848. Nyomtatott Beimelnél.
(Bp., 1921. Rózsavölgyi és Társa.) 200+(1)p. Kozma Lajos 
könyvdíszeivel. Számozott (28./111) példány. (Magyar He-
likon. 4.)
Hasonmás-kiadás.
Díszesen aranyozott, kiadói pergamenkötésben, eredeti pa-
pírtokban. Felül aranymetszéssel díszítve.
Limited edition in richly gilt, original vellum. Inner edges gilt. In 
hardpaper case.

30 000,-

106.	tersánszky	J(ózsi)	Jenő:	
Kakuk Marci ifjusága. Fáy Dezső rajzaival.
Bp., 1923. Amicus. 134p. Számozott (127./101-200), a szer-
ző és az illusztrátor által aláírt példány.
Aranyozott, kiadói papírkötésben. A rajzos, eredeti borító 
bekötve.
Limited edition, signed by the author and the illustrator. Original 
hardpaper. Original cover bound inside.

10 000,-

aA
107. Bilkei gorzó jÁnos: 
Vecsés nagyközség története, különös tekintettel a 150 év 
előtti telepítésre (1786-1936)
Monor, 1938. (Popper Ernő ny.) VI+159+(1)p.+10t.+2 ki-
hajt. mell. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

5 000,-

Botanika

108. csApo jó(z)sef: 
Uj füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fünek 
és virágnak Neve, Neme, Ábrázatja, Természete és Ezekhez 
képest külömbféle Hasznai, értelmessen meg-jegyeztettek -- 
által. Második nyomtatás.
Posonyban és Pesten, 1792. Füskuti Landerer Mihály. 
1t.+305+(35)p. A címkép és a címlap másolattal pótolva.
A szerző Debrecen város főorvosa volt. A mű a kor or-
vostudománya által ismert és felhasznált gyógynövénye-
ket mutatja be. Első kiadása 1775-ben jelent meg.
Modern félvászon-kötésben.
Modern half cloth. Frontispiece and title page replaced by copies.

40 000,-

109. Az önn’ mAgA tApAsztAlÁsÁBól tAnító okos, 
gondos és értelmes kertész. A’ VAgy eggy csAl-
hAtAtlAn kertész-könyV, még Az ollyAnoknAk 
is, A’ kik A’ kertészségBen jÁrAtlAnok, és Vete-
ményes, ‘s gyümöltsös kertjeiket mAgok ülte-
tik, míVelik, és ABBól hAsznot lÁtni AkArnAk. 
ehez jÁrúl eggy A’ szoBÁBAn, kiVÁlt télen ÁltAl 
szoros helyre szorított VirÁgos kertecske. A’ 
legjeleseBB kertész-könVyVek’ hAsznÁlÁsA utÁn 
kiAdtA i. B. m. mAgyArrA fordítottA sz. j. o. d. 
Kassán, 1824. Vajda Pál (Werfer Károly ny.) VIII+310p. 
Példányunkból hiányzik a rézmetszetű címkép.
A fordító Szabó József volt.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper. Frontispiece missing.

20 000,-

105., 106., 108., 109. tétel
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110. Veszelszki AntAl: 
A’ növevény-plánták’ országából-való erdei, és mezei gyűj-
temény, vagy-is fa- és fűszeres könyv, mellyben azoknak 
Deák, Magyar, Német, Frantz, Tseh, és Oláh neveik, kül-
ső, belső, és köz hasznaikkal egyetemben Máthiolusból ‘s 
több Fa-, és Füvész-Írókból a’ köz-rendű Hazafiak’ kedve-
kért szálanként egybe-szedettek -- által
Pesthen, 1798. Trattner Mátyás. 460+(60)p.+1t. (Karacs 
Ferenc rézmetszete)
Viseltes, korabeli papírkötésben. Néhány levele foltos.
Worn, contemporary hardpaper. Some leaves stained.

Győry: 71. old.
60 000,-

Buda és Pest

111. BudApesti lÁtképek 
Bp., é.n. Heisler J. ny. 9t. (leporellószerűen nyíló fényképek)
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

3 000,-

112. dorffinger, (józsef AndrÁs) jos. And. V.: 
Wegweiser für Fremde und Einheimische, durch die kö-
nigl. ung. Freystadt Pesth, in Hinsicht auf Geschichte, 
Oertlichkeit, Kultur, Kunst und Gewerbe...
(Pest), 1827. Math(ias) Trattner Edler v. Petróza ny. 1t. (dísz-
címlap)+VIII+(7)+16-648p.+1t.+1 kihajt. térk.
A szerző budai kamarai számjegyző volt. Munkája Pest min-
denre kiterjedő ismertetését adja. Az első fejezet összefog-
lalja a város történetét és földrajzát, majd további tizenöt 
fejezetbe csoportosítja a hasznos tudnivalókat: felsorolja a 
fogadókat, szállodákat, vendéglátóhelyeket; a hivatalokat és 
közintézményeket; az egyes évszakokban várható időjárás-
ról éppúgy tájékoztat, mint a közlekedésről vagy a pénzvál-
tásról. Az olvasó megtudja, hol mit lehet vásárolni (külön 

fejezetben a zsidó kereskedők, iparosok címtára), és termé-
szetesen azt is, hol mit érdemes megnézni. A nagyméretű, 
szép kartussal díszített térkép Schmid pesti kőnyomdájában 
készült.
Modern félvászon-kötésben.
Modern half cloth.

40 000,-

113. körmendy-ékes lAjos, dr.: 
Az ötvenéves Mátyásföld
Mátyásföld, 1938. Bíró M. 207p.+XVIt.
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

3 000,-

114. schAms, frAnz: 
Vollständige Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt 
Ofen in Ungern. Mit 3. Ansichten.
Ofen, 1822. Königl. Univ. Buchdruckerei. 1t. (metszett dísz-
címlap, Falka Sámuel munkája)+66+VI+672+(6)p.+3t. 
(2 kőnyomat, 1 rézmetszet, utóbbi Lehnhardt munkája)
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

40 000,-

aA
115. (BukoVecz istVÁn): 
Tractatus de conjugio et coelibatu clericorum
Viennae, 1791. typis Joannis Davidis Hummelii. 133+(3)p.
A szerző várad-velencei plébános volt, az ajánlást Káts Ist-
ván néven írta alá.
XIX. századi vászonkötésben. A címlap javítva.
19th-century cloth. Title page restored.

3 000,-

110., 112., 114. tétel
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116. (czirÁky AntAl): 
Disquisitio historica de modo consequendi... in Hungaria...
Budae, 1820. Typis Regiae Univ. Hung. (2)+305p.+9 mell. 
(kihajt. genealogiai táblák)
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

10 000,-

117. cs. szABó lÁszló: 
Félszáz ének és egy játék
München, 1959. Látóhatár. 125+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

Családtörténet

118. Andretzky józsef: 
Baranyavármegye nemesei
Pécs, 1909. Taizs József ny. 152+(1)p.
Javított, kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány. Az 
utolsó levelei vízfoltosak.
Restored, original paper. Uncut. Some leaves waterstained.

5 000,-

119. dApsy Vilmos lÁszló: 
A dapsai Dapsy-család története. Összeállította --.
Bp., 1931. K. M. Egy. Ny. 27p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

120. doBy AntAl, jeöldy: 
Podmaniczky család (Podmanini és aszódi báró.) Második 
javitott és bővitett kiadás.
Bp., 1901. Buschmann F. ny. 95p.+IV színes t. A 49. és 50. 
számon kihajtható levelek találhatók.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Restored, original paper. Uncut.

4 000,-

121. A kirÁlyi könyVek. Az i. ferencz józsef és 
iv.	károLy	kiráLy	áLtaL	1867-tőL	1918-ig	ado-
mányozott	nemességek,	Főnemességek,	eLőnevek	
és címerek jegyzéke. szerkesztette és kiAdjA: dr. 
gerő	JózseF.	
Bp., 1940. (Debreceni ny.) 239p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

4 000,-

122. plAtthy pÁl: 
Nagypalugyai és turóczdivéki Platthy nemzetség az 1939-ik 
évben
Győr, 1939. Pósa ny. (2)p.+2 kihajt. mell.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

123. sÁndor imre: 
Czímerlevelek. Gyűjtötte --. I-II. füzet [egybekötve].
Kolozsvár, 1910. (Stief ny.) VI+123+(1)+VIII+108p.
Hozzákötve:
Ifj. Biás István:
Betűsoros kimutatása a széki gróf Teleki-nemzetség maros-vá-
sárhelyi levéltárában eredetiben, továbbá hiteles és egyszerű 
másolatban őrzött grófi, bárói, honossági és nemességi okle-
veleinek. Összeállitotta: --.
Maros-Vásárhelyt, 1911. Benkő László ny. 22p.
Hozzákötve:
Ifj. Biás István – Pálmay József:
A római szent birodalmi széki gróf Teleki-nemzetség maros- 
vásárhelyi levéltárában őrzött, eredeti okiratokon levő cime-
res-pecsétek betűsoros jegyzéke. Kiadják: --.
Maros-Vásárhelyt, 1909. Benkő László ny. 74p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

aA

116., 118., 119., 123. tétel
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124. csekey istVÁn: 
Északi írások
Bp., 1928. Pfeifer F. 228+(1)p. Dedikált példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Illustrated, original paper. Uncut.

3 000,-

Cserkészet

125. illyés sÁndor lÁszló: 
A XVIII. számu Országos Központi Tisztiképzőtábor nap-
lója. Budapesten, Hárshegy, Cserkészpark...
Az 1930. VII. 25. és VIII. 5. között megtartott tábor gépi-
ratos naplója, számos beragasztott fényképpel. Készítője a 
158. számú „Árpád” cserkészcsapat tisztje volt. A kötet vé-
gén több kéziratos méltató, köszöntő bejegyzéssel, köztük 
Major Dezső orvos, cserkészvezető soraival. A lapszámozá-
son kívül bekötött gépiratos mellékletek: Árky Zoltán be-
szédének vázlata, napiparancsok gyűjteménye, valamint a 
résztvevők hivatalos névjegyzéke.
A címlap hátán Witz Béla országos cserkészvezető által sa-
ját kezűleg bejegyzett jelmondat olvasható.
126 számozott levél.
Javított gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine restored.

10 000,-

126.	Jamboree	1933.	gödöLLő.	
Fényképalbum 110 beragasztott fotóval, köztük Horthy 
Miklós kormányzó táborban történt látogatásáról készült 
felvételekkel. Címlapján kézzel festett, ugró szarvast ábrá-
zoló díszítéssel és ornamentikus kerettel.
Zsinórral átfűzött korabeli félvászon kötésben.
Photo album. Contemporary half cloth.

20 000,-

127. kosch BélA: 
Cserkészuton Angliában. Szerkesztette --.
Bp., (1929.) Magyar Cserkészszövetség (Globus ny.) 139+ 
+(1)p.
Gazdagon illusztrált beszámoló az 1929-es angliai jambo-
ree-ról.
Márton Lajos által tervezett, rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper, designed by Lajos Márton.

3 000,-

128. mÁrton (lAjos): 
Jubileumi -- album 1906-1936
(Bp., 1936. Klösz Gy. és Fia.) 20t. Aláírt példány.
Zsinórral átfűzött, kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

4 000,-

129. szopek lorÁnd, dr.: 
A X. (Pestvidéki) cserkészkerület tiz esztendeje (1925-1935). 
Szerkesztette: --.
(Bp.), 1935. (Krautvig István ny.) 152p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

130. ünnepi progrAm lord rothermere Vendé-
gei, A mAgyAr cserkész fiuk AngliAi lÁtogAtÁsÁ-
nak	eseményeirőL.	1929,	augusztus	–	souvenir	
progrAmme... 
Sidcup (London, 1929.) B. W. Smith. (23)p.
A kétnyelvű, fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány a ma-
gyar cserkészek 1929. VIII. 13-22. közötti angliai látogatása 
során megtekintett helyszíneket mutatja be, a végén az ese-
mények rövid felsorolása áll. A füzethez mellékletként csatol-
ták az utazás részletes, hivatalos napirendjét is. A kötet elejé-
be helyezve a résztvevők számára készített emléklap, amelyen 
Lord Rothermere nyomtatott aláírásával ellátott mellképe 
látható.

124., 126., 127. tétel
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Magyar és brit zászlóval, valamint nemzeti színű kerettel 
díszített, piros-fehér-zöld szalaggal átfűzött, kiadói papírbo-
rítóban.
Illustrated, original paper.

3 000,-

aA
131. deÁk imre: 
A száműzött Kossuth. I. Törökországban [unicus].
Bp., (1942. Centrum Rt. ny.) 384p.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban.
Slightly stained, original paper.

4 000,-

132. (deBreceni emBer pÁl): 
Historia ecclesiae reformatae, in Hungaria et Transylvania... 
a Frid. Adolpho Lampe
Trajecti ad Rhenum, 1728. Jacobus van Poolsus. (16)+919p. 
Metszetvignettával díszített, kétszínnyomású címlappal.
Lampe az 1710-ben meghalt Debreceni Ember Pál reformá-
tus lelkész kéziratban maradt művét jelentős változtatások-
kal, saját műveként jelentette meg, Szathmári Paksi Mihály 
és Kocsi Csergő Bálint kiegészítéseivel együtt. 
Kopottas, korabeli pergamenkötésben.
Worn, contemporary vellum.

Poss.: Dr. Iványi Béla gyűjteményi bélyegzőjével.
Borda: 251.

20 000,-

133. dömjén miklós: 
Somogymegye Trianon után. Szerkesztette --.
Bp., (1931. „Madách” ny.) 358+(1)p.
Kopottas, meglazult, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Worn, gilt, original cloth.

3 000,-

134. droste-hülshoff, Annette Von: 
A zsidóbükk. Erkölcskép a vestfáliai hegyekből. Fordította 
Szabó Lőrinc.
Berlin-Dahlem, 1941. Niels Kampmann. 70+(1)p. (Kazin-
czy könyvtár. 2.)
Kiadói papírkötésben.
Original hardpaper.

3 000,-

A dualizmus kora

135. Bruckner Vilmos: 
Megvilágitása a mélyen tisztelt pesti képviselőházhoz in-
tézett azon emlékiratnak, mellyel a királyföldhöz állitólag 
tartozó Szelistye és Talmács fiókszékekbeli községek közjogi 
viszonyaik rendezését kérelmezik
Nagy-Szeben, 1869. Filtsch S. ny. 123p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

136. éltes kÁroly: 
Az erdélyi romai katholikus status sérelmes ügyei történeti 
és közjogi szempontból
Gyula-Fehérvár, 1874. Volz és Körner ny. 26p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

137. jókAi mór: 
Ha az ellenzék többségre jut. Programmbeszéd --tól.
(Pest, 1872. Athenaeum ny.) 16p.
A szerző mellképével díszített, enyhén sérült, kiadói papír-
borítóban. A leveleken halvány folttal.
Slightly damaged, original paper. Leaves slightly stained.

5 000,-

130., 131., 132., 135. tétel
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138. kAlmÁr AntAl, dr.: 
Uj dualizmus
Bp., 1909. Rényi Károly. IV+418p. Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

139. kostenszky gézA, dr.: 
Nemzeti politika a Felvidéken
Bp., 1893. Singer és Wolfner. 95p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.
Original paper. Spine restored. Uncut.

5 000,-

140. mAilÁth józsef, gróf: 
A kivándorlásról. --nak 1901 március 5-én a Nemzeti Szö-
vetség közgyülésén tartott előadása.
Bp., 1900 [1901.] Kilián Frigyes. 32p. (A Magyar Gazdaszö-
vetség kiadványai. XLII.)
Kiadói papírborítóban. A hátsó borító felső sarka hiányzik.
Slightly damaged, original paper.

2 000,-

141. miklóssy istVÁn: 
Keresztény magyar népünk gazdasági romlása. Szociálpoli-
tikai tanulmány.
Bp., 1913. Stephaneum ny. 152p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

142. sík sÁndor, dr.: 
A főispán az igazságszolgáltatásban
Bp., 1886. (Szigeti M. ny.) 26p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

143. tiszA kÁlmÁn: 
-- jelentése választóihoz az 1869/72. évi országgyülésről
Pest, 1872. Légrády testvérek. 54p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

I. világháború

144. csABAi istVÁn, dr.: 
Fakeresztek mentén – népek országútján. Élmények, tanul-
mányok az 1914-18. évi világháborúból.
Bp., 1935. Királyi Magyar Egyetemi nyomda. 1t.+(8)+ 
+433+(2)p.+8t.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

4 000,-

145. A 44-esek frontjÁn... somogy-tolnAi hAdi 
AlmAnAch. szerkesztették: s. nAgy lAjos és 
róBert oszkÁr. 
Bp., 1916. Róvó Aladár ny. 106+(1)p. Szövegközti rajzok-
kal és képekkel.
Rippl-Rónai József felragasztott rajzával díszített, foltos, ki-
adói papírborítóban, sérült, eredeti papírtokban.
Stained, illustrated, original paper in damaged paper case.

15 000,-

aA
146.	endrődy	János:	
--’ b. Barcó’ lovas ezeredgye’ áldozó papjának költeményei 
a’ frantzia háborúban.
Pesten, 1798. Landerer Mihály. 112p.
A piarista pap szerző – állítólag kalandvágytól is hajtva – 
1792-ben báró Barco Vince ezredének tábori papja lett. A 

138., 141., 142., 145. tétel
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következő években bejárta velük Németalföldet és a Rajna 
mentét. Itteni élményei, tapasztalatai, benyomásai alapján 
íródtak változatos tartalmú költeményei. 1801-ben a kötet 
bővített kiadása is napvilágot látott.
Későbbi papírkötésben.
Later hardpaper.

Szüry: 1136.
40 000,-

147. eötVös józsef, B(Áró): 
Magyarország 1514ben. Regény. I-III. kötet.
Pest, 1847. Hartleben. VIII+352p.; 427p.; 355p. Első kiadás.
Korabeli félbőr-kötésben. Az első kötet néhány levelén hal-
vány nedvességfolttal.
Contemporary half leather. Some leaves stained.

Szüry: 1174.
20 000,-

Erdély

148. Benigni Von mildenBerg, j(oseph) h(ein-
rich): 
Handbuch der Statistik und Geographie des Grossfür-
stenthums Siebenbürgen. I-III. Hefte.
Hermannstadt, 1837. W. H. Thierry. XIV+(2)+99+(1)p.; 
V+(21)+270p.; (4)+187p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borítók 
bekötve.
Worn, contemporary half cloth. Original covers bound inside.

30 000,-

149. (Bethlen elek): 
Ansichten von Siebenbürgen
(Pest), 1818. ny.n. 1t. (kőnyomatú díszcímlap)+77+(1)p.
Ritka helytörténeti munka.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

30 000,-

150. Biró józsef, dr.: 
A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann 
Eberhard Blaumann
Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva Rt. 20p.+3t. (Erdélyi tudo-
mányos füzetek. 63.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-
151. cserei mihÁly, nAgyAjtAi: 
-- históriája
602 beírt oldal.
Az erdélyi emlékíró híres művének – feltehetően a XVIII- 
XIX. század fordulóján készült – kéziratos másolata. Cserei 
tevékenyen részt vett az önálló Erdélyi Fejedelemség utolsó 
évtizedeinek politikai eseményeiben. A munka nyomtatás-
ban csak 1852-ben látott napvilágot, Kazinczy Gábor kiadá-
sában, de népszerűsége miatt kéziratos másolatokban már 
korábban is nagyon széles körben elterjedt.
Viseltes korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

40 000,-

152. elek sÁndor, dr.: 
Székelysors a mai Rumuniában
(Buenos Aires), 1977. (Editorial ABC.) 62+(1)p. („Pirkan 
könyvek”. 2. szám.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

153. fArkAs dÁniel, ifj.: 
Szavalat a’ N. Enyedi Polgár Olvasó Egylet’ megnyilttakor 
Majus 14-kén 1843 -- által
N. Enyeden, 1843. Collegium ny. 15+(1)p.
A gerincén papírcsíkkal. Az első és utolsó levél foltos.
Unbound. First and last leaves stained.

3 000,-

146., 147., 148. tétel
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154. herepei jÁnos: 
A dési református iskola XVII. és XVIII. századbeli igazga-
tói és tanítói
Kolozsvár, 1941. Minerva Rt. 22p. (Erdélyi tud. füzetek. 130.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

155. jAncsó Benedek: 
A román irredentista mozgalmak története
Bp., 1920. Bocskay-Szövetség. VIII+502p.
Könyvtári félvászon-kötésben. Az eredeti borító felragaszt-
va. Érvénytelen bélyegzőkkel.
Contemporary half cloth. Original cover mounted.

5 000,-

156. koréh endre: 
„Erdélyért” A Székely Hadosztály és Dandár története 
1918-1919. I-II. kötet.
Bp., (1929.) Makkay Zoltán. 241+(2)p.; 230+(1)p.
Kopottas gerincű, aranyozott, kiadói félbőr-kötésben. 
Gilt, original half leather. Spine slightly worn.

15 000,-

157.	 (kőváry)	kővári	LászLó:	
Erdély történelme. I-VI. kötet [két kötetben].
Pesten-Kolozsvártt, 1859-1866. Ráth M.-Stein J. XXVIII+ 
+174+XXIV+158+(10)+(2)+198+(6)p.; 271+240+(2)+
+240p.
Modern vászonkötésben, a korabeli gerinc maradványával.
Modern cloth.

25 000,-

158. A m. kir. kolozsVÁri ix. honVéd hAdtest 
1943. jún. 26, 27, 28, 29-i kolozsVÁri orszÁgos 
Lovas	mérkőzéseinek	programmJa	
(Kolozsvár, 1943. Minerva Rt.) 1t.+43+(1)p.

Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-
159. müller, sAm(uel) jAcoB(us): 
De Fatis factisve Venatorum Transylvano Saxonum in bellis 
proxime finitis Gallicis Disertatio quam... in Auditor. Gymn. 
Cib. A. C. publice defendet -- Cappellanus Castrensis.
Cibinii, 1816. Typis Martini... Hochmeister. 27p.
A napóleoni háborúk során, 1813 őszén Nagyszebenben 
felállított szász vadászzászlóaljról szóló értekezés.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

5 000,-

160. pÁllyA, (istVÁn) stephAnus: 
Oratio habita A P. -- clerico regulari scholarum piarum et 
collegii regii Theresiani rectore. Dum in Claudiopolitana 
caes. regia universitate aa. ll. scientiarum studia solenni 
auspicio instaurarentur anno scholastico M. DCC. LXXIX.
Claudiopoli, (1779.) Typis et sumptibus Josephi Franc. Koll -
mann. (2)+48p. Rézmetszetes címlapvignettával.
A jezsuita rend feloszlatása után gazdátlanul maradt ko-
lozsvári kollégium felvirágoztatását Mária Terézia a piaris-
tákra bízta. A szerző 1777-ben vette át az egyetem veze-
tését. A kötet magában foglalja a Csáky Nepomuk János 
igazgatói beiktatásakor elmondott beszédét is.
Modern vászonkötésben.
Modern cloth.

Poss.: Herepei János könyvjegyével.
3 000,-

161. szAlAy gyulA: 
Kézdivásárhelyi Szőts István főbiró élete (1675-1760) és ne-
mességi pöre (1721-1754).
Szamosújvár, 1915. „Aurora” ny. 57+(2)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

155., 156., 157., 159. tétel
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162. tóth AndrÁs: 
Az erdélyi románság története
Bp., 1944. Magyar Szemle Társaság. 79p. Dedikált példány. 
(Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára. 13.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

163. VitA zsigmond: 
Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1940-ben, a 
bécsi döntés utáni időszakban és 1941-ben. Összeállította --.
Kolozsvár, 1943. (Minerva Rt.) 10p. Dedikált példány. (Er-
délyi tudományos füzetek. 154.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

Erdélyi Szépmives Céh

164. BAlÁzs ferenc: 
Zöld árviz. Regény.
(Kolozsvár), 1936. ESzC. 194+(2)+IVp. Számozott (198./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

165. BÁnffy miklós: 
A fali írás harmadik szava: Darabokra szaggattatol
(Kolozsvár), 1940. ESzC. 341+(5)p. Számozott (164./?), 
előfizetői példány. (Erdélyi történet. V.)
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

166. [BÁnffy] kisBÁn miklós: 
Reggeltől estig. Regény.
Cluj-Kolozsvár, 1927. ESzC. 177+(2)+VII+(2)p. Kós Ká-
roly rajzaival. Első kiadás. Előfizetői példány (a számozás 
helye üresen maradt).
Kopottas, kiadói vászonkötésben. A gerinc felső részén sé-
rüléssel.
Worn, original cloth. Minor defect on spine.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

167. BArABÁs miklós, mÁrkosfAlVi: 
-- önéletrajza. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Bíró Béla.
(Kolozsvár), 1944. ESzC. 322+IV+(1)p.+10t. Számozott 
(78./?), előfizetői példány.
Kiadói félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Original half cloth. Original cover bound inside.

Prov.: Bartalis János gyűjteményéből.
10 000,-

168. czinczÁr miklós: 
Menekülés. Regény.
(Kolozsvár), 1935. ESzC. 157+(2)+IVp. Számozott (189./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

169. erdélyi csillAgok. Arcok erdély szellemi 
multjÁBól. i-ii. kötet. 
(Kolozsvár), 1935-1942. ESzC. 225p.+14t.; 301p.+12t. Szá-
mozott (89., 129./?), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: Az első darab címlapján Bartalis János tulajdonosi 
bejegyzésével.

20 000,-

164., 166., 167., 169. tétel
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170. gAgyi lÁszló: 
Nehéz órák. Regény.
(Kolozsvár), 1943. ESzC. 212+(2)+IVp. Számozott (190./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

171. gAgyi lÁszló: 
Pillangó Zsuzsika. Regény.
(Kolozsvár), 1941. ESzC. 223+(2)+IVp. Számozott (178./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

172. gulÁcsy irén, p(Álffyné): 
Átal a Tiszán. Elbeszélések.
Cluj-Kolozsvár, 1928. ESzC. 147+(4)+VIIp. Lapszámozá-
son belül Kós Károly 4 színes, egészoldalas fametszetével. 
Számozott (499./?), előfizetői példány.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

173. horVÁth istVÁn: 
Az én vándorlásom. Versek.
(Kolozsvár), 1943. ESzC. 96+(2)+IVp. Számozott (46./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

174. kemény jÁnos: 
Itéletidő. Történetek és rajzok a havas életéből.
(Kolozsvár), 1938. ESzC. 218+(2)+IV+(1)p. Számozott 
(78./?), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

175. kós kÁroly: 
Az országépitő. Történeti regény. I-II. kötet.
Kolozsvár, 1934. ESzC. 182+(1)p.; 260+IV+(1)p. Számo-
zott (276., 304./?), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Original half vellum. Original cover bound inside.

Poss.: A címlapokon Bartalis János tulajdonosi bejegyzé-
sével.

20 000,-

176. koVÁcs lÁszló: 
Gábor Áron. Egy hős arcvonásai.
Kolozsvár, 1943. ESzC. 95+(1)p. Első kiadás. Számozott 
(187./?), előfizetői példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

177.	nagy	Jenő:	
Sárkányfogak között. Regény. I-II.
(Kolozsvár), 1943. ESzC. 200+(2)+IVp.; 213+(2)+IVp. 
Számozott (254., 165./?), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
20 000,-

170., 171., 172., 175. tétel
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178.	nyirő	JózseF:	
Székelyek. Elbeszélések és rajzok.
(Kolozsvár), 1936. ESzC. 184+(4)+IVp. Számozott (39./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Original half vellum. Original cover bound inside.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

179. reményik sÁndor: 
Magasfeszültség. Versek 1935-1940.
(Kolozsvár), 1940. ESzC. 103+(4)+IVp. Számozott (156./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

180. szÁntó györgy: 
Meléte. I-II. kötet.
(Kolozsvár), 1938. ESzC. 568+(1)p.; 418+(2)+IVp. Szá-
mozott (48./?), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapokon Bartalis János tulajdonosi bejegyzé-
sével.

20 000,-

181. tAmÁsi Áron: 
Ragyog egy csillag. Regény.
(Kolozsvár), 1938. ESzC. 233+IV+(1)p. Számozott (2./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

182. tAmÁsi Áron: 
Rügyek és reménység. Elbeszélések.
(Kolozsvár), 1936. ESzC. 166+IVp. Számozott (72./?), előfi-
zetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

183. tAmÁsi Áron: 
Téli verőfény. Elbeszélések.
(Kolozsvár), 1942. ESzC. 200+(2)+IV+(1)p. Számozott 
(142./?), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Prov.: Bartalis János könyvtárából.
10 000,-

184. tAVAszy sÁndor: 
Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek.
(Kolozsvár), 1938. ESzC. 184+(4)+IVp. Számozott (98./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

185. VÁsÁrhelyi z. emil: 
Erdélyi művészek. Tanulmányok ma élő erdélyi magyar 
képzőművészekről. 64 műmelléklettel.
(Kolozsvár), 1937. ESzC. 134+(2)+IVp.+LXIVt. Számo-
zott (226./?), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

Poss.: A címlapon Bartalis János tulajdonosi bejegyzésével.
10 000,-

177., 178., 180., 183. tétel
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1848-1849

186. szÁsz és romÁn testVérek, polgÁrtÁrsAk! 
Az agyagfalvi székely gyűlés kiáltványa. 1848. október 16-
án mintegy 60 000 székely gyűlt össze, hogy kiálljanak az 
Unió mellett. Másnap jött híre, hogy a román népfelkelők 
több helyen a magyarokra támadtak. Erre válaszul ki-
mondták a székely népfelkelés kezdetét, csatlakozva a ma-
gyar szabadságharchoz. Az aláírók gróf Mikó Imre elnök és 
Kovács Elek írnok.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Agyagfalva, 1848. X. (18.)
Mérete: 365 x 445 mm.
Proclamation in Hungarian.

20 000,-

187. BÁtori schulcz Bódog: 
-- emlékiratai 1848/9-ki szabadságharczból. Kiadta és sajtó 
alá rendezte Egervári Ödön. Második kiadás.
Pest, 1870. Vodiáner F. 1t.+(4)+127p.+4 mell. (2 kihajt.)
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

4 000,-

188. csÁny-emlékkönyV.  
Zalaegerszegen, 1906. Tahy R. Utóda ny. 85+(1)p. A kiadó, 
Borbély György Kuszkó Istvánnak szóló ajánló soraival.
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, original cloth.

4 000,-

189.	Farkas	emőd:	
Az 1848-49-iki szabadságharcz anekdotakincse
Bp., 1911. Rózsa K. és Neje. 1t. (színes címlap)+158+(2)p.+ 
+3 színes t.
Festett, színes, kiadói vászonkötésben.
Illustrated, original cloth.

4 000,-

190. kAzinczy gÁBor: 
Emlékbeszéd Kemény Dénes fölött. A’ képviselőház’ mart. 
26-ki határozatából tartá april 1-én 1849. --.
Debreczenben, (1849.) Városi ny. 20p.
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

10 000,-

191. BirodAlmi AlkotmÁny Az AusztriAi csÁszÁr-
sÁg szÁmÁrA. 
H.n., 1849. ny.n. 10p.
Az ún. olmützi alkotmány szövege.
Kötés nélkül.
Unbound.

20 000,-

192. 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 Walzel Ágost által készített kőnyomaton alsóházi jelenet 
látható.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Modern paper. Uncut.

Szüry: 3461.
10 000,-

193. pAp dénes: 
A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban. Közli --. I-V. füzet. 
Pest, 1866. Ráth Mór. 160p.; 161-320p.; 321-439+(4)+ 
+40p.; 41-200p.; (2)+201-383+(4)p.
Sérült, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Slightly damaged, original paper. Uncut.

20 000,-

aA

187., 189., 190., 191. tétel
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194. f. szABó gézA: 
Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város ál-
talános ismertetője és cimtára az 1931-32. évre. I-II. kötet. 
Főszerkesztő: --.
(Vác, 1932. Kapisztrán ny.) XXI+(3)+108+(2)+109-415p.
Enyhén foltos, kiadói félvászon-kötésben.
Slightly stained, original half cloth.

5 000,-

195. fényes elek: 
Magyarország statistikája. I-III. kötet.
Pesten, 1842. Trattner-Károlyi. VII+306p.+2 mell. (kihajt.); 
(4)+199p.; (4)+146p.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine richly gilt.

20 000,-

Fényképek

196. fóthi emlék. 
Huszonkét kabinetfotó. A felvételek közül 12 a templomot, 
8 a kastélyt ábrázolja, emellett egy falusi életkép, valamint 
egy 1825-ös festmény másolata látható.
Méretük: 165 x 110 mm.
Aranyozott, réz zárókapoccsal ellátott, enyhén kopottas, 
korabeli bőrdobozban. Az első táblán a cím áll aranyozott 
betűkkel.
Slightly worn, gilt, contemporary leather box with clasp.

30 000,-

196. tétel

192., 193., 194., 195. tétel
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197.	FotóaLbum	 az	 őszirózsás	 ForradaLom	 és	
1921	augusztusa	közötti	időszak	katonai,	poLi-
tikai,	közéLeti	eseményeirőL.	
A túlzás nélkül rendkívüli kortörténeti dokumentumnak 
nevezhető album 54 oldalon tartalmaz több mint 200 nagy-
méretű, beragasztott fotót. Minden egyes fényképhez né-
hány soros magyarázatot készített összeállítója. Darabunk 
forrásértékét növeli, hogy nem a gyakrabban publikált 
sajtófotók köszönnek benne vissza, hanem részben eddig 
ismeretlen, gyakran az események közepette, a résztvevők 
szemszögéből készített ábrázolások, életképek alkotják. A 
fotók mellett néhány egyéb beragasztott kordokumentum 
is megtalálható, így a köztársasági gyűlés idején a „katona- 
ruhás” résztvevők által sapkarózsájuk helyére kitűzött nem-
zetiszín jelvény egy példánya, a Tanácsköztársaság több 
plakátjának képeslap méretű reprodukciója, illetve néhány 
újságkivágás.
Az album megközelítőleg időrendben követi az eseménye-
ket az őszirózsás forradalomtól kezdve. Az első kép az 1918. 
november 2-i népgyűlésen készült, amelyen Linder Béla 
sokat idézett és sokak által sorsfordítónak tekintett kije-
lentését tette a hadsereg leszereléséről. Ezt olyan felvételek 
követik, amelyek – többek között – a hazatért katonákat 
ért atrocitásokat, szabadkőműves páholyok lefoglalt beren-
dezéseit, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságát 
és a mellette alakult új fegyveres erőket, a köztársaság ki-
kiáltását, az Antant által Magyarországra küldött katonai 
bizottságokat és prominens vezetőiket (Vix, Mombelli, Ro-
manelli, Gorton, Graziani, Body), az ezeket kísérő különle-
ges egyenruhás alakulatokat, hozzájuk tartozó dunai moni-
torokat, valamint a győztes csapatok rekvirálásait mutatja 
be. A különféle kommunista megmozdulásokról készült fel-
vételek után a proletárdiktatúrát illusztráló fotók állnak, így 
pl. a főbb szereplők (Kun, Szamuely, Bokányi stb.) alakja. 
A vörös hadsereg felállításának eseményeiről készült képek 

csoportjának egyik érdekes darabja, amint „Fedák Sári a 
toborzó napon autó tetejéről agitál”. Portré örökíti meg 
Stromfeld Aurélt is, és látható, amint „Kun Béla és Pogány 
hadügyi biztos a vörös hadsereget ünneplő népgyűlésen be-
jelentik Kassa elfoglalását”. Szerepelnek a hadsereg életéből 
vett események, többek között toborzás, székely ezredek es-
ketése, Szántó, Szamuely, Kun, Haubrich, Pogány beszéde 
a felfegyverzett munkásokhoz. A nevezetes 1919. május 1. 
bemutatása: az átalakított köztéri alkotások (Hősök tere, 
Andrássy-szobor), munkás ezredek vonulása, a vörös kor-
mány tagjai az ünnepségen. Érdekes módon ide illesztet-
ték be a Szamuely Tibort („a kommunizmus főhóhérjá”-t) 
koporsóban ábrázoló képet is. A júniusban kitört katonai 
zendülés eseményeit főleg a vörös („terrorista”) oldali ké-
szültség, illetve a „Szovjet házban” (Hungária szálló) történt 
rombolás látványával tudta bemutatni az album összeállí-
tója. A Lenin-fiúk és a Cserny-féle vörös őrség csoportjai-
ról és rémtetteiről készült fotók mellé az ezek áldozatairól 
szóló későbbi megemlékezések dokumentumait illesztették. 
Több ábrázolás került be Fiume átadásáról és a főváros ro-
mán megszállásáról. Bőven dokumentált a Nemzeti Hadse-
reg szervezése, bevonulása Budapestre és az ehhez kötődő 
ünnepi események. Közvetlen hangulatú, feltehetően belső 
ember által készített fotón látható Horthy Miklós fővezér és 
vezérkari főnöke, Soós Károly tábornok a siófoki állomáson. 
Ezt IV. Károly 1920. októberi fegyveres visszatérési kísérleté-
nek képei követik, a király ellen felvonuló egyetemista csa-
patok ábrázolása, majd az elesett egyetemisták ünnepélyes 
temetése, végül IV. Károly távozása a Glowworm nevű an-
gol cirkálón. Ezután – az időrendet megszakítva – az említett 
tanácsköztársasági plakátok következnek, illetve olyan, na-
gyobb méretű fotók, amelyek a kommunisták túszai által 
végzett kényszermunkát, a román megszállás vezetőinek 
portréját, a megszállókat üdvözlő „zsidó asszonyt” és a ro-
mánok által feldúlva hátrahagyott irodát ábrázolnak. A 
kötetet Pécs 1921 augusztusában a szerbektől történt átvé-
telének és a magyar csapatok bevonulásának képei zárják.
Az album összeállítója nem ismert. Láthatóan azonban 
nagy hangsúlyt fektetett a katonai, fegyveres alakulatokhoz 
köthető események, személyek bemutatására, egy helyen az 
„ellenforradalmár ludovikások csoportképe” is szerepel. Az 
aláírások a köztársasági eseményeket inkább érzelemmen-
tesen, tárgyszerűen kommentálják, a Tanácsköztársasággal 
és az idegen megszállásokkal szemben azonban hangvéte-
lük elítélő, végül pedig a gyűjtemény nagy teret szentel a 
Nemzeti Hadsereg bemutatásának. Mindezek alapján igen 
valószínű, hogy az albumot a Ludovika Akadémián állít-
hatták össze és használhatták a közelmúlt eseményeinek 
oktatására.
A képek mérete cca 110 x 170 mm, illetve cca 170 x 235 mm.
Photo album of the military, political and public events between the 
Aster Revolution and August 1921.

1 000 000,-
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198.	Jókai	mór	 (1825-1904)	 író	 dedikáLt	 idős-
kori Arcképe. 
A felvétel Ellinger Ede budapesti műtermében készült 
1894-ben. Jókai irodalmi munkásságának ötvenedik évfor-
dulójára nagy ünnepségeket rendeztek, ebből az alkalom-
ból adták ki a fotót. A kép alsó részén ajánlással: „emlékül 
1894 Jan 6 Dr. Jókai Mór”.
Mérete: 170 x 110 mm.
Mór Jókai, writer. Inscribed photo.

80 000,-

199. pAnnotípiA. 
A különleges eljárással készült kép felirata szerint Mise (?) 
János egykori káplárt ábrázolja egyenruhában, oldalán 
karddal, amint széken ül, bal kezével egy asztalra támasz-
kodva. A fotó alatti, tollal készült felirat nehezen olvas-
ható, az évszám és a szöveg vége eléggé elmosódott. Igen 
valószínű azonban, hogy 1858-as dátum áll rajta.
A pannotípia lényege, hogy a helyszínen kollódiumos ned-
veseljárású üvegnegatív készült, amelyet később savas víz-
ben áztattak, majd az üveglaphoz fekete viaszosvászon da-
rabot préseltek. Néhány óra múltán a vászon a hozzátapadt 
fényképpel együtt lehúzható volt az üvegről.
Az eljárást a párizsi Wulff & Co. cég szabadalmaztatta 
1858-ban. A módszer azonban nem volt alkalmas valóban 
jó minőségű felvétel készítésére, sőt, a hajlékony viaszosvá-
szon alap miatt a kész kép is erősen sérülékeny volt. Így ha-
mar ki is ment a gyakorlatból, 1870 után már csak elvétve 
alkalmazták. Ugyan ismert néhány hazai mester, akinek a 
nevéhez köthető pannotípia, de főleg névtelen vándorfény-
képészek használták. Darabunk készítője is ismeretlen.
A módszer rövid használati ideje és a képek sérülékenysége 
miatt a pannotípiák igen ritkák. Sajnos példányunk sem
igazán jó állapotú. A fennmaradt darabok zöméhez hason-
lóan finom hajszálrepedések hálózzák be, és az ábrázolás  

bizonyos részei is nehezen kivehetők. Lehetséges, hogy szí-
nezett volt, mivel – megfelelő nagyítás mellett – felismerhető 
az egyenruha gombjainak és az alak gyűrűjének aranyozása.
A vásznat kivágott közepű kartonlapra ragasztották, a fotó 
aranyozott ovális keretben látható.
Mérete: 95 x 73 mm. Keretezve.
Pannotype.

150 000,-

200.	szabó	magda	 (1917-2007)	 író	 saJát	 kezű-
leg AlÁírt fényképe. 
A felvétel az 1999-es ünnepi könyvhéten készült.
Mérete: 150 x 215 mm.
Magda Szabó, writer. Inscribed photo.

10 000,-

aA

198., 199. tétel

197. tétel
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201. flower cottAges, zeBegény, hungAry. 
(Bp., 1936. C. Kanitz & Sons.) 18 lev.
Kopottas, színes, rajzos, kiadói papírborítóban. A gerincen 
kis sérüléssel.
Worn, illustrated, original paper. Spine slightly damaged.

5 000,-

Folyóiratok

202.	 eLőre.	az	amerikai	magyar	szociaLista	szö-
Vetség hiVAtAlos közlönye. V. éVfolyAm. 18. szÁm. 
1909. mÁjus 1. 
New York, 1909. ny.n. 8p.
Főként az ünneppel foglalkozó szám. A hetilap e címen 
1921-ig jelent meg, később Új Előre, Amerikai Magyar Vi-
lág, Magyar Jövő néven adták ki, ma Amerikai Magyar Szó 
címmel él. 
Több lapon a hajtás mentén ragasztócsíkkal javított szaka-
dással, egy oldalon a szöveget is érintően körülvágva.
Unbound. Slightly damaged.

10 000,-

203.	az	érem.	közLemények	az	éremgyűJtés	kö-
rébőL.	 szerkesztőbizottság:	 Huszár	 LaJos,	 ki-
rÁly ferenc, pÁVó elemér. xi-xViii. éVfolyAm 
[egyBekötVe]. 
Bp., 1955-1962. (Múzeumok Rotaüzeme.) 
Az 1942-ben megszűnt folyóirat ekkor indult újra, és 1967-
ig jelent meg.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

5 000,-

204. kelet- és nyugAt-kAnAdAi mAgyAr újsÁg 
egyesítVe A kAnAdAi mAgyAr hírlAppAl. Vii. éV-
folyAm. 22. szÁm. 1930. mÁjus 29. csütörtök. 
Winnipeg, (1930.) ny.n. 10p.
A lap első részét a trianoni békével szembeni tiltakozásnak 
szentelték, aláírásának tizedik évfordulója alkalmából, ezt 
a magyarországi hírek követik. A hetente megjelenő lapot 
1976-ig adták ki.
Unbound.

10 000,-

205.	 két	garasos	uJság.	i.	évF.	1-13.	szám	–	ii.	évF.	
1-2. szÁm [egyBekötVe]. 
Bp., 1858. Beimel József és Kozma Vazul ny. 104+16p. Szö-
vegközti fametszetekkel.
A Vas Gereben által szerkesztett hetilap 1859 júniusáig je-
lent meg, utána Képes Újság néven folytatódott.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

Lakatos: 1192.
10 000,-

206. kiseBBségVédelem. (A kirÁlyi mAgyAr  pÁz-
mÁny péter tudomÁnyegyetem kiseBBségjogi  
intézetének folyóirAtA. szerk.: dr. elekes de-
zső.)	i.	évF.	1-6.	szám	[egybekötve].	
Bp., 1938. (Fővárosi Nyomda Rt.) 
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

5 000,-

201., 202., 204. tétel
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207. kritikAi lApok. A mAgyAr tudomÁnyos-
ság,	szépirodaLom	és	művészet	érdekében.	szer-
keszti	és	kiadJa	riedL	szende.	Főmunkatárs:	He-
gyi gyulA. (i. éVfolyAm.) 
Pest, 1862. Herz János ny. VIII+208+VIII+(1)+210-432p.
A folyóiratnak egy további évfolyama látott még napvilágot.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

Lakatos: 1365.
10 000,-

208.	magyar	Jövő.	demokratikus,	antiFasiszta	
nApilAp. xlV. éVfolyAm. 56. szÁm. mArch 19, 
1946. tuesdAy. 
New York, 1946. ny.n. 14p.
A szám Magyarország február 1-én törvénybe iktatott új 
államformáját köszönti az első ilyen módon ünnepelt már-
cius 15-e alkalmából. A címlap élén az „Éljen a Magyar 
Köztársaság” felirat olvasható, alatta Gellért Hugó grafi-
kusnak az új köztársaságot jelképező, kezében kalapácsot 
és kapát tartó nőalakja látható. A lapban számos egyéni 
hirdetés csatlakozik a fenti üdvözléshez.
Néhány helyen a szöveget is érintően körülvágva.
Unbound. Cropped.

10 000,-

209.	magyar	kurir	mdcccx-dik	esztendőre.	
dr. decsy sÁmuel és pÁntzél dÁniel ÁltAl. iii. 
és	iv.	FertáLy	esztendő.	
Bétsben, 1810. Nemes Haykul Antal betűivel. 408+80p.
A magyar sajtótörténet kiemelkedő jelentőségű lapjának, a 
második magyar nyelvű hírlapnak egy kötete. A címlapon 
szereplő szöveggel ellentétben csak az utolsó negyedév szá-
mait tartalmazza.

A magyar politikai publicisztika történetének első mar-
káns alakja, Szacsvay Sándor a lapot először Pozsonyban 
próbálta megjelentetni, azonban a Magyar Hírmondó pri-
vilégiuma miatt kénytelen volt áttenni székhelyét Bécsbe 
(itt szerkesztette a Kurírt egészen 1793-ig). II. Lipót ural-
kodása alatt a szigorodó cenzúra eltiltotta Szacsvayt az új-
ságírástól, a szerkesztést kisebb szünet után Decsy Sámuel 
vette át, aki tartózkodott minden politikai kritikától, és a 
lapot földrajzi és történeti tárgyú cikkekkel töltötte meg. A 
Kurír 1798-ban a bécsi Magyar Merkuriust (társszerkesztő 
Pánczél Dániel), 1803-ban pedig a Magyar Hírmondót ol-
vasztotta magába. 1816-tól Pánczél Dániel és Igaz Sámuel, 
1827-től a lap megszűnéséig Márton József szerkesztésében 
jelent meg.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

15 000,-

210. mAgyArok csillAgA. V. éVfolyAm. 36. szÁm. 
1904. szeptemBer 2. péntek. 
McKeesport, 1904. ny.n. 8p.
A katolikus lap szerkesztője Kováts Kálmán Monongahe-
la-völgyi plébános volt. A debreceni születésű pap 1899-
1927 között állt a Szent István templom élén, amelynek 
felszentelés előtti képe látható a címoldalon. Sokáig ő volt 
a pittsburghi egyházmegye egyetlen magyar lelkipásztora, 
tevékenyen szervezte az ottani magyarok kulturális életét. 
Főként magyarországi híreket közlő hetilapjában gyakran 
vitázott a pánszlávokkal. E számban pl. „Gróf Apponyi Al-
bert és a panszlavok” című cikk és egy „galicziai czuczilistát” 
gúnyoló írás is olvasható.
A hajtások mentén javított szakadásokkal, kisebb hiá-
nyokkal, a lapok erősen körülvágva.
Unbound. Slightly damaged, cropped.

10 000,-

205., 208., 207. tétel
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211.	szerda.	 tudományos	 és	 művészeti	 FoLyó-
irAt. i. éVfolyAm. 1-7. szÁm [egyBekötVe]. 
Bp., 1906. (Hornyánszky.) 351+(1)p. Szecessziós könyvdí-
szekkel.
Több száma nem jelent meg. A Nyugat szellemi elődjének 
tekinthető lap szerkesztője Gundel Antal volt.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

Lakatos: 3630.
15 000,-

aA
212. gABÁnyi jÁnos, olysói: 
„Martirjaink”. Az „őszirózsás” forradalom és a proletárdik-
tatura áldozatainak meggyilkolása, lelki és testi megkinzá-
sa. Szerkesztette: --.
(Bp.), é.n. (Fejér és Glatter ny.) 174p.+8t.+(1)+442-471+ 
+(1)p.
A mű két kötetes, itt a második darab nagy része hiányzik.
Erősen kopottas, korabeli vászonkötésben.
Worn, contemporary cloth.

5 000,-

Gasztronómia

213. (Adler AlAdÁrné rAnd) giti néni: 
A zsidó háziasszony könyve. Hasznos tudnivalók. Kóser 
szakácskönyv.
Kecskemét, (1935.) Ábrahám Márton ny. 144p.
Enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben, elpiszkolódott, 
eredeti védőborítóval.
Slightly worn, original cloth with dust jacket.

3 000,-

214. BAllA Vilmos: 
A kávéforrás. Régi pesti kávéházak legendái...
Bp., 1927. (Légrády ny.) 240p.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve. Néhány 
levele enyhén foltos.
Modern hardpaper. Original cover bound inside. Some leaves slightly 
stained.

3 000,-

215. BAllner kÁroly: 
Magyar-angol gasztronomia dióhéjban. 300 angol szó pin-
cérek számára a kiejtés megjelölésével. Összeállitotta: --.
(Bp.), 1937. (Neuwald Illés Utódai ny.) 16p.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban.
Slightly stained, original paper.

2 000,-

216. héjjAs pÁlné, özV.: 
Szakácsjegyzetek. Összeállította --. Negyedik kiadás.
Kassa, 1940. „WIKO”. 108+(6)p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern cloth. Original cover bound inside.

5 000,-

217. nAgyVÁthy jÁnos: 
Magyar házi gazdasszony
Pesten, 1820. Trattner János Tamás. IV+(1)+6-237p. Egy 
levél (89-90p.) kihajtható. Első kiadás.
Asszonyok számára készült, hasznos konyhai, ház körüli 
és kerti tudnivalókat tartalmazó mű. Másodszor 1830-ban 
látott napvilágot.
Korabeli papírborítóban. Néhány levélen halvány nedves-
ségfolttal.
Contemporary paper. Some leaves slightly stained.

30 000,-

211., 212., 213., 217. tétel
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218.	sági	ernő	mikLós:	
A falusi vendéglátás mestersége
Bp., 1934. (Pesti Lloyd-ny.) 56p. (Balatoni könyvtár. 2.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

219. scipiAdes idA: 
Magyar uriasszonyok szakácskönyve. Összeállitotta: --.
Veszprém, 1927. Pósa Endre ny. 271+(1)p.
Restaurált, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Restored, original paper. Uncut.

5 000,-

220. szÁszné Bene ilonkA: 
Szakácskönyv
Gyergyószentmiklós, 1928. Sándory-ny. 205+(1)p.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

5 000,-

aA
221. ghimessy lÁszló: 
Én, te, mi
Bp., 1947. (Hungária ny.) 59+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

222. [gourAud, julie] (d’)AulnAy, (louise) luizA: 
A’ csudaszép bábu viszontagságai. Kis leánykák mulatta-
tásaul -- kisasszony „Mémoires d’une poupée” elbeszélése 
után Lomniczky Endre.
Pesten, 1844. Geibel Károly. 1 színes t.+182+(1)p.+5 színes t.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírkötésben.
Original hardpaper. Spine slightly damaged.

10 000,-

Grafika, rajz

223. hAngAy sÁndor: 
A Sátán evangyélioma. Tichy Gyula rajzaival.
Bp., 1911. Balla I. 83+(1)p. Lapszámozáson belül Tichy 
Gyula öt egészoldalas rajzával. Dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

224. kisch, Bruno: 
Herbe Blüten. Kriegserlebtes von --. Buchschmuck von L. 
Medgyes.
(Prag-Smichow), 1916. (Koppe-Bellmann ny.) 31p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

225. kozmA lAjos: 
Találkozás Hamupipőkével. -- rajzai Révész Béla novelláihoz.
Bp., 1909. Singer és Wolfner. (12)p.+30t.
A szövegkötet hiányzik.
Erősen sérült, kiadói papírborítóban.
Damaged, original paper.

5 000,-

218., 220., 223., 224. tétel
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226. kozmA lAjos: 
Utolsó ábrándok – Melódiák. Rajzolta --.
(Bp., 1908. Schärf János ny.) 8 számozatlan levél+13t. Szá-
mozott (241./300) példány.
A kolofon alatt ajánló sorokkal: „Radó Arturnak a megér-
tő embernek Szeretettel Kozma 1913. Karácsony”. A kötet 
Kozma első műve, a magyar szecessziós könyvillusztráció 
egyik legszebb darabja. A viszonylag nagy példányszám el-
lenére páratlanul ritka, kereskedelmi forgalomban szinte 
soha nem bukkan fel.
Rajzos, kiadói papírtáblákban, pótolt megkötő szalagokkal.
Limited edition, inscribed by the author. Original hardpaper.

200 000,-

227.	az	 o.	magyar	 képzőművészeti	 FőiskoLa	
grA fikAi osztÁlyÁnAk munkÁiBól 1945-1948. 
szer kesztette: VArgA nÁndor lAjos. 
Bp., (1948. Képzőművészeti Főiskola Grafikai Osztálya.) 
49p. Egészoldalas, eredeti fametszetekkel. 1 levél kihajtha-
tó. 75 példányban jelent meg.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

228. réVész BélA: 
Találkozás Hamupipőkével. -- uj novellái Kozma Lajos raj-
zai val. I-II. kötet.
Bp., 1909. Singer és Wolfner. 153+(4)p.; (12)p.+30t. A 
könyv 1550 példányban készült.
Kozma Lajos által tervezett, kiadói papírborítóban, eredeti 
papírtokban.
Original paper designed by Lajos Kozma, in hardpaper case.

40 000,-

229.	rótH	miksa	(1865-1944)	üvegFestő	petőFi	
sÁndorról készült, eredeti krétArAjzA. 
A nagyméretű vázlat a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 
ma is megtekinthető üvegablakhoz készült.
Mérete: 800 x 610 mm. Keretezve.
Miksa Róth, painter. Autograph drawing. Framed.

180 000,-

230. wendingen. mAAndBlAd Voor Bouwen en sie-
ren VAn ArchitecturA et AmicitiA. 1920. 5. szÁm. 
Amsterdam, 1920. Volharding ny. 16p. (ún. japán hajtás-
sal kapcsolódó levélpárok)
Az 1918 és 1932 között megjelent folyóirat a korszak meg-
határozó modern művészeti lapja volt. Főszerkesztője a 
neves holland építész, Hendrik Theodor Wijdeveld volt, 
közreműködői között szerepelt El Liszickij mellett a magyar 
származású Huszár Vilmos is. E különszám Kós Károly „Ati-
la királról ének” című munkáját tartalmazza, holland for-
dítással kiegészítve.
Josef Cantré által tervezett, rajzos, kiadói papírborítóban.
Original paper designed by Josef Cantré.

60 000,-

aA
231. horVÁt ÁrpÁd: 
Bevezetés a magyar oklevéltanba. Hallgatóinak kézirat he-
lyett adja: --.
Bp., 1880. Eggenberger. (8)+104p. (Oklevéltani jegyzetek.)
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Restored, original paper. Uncut.

3 000,-

Humor

232. BÁnyAi elemér: 
Örmény anekdoták és egyéb apróságok. Összegyüjtötte: --.
Szamosujvár, 1902. „Aurora” ny. 432+VIIp.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

4 000,-

233. [kAssAi Vidor] rÁkhóczy phinkelesz: 
A Bank-ban. Drámo ütt szhokkeszban és egy ölőverschen-
gerisch. Irthott a Khottana Mózsi. A bárbárból magyor-
órszhagoschított a --.
(Bp., 1891. Schmidl S. ny.) 15p.
Borító nélkül. A címlap alját levágták.
Unbound. Title page cropped.

4 000,-

226., 228. tétel
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234. A mAgyAr hirlAp irÁsBAn és képBen. 1894. 
Április 15. 
Bp., 1894. Magyar Nyomda. (19)p.
A folyóirat munkatársairól készült rövid gúnyversek és ka-
rikatúrák.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

Lakatos: 1523.
10 000,-

235. (nAgy imre): 
Az Ojság pengő naptára 1926-ra
(Bp., 1925. Europa Rt. ny.) 31p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

236. nAgy imre: 
Erkölcsvédelmi Hagada. -- husvéti tréfája.
(Bp., 1926.) Ojság (Europa ny.) 30+(2)p.
Az eredeti borító maradványainak felhasználásával készült, 
modern papírborítóban.
Modern paper. Original cover mounted.

4 000,-

237. [szokoly Viktor]: 
Sárkányfogak. Humoristikus gyűjtemény. Irta a garabonci-
ás diák. Illustralva 46 képpel.
Pest, 1862. Szerző. 71p. Gazdagon illusztrált.
Későbbi félvászon-kötésben. A rajzos, eredeti borító bekötve.
Later half cloth. Original cover bound inside.

5 000,-

238.	szőts	páL:	
Andrássy. Adomák, apróságok. Összegyüjtötte --.
Bp., 1890. Athenaeum. 134+(1)p. 
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

Szüry: 4421.
5 000,-

aA
239.	HunFaLvy	János	–	roHbock	LaJos:	
Magyarország és Erdély eredeti képekben. Történelmi és 
helyirati szöveggel. I-III. kötet.
Darmstadt, 1856-1864. G. G. Lange. 1t.+(4)+292+(3)p.+ 
+34t.; 1t.+427+(5)p.+110t.; 1t.+135+(4)p.+52t. Az első 
és a harmadik kötetből 3-3 tábla, valamint utóbbi utolsó 
levele is hiányzik.
A XIX. századi illusztrált magyar topográfiai irodalom 
főműve. Hunfalvy János Ludwig Rohbockkal közösen ké-
szített albuma 1856 és 1864 között Darmstadtban jelent 
meg folytatásokban. Több, mint 200 acélmetszeten mutat-
ja be az ország egykorú képét. Szövege baedeker jellegű, így 
egyben a hazánkról készült első olyan útikönyvként is fel-
fogható, mely az országról teljes áttekintést nyújt történeti 
és helyismereti adatokkal együtt. Az első kötet Budapest 
és környéke, a második Magyarország, a harmadik Erdély 
nevezetességeit tárgyalja.
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben. A ge-
rincek kopottak, a második darabén kis sérülésekkel.
Original cloth. Spine richly gilt and worn. Six plates and the last leaf of 
the third volume missing.

300 000,-

229., 230., 239. tétel
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Hungarica XVII. század

240. [frAncisci, erAsmus] m(insicht), c(hristiAn): 
Neue und kurtze Beschreibung des Königreichs Ungarn: 
Dessen fürnehmsten Städten und Vestungen. Wobey Vieler 
Belägerungen/ und dergleichen Denckwürdigkeiten; abson-
derlich/ was in dem jetzigem Türcken-Krieg/ von An. 1663. 
bis an den Hornung dieses 1664. Jahrs/ bey diesem oder 
jenem Ort fürgelauffen/ gemeldet; auch/ zum Anhang/ bis 
vormahlige Belägerung der Stadt Wien ausführlich erzehlet 
wird.
Nürnberg, 1664. Johann Hofmann. Gedruckt bey Wolf 
Eberhard Felßecker. (20)+379+(5)p.+6 kihajt. t.+3 kihajt. 
térk. Példányunkból hiányzik a címképmetszet, a tartalom-
mutató utolsó levele, valamint a Magyarország-térkép.
A rézmetszeteken ábrázolt várak: Pozsony és Érsekújvár, 
Győr, Komárom, Buda és Pest, Kanizsa és Sziget, valamint 
Bécs. A térképeken Erdély, a Török Birodalom és Auszt-
ria látható. A német nemzeti bibliográfia négy variánsát 
ismerteti, ezek közül kettőnél szerepel a címlapon a nyom-
dász neve is. Néhány szedésbeli eltérés alapján lehet meg-
különböztetni ezeket.
Viseltes, korabeli pergamenkötésben. Néhány levele eny-
hén foltos.
Worn, contemporary vellum. Frontispiece, last leaf and the map of Hungary 
missing.

Apponyi: 886.; Rózsa: 42/b.; VD17 23:256211D.
40 000,-

241. posArel, (gioVAnni BAttistA) joAnnes 
BAttistA: 
Corona stellarum duodecim Sive de excellentia virginis 
duodenaria, eiusdem que imitatione libri tres
Viennae Austriae, 1638. Typis Georgii Gelbhaar. (16)+ 
+504+(9)p.
A jezsuita szerző munkáját Draskovich György győri püs-
pöknek ajánlotta.
Kopottas, korabeli bőrkötésben. A gerincen kis sérülésekkel.
Worn, contemporary leather. Minor defects on spine.

40 000,-

242. (wielAnd, j. f.): 
Das hoch-beehrte Augspurg/ Oder Wahrgründliche Vor-
stellung/ Der Hochwichtigen Handlung- und Verrichtun-
gen/ So Bey und Nach dem Hoch-erfreulichsten Einzug 
Beyder Röm. Kayserl. Majestäten/ Wie auch der Königl. 
Majestät in Ungarn...
(Augspurg, 1690. Jacob Koppmayer.) (4)+229+(1)p.+14t. 
(rézmetszetek, 8 kihajt.) A kötet végén található felsorolás 
csak 13 metszetet említ.
I. Lipót német-római császár és magyar király fiát, Józsefet (a 
későbbi I. József magyar királyt) a német birodalmi rendek 
1690. I. 24-én Augsburgban római királlyá választották. A 
koronázási ünnepségek részletes leírását tartalmazza a mű. 
A munkát illusztráló, dekoratív rézmetszeteken a fontosabb 
helyszínek és néhány érdekes esemény mellett az alkalomra 
vert emlékérmék ábrázolása látható.
Modern félbőr-kötésben.
Modern half leather.

VD17 12:126079F.
60 000,-

aA
243. huszkA józsef: 
Magyar diszitő styl. I. rész [unicus].
Bp., 1885. Deutsch M. 27p.+XLVt. (5 színes)
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

20 000,-

244. illés józsef: 
A magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezd-
ve. Székfoglaló -- lev. tagtól.
Bp., 1917. MTA. 100p.+IV kihajt. mell. (Értekezések a 
történeti tudományok köréböl. XXIV. Köt. 6. szám)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve. Rész-
ben felvágatlan példány.
Modern hardpaper. Original cover bound inside. Partly uncut.

2 000,-

240., 241., 242., 243. tétel
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245. intze ferencz, n(Agy)solymosi: 
A’ mágnes elmélete a’ mindenségbeli általános vonzerőnek 
természetéből kimagyarázva. A’ Magyar Orvosok és Ter-
mészetvizsgálók ötödik nagy gyülésének emlékéül, -- által.
Kolozsvártt, (1844.) Ifj Tilsch János (ev. ref. főoskola ny.) 
(4)+97+(3)p.+1 kihajt. t.+errata
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

30 000,-

246. (izdenczy józsef): 
Irrthümer in den Begriffen der meisten Ungarn von der 
Staatsverfassung ihres Vaterlandes, und von den Rechten 
ihrer Könige
H.n., 1790. ny.n. 134p.+1 kihajt. mell.
A magyar önállóság ellen érvelő röpirat szerzője az uralko-
dó iránti feltétlen hűségéről volt ismert, több hivatalt viselt 
az udvarnál.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

Ballagi: 514. old.
5 000,-

Jogtörténet

247. Ad excelsos proceres, inclytos stAtus, et 
ordines pro honore comitAtus, seu supremi co-
mitis perpetui officio... 
Budae, 1790. typis Regiae Universitatis. 13p.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

3 000,-

248. (BelnAy györgy AlAjos): 
Reflexiones cunctorum Hungariae civium non nobilium 
adversus illud diplomatis punctum quo Nativi etiam Pat-
riae Filii, non Nobiles, ab omnibus publicis Officiis exclu-
dendi decernuntur.
(Pozsony), 1790. ny.n. 15p.

A francia forradalom hatására írt, névtelenül megjelent po-
litikai röpirat a nem-nemes polgárok jogaiért szállt síkra.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

5 000,-

249. BuzA lÁszló, dr.: 
A képviselőház házszabályai. Államjogi tanulmány.
Sárospatak, 1916. Ref. Főiskola ny. 91+(1)p. Finkey Fe-
renc jogtudósnak dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth.

5 000,-

250.	az	 1830.dik	 esztendőbéLi	 ország	 gyűLé-
sén Alkotott törVény-czikkelyek orszÁgos meg-
ÁllApítÁssAl mAgyAr nyelVre fordíttAtVA 
Po’sonyban, (1830.) Wéber S. Lajos ny. IV+(1)+6-29+(3)p.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

5 000,-

251. g(AÁl) l(Ászló), (hiliBi): 
Az erdélyi diaeták végzéseinek nyomdokai, és a’ compilata 
constitutio után költ articulusok’ kivonatja. Egybeszedte 
--. I-III. kötet.
Kolo’svárt, 1837. Tilsch és Fia. (4)+266+(4)p.; VI+(2)+  
+207p.; (4)+220+20p.
Korabeli vászonkötésben. Aranymetszéssel díszítve. Szép 
példány.
Contemporary cloth. Inner edges gilt.

80 000,-

252. hAlÁsz zoltÁn, dr.: 
A szemérem elleni bűncselekmények. Tanulmány az anya-
gi büntetőjog köréből.
Bp., 1909. Athenaeum. VI+3-426p. Dedikált példány.
Korabeli félbőr-kötésben. Márványozott előzéklapokkal.
Contemporary half leather. Marbled endpapers.

10 000,-

245., 246., 251., 252. tétel
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253. kAllós lAjos: 
Alapelvek a’ magyarhoni polgárjogban. Kövy S. szerint 
rendszerítve, példákkal fölvilágositva, és egy pörirati pél-
dánnyal ellátva a’ joggal foglalkozók-, ‘s különösen jogpá-
lyára’ készűlőknek irta --.
Pesten, 1846. Beimel József ny. (12)+454+(3)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

20 000,-

254.	az	országbirói	értekezLeteknek	országgyű-
lésileg AjÁnlott jAVAslAtA A törVénykezés tÁr-
gyÁBAn 
Pest, 1861. Ráth Mór. (2)+123+(3)p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágat-
lan példány.
Original paper. Spine sligthly damaged. Uncut.

5 000,-

255. rehoroVszky, (miklós) nicolAus: 
Dissertatio inauguralis historico-juridica de donatione pa-
latinali, quam in Regia... Scientiarum Universitate Hunga-
rica Pesthiensi... pro... doctoratus laurea... submittit... --, 
inclytae Tabulae Regiae Judicariae juratus notarius... Men-
se Augusto Anno 1829.
Pestini, (1829.) typis nobilis J. M. Trattner de Petróza. 28p.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve. A külső levelek eny-
hén piszkosak.
Unbound. Some leaves slightly worn.

3 000,-

256. uj orszÁggyülési zseBkönyV 
Pest, 1869. Ráth Mór. (4)+111+(1)p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

3 000,-

aA

257. jókAi mór: 
Aki a szivét a homlokán hordja. Rege, regény és való, 1886.
Bp., 1889. Révai Testvérek. 182+(1)p. Első kiadás. (-- ujabb 
regényei.)
Elékötve:
A Magláy-család. A ki holta után áll boszut. Két elbeszélés.
Bp. 1887. Révai Testvérek. (4)+168p. Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

Szüry: 2030., 2142.
3 000,-

258. jókAi mór: 
Az én életem regénye. A hajdani Nemzeti Szinházról.
Bp., 1901. Révai Testvérek. (2)+196p. Első kiadás. (-- ujabb 
regényei.)
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. A gerincen kis 
kopásnyomokkal.
Original cloth. Spine slightly worn.

Szüry: 0
2 000,-

259. jókAi mór: 
Magyar föld
Bp., 1884. Orsz. Középiskolai Tanáregyesület. 109+(2)p. 
Egészoldalas és szövegközti képekkel. Első kiadás. (Ifjusági 
iratok tára. I.)
Hozzákötve:
Szász Károly:
Az Odüsszeia. Bevezetéssel a homéri eposzokba.
Bp., 1884. Orsz. Középiskolai Tanáregyesület. 160p. (Ifju-
sági iratok tára. II.)
Hozzákötve:
Paszlavszky József:
Életképek az állatvilágból. Brehm A. Budapesten tartott 
előadásai nyomán irta --.
Bp., 1884. Orsz. Középiskolai Tanáregyesület. 83+(1)p.

253., 254., 256., 257. tétel
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Egészoldalas és szövegközti képekkel. (Ifjusági iratok tára. IV.)
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

Szüry: 2147.
5 000,-

260. A toll. ii. éVf. 2. szÁm. 
Bp., 1930. (Viktoria ny.) 30p.
Itt jelent meg először nyomtatásban József Attila „Az Is-
tenek halnak, az Ember él (Babits Mihály uj verseiről)” 
című írása. Előzményeként a Nyugat 1929. december 1-i 
számában Németh László tollából lekezelő kritika látott 
napvilágot a „Nincsen apám se anyám” című kötetről, ami-
ért a költő elsősorban Babitsot hibáztatta. Ez is szerepet 
játszhatott a sértő hangú pamflet közreadásában, amelyet 
ugyanebben az évben önállóan is kiadtak. Ezzel József At-
tila hosszú időre megfosztotta magát a megjelentetés és a 
támogatás lehetőségétől.
Berény Róbert által tervezett, kiadói papírborítóban.
Original paper designed by Róbert Berény.

20 000,-

261. józsef AttilA: 
Külvárosi éj. -- ujabb költeményeiből.
Bp., 1932. Szerző. 32p. Első kiadás. A 31. oldalon József 
Attila saját kezű javításával.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

50 000,-

262. józsef AttilA: 
Nincsen apám se anyám. Versek.
Bp., 1929. Génius. (2)+61+(2)p. Első kiadás. Számozott 
(160./51-1000) példány.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

30 000,-

Judaica, zsidókérdés

263. Ágoston péter: 
A zsidók utja. Második ezer.
Nagyvárad, 1917. Társadalomtud. Társ. 323+(1)p. (A jövő 
kérdései. Második kötet.)
Korabeli vászonkötésben. A címlapon egy csík pótolva.
Contemporary cloth. Title page restored.

2 000,-

264. fehér mÁrton, dr.: 
A zsidók és a zsidóság. Fejezetek az élet könyvéből.
Oradea-Mare-Nagyvárad, 1925. Kosmos-Ny. 167+(1)p.
Enyhén sérült, kiadói papírborítóban.
Slightly damaged, original paper. 

3 000,-

265. frAnk mór. dr.: 
Helyesen ítélte-e meg Csernátony Lajos a zsidókat?
Bp., 1874. Vodianer F. ny. 40p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

266. fürész mÁriA: 
A zsidók keresztény-gyűlöletéről
Bp., 1932. Held János ny. 19+(1)p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágva.
Original paper. Spine restored.

5 000,-

267. kÁlmÁn ödön, dr.: 
Zsidó történelmi olvasmányok
Bp., 1931. Köbányai Izraelita Hitközség. (Neuwald Illés 
utódai ny.) 79+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

260., 261., 262., 264. tétel
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268. koVÁcs AlAjos: 
A zsidóság térfoglalása Magyarországon
Bp., 1922. (ifj. Kellner Ernő ny.) 77p.
Viseltes, korabeli félvászon-kötésben.
Worn, contemporary half cloth.

5 000,-

269. méhely lAjos, dr.: 
Az én antiszemitizmusom
Bp., 1930. Held ny. (2)+38p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

270. schwArcz Andor, dr.: 
A zsidókérdés szociológiai és nemzetközijogi megvilági-
tásban
Bp., 1930. (Neufeld Zoltán ny.) 48p. Szabolcsi Lajosnak de-
dikált példány.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original paper bound inside.

5 000,-

271. szomBAt. 10 éV. juBileumi szÁm. x. éVfo-
lyAm. 16-19. 
(Bp.), 1937. (Nádor Zoltán ny.) 96p. Gazdagon illusztrált.
Berény Róbert által tervezett, kiadói papírborítóban. A ge-
rincen kis sérüléssel.
Original paper designed by Róbert Berény. Minor defect on spine.

3 000,-

272. Vörös európA? miért mentette meg német-
orszÁg európÁt A keleti zsidósÁg elhÁritÁsÁVAl? 
Bp., 1934. (M. T. I. Rt. ny.) 41+(2)p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

10 000,-

Kalendárium, naptár

273. Az „AthenAeum” mAgyAr közigAzgAtÁsi kA-
lendÁriumA Az 1914-dik közönséges éVre. hiVA-
tAlos AdAtok AlApjÁn szerkesztett tiszti címtÁr-
rAl. huszonhArmAdik éVfolyAm. 
Bp., (1913.) „Athenaeum”. (18)+36+192+XVI+(20)p.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

3 000,-

274. ArAdi utAsitó nAptÁr 1861. közönséges éV-
re. szerkesztette mÁrton ferencz. ötödik éVfo-
lyAm. 
Aradon, (1860.) Bettelheim Testvérek. 144p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

10 000,-

aA
275. kÁnyÁdi sÁndor: 
Szürkület. Versek 1970-1977.
Bukarest, 1978. Kriterion. 132+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

5 000,-

276. kArinthy frigyes: 
Igy láttátok ti. A háborus irodalom karrikaturája.
Bp., (1917.) Dick Manó. 212+(4)p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Bíró Mihály által tervezett, restaurált, színes, rajzos, kiadói 
papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, illustrated, original paper designed 
by Mihály Bíró.

60 000,-

271., 272., 274., 275. tétel
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277. kArinthy frigyes: 
Nem mondhatom el senkinek. -- versei.
Bp., (1930.) Athenaeum. 64p. Első kiadás. A szerző első 
megjelent verseskötete.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

278. 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.
Slightly worn, original cloth.

10 000,-

279. kAssÁk lAjos: 
Egy ember élete. (VII-VIII.) Károlyi forradalom. – Kommün.
(Bp., 1939.) Pantheon. 228+231p. Dedikált példány: „Roth 
elvtárséknak Kassák Lajos”
Kopottas, kiadói vászonkötésben.
Worn, original cloth.

5 000,-

280. kAssÁk lAjos: 
Egy ember élete. (VII.) Károlyi forradalom.
(Bp., 1939.) Pantheon. 228p. Aláírt példány.

Restaurált, fényképes, kiadói papírborítóban. Néhány le-
vélen foltokkal.
Restored, original paper. Some leaves stained.

4 000,-

281. kAssÁk lAjos: 
Három történet
(Bp., 1935.) Cserépfalvi. 308+(4)p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Vetemedett, kiadói vászonkötésben. Néhány levele eny-
hén foltos.
Inscribed by the author. Damaged, original cloth. Some leaves slightly 
stained.

5 000,-

282. kAtonA, (istVÁn) stephAnus: 
Historia pragmatica Hungariae. Par(te)s I-II.
Budae, 1782-1784. Typis Regiae Universitatis. (4)+906+ 
+(6)p.; (4)+896+(7)p.
Erősen kopottas gerincű, korabeli bőrkötésben.
Worn, contemporary leather.

10 000,-

283. képessy ÁrpÁd: 
A magyar vasutügy története
Bp., 1908. Wodianer F. és Fiai. 104+(4)p. (Közlekedési szak-
könyvtár. I. sorozat. I. könyv.)
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

2 000,-

276., 278., 282. tétel
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Kéziratok

284. Bittó istVÁn (1822-1903) igAzsÁgügyi mi-
niszter	áLtaL	saJát	kezűLeg	aLáírt	okirat.	
Ledniczky Istvánt a mezőtúri járásbíróságon írnokként al-
kalmazza.
1 beírt oldal. Kelt: Pest, 1871. XII. 20.
István Bittó, Minister of Justice. Autograph signed document.

20 000,-

285. erinnerung An die freundschAft 
Egy magyar kislány emlékkönyve a lapokon német nyelvű 
szöveggel. A nagyrészt az 1830-as, 40-es évekből származó 
emléksorok Bécsben, Pesten és Temesváron keltek.
Díszesen aranyozott, korabeli bőrdobozban, barna, már-
ványozott papírtokban. A dobozt fekete maroquin borítja, 
tetejének belső szélét aranyozott lénia és görgetővel készí-
tett virágmotívumok keretezik. Az elő- és háttáblát ara-
nyozott, dupla lénia övezi, a sarkokban egyes bélyegzők le-
nyomatával megszakítva a vonalas díszítést. A belső mezőt 
egyenesekből és ívekből készített, dupla vonalas keretdísz 
ékesíti. A doboztest metszését ezüstfólia borítja, bélését sá-
vosan nyomott, vörös papírból készítették el.
Contemporary maroquin leather box and hardpaper case.

30 000,-

286. fülöp lÁszló leVele ismeretlennek rAd-
nóti miklós kAtolizÁlÁsA tÁrgyÁBAn, „tisztelt 
urAm!” megszólítÁssAl. 
Fülöp tájékoztatja a címzettet, ugyan „írásos forrásokból 
nem sikerült adatokat” szereznie, de megbízható szemtanúk 
szerint „Radnóti Miklós temetésén 1946-ban volt egyházi 
szertartás is”, méghozzá Sík Sándor búcsúztatta, akinek 
nem kis szerepe volt a költő katolizálásában. Sőt, valami-

lyen forrásból azt is megtudta, hogy „az abdai tömegsír-
ból való exhumáláskor a verseket tartalmazó notesz mel-
lett a katolizálás dokumentumát is megtalálták”. Radnótit 
az 1946-os kihantolást követően először társaival együtt a 
győrújfalui izraelita temetőben, majd augusztus 14-én ün-
nepélyesen Budapesten, a Fiumei úti sírkertben temették 
el. A források szerint a notesz mellett valóban megtalálták 
keresztlevelét is.
A golyóstollal íródott levél keletkezésének időpontja kérdé-
ses. Nem találtuk nyomát, hogy ezek az adatok mikor jelen-
tek meg először publikált forrásban. Azt lehetne gondolni, 
hogy csupán a temetést követő években nem voltak szé-
lesebb körben ismertek. Ugyanakkor általánosságban el-
mondható, hogy a golyóstoll Magyarországon csupán az 
1960-as évektől terjedt el. Szintén kérdéses, hogy írója eset-
leg Fülöp László (1941-2013) irodalomtörténész volt-e.
1 beírt oldal. A keltezés csupán a következő: III.1.
Autograph letter in the case of Miklós Radnóti’s catholicization.

5 000,-

287.	gerLóczy	károLy	 (1835-1900)	későbbi	ma-
gyar	 kiráLyi	 tanácsos,	 budapest	 eLső	 aLpoL-
gármestere	 saJát	 kezű,	 magyar	 nyeLvű	 LeveLe	
menyAsszonyÁnAk, BArkAsy AmÁliÁnAk, „ked-
Ves mÁli kisAsszony!” megszólítÁssAl. 
Gerlóczy a levélben valamely őt ért – itt nem részletezett – 
igaztalan vádak miatt igyekszik megtudni, hogy menyasz-
szonya milyen szívvel viseltetik iránta. Ugyanis „A midőn 
ma estve” elváltak egymástól, úgy érezte, „Málika” neheztel 
rá. Az ügy nem befolyásolhatta kapcsolatukat, a következő 
év októberében házasodtak össze.
4 beírt oldal. A megcímzett boríték mellékelve, Gerlóczy 
viaszpecsétjével. Kelt: Miskolc, 1858. V. 28.
Károly Gerlóczy, Vice Major of Budapest. Autograph letter.

30 000,-

284., 287., 289. tétel
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288. hómAn BÁlint (1885-1951) VAllÁs- és köz-
oktatásügyi	miniszter	áLtaL	saJát	kezűLeg	aLá-
írt, hiVAtAlos okirAt. 
Nick István gépészmérnököt az Erzsébet Tudományegye-
tem állományába felveszi.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1934. IV. 11.
Bálint Hóman, Minister of Education. Autograph signed document.

10 000,-

289. horthy miklós (1868-1957) kormÁnyzó sA-
Ját	 kezűLeg	 aLáírt,	 Francia	 nyeLvű	 gépiratos	
leVele miguel mAriAno gomez kuBAi elnöknek. 
A kormányzó gratulál a címzettnek május 20-i miniszter-
elnöki beiktatása alkalmából, valamint jelzi, hogy Pelényi 
Jánost, a kubai ügyekért is felelős washingtoni követet bíz-
ta meg, hogy tolmácsolja jókívánságait és vegyen részt az 
ünnepségen. Az aláíráson kívül Horthy búcsúzó szavai is 
kézzel íródtak.
2 beírt oldal. A kormányzó papírfelzetes viaszpecsétjével.
Kelt: Bp. (Királyi Palota), 1936. V. 23. Laminálva.
Miklós Horthy, Governor of Hungary. Autograph signed letter in 
French. Restored.

150 000,-

290. huszÁr kÁroly (1882-1941) VAllÁs- és köz-
oktatásügyi	miniszter	áLtaL	saJát	kezűLeg	aLá-
írt hiVAtAlos irAt. 
Bertalan Vilmát polgári iskolai rendes tanárnak nevezi ki.
1 gépelt oldal. 
Kelt: Bp., 1919. IX. 24.
Károly Huszár, Minister of Education. Autograph signed document.

10 000,-

291. kArinthy frigyes (1887-1938) író Auto-
grÁf sorAi néVjegykÁrtyÁjÁn: 
„Ujévi jó kívánságért köszönet”. Az író nyomtatott nevével 
ellátott borítékon szintén autográf címzés olvasható: „Ház-
felügyelő”.
Frigyes Karinthy, writer. Autograph inscription on visit card.

20 000,-

292. kemény gÁBor BÁró (1830-1888) közmun-
kA- és közlekedésügyi miniszter ÁltAl sAjÁt ke-
zűLeg	aLáírt	HivataLos	irat.	
Bonyhay Károly távírdatisztnek elismerését fejezi ki.
1 beírt oldal, miniszteri fejléces levélpapíron, papírfelzetes 
viaszpecséttel. 
Kelt: Bp., 1883. VIII. 20.
Count Gábor Kemény, Minister of Transport. Autograph signed do-
cument.

10 000,-

293. kleBelsBerg kunó (1875-1932) VAllÁs- és 
közoktatásügyi	 miniszter	 áLtaL	 saJát	 kezűLeg	
AlÁírt, gépelt irAt. 
Somogyi István szegedi felső kereskedelmi iskolai tanárt 
magasabb fizetési osztályba helyezi.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. 
Kelt: Bp., 1922. VII. 17.
Kunó Klebelsberg, Minister of Education. Autograph signed document.

10 000,-

285. tétel

292., 293. tétel
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294. kossuth lAjos (1802-1894) politikus Auto-
gráF,	 Francia	nyeLvű	 LeveLe	 ismeretLen	minisz-
ternek, „monsieur le ministre” megszólítÁssAl. 
Kossuth egy bizonyos Taschler alezredes érdemeit méltatja 
azzal a szándékkal, hogy segélyt eszközöljön ki számára az 
olasz kormánytól.
Taschler alezredes valószínűleg azonos a Bona Gábor köny-
vében szereplő Taschler (Pozsonyi) Józseffel. (Századosok az 
1848/49. évi szabadságharcban. II. 443. o. Bp. 2009.)
Ezek szerint 1815-ben született Pozsonyban, német polgár-
családból. Már a szabadságharc előtt katonáskodott a biro-
dalom hadseregében. 1848/49-ben részt vett Erdély felsza-
badításában, századosi rangot ért el. A szabadságharc végén 
Törökországba menekült, belépett a török hadseregbe, részt 
vett a krími háborúban, alezredesi rangra emelték. Kossuth 
levelének tanúsága szerint 1860-61 körül Olaszországba köl-
tözött, és tagja lett az olaszországi magyar légiónak. Ismét 
Bona szerint 1865-ben hazatért Magyarországra, ahol a 
hadbíróság előbb halálra ítélte, majd kegyelmet kapott. A 
kiegyezéskor Bécsben hivatalnokként dolgozott. 1893-ban 
Újpesten halt meg. (Farkas Katalin szíves közlése nyomán)
3 beírt oldal. Kelt: Torino, 1864. VII. 23.
Lajos Kossuth, politician. Autograph letter in French.

150 000,-

295.	Liszt	Ferenc	(1811-1886)	zeneszerző	FeLte-
Hetően	ary	scHeFFer	Festőművésznek	szóLó,	au-
tográF,	Francia	nyeLvű	LeveLe.	
Ígéretet tesz, hogy felkeresi a párizsi Rue Chaptalon talál-

ható lakásában. Liszt az 1830-as évek végén többször talál-
kozott a művésszel, 1837-ben modellt is ült neki (lásd aláb-
bi darabunkat). Feltehetően ekkor született ez a levél is.
1 beírt oldal. Keltezés nélkül.
Hozzá:
Ary Scheffer Lisztet ábrázoló festményéről készült fénykép, 
hátoldalán a zeneszerző házvezetőnőjének német nyelvű 
ajándékozó soraival.
A felvétel Louis Held weimari műtermében készült.
Mérete: 165 x 110 mm.
Ferenc Liszt, composer. Autograph letter in French with a photo.

320 000,-

296. nAgyBAczoni nAgy Vilmos (1884-1976) Ve-
zérkari	 százados,	 későbbi	 HonvédeLmi	 miniszter	
saJát	kezű,	FeLeségének	írt	tábori	LeveLezőLapJa.	
A levélben személyes dolgokról esik szó.
Kelt: H.n., 1916. VII. 12.
Vilmos Nagybaczoni Nagy, staff captain. Autograph postcard.

10 000,-

297. teleki pÁl gróf (1879-1941) politikus, Az 
orszÁgos hAdigondozó hiVAtAl elnöke ÁltAl 
saJát	kezűLeg	aLáírt	gépirat	darányi	ignác,	a	
mAgyAr gAzdAszöVetség elnöke szÁmÁrA. 
Teleki – támogatva Darányi korábbi felvetését – a hadirok-
kantak szövetkezeti tisztviselővé való kiképzéséről ír. Részle-
tesen kifejti, hol és miképpen tartja ezt megvalósíthatónak. 
3 gépelt oldal, az Országos Hadigondozó Hivatal fejléces 

294., 295. tétel
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levélpapírján. Az utolsó levél hátán iktatási bélyegzővel, 
feljegyzésekkel. Kelt: Bp., 1918. II. 8.
Count Pál Teleki, politician. Autograph signed document.

30 000,-

298. teleki sÁmuel gróf (1739-1822) erdélyi kAn-
ceLLár	 saJát	kezű	aLáírásávaL	 eLLátott,	 Latin	
nyeLvű	LeveLe.	
A feltehetően az erdélyi főkormányszéknek szóló levélben 
az erdélyi honfiúsítás alkalmával a királyi kamarának fi-
zetendő díj csökkentése iránti kérése kedvező elbírálásáról 
tájékoztatja a címzettet (vö. 149. árverésünk 262. tételével).
1 beírt oldal. Kelt: Bécs, 1794. IV. 16.
Count Sámuel Teleki, Chancellor of Transylvania. Autograph signed 
letter in Latin.

60 000,-

299.	weöres	sándor	(1913-1989)	köLtő,	műFor-
dító AutogrÁf szABAdVerse. 
Az egymás alatt elhelyezkedő „Szőr Győre Hakar Fabo” (?) 
szavak vörös filccel íródtak, az alatta látható nonfiguratív 
rajz, a mellé illesztett „Magyar válogatottság” kifejezés, va-
lamint Weöres saját kezű monogramja golyóstollal készült. 
A kompozíció egy A4-es méretű lapot foglal el.
Sándor Weöres, poet. Autograph poem.

25 000,-

A kiegyezés kora

300. AndrÁssy gyulA, gróf: 
-- beszédei. Kiadta Lederer Béla. I-II. kötet.
Bp., 1891-1893. Franklin. 1t.+VII+(1)+442p.; 1t.+IV+586p.
Kopottas, enyhén sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben. 
Érvénytelen könyvtári bélyegzőkkel.
Worn, contemporary half leather. Spine slightly damaged.

5 000,-

301. csengery AntAl: 
Deák Ferencz emlékezete. --tól. Elmondatott Deák Ferencz-
nek a M. Tud. Akadémia által 1877 január 28-án tartott 
emlékünnepén.
Bp., 1877. Franklin-Társulat. 110p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

302. doBrÁnszky péter, dr.: 
Deák Ferencz. Kor- és jellemrajz.
Bp., 1877. Rigler József Ede ny. 65p.
Enyhén sérült, kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan.
Slightly damaged, original paper. Partly uncut.

2 000,-

303. A f. éV julius 21-én kelt l. f. leirAtrA A kép-
viseLőHáz	áLtaL	augustus	8-án	deák	Ferencz	in-
ditVÁnyÁrA egyhAngulAg elfogAdott fölirÁs 
Pest, 1861. Landerer és Heckenast. 24p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

8 000,-

304.	országgyűLési	beszédek	gyűJteménye	1861-
bőL.	
Pest, 1861. Wodianer F. ny. 
A kolligátum 32 nyomtatványa összesen 56 személy fel-
szólalását tartalmazza, köztük találjuk a korabeli magyar 
politika legjelesebbjeit, így Deák Ferenc, Andrássy Gyula, 
Eötvös József, Jókai Mór, Madách Imre és Tisza Kálmán 
neve is felbukkan. Emellett a képviselőház felirata is meg-
található a kötetben. Mindegyik kiadvány a Magyarország 
folyóirat önálló mellékleteként jelent meg.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

80 000,-

297., 298., 299., 304. tétel
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305. zur krisis in ungArn. einziges mittel zur 
lösung Auf VerfAssungsmässigem wege. Von einem 
unBefAngenen. 
Leipzig, 1863. F. A. Brockhaus. 38+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

2 000,-

aA
306. kleBelsBerg kuno, gróf: 
Küzdelmek könyve
Bp., (1929.) Athenaeum. XV+304p.
Korabeli vászonkötésben. Érvénytelen könyvtári bélyeg-
zőkkel.
Contemporary cloth.

3 000,-

Kner-nyomtatványok

307. BArrett Browning, elizABeth: 
Portugál szonettek. Máté József fordítása.
Bp. (Gyoma), 1936. Pantheon (Kner). (52)+11+(1)p. 500 
példányban készült. A címlappal szemben a költőnő felra-
gasztott portréja.
A kolofon alatt kézírással „Nyomdai házipéldány” szöveg áll.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

Lévay – Haiman: 1.493/A.
4 000,-

308.	kosztoLányi	dezső:	
Tinta
Gyoma, 1916. Kner. 213+(3)p. Első kiadás.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

Lévay – Haiman: 1.256.
5 000,-

309. szécsi ferenc: 
Derü. -- válogatott munkái. Karcolatok. Tárcák. Jelenetek. 
Szindarabok. I-III. kötet.
Gyoma, 1912. Kner. (12)+366+(2)p.+1t.; 285+(2)p.; 265+ 
+(2)p. Geiger Richárd könyvdíszeivel.
Geiger által tervezett, festett, kiadói vászonkötésben.
Illustrated, original cloth.

Lévay-Haiman: 1.219.
8 000,-

aA
310.	kosztoLányi	dezső:	
A véres költő
(Bp., 1921.) Genius. (8)+257+(7)p. Első kiadás. Aláírt pél-
dány.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

80 000,-

311.	kosztoLányi	dezső:	
Mágia. -- verseskönyve.
(Békéscsaba), 1912. Tevan. 79p. Első kiadás.
Illusztrált, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Illustrated, original paper. Uncut.

5 000,-

312. koVAchich, (mÁrton györgy) mArtinus 
georgius: 
Nuncium ad excelsos regni Hungariae proceres... de collec-
tionibus, et lucubrationibus literariis quibus sinceram rerum 
Hungaricarum notitiam e suo instituto... in lucem promere 
conatur --
Budae, 1804. Typis Regiae Universitatis Pestanae. 112p.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

3 000,-

307., 308., 309., 311. tétel
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313.	kőszegi	LászLó:	
Eszthétikai megtisztulásunk. Különös tekintettel a haladás 
betegeire és a fölösleges forradalmak híveire.
Bp., 1924. „Pátria”. 83+(1)p.
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

5 000,-

314. krúdy gyulA: 
A 42-ős mozsarak. Regény.
Bp., 1915. Singer és Wolfner. 181+(3)p. Mühlbeck Károly 
szövegközti rajzaival. Első kiadás.
Pólya Tibor által tervezett, rajzos, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány.
Illustrated, original paper. Uncut.

3 000,-

315. krúdy gyulA: 
Esti út. Elbeszélések.
(Bp., 1911.) Nyugat. 57+(7)p. Első kiadás. (Nyugat könyv-
tár. 23. sz.)

Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

316. krúdy gyulA: 
Hét szilvafa. Elbeszélések.
Bp., (1907.) Lampel. 62+(1)p. Első kiadás. (Magyar könyv-
tár. 501.)
Ritka.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

317. krúdy gyulA: 
Őszi versenyek
(Wien), 1922. Pegazus. 77+(3)p. Első kiadás. (Kis magyar 
könyvek. Ötödik füzet.)
Ritka.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

313., 314., 315., 317. tétel

310. tétel
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Különleges ajánlások

318. Ady endre: 
Vér és arany. Második kiadás.
Bp., 1910. Nyugat. 110+(4)p.
Az első levélen ajánló sorokkal: „Moskovitz Reginának 
Ady Bpest 1910 VI/7.” A dedikáció címzettje Lesznai Anna 
rokonságába tartozott.
Későbbi félbőr-kötésben, papírtokban. Néhány levele eny-
hén foltos.
Later half leather in hardpaper case. Some leaves slightly stained.

800 000,-

319. BABits mihÁly: 
Herceg, hátha megjön a tél is!
(Bp.), 1911. Nyugat. 104+(6)p. Első kiadás.
Az első levélen ajánló sorokkal: „Jaschik Álmosnak igaz, 
régi nagyrabecsüléssel Babits Mihály”.
Falus Elek által tervezett, restaurált, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Restored, original paper. Uncut.

200 000,-

320. BAjcsy-zsilinszky endre: 
Egyetlen út: a magyar paraszt
Bp., 1938. Kelet Népe. 152p. Első kiadás.
A címlapon a szerző ajánló soraival „Odescalchi Andrássy 
Klára hercegnének őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
Bajcsy-Zsilinszky Bp., 1938. dec. 23.”
A dedikáció címzettje legitimista politikus volt, a második 
világháború idején aktív szerepet játszott az ide menekült 
lengyelek segítésében.
Rajzos, színes, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

30 000,-

321. BeczÁssy judit: 
A menekültek. Regény.
Bp., (1933.) Singer és Wolfner. 272p. Ignotus Pálnak dedi-
kált példány.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

2 000,-

322. douglAs, lord Alfred: 
Oscar Wilde and myself
London, 1914. John Long. 320p.+14t.
A becenevén, „Bosie”-ként emlegetett szerző Oscar Wilde 
nagy szerelme, egyben talán túlzás nélkül állítható, hogy az 
író sorsának alakulására a legnagyobb hatást gyakorló sze-
mély volt. 1895-ben kezdődött viharos viszonyuk. Douglas 
apjának feljelentése nyomán került Wilde két évre a readin-
gi fegyházba. Kötetünk értékét növeli, hogy az első levélen 
a szerző egészoldalas ajánlása áll, amely barátjának, Tho-
mas William Hodgson Crosland költő-újságírónak szól.
Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben. A gerinc tete-
jén kis javítással.
With an extensive dedication by the author to his friend, Thomas 
William Hodgson Crosland. Original cloth with minor, restored defect 
on spine.

150 000,-

319., 320., 322. tétel
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323.	erdős	renée:	
Az indiai vendég
(Bp., 1931.) Révai. (4)+200+(4)p. A címlapon dedikációval:
„Hohenlohe hercegné őkegyelmességének szerető ajánlás-
sal és bús Istenhozzáddal Erdős Renée Rákoshegy 1939 
Feb ruar 27”.
Enyhén kopott, kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Slightly worn, original cloth.

3 000,-

324.	FeHér	dezső:	
„Ha hív az acélhegyű ördög...” Ady Endre ujságírói és pub-
licisztikai írásai. 1900-1904. Összeállította és kortörténeti 
ismertetésekkel bevezette --.
(Nagyvárad-Oradea, 1927. Szent László-ny.) 255p.
A címlapon ajánló sorokkal: „Hegedűs Nándornak, Ady 
Endre hívatott utódjának, a »Nagyváradi Napló« műhelyé-
ben igaz becsüléssel Fehér Dezső Nagyvárad 1927 Decz. 12.”
Ragasztócsíkokkal megerősített, enyhén foltos, kiadói pa-
pírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Slightly stained, original paper. Uncut.

3 000,-

325. foster, williAm z.: 
Outline political history of the Americas
New York, (1951.) International Publishers. 668p.
A szerző az USA kommunista pártjának vezetője volt. Az 
előzéklapon Rákosi Mátyásnak szóló ajánló sorokkal: „To 
Matthias Rakosi. In appreciation of your long and devo-
ted service to labor and the people. Cordially yours W Z 
Foster”.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed copy to Mátyás Rákosi, Leader of the Party of the Hungarian 
Communists. Original cloth with dust jacket.

30 000,-

326. gÁrdonyi józsef: 
Az élő Gárdonyi. I-II. kötet.
Bp., (1934.) Dante. 1t.+309+(3)p.; 319+(1)p. Az első kötet 
címlapján ajánló sorokkal:
„Kovács Béla barátomnak kedves hadifogolytársamnak, 
emlékezéssel a muszka cár fehér birodalmára és fekete ke-
nyerére Bpest, 36 apr. 23 Gárdonyi József dr.”
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth.

4 000,-

327. hÁy gyulA: 
Öt színdarab
(Bp.), 1954. Szépirodalmi. 350+(1)p.
A címlapon ajánló sorokkal: „Nagy Imre elvtársnak őszinte 
szeretettel és nagyrabecsüléssel Háy Gyula”.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

40 000,-

328. honti ferenc: 
Jelentés --nek, a Független Kisgazdapárt megbizottjának, 
1943 szeptember és 1946 november között Svájcban és Fran-
ciaországban folytatott tevékenységéről
Genf, 1946. ny.n. (6)+154p.
Özvegy Bajcsy-Zsilinszky Endrénének dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

10 000,-

329. jónÁs kÁrol: 
Tarka könyv. Visszapillantás, aforizmák.
Bp., 1930. (Bíró Mikós ny.) 1t.+127p. Dr. Trócsányi Zol-
tánnak dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

1 000,-

325., 326., 327., 328. tétel
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330. juhÁsz gyulA: 
Testamentom
Szeged, 1925. Délmagyarország Hirlap- és Ny. 110+(4)p. 
Első kiadás.
A címlapot követő levélen ajánló sorokkal: „Pálffyné Gulá-
csy Irénnek, édes, kedves testvéremnek az örök művészet-
ben, igaz szivvel Szeged, 1925. június Juhász Gyula”.
Javított, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, original paper.

150 000,-

331. krúdy gyulA: 
A vörös postakocsi
Bp., 1913. Singer és Wolfner. 238+(1)p. Első kiadás.
A címlapon ajánlással: „Adorján Andornak őszinte nagy-
rabecsüléssel és szeretettel Krúdy Gyula Bp. julius”. A de-
dikáció címzettje író-műfordító, újságíró volt.
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth.

150 000,-

332. mÁndy iVÁn: 
Francia kulcs. Regény.
Bp., (1948.) Uj Idők. 144p. Első kiadás.
A címlapon ajánló sorokkal: „Örkény Istvánnak barátság-
gal 1948 márc. 1. Mándy Iván”.
Javított gerincű, kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth. Spine restored.

40 000,-

333. mÁrAi sÁndor: 
A kassai polgárok. Dráma három felvonásban, hat képben.
(Bp., 1942.) Révai. 250+(1)p. Első kiadás.
Kassa egyik leghíresebb szülöttje a húsz éves csehszlovák 
megszállás alól felszabadult város polgármesterének szóló 
ajánló soraival: „Dr. Pohl Sándornak Kassa Főbírájának 
tisztelete jeléül: Márai Sándor. 1943. január”.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

250 000,-

334., 333., 335. tétel

330., 331., 332., 338. tétel
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334. mÁrAi sÁndor: 
Mágia
(Bp., 1941.) Révai. 430p. Első kiadás. Kassák Lajosnak de-
dikált példány.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Worn, original cloth.

150 000,-

335. mÁrAi sÁndor: 
Mágia
(Bp., 1941.) Révai. 430p. Első kiadás. Hegedűs Gyula újság-
írónak dedikált példány.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Worn, original cloth.

80 000,-

336. nAdÁnyi zoltÁn: 
Kerekerdő
Nagyvárad, 1917. Szigligeti Társaság. 83+(4)p. Első kiadás. 
Várnai Zseninek dedikált példány.
Mikes Ödön által rajzolt, kiadói papírborítóban. Körülvá-
gatlan példány.
Inscribed by the author. Illustrated, original paper. Uncut.

20 000,-

337. pilinszky jÁnos: 
Trapéz és korlát. Versek.
(Bp., 1946.) Ezüstkor (Stephaneum ny.) 39p. Első kiadás. 
Sós Júlia író-pedagógusnak dedikált példány. A szerző pá-
ratlanul ritka, első verseskötete. A háború utáni mostoha 
körülmények közepette a költő nagynénje és volt iskolatár-
sai segítségével jelenhetett meg, mindössze 200 példányban.
Javított, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, original paper.

150 000,-

338. rAdnóti miklós (ford.): 
Jean de La Fontaine. Válogatott mesék. Fables choisies. 
-- fordítása.

Bp., (1943.) Franklin-Társulat. 71+(1)p. (Kétnyelvű remek-
művek. III.) Kolozsvári Grandpierre Emilnek dedikált pél-
dány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the translator. Original hardpaper with dust jacket.

200 000,-

339. riedl frigyes: 
A magyar irodalom főirányai
Bp., 1896. Franklin-Társulat. 137+(2)p. (Könyvárusi forga-
lomba nem kerülő különlenyomat az Olcsó könyvtárból.)
Benczúr Gyulánénak szóló ajánló sorokkal.
Kiadói bőrkötésben. Az eredeti borító bekötve. Körülvá-
gatlan példány.
Inscribed by the author. Original leather. Original cover bound inside. 
Uncut.

5 000,-

340.	sőregi	János,	dr.:	
Dr. Ecsedi István (1885-1936)
Debrecen, 1937. Városi ny. 55+(1)p. Szövegközti fényké-
pekkel és rajzokkal. (A Déri Múzeum néprajzi osztályának 
ismeretterjesztő közleményei. 7. füzet.)
Az első borító belső oldalán ajánlással: „Dr. Panka Károly 
igen tisztelt Bátyámnak őszinte tisztelettel Sőregi János 939 
IV. 4.”
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

4 000,-

341. szABó t. AttilA: 
A nyelvművelés időszerű kérdései. Gyakorlati nyelvőrkala-
uz. Összeállította: --.
Cluj-Kolozsvár, 1938. Gloria ny. (2)+28p. Dr. Tulogdy Já-
nos földrajztudósnak dedikált példány. (Népművelési füze-
tek. 5.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

336., 337., 339., 340. tétel
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342.	szép	ernő:	
Elalvó hattyu. -- válogatott versei.
(Bp., 1924.) Amicus. 103p. Révész Bélának dedikált pél-
dány.
Javított, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, original paper.

10 000,-

343. török imre: 
365 rövid ima, szentige és ének (családi istentiszteletek) az 
1935 év mindenik napjára
Kisujszállás (Bp.), 1934. (Sylvester ny.) 192p. Ravasz László 
református püspöknek dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

344. zelk zoltÁn: 
Gyermekbánat
(Bp., 1947.) Hungária. 32p. Első kiadás. Lázár Györgynek 
dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

aA
345. mAderspAch Viktor: 
A románok nyomában
Bp., (1940.) Stádium. 270p.+1 mell. (kihajt.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

4 000,-

Magyar avantgarde

346. kAssÁk lAjos: 
-- 35 verse. Schubert Ernő, Kassák és Dor rajzaival.
(Bp.), 1931. (Munka.) (44)p.+5t. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Restaurált, kiadói papírborítóban, az elülső borítón Szélpál 
Árpád Kassákot ábrázoló fotójával.
Inscribed by the author. Restored, original paper designed by Árpád 
Szélpál.

30 000,-

347. kAssÁk lAjos: 
Máglyák énekelnek. 1919-1920.
(Bécs, 1920.) Bécsi Magyar Kiadó. 119p. Első kiadás.
Bortnyik Sándor által tervezett, javított, kiadói papírbo-
rítóban.
Restored, original paper designed by Sándor Bortnyik.

20 000,-

348. kAssÁk lAjos: 
Tragédiás figurák. -- regénye.
(Bp.), 1919. Ma. 111p. Első kiadás. Lapszámozáson belül 
Bortnyik Sándor Kassákot ábrázoló linómetszetével. Első 
kiadás.
Bortnyik Sándor által tervezett, javított gerincű, kiadói pa-
pírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper designed by Sándor Bortnyik. Uncut. Spine restored.

30 000,-

349.	kut.	művészeti	FoLyóirat.	i.	évF.	6.	szám.	
Bp., 1926. (Általános Ny.) 16p.
A Rózsa Miklós által szerkesztett lap összesen két évfolyamot 
ért meg. Szerzői között találjuk Molnár Farkast és Rippl-Ró-
nai Józsefet is.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

Lakatos: 1386.
5 000,-

350.	a	tett.	 irodaLmi,	képzőművészeti	 és	tár-
sAdAlmi folyóirAt. szerkeszti kAssÁk lAjos. ii. 
éVf. 14. 
(Bp., 1916. Krausz J. és Társa ny.) 225-248p.
Az első magyar avantgarde folyóirat, összesen 17 számot 
ért meg. Ihletője a német aktivizmus orgánuma, a Die 
Aktion volt. 1915. november 1-jén indult, a második da-
rabját az ügyészség vallás- és egyházellenesség miatt el-
kobozta. A 15 rendes számot még két különszám követ-
te. Ez utóbbiak közül az elsőt háborúellenes írásai miatt  

346., 347. tétel



Központi Antikvárium • 61

a hadviselés érdekeinek veszélyeztetése címén elkobozták, 
majd – nem sokkal később – be is tiltották a lapot.
Restaurált, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

Lakatos: 3922.
40 000,-

351.	a	tett.	 irodaLmi,	képzőművészeti	 és	tár-
sAdAlmi folyóirAt. szerkeszti kAssÁk lAjos. ii. 
éVf. 15. 
(Bp., 1916. Krausz J. és Társa ny.) 249-276p.+6t.
Restaurált, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

Lakatos: 3922.
40 000,-

352. Veér imre: 
Lygeia. Az athenaei dekadencia története.
Bp., 1917. Aczél Testvérek. 159p.
A borító Bortnyik Sándor egyik legkorábbi, páratlanul rit-
ka munkája.
Restaurált, részben pótolt, színes, rajzos, kiadói papírborí-
tóban. Körülvágatlan példány.
Restored, original paper designed by Sándor Bortnyik (spine and back 
cover replaced). Uncut.

80 000,-

aA
353. A mAgyAr hirlAp AlBumA. 1900. 
(Bp., 1900. Pallas Rt. ny.) 144p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

3 000,-

354. mAgyArhon kirÁlyAinAk nemzetségfÁjA hi-
teLes	 kutFők	 szerint	 összeáLLitva.	 geneaLogie	
der könige ungArns... 
Wien, 1861. J. Dirnböck. 2 kihajt. t. (méretük: 665 x 530 
mm.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

20 000,-

355. mÁrAi sÁndor: 
A zendülők. Regény.
(Bp., 1930.) Pantheon. 348+(3)p. Első kiadás.
Berény Róbert által tervezett, kiadói papírborítóban. Kö-
rülvágatlan példány. A gerincen kis sérülésekkel. A levele-
ken halvány nedvességfolttal.
Original paper designed by Róbert Berény. Uncut. Spine slightly 
damaged. Leaves slightly stained.

3 000,-

356. mÁrAi sÁndor: 
Idegen emberek. Regény. Első kötet.
(Bp., 1930.) Pantheon. 199+(1)p. Aláírt példány.
A mű két kötetben teljes.
Kopott, kiadói vászonkötésben.
Signed by the author. Worn, original cloth.

40 000,-

357. mÁrAi sÁndor: 
Verses könyv
(Bp., 1945.) Révai. 83p. Első kiadás. Dedikált példány.
A kötet az 1945-ös könyvnapra jelent meg.
Kiadói papírkötésben, sérült, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with damaged dust jacket.

40 000,-

348., 350., 352., 357. tétel
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358. (mello Breyner, teresA de): 
Idéa de hum elogio historico de Maria Theresia archi-
duqueza de Austria... Escrita em Francez por M. M.****
Lisboa, 1781. Francisco Luiz Ameno. 34p.
A Mária Terézia halálára készült méltatást feltehetően Ma-
rie-Caroline Murray írta francia nyelven (Brüsszel, 1781), 
majd az anyai ágon osztrák származású, írónőként is ismert 
portugál udvarhölgy ültette át anyanyelvére.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

20 000,-

Metszet, látkép

359. stephAnus BAthori könig in pohlen 
Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király rézmetsze-
tes mellképe, stilizált, drapériával övezett keretben, alatta 
párnán elhelyezett uralkodói jelvényekkel. A szöveg alatt 
94-es számmal. Az ábrázolás első alkalommal Franz Chris-
toph Khevenhüller „Conterfet Kupfferstich... deren jeni-
gen regierenden grossen Herren, so von Keyser Ferdinand 
deß Anderen Geburt…” (Lipcse, 1721-1722) című munkája 
I. kötetének 166-167. lapja közé kötve jelent meg. A szak-
irodalom feltételezése szerint e lapot Johann Christoph Sy-
sang készítette. A kiadványban a kereteket és a négyszög-
letes képeket külön lemezről nyomtatták. Az előbbiekből 
többfélét is használtak, de egy-egy darab többször is szere-
pel. Némely példányban a 94-es szám még nem látható a 
Báthorit ábrázoló lapon. A lengyel nemzeti könyvtár digi-
talizált dokumentumokat tartalmazó adatbázisának tanú-
sága szerint a metszetet később önállóan, a keret nélkül is 
felhasználták (vö. Apponyi: 2815.; Widacka: Katalóg port-
retów osobistości polskich... 5231).
Mérete: 282 x 169 (323 x 198) mm. Paszpartuban.
István Báthori, Prince of Transylvania, King of Poland. Copper engraving.

30 000,-

360. Bersuder lAjos kApitÁny és temesVÁr sz. 
kir.	városa	őFeLsége	őrHadának	parancsnoka.	
ősszes	tagJai	áLtaL	őszinte	tiszteLetteL	aJánLva.	
Színezett kőnyomat. Az álló alakos képet Schäffer Adal-
bert festette. A litográfiát August Prinzhofer készítette, 
a színezés Strohmayer Antal munkája. A nyomtatást Jo-
hann Rauh bécsi műhelye végezte. Mivel a festő az 1840-es 
évek derekán rövid ideig Temesváron élt, a kép feltehetően 
ekkortájt születhetett. Az ábrázolt személy az azonos nevet 
viselő festő-műgyűjtő apja lehetett.
Mérete: 265 x 225 (425 x 330) mm. Keretezve.
Lajos Bersuder, Commander of Temesvár. Coloured lithography. Framed.

20 000,-

361. (hABsBurg) istVÁn nÁdor, kirÁlyi helytAr-
tó mellképe. 
Színezett kőnyomat. Pelikán Károly rajza nyomán Stadler 
munkáját a bécsi Johann Rauh nyomtatta. Paterno kiadá-
sában jelent meg az 1840-es években.
Mérete: 620 x 470 mm. Paszpartuban.
(Habsburg) Stephan, Palatine of Hungary. Coloured lithography.

80 000,-

362. kossuth président du comité de défense 
de hongrie. 
A volt kormányzó állóalakos képe. Kőnyomat. Kurikowski 
munkája nyomán Jacott készítette, a nyomtatást a párizsi 
Cattier végezte. A kiadó a Goupil, Vibert & Companie 
volt. A beállítás hasonlít August Prinzhofer híres képéhez: 
Kossuth díszmagyarban látható, bal kezét egy asztalon fek-
vő térképen nyugtatja. A lap az 1850-es évek első felében 
láthatott napvilágot.
Mérete: 370 x 295 mm. Paszpartuban.
Lajos Kossuth, former Governor of Hungary. Lithography.

40 000,-

359., 361., 362., 363. tétel
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363. kérelem A BAlAton-füredi szeretethÁz ér-
dekéBen. 
Bp., 1873. magyar kir. egyetemi könyvnyomda. (2)p.
A lap különlegességét az első oldal majdnem felét betöltő, 
fametszetes látkép adja, amely a balatonfüredi „Szeretethá-
zat” és a tervezett új épületek együttesét ábrázolja (mérete: 
157 x 258 mm). Készítője Morelli Gusztáv.
A plakát a balatonfüredi szeretetház bővítésére kér adomá-
nyokat. Aláírói: Molnár Aladár és Écsy László, az igazga-
tótanács elnökei. Kelt: Bp., 1873. II. 6. 
Molnár az Eötvös-féle közoktatásügyi minisztérium osztály-
tanácsosa volt. Saját kezdeményezéseként 1870-ben alapí-
tott, új szemléletű árvaháza egy évvel később költözött Szé-
chényi Ferenc egykori arácsi kastélyába, amely ma is áll. A 
svájci mintára létrehozott – ilyen formában az országban az 
első – intézményben árva és szegény sorsú fiúkat neveltek 
és képeztek mezőgazdasági ismeretekre. Molnár felhívása 
szerint a korábbi évek tapasztalatai alapján szeretné a sze-
retetházat az országban szükségképpen felállítandó hasonló 
intézetek számára alkalmas mintává fejleszteni. 
Request for donation to expand the charity school in Balatonfüred.

160 000,-

364. nuoVo, e Vero disegno dell’ Assedio del-
lA grAn cittA’, e fortezzA di BudA AssediAtA 
dAll’ Armi cesAree li 15. giugno 1686. dedicA-
to dA seBAstiAno BiAnchi. Al’ merito… del… 
cristoforo Bellino… e VicArio forAneo… 
Rézmetszet. Buda 1686-os visszavételének ismeretlen ábrá-
zolása észak-keleti irányból. A látkép felirata szerint a június 

15-i állapotot örökíti meg, feltüntetve az ostromló csapatok 
elhelyezkedését. A bal alsó sarokban, külön keretben a ké-
pen látható betűkhöz tartozó magyarázat helyezkedik el. A 
mellette olvasható felirat szerint a metszet Bécsben és Milá-
nóban jelent meg feltehetően önálló lapként.
Sebastiano Bianchi nevéhez több, az ostromot ábrázoló 
metszet kötődik, amelyek G. A. Panceri „Continuatione de 
successi nell’Ungheria” (Milánó, 1687) című kiadványában 
jelentek meg, azonban darabunk ezek egyikével sem azono-
sítható. Feltehetően még a szeptember 2-án lezárult ostrom 
idején készülhetett, ugyanis a visszafoglalás időpontját kéz-
zel írták be a címmezőbe.
Mérete: 225 x 340 mm. Két szélén a keretig körülvágva. 
Paszpartuban.
View of Buda. Copper engraving.

Rózsa: 0
450 000,-

365. ofen und pesth. 
Buda és Pest déli részének madártávlati képe. Színes kő-
nyomat. A német Adolf Eltzner rajza nyomán F. Sala 
berlini műhelyében készült 1860 körül. A kép előterében 
a Lánchíd látható, a Dunán gőzösökkel és uszályokkal. 
Jobbra az Alagút, fölötte a vár karmelita kolostor és palo-
ta közötti része, balra Pestnek nagyjából a régi városfallal 
övezett területe vehető ki tisztán. A lapnak egy kisebb mé-
retű, acélmetszetű változata is megjelent ebben az időben a 
lipcsei Payne kiadásában. Rendkívül ritka.
Mérete: 295 x 385 (360 x 420) mm. Keretezve.
View of Buda and Pest. Coloured lithography. Framed.

300 000,-

364., 365. tétel



64 • Központi Antikvárium

366. pesth. circus gymnAsticus des herrn jo-
seph gAutier im zöhlsischen hAuse... heute 
sonntAg den 13-ten April 1828... 
Korai, hazai, fametszetes, szedett szöveggel ellátott cirkuszi 
plakát. A hirdetmény szerint Joseph Gautier társasága kö-
téltáncos, műlovagló és trambulin számokat mutat be 1828. 
IV. 13-án Pesten. A különleges darab címe alatti fametsze-
tes ábrán cirkuszi jelenet látható: egy – minden bizonnyal 
a kép jobb szélén lévő trambulinról elrugaszkodott – akro-
bata átszaltózik a felsorakozott katonák fölött, a puskájuk-
ból kiáramló lőporfüstön keresztül, míg a túlsó szélen társa 
jellegzetes mozdulattal hívja fel a produkcióra a közönség 
figyelmét. A neves, francia eredetű cirkuszi családból szár-
mazó Joseph Gautier apja halála után, 1822-ben vette át 
az Európa-szerte, így Magyarországon is utazó társulatot. 
Erősen kötődött az országhoz, több gyermeke itt született, 
maga is itt halt meg Budán. Az első adat a társaság hazai 
működéséről az 1822-es pozsonyi fellépésükről tudósító új-
sághír. Több plakát is ismert magyarországi szereplésükről, 
azonban ezek mindegyike későbbi darabunknál. Az OSzK 
plakáttára őriz ugyan egy, a Gautier-család 1818-as előadá-
sáról szóló hirdetményt, azonban kétséges, hogy ez esetben 
valóban hazai produkcióról volt-e szó.
Mérete: 228 x 358 mm. A jobb szélen a szöveget is érintően  
körülvágva, a lapszélek kiöntve. Paszpartuban. 
Circus scene. Woodcut. Cropped.

20 000,-

367. A csepelnél 1603. ix. 28-Án lezAjlott csA-
tA ÁBrÁzolÁsA. 
Rézmetszet. Feltehetően Frankfurtban jelent meg, a kiadás-
ra vonatkozó bármely adat nélkül.
Több sikertelen próbálkozás után 1603 szeptemberében a 
keresztény seregek Russwurm tábornagy vezetésével ismét 
elindultak Buda visszafoglalására, illetve ennek első lépé se-

ként a magyar kézen lévő Pest megerősítésére. Tervüket a 
Lala Mohamed irányításával, délről közeledő török haderő 
igyekezett megakadályozni.
A tábornagy több tábort és sáncot alakított ki Pest kö-
rül, többek között a lapon is ábrázolt egykori csepeli kirá-
lyi kastély romjait is megerősítette. A törökök pedig hídfőt 
igyekeztek kiépíteni a Csepel-sziget felső részén. Ezt semmi-
sítették meg sikeresen az ütközet során a keresztény sere-
gek, győzelmet aratva a szigetre helyezett török csapatok fe-
lett, jelentős veszteséget okozva ezzel a szultáni haderőnek.
A lap Csepelen kívül feltünteti a később teljesen meg-
szűnt Szentdienes települést, valamint az Adonyi-szigeten 
(„Adon Insul.”) Rác kevét, továbbá ábrázolja a csataleírá-
sokban szereplő hidakat, szőlődombokat, látványos és 
mozgalmas képekkel mutatja be az összecsapást, a menekü-
lő és folyóba vesző törököket.
A – még minden bizonnyal a nyomtatás elött összeragasz-
tott – két lapon elhelyezkedő metszet készítője, megjelené-
sének helye és ideje nem ismert. A rajta olvasható számok 
arra utalnak, hogy egy kiadvány számára készülhetett, ahol 
magyarázatokat is fűztek hozzá. Rózsa Adonyi csata néven 
ismerteti W. P. Zimmermann 1607-ben Augsburgban meg-
jelent, igen hasonló, de ezzel mégsem azonos ábrázolását.
Mérete: 225 x 285 (300 x 355) mm.
View of the battle of Csepel. Copper engraving.

100 000,-

368. gyulA. 
Gyula 1566-os ostromának rézmetszetű, felülnézeti képe. 
Matthias Zündt lapja Nürnbergben jelent meg, még az ese-
mény évében. A bal alsó sarokban külön keretben rövid 
német nyelvű leírás olvasható.
Mérete: 225 x 325 mm. Keretezve.
Siege of Gyula. Copper engraving. Framed.

30 000,-

367., 369. tétel
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369.	miskoLc	város	Fametszetű	Látképe	a	HeLyi	
csizmAdiA céh mesterleVelén. 
A látkép alatti szöveg piros betűkkel nyomtatva, díszes 
iniciáléval. Az okirat Rákóczki János nevére szól. A teljes 
nyomtatvány díszes, zöld keretben. A lapot egy vándor-
könyv tartalmazza (Miskolc, 1866. Rácz Ádám ny., kopot-
tas félvászon-kötésben).
Mérete: 130 x 435 (390 x 520) mm.
View of Miskolc. Woodcut.

100 000,-

370. nógrÁd VÁrÁnAk és VÁrosÁnAk lÁtképe. 
Rézmetszet. Cím nélkül jelent meg, Gualdo Priorato „His-
toria di Leopoldo Cesare...” című munkája II. kötetének 
259. lapjaként (Bécs, 1670). A kép alatt olasz nyelvű jelma-
gyarázattal.
Mérete: 280 x 375 mm. Keretezve.
View of Nógrád. Copper engraving. Framed.

40 000,-

371. deutliche Vorstellung... leopold ignAti-
us ertzherzog zu österreich, etc. den 16. iuny 
im jAhr 1655. zu pressBurg zum könig in hun-
gArn einmutig erwehlet und... gekrönet wor-
den. 
Kétosztatú rézmetszet. A felső képen I. Lipót magyar király-
lyá koronázásának jelenete, az alsón Pozsony várának és vá-
rosának látképe látható a Duna túloldaláról felvéve. Meg-
jelent Matthäus Merian „Theatrum Europaeum...” című 
művének VII. kötetében (Frankfurt am Main, 1635-1718).
Mérete: 250 x 265 mm. Keretezve.
View of Pozsony. Framed.

Nebehay – Wagner: 404.
30 000,-

372. zygeth. 
Szigetvár 1566-os ostromának rézmetszetű, felülnézeti képe. 
Matthias Zündt lapja Nürnbergben jelent meg, még az ese-
mény évében. A bal alsó sarokban külön keretben rövid 
német nyelvű leírás olvasható.
Mérete: 220 x 325 mm. Keretezve.
Siege of Szigetvár. Copper engraving. Framed.

Cennerné: A 78.
30 000,-

aA
373. mikszÁth gyulA: 
Diósjenő és környékének földrajzi viszonyai
Győr, 1937. Széchenyi ny. 75+(5)p.+24t. Dedikált pél-
dány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

374. mikszÁth, (kÁlmÁn) kolomAn: 
Der kleine Kirchenfürst. Historische Erzählung von --.
(Bp., 1909. Pénzintézetek Műintézete Rt.) 64+(4)p. (Mozgó 
könyvtár. XXIII.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

375. molnÁr gÁBor: 
A dzsungel doktora (Vital Brazil élete)
Bp., 1967. Gondolat. 359+(1)p.+5t. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

368., 372. tétel
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376. (nAgy kÁroly): 
Daguerréotyp
Pozsony, 1841. Schmid Antal ny. 277 [recte 284]+(3)p.
A szatirikus közéleti írások szerzője Kossuth politikai köré-
hez tartozott.
Kopottas, későbbi félvászon-kötésben. A címlapon érvény-
telen bélyegzőkkel.
Worn, later half cloth.

Szüry: 3349.
8 000,-

377. nAgy lÁszló: 
Deres majális. Versek 1944-1956.
Bp., 1957. Magvető. 367+(1)p. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

10 000,-

378. nAgy lÁszló: 
Versek és versfordítások. I-IV. kötet.
Bp., (1975.) Magvető. 585+(3)p.; 622+(2)p.; 407+(1)p.; 
398+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

20 000,-

379. nAgy szeder istVÁn: 
Kiskun-Halas Város egyházainak, iskoláinak és közműve-
lődésének története
Kiskun-Halas, 1936. Kiskun-Halas Helyi Értesitője. 142+ 
+(1)p. (Kiskun-Halas Város Története Oklevéltárral. III.)
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

3 000,-

380. nApoleon csÁszÁr’ élete. töBB történet- 
írók szerint mAgyArÁzÁk illés [endre] és szekré-
nyesy [endre]. i-V. füzet [egyBekötVe]. 
Pesten, 1834. Trattner és Károlyi. 104+104+126+95+ 
+128p.
Kopott aranyozású, korabeli vászonkötésben. A gerincen 
apró sérülésekkel.
Worn, contemporary cloth. Spine slightly damaged.

20 000,-

Nemzetiségi kérdés

381. BonkÁló sÁndor: 
A rutének (ruszinok)
(Bp., 1940.) Franklin-Társulat. 184p. (Magyarságismeret. I.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

4 000,-

382. nemes VÁrAdi imre: 
Mérlegen. A magyarországi nemzetiségek rövid története.
(Garfield, 1969. Turán ny.) 381+(5)+72p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

3 000,-

383. seton-wAtson, r(oBert) w(illiAm): 
A history of the Roumanians from Roman times to the 
completion of unity by --
Cambridge, 1934. University Press. VIII+(3)+596p.+XVIt.
Kiadói vászonkötésben. Színes ceruzás aláhúzásokkal.
Original cloth.

10 000,-

377., 378., 380., 383. tétel
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Nyelvészet

384. horger AntAl: 
A magyar nyelvjárások
Bp., 1934. Kókai Lajos. 172+(3)p.+1 kihajt. térk. Dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

10 000,-

385. kerestély ignÁtz: 
A’ magyar bötük
(Csíksomlyó), 1803. (Ferences ny.) (4)p.
A rendkívül érdekes munka szerzője csíkszentmihályi plé-
bános volt. A tanítók számára összeállított füzetkében be-
mutatja az általa kidolgozott ábécét, amelynek lényege, 
hogy minden egyes hangra csupán egyetlen jelet használ. 
Érdekesség, hogy a zárt „e” hangot külön jelöli. A szerző 
véleménye szerint e módszerrel könnyebbé válik az olva-
sás elsajátítása. Írásrendszerét az ábécé hasznosságát ma-
gyarázó – mai szemmel furcsának ható – szövegben be is 
mutatja.
Kerestély előszeretettel foglalkozott grammatikai kérdések-
kel, nevéhez fűződik a Hadi Történetek című újság által 
magyar nyelvtankönyv kidolgozására 1789-ben kiírt pályá-
zatra beadott öt munka egyike is. Ezek anyagának felhasz-
nálásával készült el 1795-ben a nyelvújítással szembefordu-
ló, nevezetes Debreceni grammatika. Bár tipográfiája alap-
ján a kiadvány a csíki ferences nyomdában került ki a sajtó 
alól, a csíki nyomtatványokat összegyűjtő bibliográfiában 
és a nemzeti könyvtár katalógusaiban sem szerepel.
A gerincén papírcsíkkal.
Unbound.

3 000,-

386. nAgy lÁszló, peretsenyi: 
Mester szavak, a’ mellyek a’ magyar etsetezés, vagy estely, 
a’ stylistikában elő fordulnak. Öszveszerkesztette --.
Aradon, 1822. Micheck Antal ny. 73+(7)p.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

25 000,-

387. (Verseghy ferenc): 
Lexicon Terminorum Technicorum az az Tudományos Mes-
ter szókönyv. Próba képen készítették Némelly Magyarnyelv-
szeretők.
Budánn, 1826. Királyi Magyar Universitás. XXIV+520p.
Kopottas, aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Worn, contemporary half leather. Spine richly gilt.

25 000,-

aA
388. officium rAkocziAnum, siVe VAriA pietAtis 
exercitiA cultui diVino, mAgnAe mAtris mA-
riAe, sAnctorumQue pAtronorum honori deBitA. 
editio noVissimA... 
Viennae, 1792. Typis Joan. Thom. Nob. de Trattnern. 
1t.+(24)+462+(5)p. Lapszámozáson belül nyolc egészolda-
las rézmetszettel.
Az egyik legnépszerűbb magyarországi katolikus imádsá-
goskönyv, mintegy száz kiadást ért meg. A hagyomány sze-
rint I. Rákóczi Ferenc számára készült.
Díszesen aranyozott, korabeli bőrkötésben. Aranymetszés-
sel díszítve.
Richly gilt, contemporary leather. Inner edges gilt.

Knapp: 79.
20 000,-

384., 386., 387., 388. tétel
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Oklevelek

389. (hABsBurg) i. ferdinÁnd mAgyAr kirÁly 
(1527-1564)	 saJát	 kezű	 aLáírásávaL	 eLLátott	
Latin	nyeLvű	okLevéL.
Az uralkodó Sárkány Jánosnak és Ferencnek adományozza 
a Pozsony megyei Nagyszarva és Kisszarva birtokokat, to-
vábbá Nagylég, Előpatony és Csukárd részjószágokat.
Az oklevél becsét Oláh Miklós kancellár, későbbi esztergo-
mi érsek, a neves humanista történetíró aláírása is emeli. 
Papíroklevél. Papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Bécs, 1545. 
XII. 5.
Ferdinand I, King of Hungary. Autograph signed document in Latin.

400 000,-

390. (hABsBurg) i. rudolf mAgyAr kirÁly (1576-
1608)	 saJát	 kezű	 aLáírásávaL	 eLLátott,	 Latin	
nyeLvű	Leirat	istvánFFy	mikLós	kiráLyi	titkár	
szÁmÁrA. 
Közli, hogy több – közelebbről meg nem jelölt – fontos és 
nyomós ok mellett az uralkodó beteges állapota sem teszi 
lehetővé, hogy hosszabb útra vállalkozzon, így nem tud az 
1581. I. 6-ára, Pozsonyba összehívott országgyűlésen részt 
venni. Egyúttal jelzi, nemsokára tudatni fogja a címzettel, 
hogy a gyűlést mely időpontra halasztja el.
A király végül szeptemberben küldte ki meghívólevelét 
Prágából, amely november 11-ére hívta össze az országgyű-
lést, az uralkodó viszont csak a következő év januárjában 
érkezett meg Pozsonyba. Ismert, hogy Rudolf nem szívesen 
foglalkozott politikai ügyekkel, figyelmét inkább művésze-
ti és tudományos kérdések kötötték le. Utazni különösen 
nem szeretett, trónra kerülése után – a magyar rendek sür-
getése ellenére – csupán néhány alkalommal járt Magyar-
országon.
Ennek az iratnak átfogalmazott változatát küldte később 
szét Istvánffy a meghívottak számára. A történeti kutatás 

előtt eddig csupán ez utóbbi volt ismert (Országgyűlési em-
lékek 7, 29).
Istvánffy főképp történetírói munkássága miatt vált a kor 
kiemelkedő személyiségévé. Magyarország 1490-1613 közöt-
ti történelmét tárgyaló fő műve a mai napig a XVI. század 
történetének forrása. A XVII-XVIII. század legnépszerűbb 
hazai történelemkönyve, a főúri és nemesi könyvtárak nél-
külözhetetlen darabja volt. Jelentőségét mutatja, hogy Zrí-
nyi hadtudományi munkáinak és a Szigeti veszedelemnek is 
egyik legfontosabb kútfőjéül szolgált.
Papíroklevél, papírfelzetes viaszpecséttel, kívül címzéssel. 
Kelt: Prága, 1580. XII. 31. A felbontásnál keletkezett – a szö-
veget nem érintő – hiánnyal.
Rudolf I, King of Hungary. Autograph signed document in Latin.

100 000,-

391.	a	gyuLaFeHérvári	káptaLan	Latin	nyeLvű	
okleVele füzy istVÁn ügyéBen. 
Bessenyei Füzy István, néhai Füzy János és Balattffi Mag-
dolna fia tiltakozást és ellentmondást nyújtott be, mivel 
ifjúkori tapasztalatlansága miatt rokonával, désfalvi Nagy 
Ézsiással helytelen birtokosztást hajtott végre, ezért mosta-
ni hivatalos tiltakozásával érvényteleníti az ezzel kapcsolat-
ban kiadott fejedelmi rendelkezéseket, és megtiltja a kápta-
lannak az ügyben bármilyen irat kiadását. Az oklevelet a 
káptalan requisitorai (levélkeresői) adták ki.
Papíroklevél, a káptalan papírfelzetes viaszpecsétjével. Kelt: 
(Gyulafehérvár), 1633. VI. 23. A szöveg közepén jelentős 
hiánnyal.
Chapter of Gyulafehérvár. Document in Latin.

20 000,-

392. ApAfi mihÁly (1632-1690) erdélyi fejede-
Lem	kanceLLáriáJa	áLtaL	kiadott	Latin	nyeLvű	
okleVél. 
Tanúvallató parancs Béldi Judit, vargyasi Dániel Ferenc

389., 391. tétel
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özvegye és fia, István ügyében Fehér, Doboka, Kolozs, Kü-
küllő és Belső-Szolnok vármegyék rendjeinek.
Papíroklevél, papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Radnót, 1673. 
VI. 10. Az egyik hajtás mentén a szöveget is érintő hiánnyal.
Mihály Apafi, Prince of Transylvania. Document in Latin.

30 000,-

393. ziVeczky jÁnos A mAgyArorszÁgi szAlVAto-
riánus	 Ferences	 rendtartomány	 Főnöke	 Latin	
nyeLvű	LeveLe	a	körmöcbányai	rendHáz	részére.	
Ziveczky bejelenti, hogy visszatért a provincia élére, és így 
megbízottja felhatalmazása – az általa kiadott iratokkal 
együtt – érvényét veszti.
2 beírt oldal, kívül címzéssel. A rendtartomány papírfelze-
tes, mandula alakú viaszpecsétjével. Kelt: Szakolca, 1679. 
VII. 22.
János Ziveczky, Superior of the Salvatorian Province in Hungary. 
Autograph letter in Latin.

15 000,-

394. (hABsBurg) i. lipót (1641-1705) német-ró-
mai	császár	és	magyar	kiráLy	saJát	kezű	aLáírá-
sávaL	eLLátott,	Latin	nyeLvű	okLeveLe.	
Az uralkodó biztosítja trakostyáni Draskovich János ud-
varmestert, amennyiben megüresedik valamely rangjának 
és állapotának megfelelő hivatal, azonnal figyelembe fogja 
venni személyét. 
Papíroklevél, papírfelzetes viaszpecséttel. Az uralkodóé mel-
lett Gubasóczy János kancellár és Maholányi János alá-
írásával. Kelt: Bécs, 1685. II. 3. Kisebb folttal, a hajtások 
mentén kis mértékben a szöveget is érintő szakadásokkal, 
néhány betűnyi hiánnyal.
Leopold I, King of Hungary. Autograph signed document in Latin.

100 000,-

395. zrínyi miklós montecuccoli elleni, lAtin 
nyeLvű	röpiratának	xvii.	század	második	FeLé-
bőL	származó	kéziratos	másoLata.	
Zrínyi Miklós 1662-ben éles vitát folytatott Raimundo 
Mon tecuccoli császári hadvezérrel, annak 1661. évi, siker-
telenül vég ződött erdélyi hadjárata kapcsán. A rendek és a 
felső-magyarországi főurak elégedetlensége az 1662 tavaszán 
megnyílt pozsonyi országgyűlésen robbant ki. A hadvezér a 
nyár elején megjelent olasz nyelvű röpiratban (Risposta alla 
calunne...) igyekezett védelmezni magát a felháborodott ma-
gyarországi közvéleménnyel szemben, amelyben a magyaro-
kat hűtlenséggel és a katonai ismeretek hiányával vádolta.
Erre született a horvát-szlavón bán jelentős irodalmi érté-
keket is felmutató, latin nyelvű szónoklata. Mind Monte-
cuccoli szövegének latin fordítása, mind Zrínyi válasza kéz-
iratos formában és különböző propagandairatokba foglal-
va széles körben elterjedt volt a korban. Ennek ellenére 
eddig a röpiratnak csupán három másolata volt ismert, 
autográf kézirata nem maradt fent. Ez az eddig ismeretlen 
darab az íráskép és a papír vizsgálata alapján a XVII. szá-
zad folyamán keletkezett, korabeli másolatnak tekinthető. 
Jelentőségét növeli, hogy nem az eddig ismert lejegyzések 
alapján készült, írásképe, helyesírása, néhol sorrendje és 
kis mértékben tartalma is eltér azoktól. A szöveg csonkán 
maradt ránk, az utolsó három és fél bekezdés hiányzik. Az 
első lapon olvasható történelmi helyzetértékelés – amely az 
említett erdélyi hadjáratról és a fejedelemségben kialakult 
helyzetről számol be – a röpirat többi példányában nem ta-
lálható meg, így minden bizonnyal Zrínyi eredeti írásában 
sem volt meg, tehát darabunk másolójának kiegészítése (dr. 
Hausner Gábor szíves közlése és publikációi alapján).
6 beírt oldal.
Miklós Zrínyi, warlord. Pamphlet in Latin. Contemporary manuscript.

300 000,-

390., 394., 395. tétel
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396. ii. rÁkóczi ferenc (1676-1735) erdélyi fe-
JedeLem	 saJát	 kezű	 aLáírásávaL	 eLLátott,	 ma-
gyar	nyeLvű	LeveLe	ugocsa	vármegyének	a	Ha-
dAk élelmezése ügyéBen.
Utasítja a vármegyét, hogy kötelessége szerint gondoskod-
jon a hadak ellátásról, és a „szűkséges Menstrualis Imposi-
tio szerint valo elést” bocsássa Krucsai Márton megbízott 
rendelkezésére. 
Papíroklevél, papírfelzetes viaszpecséttel. A címzést és a pe-
csétet tartalmazó levelet az oklevélről levágták. A fejede-
lemé mellett Ráday Pál titkár aláírásával. Kelt: Nyírbátor, 
1705. X. 19.
Ferenc Rákóczi II, Prince of Transylvania. Autograph signed official 
letter in Hungarian. 

300 000,-

397. esterhÁzy ferenc (1683-1754) helytArtó-
sági	tanácsos,	későbbi	tárnokmester	saJát	kezű	
aLáírásávaL	eLLátott,	Latin	nyeLvű	LeveLe	ung	
VÁrmegye részére. 
A Helytartótanács az ország nagy részén dúló – és az okle-
vél szerint a kereskedők és a szövetáruk révén terjesztett – 
járvány nyomán utasítja a vármegyét annak közzétételére, 
hogy a fertőzött helyről származó posztó, gyapjú, szőrme 
stb. vásárlása esetében mindenki köteles óvatosan eljárni.
Papíroklevél. 1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: 
Pozsony, 1739. VIII. 4. Az iratot Brunszvik Antal titkár is 
kézjegyével látta el.
Ferenc Esterházy, Councillor of the Royal Council. Autograph signed 
document in Latin.

30 000,-

398. (hABsBurg) mÁriA teréziA (1717-1780) mA-
gyar	kiráLynő	saJát	kezű	aLáírásávaL	eLLátott,	
Latin	nyeLvű	LeveLe	ung	vármegye	részére.	
Jakubáth János kisráti lakos előadta, hogy Tahy József az éj 
leple alatt learattatta az ő törökbúzáját, és ezzel egyévi meg-

élhetésétől fosztotta meg. Az uralkodó intézkedik, hogy az 
ügyet vizsgálják ki, és ha jogos a panasz, az előterjesztő tel-
jes kártérítést kapjon.
1 beírt oldal, a második levélen címzéssel. Papírfelzetes vi-
aszpecséttel. Mária Terézia mellett Esterházy Ferenc kan-
cellár és Jablánczy József is ellátta aláírásával. Kelt: Bécs, 
1777. X. 10.
Maria Theresia, Queen of Hungary. Autograph signed document in Latin.

80 000,-

399.	esterHázy	 Ferenc	 (1715-1785)	 FőkanceL-
Lár	saJát	kezű	aLáírásávaL	eLLátott,	Latin	nyeL-
vű	LeveLe	körmöcbánya	városa	részére.	
Schultcz Ferenc nyugalmazott kamarás valamely számadá-
sával kapcsolatos peres ügyben kér adatokat a várostól.
1 beírt oldal, a másik levélen címzéssel. Papírfelzetes viasz-
pecséttel. Kelt: Bécs, 1783. III. 8. Az iratot Ürményi József 
és Jablánczy József is kézjegyével látta el.
Ferenc Esterházy, Lord Chancellor. Autograph signed document in Latin.

20 000,-

400. (hABsBurg) i. ferenc (1768-1835) mAgyAr ki-
rÁly erdélyi kAncellÁriÁjA ÁltAl kiAdott, lAtin 
nyeLvű	okLevéL.	
Széki Teleki János, Teleki József és Mikes Mária fia, illetve 
Teleki János és Perényi Julianna unokája, mivel törvényes 
időkorát betöltötte, azaz 18. évébe lépett, retractatio-t (visz-
szavonást) jelent be mindazon – magára nézve hátránnyal 
járó – korábbi ügyével kapcsolatban, amelyet akár ő, akár 
szülei, rokonai korábban tettek.
Papíroklevél, az irat két lapja közé nyomott viaszpecséttel. 
Halmágyi István, az erdélyi gubernium titkára aláírásával. 
Kelt: Kolozsvár, 1810. IV. 3. A lap alsó részén és a pecséten 
néhány apróbb szúrágás-nyommal, utóbbi környéke eny-
hén megbarnult.
Franz I, King of Hungary. Document in Latin.

15 000,-

396., 397., 398., 399. tétel
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401. (hABsBurg) i. ferenc (1768-1835) mAgyAr 
kirÁly erdélyi kAncellÁriÁjA ÁltAl kiAdott, lA-
tin	nyeLvű	okLevéL.	
Szathmári Gábor kolozsvári királyi adószedő plenipotenta-
riusának (ügyeiben eljáró teljes jogú meghatalmazottjának) 
vallja Kadátsi Dánielt, a Mecséry-gyalogezred hadnagyát.
Papíroklevél, az irat két lapja közé nyomott viaszpecséttel. 
Bartha István, az erdélyi gubernium titkára aláírásával. 
Kelt: Kolozsvár, 1830. VI. 16.
Franz I, King of Hungary. Document in Latin.

15 000,-

aA
402. Az olAsz-ABesszin konfliktus. A népszöVet-
séghez Benyujtott olAsz memorAndum kiVonAtA. 
(Roma), 1935. (Societé Editrice di „Novissima”.) (11)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

403. orBÁn ferenc: 
Kik teremtették meg a húsz év előtti forradalmat? I. kötet. 
Igy csinálta meg „Az Est”.
Bp. (Kalocsa), 1939. (Árpád Rt. ny.) 44p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

Orvostörténet

404. fritze, (eduArd): 
A’ nevezetesebb sebészi véres műtételek doctor --től, be-
vezetve Diefenbach által. XXX. kőre metszett és színekkel 
világositott táblával. Magyar és latin nyelven kiadva az Or-
vosi Tár szerkesztői által.

Pesten, 1839. Trattner-Károlyi ny. (6)+146+(2)p.+30t.
Az egyik első magyar nyelvű sebészeti munka.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

Győry: 110. old.
150 000,-

405. semmelweis, i(gnÁc): 
Lettre du Prof. -- en 1860. Traduction et fac-simile.
Bp., 1894. (Franklin-Társulat ny.) 7p.+1 kihajt. mell. (ha-
sonmás)
A kiadványt egy budapesti orvoskongresszus résztvevői 
kapták ajándékba.
Kiadói pergamenpapír-kötésben.
Original paper.

10 000,-

406. tolnAy sÁndor: 
Barmokat orvosló könyv, mellyet a’ köz-jóknak hasznára 
ki-botsátott --
Pesten, 1795. Füskúti Landerer Mihály ny. 1t. (rézmetszetű 
címkép)+(14)+309+(2)p.+3 kihajt. mell.
Korabeli papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Contemporary paper. Uncut.

60 000,-

407. VirÁnyi kÁlmÁn, dr. (ford.): 
Nincs többé kopasz fej! vagy alapos útmutatás a’ haj-bajok 
gyógyítása, ‘s ép és szépen tartására egész késő korig. Az 
eredeti negyedik kiadás után magyarra forditotta --.
Pesten, 1842. Trattner és Károlyi ny. IV+35p.
A német eredeti szerzője H. Redlich volt.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

Győry: 128. old.
30 000,-

aA

404., 405., 406., 407. tétel
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408. (osegoVich imre): 
Animadversiones historico-criticae unius e Croatis in opus 
super quibusdam vetustiorum rerum Ungariae capitibus. 
Posonii Typis Haeredum Belnayanorum A. 1832. editum. 
Signanter vero in dissertationem ejus alteram: De primiti-
vis regni Ungariae limitibus, sive de partibus ejusdem regni 
integrantibus
Zagrabiae, 1833? Typis Francisci Suppan. 19p.
A névtelen horvát szerző Madarassy Ferenc történeti mun-
kájának azon részével vitázik, amelyben Horvátországot 
Magyarország alkotmányos részének tekinti. Podhradczky 
József Szlavóniáról írott könyvében (Buda, 1837) Osego-
vich Imre, későbbi zengg-modrusi püspököt tartotta a mű 
szerzőjének. Az iratra Madarassy és Fejér György is vála-
szolt.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

5 000,-

409. pAdÁnyi Bíró mÁrton: 
Regnum decoris, et diadema speciei, Az az: Ékességnek or-
szága... II. Maria, Királyné Aszszonynak fejében tétetett 
szépségnek koronája. Ugy mint... Maria, Magyar, és Cseh 
Országi örökös királyi királyné, Felséges Aszszonyunk-
nak... Esterhazy, Imre Esztergami Ersek... által dicsősséges-
sen véghez vitt Jeles pompás Koronázásából származott, és 
meg-újjúlt öröme, gyönyörűsége, és vigasztalása...
Budan, (1741.) Veronika Nottensteiné, Özvegynél. (22)p.
Modern papírborítóban.
Modern paper.

5 000,-

410. pAtAchich ÁdÁm, BÁró: 
Eucharisticon magnae Mariae Theresiae Romanorum im-
peratricis viduae apostolicae Hungariae condam reginae 
ab -- ejus temporis archi-episcopo Colocensi dictum Budae 
anno MDCCLXXX. typis regiae universitatis Pestiensis 
impressum. Reimpressum.

Budae, 1811. Typis... Regiae Univeristatis. (2)+40p.
A kalocsai érsek az uralkodó által Budára telepített egye-
tem alapítólevelének ünnepélyes átadásakor elmondott be-
széde.
Korabeli papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

411. pekÁr gyulA: 
Vitézek évkönyve. József királyi herceg tábornagy fővédő-
sége alatt szerkeszti --. I. évfolyam.
Bp., 1927. (Pallas ny.) 263p.+20t.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

6 000,-

412. (perényi imre): 
Felséges haza!
(Pest, 1790.) ny.n. 30p.
A címzetes bácsi püspök e munkájával azt kívánta bizonyí-
tani, hogy családja régtől fogva törvényesen bírja az abaúji 
és ugocsai örökös főispáni tisztséget, amelytől nemrégiben 
erőszakosan fosztották meg. Az iratot abban a reményben 
terjesztette a negyed évszázados szünet után összehívott, 
1790-1791-es országgyűlés elé, hogy az orvosolja ezt az igaz-
ságtalanságot.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Unbound.

5 000,-

413. (podlusAnnyi zsigmond) podlusAnus, sigis-
mundus: 
Historia de rebus gestis regum Hungariae Authore --... dum 
conclusiones ex universa philosophia... praelectas In Con-
ventu Jauriensi Fratr. Min. Strictioris observantiae... pro-
pugnaret... Januarius Volf... praeside... Alexio Karacsics
(Jaurini, 1742 [1744.] Typis Gregorii Joannis Streibig.) (6)+ 
+562p.

408., 409., 411., 413. tétel
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A magyar történelmet Szent István születésétől Szapolyai 
János haláláig feldolgozó munka e kiadása abból az alka-
lomból jelent meg, hogy a győri ferences rendházban Ka-
racsics Elek elnöklete alatt Januarius Volf filozófiai vizsgát 
tett. A mű második kötete nem látott napvilágot.
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

10 000,-

414. rAdnóti miklós: 
Meredek út. Versek.
(Bp.-Gyoma), 1938. Cserépfalvi (Kner ny.) 59+(2)p. Első 
kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

Lévay – Haiman: 1.513.
20 000,-

Régi Magyar Könyvtár

415. 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 leve-
let jelöl.
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 ma-
gyar nyelvre gyakorolt hatása a Károlyi-féle fordításéhoz 
mérhető. A XX. század közepéig használták, több kiadást 

megért. A díszcímlap kétféle változatban ismert, példányunk 
a gyakoribb, „B” variáns darabja.
Kopottas, korabeli, fatáblára vont disznóbőr-kötésben. A 
zárókapcsok hiányoznak. Több levele sérült.
Worn, contemporary leather, without the clasps. Some leaves damaged.

RMNy 1352.; RMK I 551.
500 000,-

416. köleséri sÁmuel: 
Arany Alma Avagy alkalmatos időben mondott ige. Az az, 
olly XXX. Predikatiok, Mellyeket nagyobb részre szomoru 
(ritkán örvendetes) alkalmatosságokkal, a’ Debreceni, sok 
tereh alatt Pálma fa modgyára, Egh felé nevekedő K. Gyü-
lekezetnek s’ az ott nyomorgo Számkivetettek Seregének, 
oktatására, vigasztalására s’ hitekben valo erőssittetésekre, 
predikállott; Mostan pedig, azon Isten Nepe s’ egyebek lel-
ki hasznáért, ki bocsátott. --
Debreczenben, 1673. Karancsi György ny. (16)+71-209 [rec -
te 17-210]+(4)+210-150 [recte 211-251]+(1)p. Hiányzik a 
tar talomjegyzék utáni 12 levél ( )(1-4, A1-8).
A szerző református teológus, debreceni lelkész volt. Termé-
keny egyházi íróként számos műve látott napvilágot nyom-
tatásban.
Példányunkból az önálló címlappal és ajánlással ellátott 
Apostoli köszöntés című prédikáció hiányzik. A szakaszosan 
elkészült nyomtatvány keletkezésének – az ajánlásokból ki-
rajzolódó – története szerint eredetileg csupán ezt nyomtat-
ták ki, majd újabb mecénások adománya révén egészült ki a 
kötet és kapott összefoglaló címlapot. E részt pedig feltehe-
tően önállóan is forgalmazták. Elképzelhető, hogy a kész mű 
példányai közül végül olyanokat is terjesztettek, amelyekből 
a fentiek miatt az első beszédet már kiszedték.
Korabeli, sérült gerincű, kopottas félbőr-kötésben.
Worn, contemporary half leather. 12 leaves missing.

RMK I 1144.
90 000,-

414., 415., 416. tétel
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417. (pÁpAi pÁriz) pApAi pAriz ferencz: 
Pax Corporis az-az: Az emberi Testnek belsö Nyavalyáinak 
Okairól, Fészkeiről, ‘s-azoknak Orvoslásának módgyáról 
való Tracta. Mellyet... öszve-szedett... Magyar nyelven ki-
adott --...
Kolosvaratt, 1690. Némethi Mihály. (12)+320+(4)p. Há-
rom levél (153-154p.+az utolsó kettő) másolattal pótolva.
Az első önálló magyar nyelvű orvosi munka első kiadása.
Pápai Páriz Ferenc 1674-ben Bázelban szerzett orvosdoktori 
címet. Hazatérve fejedelmi, főúri páciensei ellenére az orvosi 
pálya nem biztosított megélhetést számára, ezért a nagye-
nyedi kollégiumban lett a görög nyelv, a fizika és a logika 
tanára. Etikai, filozófiai, államelméleti kérdéseket taglaló, 
„Pax” címkezdettel megjelent sorozatából kiemelkedik nép-
felvilágosító szándékú gyógyászati kézikönyve. Orvosi szem-
lélete kora tudományosságának legmagasabb szintjén áll, 
kísérleti alapon bizonyított, fizikai úton keresi a gyógyulást. 
Ennek ellenére a gyógynövényismeret, a diéta és a higiénés 
gyógymódok még a babonás kuruzslással keverednek ben-
ne. A mű a fejtől a lábig haladva veszi sorra a betegségeket 
és kezelésüket, külön tárgyalja a nőgyógyászati problémákat 
és a testrészhez nem köthető lázak kérdését. Pápai Páriz szá-
mos betegség magyar nyelvű elnevezését alkotta meg és ve-
zette be. A népszerű, hiánypótló mű a XVIII. század végéig 
legalább 11 kiadást ért meg, kéziratban is terjedt.
Restaurált, kopottas, vaknyomásos, korabeli bőrkötésben. 
Az első levelek erősebben, a továbbiak enyhén foltosak, 
néhányon szúrágás apró nyomaival.
Restored, worn, contemporary leather. Some leaves stained, three replaced 
by copies.

RMK I 1387.
800 000,-

418. (pÁpAi pÁriz) pApAi pAriz ferencz: 
Pax Corporis, Az-az: Az emberi Testnek belső Nyavalyái-
nak Okairól, Fészkeiről, ‘s-azoknak Orvoslásának módgyá-
ról való Tracta. Mellyet... öszve-szedett... és bővebben 
Mágyar nyelven másodszor ki-adott --...
Löcsén, 1692. Brewer Samuel ny. (16)+339+(5)p.
Az orvosi munka második kiadása. Érdekessége, hogy a szer-
ző tudta nélkül látott napvilágot. Az 1695-ben Kolozsvárott 
megjelent harmadik kiadás bevezetése szerint ugyanis Pápai 
Páriz csupán a két kolozsvárit ismerte el sajátjának. Bánffy 
György kormányzónak címzett ajánlása végén a következő-
ket írja: „ez a’ Könyv, mellyet… most másodszor, bövebben 
és szebb szinben botsátok világra: (mert a’ Lötsei nyomtatást 
magaménak nem ismérem)”. Ennek ellenére annak címlap-
ján feltüntette, hogy harmadik edíció. Bár e kalózkiadásból 
közgyűjteményeink viszonylag sok példányt őriznek, keres-
kedelmi forgalomban mégis ritkán bukkan fel.
Pergamen kódexlapba kötve.
In codex leaf.

RMK I 1432.
400 000,-

419. pÁpAi (pÁriz) pAriz ferencz: 
Pax Corporis, Az-az: Az emberi Test Nyavalyáinak Oka-
iról, Fészkeiről, ‘s azoknak Orvoslásának módgyáról való 
Tracta. Mellyet... öszve-szedett... Ez harmadszori ki-adással 
pedig sok helyeken, utól nevezet szerint a’ Nyóltzadik egész 
Könyvvel bövített --...
Lötsén, 1701. (Brewer ny.) (10)+235 [recte 335]+(5)p. A 
címlap és 11 levél (K1,8, L1-8, M1) másolattal pótolva.
A mű e negyedik kiadása nem az előző lőcseit (lásd előző 
tételünket), hanem – a későbbiekhez hasonlóan – a jelen- 

417., 418. tétel



Központi Antikvárium • 75

tősen átdolgozott, bővített és a szerző barátja, Misztótfalusi 
Kis Miklós által gondosan sajtó alá rendezett 1695-ös ko-
lozsvárit követi. Olyannyira hűen, hogy címlapján ahhoz 
hasonlóan (vagy épp azt figyelmen kívül hagyva) szintén 
harmadiknak nevezi magát. 
Restaurált, korabeli pergamenkötésben. Az első hat füzet 
leveleinek felső részén fokozatosan kisebbedő tintafolttal, 
az A2 levélen régi ragasztással, az utolsó leveleken kisebb 
égetett lyukkal, az utolsó levél szakadt.
Restored, contemporary vellum. Twelve leaves replaced by copies, 
several stained. 

RMK I 1636.
200 000,-

420. pelBArtus de themeswAr: 
Semones Pomerii fratris --... De tempore
Hagenaw, 1502. Henricus Gran, sumpt. Johannis Ryn-
man. (472)p.
Temesvári Pelbárt nem csupán a középkori Magyarország 
legjelentősebb író-prédikátora volt, hanem a korabeli pré-
dikációs irodalom Európa szerte ismert klasszikusává nőtt. 
Mind a mai napig talán a külföldön legtöbbet kiadott hazai 
szerző. Az obszerváns ferences Máriát dicsérő beszédei, a 
„Stellarium” sikere után látott hozzá az egyházi év ünnepei-
re szánt prédikációs gyűjteményének megírásához. Munká-
ja változatosságára utalva a „Pomerium”, vagyis Gyümöl-
csöskert címet adta neki. Anyagát – a római misekönyv 
szerkezetét némileg módosítva – három részre osztotta. 
A „Sermones de sanctis” a szentekről szóló, a „De tempo-
re” a vasár- és ünnepnapokra írt, a „Quadragesimales” a 

nagyböjti időszakra szánt beszédeket tartalmazza. Vázlatai 
egyszerűek, könnyen használhatók voltak kevésbé képzett 
paptársai számára. Mivel latinul írt, műveit egész Európá-
ban akadálytalanul olvashatták. Irodalmi igénnyel megal-
kotott szövegeihez – a könnyebb érthetőség és a hallgatóság 
figyelmének fenntartása érdekében – a népszerű legenda- és 
példagyűjtemények, illetve az egyházatyák írásai mellett fel-
használta a görög és latin klasszikusok, az ókori héber és 
arab írók műveit, beleszőve a magyar szentek történeteit, 
valamint a magyar népmese- és mondavilág elemeit.
Pelbárt műveit Johannes Rynman augsburgi könyvkereske-
dő és kiadó fedezte fel és tette népszerűvé szélesebb körben. 
A sikeresen kiadható kéziratok után kutató üzletember fel-
tehetően személyesen vette fel a kapcsolatot Budán előbb 
Laskai Osvát rendfőnökkel, majd bizonyára az ő ajánlása 
révén Pelbárttal, akinek műveit Heinrich Gran hagenaui 
műhelyében nyomtattatta ki. A Pomerium három részét 
sorozatszerűen, egymás után kis időközökkel hozta napvi-
lágra 1498-1521 között. Kelendőségüket látva más kiadók 
is megjelentették.
Modern, fatáblára vont bőrkötésben.
Modern leather.

RMK III 111.; Borda-Borsa 28B.; VD16 P 1182.; BNH Cat 
P 234.
Poss.: Loci Capuccinoru(m) Monachii, Bibliotheca Regia 
Monacensis.

800 000,-

aA

419., 420. tétel
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421. reményi ferencz: 
Tengerészet. Tansegédlet a hadsereg és honvédségek tiszt-
jei és tiszti iskolái számára. A cs. és kir. hadügyministerium 
tengerészeti osztály megbizásából szerkesztette több tenge-
résztiszt... magyarra forditotta --.
Bp., 1914. Pallas Rt. ny. XIII+(3)+249p.+7t. (3 színes, 5 
kihajt.)+2 kihajt. mell.
Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.
Original cloth. Spine gilt.

5 000,-

422. rusVAy kÁlmÁn: 
A jászok eredete és nyelve. Kézirat.
Kecskemét, 1977. (Mezőgép Rota.) 41+(1)p. Dedikált pél-
dány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

423. somos lAjos, dr.: 
Juristowski Miklós ezredes-hadbíró élete és irodalmi mun-
kássága
Eger, 1937. Szent János ny. 103+(1)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

2 000,-

Sport

424. BocsÁk miklós: 
A Grosics-villa titka
Bp., 1986. Sport. 142+(26)p.+8t. Grosics Gyula által de-
dikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by Gyula Grosics. Original paper.

10 000,-

425. homonnAi mÁrton: 
Vizipóló
Bp., 1935. (Székesfővárosi ny.) 258+(1)p. Dedikált példány.
Fényképpel illusztrált, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

426. misÁngyi ottó: 
Az ujkori atletika története. I. kötet. Az atletika története 
az Angol Birodalomban és az Amerikai Egyesült Államok-
ban [unicus].
Bp., 1932. Országos Testnevelési Tanács. 259p. Pluhár Ist-
vánnak dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

10 000,-

427.	az	 ute	 50	 esztendős	 története.	 1885-
1935. 
Bp., (1935.) Hungária ny. 161+(1)p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

Szabadkõmûvesség

428.	kőHegyi	LaJos,	dr.:	
Szabadkőműves-káté. Az „Árpád” páholy megbizásából 
irta --. VI. kiadás. I. Tanonc-fok.
Szeged (Bp.), 1911. (Márkus Samu ny.) 40p.
Hozzá:
Szabadkőműves-káté. Az „Árpád” páholy megbizásából 
irta --. VI. kiadás. II. Legény-fok.
Szeged (Bp.), 1909. (Márkus Samu ny.) 15p.
Kiadói papírkötésben.
Original hardpaper.

3 000,-

421., 424., 425., 426. tétel
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429. A mAgyArorszÁgi nemzetiségi kérdés. (A „de-
mokratia”	páHoLyban	tartott	eLőadások)	
Bp., 1911. (Márkus Samu ny.) 131+(5)p. (A „Demokra-
tia”-páholy könyvtára. 83.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

aA
430. s(z)ÁBel BoldizsÁr: 
Dsengischán khámok khámja’ és karizmei szultán Mehe-
met’ történetei. Mellyeket A’ Vitézi és Politikai nagy Tet-
tek’ olvasásában gyönyörködők’ kedvekért örmény és gö-
rög nyelvből fordított --.
Pesten, 1816. Trattner János Tamás. 2t.+VIII+219p.
A szerző erdélyi örmény kereskedő volt.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

20 000,-

431.	szabó	Lőrinc:	
A huszonhatodik év. Lírai rekviem százhúsz szonettben.
Bp., 1957. Magvető. (8)+120+(11)p.+1t. Első kiadás. Alá-
írt példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original cloth with dust jacket.

4 000,-

432. szABó richÁrd: 
Nők világa.
Pest, 1847. Heckenast Gusztáv. (4)+293p.
Díszesen aranyozott gerincű, enyhén kopottas, korabeli vá-
szonkötésben.
Slightly worn, contemporary cloth. Spine richly gilt.

Szüry: 4073.
5 000,-

Széchenyi István gróf és kora

433. Beöthy zsolt: 
Széchenyi és a magyar költészet. A Magyar Tudományos 
Akadémia Széchenyi ünnepére irta --.
Bp., 1893. MTA. (4)+107p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

Szentkirályi: B-68.2.; Szüry: 521.
3 000,-

434. A’ dunA-fiumei VAsut épitésére VÁlAlko-
zott fiumei tÁrsAsÁgnAk legAlÁzAtosB folyAmo-
dÁsA Az orszÁg’ rendeihez. 
H.n., (1844.) ny.n. 24p.
A reformkor elejétől kezdve fontos célkitűzés volt az ország 
belseje és a fiumei tengeri kikötő gyors és olcsó összekötte-
tésének biztosítása. A vaspálya építésének szorgalmazására 
már 1836-ban megalakult egy fiumei kereskedőkből álló tár-
saság. Elképzeléseiket Kossuth is támogatta, és egy Vuko-
várból induló vonal mellett foglalt állást. Széchenyi ezzel 
szemben egy Budáról Kanizsán és Zágrábon át vezető útvo-
nalat javasolt. Végül az országgyűlés által kiküldött kerületi 
választmány jelentése Kossuth tervét fogadta el.
Az első irat e társaság Fiuméban 1844. VI. 5-én kelt folya-
modványa. Szorgalmazták, hogy az országgyűlés e tárgy-
ban hozzon törvényt, valamint felhívták a figyelmet az 
ügy sürgősségére, ugyanis a trieszti kereskedők is hasonló 
szervezkedésbe kezdtek, az ő vállalkozásuk azonban nem 
a nemzeti, hanem inkább az osztrák közvetítők érdekeit 
szolgálná. Ehhez a Pénzügyi választmányhoz címzett bead-
ványt és konkrét „Szerződési Ajánlat”-ot is csatoltak. Az 
utolsó – 1844. VIII. 1-én Pozsonyban kelt – irat az Eszék-
Bród közötti csatorna megvalósításával szemben érvel a 
vasútvonal mellett.
Borító nélkül.
Unbound.

20 000,-

429., 430., 432., 434. tétel
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435. guszmAnn rudolf, dr.: 
Gróf Széchenyi István a döblingi magán-tébolydában. Irta 
--. Németből B. J.
Pest, 1860. Heckenast. 40p.
A szerző segédorvos volt Döblingben.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

Szentkirályi: G-40.
5 000,-

436. hírAdÁs Az e’ folyó 1828nAk tAVAszÁn tAr-
tandó	Ló-Futtatás	eLrendeLésérőL.	
(Pesten, 1828.) ny.n. Egyleveles nyomtatvány.
Széchenyi a felsőbb hatóságok engedélye nélkül már 1826-
ban rendezett lófuttatást Pozsonyban. Ennek sikerén fel-
buzdulva szervezte meg a rendszeres pesti versenyeket, az 
elsőt 1827-ben (lásd 152. árverésünk 81. tételét). A kö-
vetkező évi versenyről még abban az évben megjelent egy 
„Előre szóló tudósítás”. Azt a Széchenyi-bibliográfia össze-
állítója, Szentkirályi Elemér a Viszota Gyula által szerkesz-
tett Napló-kötet (1932) nyomán vette fel, példányt ő sem 
látott belőle. Ez a darab azonban nem is szerepel kéziköny-
vében, árverésen egyetlen alkalommal bukkant fel, 141. 
aukciónk 156. tételeként.
Mérete: 235 x 185 mm.
Unbound.

Szentkirályi: 0
150 000,-

437. koVÁcs lAjos: 
Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846-
1848. I-II. kötet [egybekötve].
Bp., 1889. Franklin. 271+317+(3)p.

Kopottas, korabeli félvászon-kötésben. Érvénytelen könyv-
tári bélyegzőkkel.
Worn, contemporary half cloth.

Szentkirályi: K-82.8.
5 000,-

438. [török jÁnos]: 
Magyar életkérdések, összhangzásban a közbirodalmi érdekek-
kel. Irta gróf Széchenyi István egyik tanitványa s tisztelője.
Pesten, 1852. Lukács László ny. (4)+164+(2)p.
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

Szentkirályi: T-64.
10 000,-

439. zÁBorszky AlAjos: 
A’ Pesti Hirlap elleni gyanusítások és haladás
Pesten, (1841.) Landerer és Heckenast. 54p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

Szentkirályi: Z-2.
30 000,-

aA
440. A szegedi nApló huszonöt éVe 1878-1903. 
JubiLáris	emLékmű	a	munkatársak	 irásaivaL	és	
ArcképeiVel. 
Szeged, 1904. Engel Lajos. 240+(1)p. Szövegközti képekkel 
és rajzokkal.
Festett, kiadói vászonkötésben.
Painted, original cloth.

3 000,-

436., 439., 443. tétel
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Szepesség

441.	 (Foerk	ernő):	
Márkusfalva. II. kiadás.
Bp., (1929.) Korvin Testvérek ny. 4+(2)p.+43t. (önálló la-
pok) (A budapesti magyar királyi állami felsőépítő-iparisko-
la 1913. évi szünidei felvételei.)
Szakadozott, kiadói papírmappában.
Slightly damaged, original paper folder.

5 000,-

442.	 (Foerk	ernő):	
Szepességi műemlékek. II. kiadás.
Bp., (1929.) Korvin Testvérek ny. 4+(2)p.+50t. (önálló la-
pok) (A budapesti magyar királyi állami felsőépítő-iparisko-
la 1914. évi szünidei felvételei.)
Enyhén szakadozott, kiadói papírmappában.
Slightly damaged, original paper folder.

5 000,-

Színháztörténet

443.	 (orczy	bódog,	báró	–	pauLay	ede):	
A Nemzeti Szinház igazgatójának előterjesztése Lónyay 
Menyhért gróf m. k. ministerelnökhöz, a Pesten felállitan-
dó Magyar Dal szinház ügyében
Pest, 1872. Deutsch Testvérek. (2)+33p.+10 színes, kihajt. 
mell.
Orczy ötlete volt egy önálló operaház létrehozása, amelyet 
a kormány el is fogadott. A telek kiválasztása után az épít-
kezés 1875 októberében kezdődött. A nyitó előadást 1884. 
IX. 27-én tartották. A kötet az előterjesztés mellett a szín-
ház rendezőjének jelentését, valamint a különböző javasolt 
helyszínek térképeit tartalmazza.
Bordázott gerincű, modern félbőr-kötésben. Az eredeti bo-
rító bekötve.

Modern half leather. Original cover bound inside.

Poss.: Báró Radvánszky Béla gyűjteményi bélyegzőjével.
80 000,-

444. sÁndor pÁl: 
A bugaci kiskirály. Népszinmű dalokkal és tánccal három 
felvonásban.
Pápa, 1940. Főiskolai ny. 84p. Nagy Erzsébet színésznek 
dedikált példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Illustrated, original paper.

2 000,-

Szõlészet, borászat

445. molnÁr istVÁn: 
Az okszerű borászat népszerű vezérfonala. Második, telje-
sen átdolgozott kiadás.
Bp., 1877. Tettey Nándor és Társa. 77p.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

5 000,-

446.	rombay	dezső:	
Hogyan védekezzünk a szőlő ellenségei és betegségei ellen? 
A filoxera, peronoszpora, lisztharmat, szőlőmoly, pajor, sár-
gaság.
Bp., 1900. Franklin-Társulat. 92+(4)p.
Hozzákötve:
Entz, (Ferenc) Franz Dr.:
Populäre Anleitung zum rationellen Betriebe des Wein-
baues und der Kellerwirtschaft. 2-te verbesserte Auflage.
Pest, (1870.) Wilhelm Lauffer. X+(1)+12-89+(1)p.
Modern papírborítóban. A második mű alul megvágva, ez  
a szöveget is érint.
Modern paper. Cropped.

3 000,-

438., 440., 442., 445. tétel
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447. sÁnthA lÁszló, dr.: 
Szőlő kártevői
(Bp.), 1934. (Stephaneum ny.) 60+(4)p.
Hozzákötve:
Győrffy Jenő, köveskáli:
Gyümölcsfák rovarkártevői (Állati ellenségek)
(Bp.), 1935. (Stephaneum ny.) 61+(3)p.
Hozzákötve:
Urbányi Jenő, dr.:
Gyümölcsfák betegségei
(Bp.), 1935. (Stephaneum ny.) 61+(3)p.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

3 000,-

aA
448.	sztoJka	LászLó	–	incze	János:	
Nem lesz nyár... (Lirai kép.) Villon s a várur lánya (Lirai 
játék.) – Hétköznapok (Hat linóleummetszet.)
(Dés-Dej, 1940. Tip. „Orient”.) (10)p.+3t. (A Figyelő kiad-
ványai.)
Szalaggal átfűzött, kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

449. tABulAe numismAticAe pro cAtAlogo nu-
morum hungAriAe Ac trAnsilVAniAe instituti 
nAtionAlis széchényiAni. i-iii. pAr(te)s [egyBe-
kötVe]. 
(Pest, 1807. Trattner.) 79t.+20t.+8t.

A „Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae Insti-
tuti Nationalis Széchényiani” című munka táblakötete. A 
címlapot Karacs metszette, a numizmatikai táblákat Rénard 
bécsi rézmetsző készítette.
Restaurált, korabeli papírborítóban.
Restored, contemporary paper.

60 000,-

Tankönyvek

450. horVÁth, (keresztély jÁnos) joAnnes BApt.: 
Summarium elementorum physicae, cumprimis in usum 
gymnasiorum per regnum Hungariae et provincias eidem 
adnexas
Budae, 1794. Typis Regiae Universitatis. (8)+211+(1)p.+ 
+1 ki hajt. t.
A szerző jezsuita tanár volt, a nagyszombati akadémián 
bölcseletet, majd a pesti egyetemen fizikát tanított. Makó 
Pál mellett a kor legjelentősebb magyar fizikatankönyv-író-
ja volt. Munkáit külföldön is kiadták és használták.
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

15 000,-

451. toepler, gottlieB eduArd: 
Ungarisches Lesebuch mit einem vollständigen Wortregis-
ter und Anmerkungen. Zweite, unveränderte Auflage.
Pesth, 1842. Gustav Heckenast. (2)+VI+(2)+334+(2)p. 
(Lehrbuch der ungarischen Sprache. Zweiter Theil.)
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine richly gilt.

10 000,-

448., 449., 450., 451. tétel
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Térkép, atlasz

452. generAle ptho. 
Strassburg, 1522.
Martin Waldseemüller fametszetes ptolemaioszi világtér-
képének ritka, Lorenz Fries-féle első kiadása. A térképész 
1520-ban bekövetkezett halála után a dúcokat Fries meg-
bízásából Johann Grüninger nyomdász közreműködésével 
– valamivel kisebb méretben – újrametszették. Mivel az új 
szerkesztő nem volt jártas a térképészetben, hű maradt az 
eredeti ábrázolásokhoz, illetve sokszor illusztrációkkal gaz-
dagította azokat. Darabunk esetében azonban puritánabb 
megjelenítés mellett döntött, ezért a Waldseemüller-féle 
1513-as változaton megtalálható szélfúvó kerubfejeket el-
hagyta, és csak a szelek nevét tüntette fel, valamint egy 
címszalaggal egészítette ki (Fries atlaszának következő ki-
adásában a lap már újra kerubokkal díszítetten, de cím nél-
kül jelent meg). 
Mérete: 230 x 370 (390 x 530) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Scarce, woodcut map of the Ptolemaic World by Martin Waldseemüller. 
First Lorenz Fries edition of the chart. 
Fine, clean copy.

Shirley: 47.
400 000,-

453. typus orBis ptol. descriptus. 
Bázel, 1541-1552.
Fametszetű, Sebastian Münster által készített ptolemaioszi 
(Európát, Afrikát és Ázsia nagy részét bemutató) világtér-
kép, amelyet a „Geographia Universalis…” című atlaszban, 
1540-ben adtak közre először. A kor térképészei által legin-
kább ismert Európa alakja kissé torz, és szembetűnő Afri-
ka és Ázsia kartográfiai bizonytalansága is. Mindkettő egy 
hatalmas – ismeretlen – déli kontinenshez (Terra incognita 
secundum Ptolem[a]eum) kapcsolódik. A metsző a térképme-
zőt 12 – felhők közül kibukkanó – szélfúvó kerubfejet ábrázo-
ló keretbe foglalta, neveiket pedig címszalagokon jelenítette 
meg. A hátoldalon fametszetes díszítéssel övezett latin nyelvű 
magyarázó szöveg olvasható.
Mérete: 255 x 345 (290 x 370) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány, mindkét oldalon a nyomtatás igazításához szükséges 
segédvonalak nyomával. Paszpartuban.
Ptolemaic, woodcut world map (representing Europe, Africa and most 
parts of Asia) by Sebastian Münster. First published in the 1540 edition 
of „Geographia Universalis”. Latin text surrounded by fine xylograph 
border on the back.
Fine, clean copy with printing guidelines.

Shirley: 76.
130 000,-

452., 453. tétel
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454. lectoriBus en BohemiAe noVA et exActA 
descriptio, omniBus eius ciVitAtiBus, cAstris, et 
Vicis... 
Velence, 1565-1570.
Csehország páratlanul ritka, Bolognino Zaltieri által készí-
tett, rézmetszetű térképe. A lap a terület Nicolaus Clau-
dianus (Mikuláš Klaudyán) 1518-ban kiadott első, önálló 
lapként megjelent, regionális ábrázolása alapján készült, 
amelynek egyetlen ismert példánya a Litoměřice-i Állami 
Levéltárban van. A topográfiai elemek elhelyezkedése, vala-
mint a nomen klatúra azonossága alapján kijelenthető, hogy 
példányunk – bár tipográfiailag eltérő – az eredeti fametszet 
másolata, így annak XVI. századi kiadásaként egyike a leg-
korábbi, legszebb és legritkább – gyűjtők számára is hozzá-
férhető – cseh térképeknek. A bal felső sarokban látható 
díszes kartus latin szövege a jobb alsó sarokban – egyszerű 
keretben – olasz nyelven megismétlődik. A térképmezőt ke-
retdísz, ezen belül pedig erdősáv öleli körül, így irányítva a 
fókuszt a területre, amelyen kívül csak 3  helységet jelölt a 
metsző. Tételünk ritkaságát mutatja, hogy külföldi árveré-
sen eddig egyetlen alkalommal bukkant fel.
Mérete: 475 x 640 (cca 490 x 670) mm. A lap jobb oldalán 
nagyjából 4 cm széles sávban barnás elszíneződéssel, foltok-
kal, néhány helyen szakadással. Helyenként a keretdíszt is 
érintően körbevágva, hátoldala felől megerősítve. Paszpar-
tuban.
Scarce, first state 2-sheet map of Bohemia by Bolognino Zaltieri. Based 
on Nicolaus Claudianus’ (Mikuláš Klaudyán) regional map (1518), 
which exists in only one known copy in Litoměřice. Our item is 
topographically similar and the nomenclature is the same, but the 
typography differs from the original. It is one of the rarest of all maps of 
Bohemia as it has been only once on auction in the past 40 years.
On the right side of the sheet about 4 cm wide brown discolouration 
with some stains and tears. Cropped (even the ornamental frame slightly 

affected). On the lower and the right side reinforced (paper) at the back.

Stefano Bifolco – Fabrizio Ronca: Cartografia e topografia 
italiana del XVI. secolo (Róma, 2018.) 506. t. (1. állapot)

750 000,-

455. AmericA siVe noVus orBis respectu euro-
pAeorum inferior gloBi terrestris pArs 1596 
Frankfurt, 1596.
Az amerikai kontinens ritka, rézmetszetű térképe, amely 
Theodor De Bry „Grand Voyages...” című munkájának 
1596-ban napvilágot látott 6. kötetében jelent meg. A lap 
Petrus Plancius (Pieter Platevoet) 1594-es világtérképére 
támaszkodva készült. Korának egyik legpontosabb térké-
pészeti ábrázolásában felhasználta a legfrissebb felfedezé-
sek adatait, emellett azonban átvette a Mercator-térképek 
egyes tévedéseit is, többek között az Északnyugati átjárót 
és az Anian-szorost, valamint megjelenített egy hatalmas 
déli kontinenst, a Terra Australis Magellanica-t. A metsző 
a térképmezőn kívüli aprólékosan kidolgozott keretbe négy 
nagy felfedező – Kolumbusz, Vespucci, Magellán és Pizarro 
– egészalakos képeit helyezte, az óceánokon pedig finoman 
rajzolt gályákat és egy bálnát használt illusztrációként. A 
cím a metszet tetején fut végig.
Mérete: 330 x 400 (355 x 410) mm. Kissé barnás árnyalatú, 
de ettől eltekintve hibátlan, tiszta példány. Paszpartuban.
Rare map of the American continent published in Theodor De Bry’s 6th 
volume of the „Grand Voyages...” in 1596. Its basis was Petrus Plancius’ 
(Pieter Platevoet) world map from 1594.
Slightly brownish, but apart from that fine, clean copy.

Burden: 91.
950 000,-
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456. noVA AngliA noVum Belgium et VirginiA 
Amszterdam, 1639.
Jan Jansson által készített, színezett, rézmetszetű térkép, 
amely Új-Skóciától Virginiáig mutatja be Észak-Amerika 
keleti partvidékének középső részét. A lap Hessel Gerritsz 
– a térség kartográfiájának mérföldköveként számontar-
tott – 1630-as műve alapján készült (lásd 152. árverésünk 
171. tételét). Egyike a gombamódra szaporodó holland és 
angol települések – többek között Manhattan (Manbattes), 
az 1626-ban alapított New York (N. Amsterdam), Albany 
(Fort Orangen) és Massachusetts (az akkoriban alapított an-
gol kolónia) –, valamint a Nagy Tavak (Grand Lac és Lac 
des Yroquois), a Hudson (Noordt Rivier) és a Delaware 
(Zuyd Rivier) folyó korai ábrázolásainak. A munkát metsző-
je a szárazföld belsejébe helyezett, növényi ornamensekkel 
díszített kartussal, gályákkal, tengeri szörnyekkel és szélró-
zsákkal illusztrálta.
Mérete: 390 x 500 (480 x 580) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Contemporary coloured map by Jan Jansson showing the East Coast of 
North America from Nova Scotia to Virginia. The sheet is based upon 
Hessel Gerritsz’ map of 1630, which is considered as the milestone in the 
region’s cartography.
Fine, clean copy.

Burden: 247. (1. állapot); van der Krogt: 9310:1A.1.
300 000,-

457. insulAe AmericAnAe in oceAno septen-
trionAli cum terris AdiAcentiBus 
Amszterdam, 1639.
Közép-Amerika színezett, Jan Jansson által készített, réz-
metszetű térképe, amely Észak-Amerika déli részétől egé-
szen Dél-Amerika északi partvonaláig mutatja be a terüle-
tet. A lap Hessel Gerritsz ritka – Johannes de Laet „Be-
schrijvinghe van West-Indien…” című művében megjelent 
– metszete alapján készült. Térképészetileg és névrajzában 
megegyezik előképével, de az ábrázolást az alkotó kiterjesz-
tette Közép-Amerika nyugati partjára. Látható a Mississippi 
torkolata („R. do Spirito Santo” jelzéssel), Közép-Amerika 
partvonala kifejezetten pontos, és a Yucatánt is – helyesen 
– félszigetként ábrázolta. A munkát metszője a szárazföld 
belsejébe helyezett, puttókkal, állatokkal és növényi orna-
mensekkel díszített kartusokkal, gályákkal és szélrózsákkal 
illusztrálta.
Mérete: 380 x 520 (480 x 590) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Rare, contemporary coloured map of Central America by Jan Jansson 
based on Hessel Gerritsz. Jansson’s edition is almost the same as Ger-
ritsz’ chart, but Jansson added the west coast of Central America to the 
depiction.
Fine, clean copy.

Burden: 248. (1. állapot); van der Krogt: 9600:1.
200 000,-

456., 457. tétel
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458. noVA VirginiAe tABulA 
Amszterdam, 1640k.
Virginia színezett, Henricus Hondius által készített rézmet-
szetű térképe, amely a „Nouvel Atlas” című munkában je-
lent meg. A lap John Smith – a térség egyik legnagyobb 
hatású kartográfiai kiadványaként számontartott – 1612-es 
műve alapján készült. A metsző több kartust és bennszülöt-
tek képeit használta illusztrációként. A korszak két másik 
kiemelkedő térképésze – Jan Jansson és Willem Blaeu – is 
jegyez egy-egy, szinte ugyanilyen ábrázolást. A Hondius-pél-
dányok azonosításában segít, hogy a jobb oldalon álló indi-
án-alak a Chesapeake-öböl irányába néz. Hátoldalán fran-
cia nyelvű szöveg található.
Mérete: 385 x 495 (480 x 585) mm. Az alsó margó közepén 
kisebb – a képmezőt nem érintő – szakadással. Paszpartuban.
Contemporary coloured map of Virginia by Henricus Hondius. Based 
on John Smith’s highly important 1612 map. French text on the back.
Small tear on lower margin, apart from that fine clean copy.

Burden: 228.; van der Krogt: 9410:1.
400 000,-

459. mAppA AestiVArum insulArum, AliAs BAr-
mudAs dictArum… 
Amszterdam, 1640k.
A Bermuda-szigetcsoport színezett, Henricus Hondius által 
készített rézmetszetű térképe, amely a „Nouvel Atlas” című 
munkában jelent meg. A lap Richard Norwood 1618-as fel-
mérése, és annak John Speed nevéhez köthető 1627-es tér-
képkiadása alapján készült. A térképmező alatt elhelyezke-
dő táblázatot – amely a tulajdonosok adatait tartalmazza – 
kétoldalt a Brit Birodalom és Bermuda címere zárja le. A 

metsző ezeken kívül egy szélrózsát és két kartust használt il-
lusztrációként. Hátoldalán francia nyelvű szöveg található.
Mérete: 395 x 515 (485 x 590) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Contemporary coloured map of Bermuda by Henricus Hondius. The 
map is based upon Richard Norwood’s 1618 survey (first published by 
John Speed). French text on the back.
Fine, clean copy.

van der Krogt: 9660:1.1.
300 000,-

460. poli Arctici, et circumiAcentium terrA-
rum	descriptio	novissima	–	poLus	antarcticus.	
Amszterdam, 1640k.
Az északi és a déli pólust ábrázoló, Henricus Hondius által 
készített kézzel színezett, rézmetszetű térkép-pár. Hátolda-
lukon francia nyelvű szöveg található.
Az északi sarkvidék bemutatásához Thomas James 1633-as 
térképe szolgált alapul, a Hudson-öböl megformálása azon-
ban Henry Briggs nevéhez köthető. Hatalmas területeket 
– mint az amerikai és az ázsiai kontinens legészakibb ré-
szeit – ismeretlennek jelez a térképész. Bár a térképmezőt 
csak két kartus (amelyek közül az egyik üres) díszíti, a keret 
üresen maradt sarkait azonban bálnavadászat mozgalmas 
jeleneteivel illusztrálta a metsző.
A déli sarkvidék térképe a korabeli felfedezők leírásai alap-
ján készült, így a legkorábbi olyan kartográfiai munka, 
amely Dél-Ausztrália partvidékének egy részét bemutatja, 
és nomenklatúrájában több helynevet is elsőként említ. A 
térképmezőben olvasható jegyzetek ausztráliai felfedezések-
nek állítanak emléket. Középen az ismeretlen déli kontinens 

458., 459. tétel
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helyezkedik el, és feltételezett partvonalának bizonytalan-
ságát a vonalvezetés is érzékelteti. Ezt a térképmezőt is két 
kartus (egy üres) díszíti, a keret üresen maradt sarkaiban 
pedig nemcsak a bennszülöttek mindennapjaiba kaphatunk 
betekintést, hanem pingvineket és tengeri oroszlánokat is 
megjelenített az alkotó.
Méretük: 435 x 490 (480 x 580, illetve 485 x 565) mm. Hibát-
lan, tiszta példányok, két különálló lapon. Paszpartuban.
Contemporary coloured maps of the Northern and the Southern Polar 
Regions by Henricus Hondius with French text on the back. Both 
dedication cartouches are blank.
The northern part (third state) is based on the cartography of Henry 
Briggs and Thomas James. 
The southern part represents the new discoveries in Australia.
Fine, clean copies.

Burden: 246. (3. állapot); van der Krogt: 0020:1B., 0030:1.1.
300 000,-

461. AmericAe pArs meridionAlis 
Amszterdam, 1640k.
Dél-Amerika színezett, Henricus Hondius által készített 
rézmetszetű térképe, amely a „Nouvel Atlas” című munká-
ban jelent meg. A partvidék már kellően feltérképezett és 
pontos, a Tűzföldnek azonban csak az északi része szerepel 
a lapon. A szárazföld belső részein több elképzelt helység, 
domborzati és vízrajzi elem is helyet kapott. A legismer-
tebb ezek közül az a tó („Parimelacus”), amelynek partján 
a korabeli források Manoát, más néven El Doradot, az 
„Aranyvárost” sejtették. A metsző a díszes kartust fegyve-
res bennszülöttek csoportjával vette körül, és a földrészre 
jellemző flóra és fauna is képviselteti magát a motívumok 
 

között. A kifinomult stílus a munka kisebb illusztrációinál 
is kifejeződik, amelyek által emberek, állatok, növények, 
falvak és törzsi rituálék elevenednek meg előttünk, az óce-
ánok területére pedig tengeri szörnyek, kenuk és gályák 
hada került. Hátoldalán francia nyelvű szöveg található.
Mérete: 465 x 550 (485 x 585) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Contemporary coloured map of South America by Henricus Hondius. 
French text on the back.
Fine, clean copy.

van der Krogt: 9800:1B.1.
120 000,-

461. tétel

460. tétel
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462. tABulA islAndiAe 
Amszterdam, 1640k.
Izland színezett, ifj. Jodocus Hondius által készített rézmet-
szetű térképe, amely a „Nouvel Atlas” című munkában je-
lent meg. Korának egyik legpontosabb lapja Joris Carolus 
holland navigátor adatai alapján készült, de a partvonal 
Abraham Ortelius, a nomenklatúra pedig Gerard Merca-
tor művével mutat egyezéseket. A hegyeken és fjordokon 
kívül plasztikusan ábrázolja a Hekla vulkán kitörését. A 
metsző ezeken kívül kartusokat, szélrózsákat, tengeri ször-
nyeket és egy gályát használt illusztrációként. Hátoldalán 
francia nyelvű szöveg található.
Mérete: 380 x 490 (475 x 580) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Contemporary coloured map of Iceland by Jodocus Hondius, Jr. The 
map is credited to Joris Carolus in its title, but the coastline seems to be  

derived from Ortelius, while the nomenclature is from Mercator. French 
text on the back.
Fine, clean copy.

van der Krogt: 1250:1B.1.
100 000,-

463. cArte de lA nouVelle frAnce, ou se Voit 
le cours des grAndes riVieres de s. lAurens & 
de mississipi… floride… louisiAne… Virginie… 
mArie-lAnde… nouVelle yorck… nouV. Ang-
leterre… 
Amszterdam, 1719.
Észak-Amerika keleti részének Henri Abraham Chate-
lain által készített rézmetszetű térképe, amely a Hudson- 
és a Mexikói-öböl közé eső területet ábrázolja, nyugat felé  
pedig Új-Mexikóig nyúlik. A munka – amely a 7 kötetes,  

462., 463. tétel

477., 499., 185., 182., 184., 181., 164., 174., 178., 171., 175., 169., 183., 176., 177., 170. tétel
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Chatelain által összeállított, 1705 és 1720 között kiadott 
enciklopédikus mű, az Atlas Historique 6. részében jelent 
meg – térképészeti alapjául Nicholas de Fer 1718-ban ki-
adott 4 lapos térképe szolgált, de alkotója felhasználta 
Guillaume Delisle a Mississippi vízgyűjtőterületét ábrá-
zoló 1701-es kéziratát is. A bal felső sarokban található a 
Mississippi- delta, a jobb alsó részen pedig Quebec mellék-
térképe, amely alatt a város látképe is helyet kapott. A cím 
a térképmező felett olvasható, a kereten belül pedig hajók, 
csónakok, újvilágbeli állatok, növények, falvak, életképek 
és törzsi rituálék elevenednek meg előttünk.
Mérete: 415 x 485 (435 x 530) mm. Hibátlan, tiszta példány.
Paszpartuban.
Henri Chatelain’s map of the inhabited parts of North America, based 
upon Nicholas de Fer’s landmark 4-sheet map published in 1718. The 
sheet shows the Eastern part of North America between the Hudson 
River and the Gulf of Mexico. A supplementary map of Quebec is 
included together with the view of the city. 
Fine, clean copy.

Koeman II.: Cha 7(7).
300 000,-

464. cArte du cAnAdA ou de lA nouVelle frAn-
ce, & des découVertes… 
Amszterdam, 1719.
Kanada és a Nagy Tavak rézmetszetű térképe. A lapot Henri 
Abraham Chatelain készítette Guillaume Delisle 1703-ban 
kiadott műve alapján, és megjelenésekor a régió legponto-
sabb ábrázolásának számított. Az alkotó számos földrajzi 
felfedezésnek állított emléket a térképmezőben elhelyezett 
jegyzetekkel, és ehhez a munkához fűződik – a csupán 2 év-
vel korábban alapított – Detroit első nyomtatott említése is.

Mérete: 405 x 515 (435 x 555) mm. Hibátlan, tiszta példány.
Paszpartuban.
Map of Canada and the Great Lakes by Henri Abraham Chatelain. 
Cartographically, the sheet is based on Guillaume Delisle’s regional map 
(1703) and is referred to as the first printed map to locate Detroit. 
Fine, clean copy.

Koeman II.: Cha 7(5).
90 000,-

465. cArte contenAnt le royAume du mexiQue 
et lA floride… 
Amszterdam, 1719.
Közép-Amerika Henri Abraham Chatelain által készített 
rézmetszetű térképe, amely Közép-Amerikát – csendes-óce-
áni partvidékével együtt –, a Mexikói-öblöt, a Mississippi 
vízgyűjtőterületét (egészen a Nagy Tavakig), valamint Flo-
ridát mutatja be. A lap térképészetileg Guillaume Delisle 
„Carte du Mexique” című 1703-ban megjelent regionális 
ábrázolására támaszkodik, de a XVII. század végén végzett 
francia földrajzi kutatások eredményeit is tartalmazza. A 
cím a térképmező felett olvasható.
Mérete: 405 x 515 (435 x 555) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Map of Central America by Henri Abraham Chatelain, which also 
depicts the Gulf of Mexico, the Mississippi River Basin (up until the 
Great Lakes) as well as Florida. Cartographically, the sheet is based on 
Guillaume Delisle’s „Carte du Mexique” (1703), but it also applies the 
results of French geographical researches carried out at the end of the 
17th century. 
Fine, clean copy.

Koeman II.: Cha 7(9).
80 000,-

464., 465. tétel
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466. dirwAldt, joseph: 
Allgemeiner Hand-Atlas zum Gebrauch für die Jugend in 
höhern und niedern Schulen, für Kaufleute und Zeitungs-
leser. Nach den letzten Friedensschlüssen berichtiget.
Wien, 1818. Tranquillo Mollo. (4)p.+53 térk. (határszíne-
zett rézmetszetek)
Javított gerincű, kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Worn, contemporary half cloth. Spine restored.

Szántai: Mollo 2-3.
150 000,-

467. (tABu. modernA hungAriAe, poloniAe, 
russiAe, prussiAe, et VAlAchiAe) 
Strassburg, 1525.
Martin Waldseemüller Kelet-Európát ábrázoló, fametszetes 
munkájának későbbi, Lorenz Fries-féle változata. A térké-
pész 1520-ban bekövetkezett halála után a dúcokat Fries 
megbízásából – valamivel kisebb méretben – újrametszet-
ték, és illusztrációkkal, illetve a verso-ra nyomtatott ma-
gyarázó szöveggel egészítették ki azokat. Példányunk Ptole-
maiosz „Geographicae enarrationis libri octo...” című mű-
vének Fries által szerkesztett – ritkán előforduló – második, 

strassburgi kiadásából származik. Hátoldalán olvasható a 
cím és további latin nyelvű szöveg díszes, fametszetű keret-
tel övezve.
Mérete: 395 x 525 (470 x 605) mm. Restaurált darab, a 
papír törésvonalait és szakadásait papíröntéssel és vékony 
japánpapírral támasztották alá. Számos elszórt apró folttal. 
Paszpartuban.
Rare, 1525 issue of Lorenz Fries’ publication of Martin Waldseemüller’s 
1513 woodcut, depicting Eastern Europe. Our copy is the second of the 
two Strasbourg issues of Fries’ Ptolemaeus „Geographicae enarrationis 
libri octo”. The title, additional Latin text surrounded by fine xylograph 
border on the back.
Restored. Some crack lines and tears strengthened by Japanese paper 
and leaf casting. With several small stains.

Szathmáry: Fries 22/C.
300 000,-

468. tABulA modernA poloniAe ungAriAe Bo-
hemiAe germAniAe russiAe lithV(Ani)Ae 
Róma, 1548.
Közép-Európa páratlanul ritka, Antonio Salamanca által 
készített rézmetszetű térképe. A lap kartográfiai alapjául Ni-
colaus Cusanus (Niccolo Cusano) híres, 1450 körül született 
kéziratos művét használta fel, a lengyel területekről közzétett 

466., 467. tétel

469. tétel
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topográfiai információk pedig Bernhard Wapowski kuta-
tásainak köszönhetők, de Marco Beneventano 1507-ben  
közrebocsátott munkájának az ábrázolásra gyakorolt erős 
hatása is vitathatatlan. A metsző a térképmezőn kívülre 
helyezte a címet és a bal oldalon néhány adatot (éghajlati 
megoszlás, nappalok hossza). A kép középpontját Lengyel-
ország, Magyarország, Csehország és Németország foglalja 
el, ezt északról a Balti-, valamint az Északi-tenger, délről 
pedig az Alpok, illetve a Földközi-tenger zárja keretbe. Az 
aprólékos kidolgozású, művészien metszett darabot – amely 
a domborzati és vízrajzi elemeken kívül erdőségeket is meg-
jelenít – pontos és gazdag névrajza a kor legelismertebb 
kartográfiai alkotásai közé emeli.
A XVI. századi Európában a térképészet ugyan reneszánszát 
élte, de a mai értelemben vett atlasz egészen 1570-ig – az 
Ortelius-féle „Theatrum Orbis Terrarum”-ig – nem létezett. 
A kiadók önálló térképlapokat adtak ki, és a rendelkezésre 
álló készletből a megrendelő igénye szerint állítottak össze 
kartográfiai gyűjteményeket, amelyeket ma IATO- (Italian, 
Assembled To Order) vagy Lafreri-atlaszoknak neveznek 
(Antonio Lafreri-re, a kor legismertebb kiadójára utalva, 
aki elsőként nyomtatott metszett címlapot konvolutjai-
hoz). Salamanca Lafreri partnereként működött, így mun-
káinak példányait annak néhány atlasza tartalmazta. 
Tételünk ritkaságát bizonyítja, hogy külföldi árverésen 
csupán két alkalommal bukkant fel.
Mérete: 280 x 370 (380 x 485) mm. Hibátlan, tiszta pél-
dány. Paszpartuban.
Scarce, first state map of Central Europe by Antonio Salamanca. Based 
on Nicolaus Cusanus’ (Niccolo Cusano) manuscript work, influenced by 
Marco Beneventano’s map (1507) and relying on Bernhard Wapowski’s 
topography to accurately represent Poland. The title and some climatic 
data located outside the map-field. Poland, Hungary, Bohemia and 
Germany are situated in the centre of the map, which extends on the 
north from the Baltic and North Seas to the Alps and the Mediterranian

Sea in the south. The copies of this map were presumably bound in 
Lafreri atlases because Salamanca was his partner. It is one of the rarest 
of all maps of Bohemia as it has been only twice on auction in the past 
40 years.
Fine, clean copy.

Szathmáry: 37.; Bifolco – Ronca: 322. t. (1. állapot)
1 800 000,-

469. AccurAt Aufgezeichneter donAu-storm 
Von dessen ursprung Biss zu dem einfAll in dAs 
schwArze meer 
Augsburg, 1736k.
A Duna vízgyűjtő-területének ritka, 28 szelvényből álló, 
rézmetszetű térképe, amelyet Elias Baeck készített Heinrich 
Jonas Ostertag rajza alapján. Az „A 1-14” és „B 1-14” számo-
zású lapok a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig tartó területet 
mutatják be. Példányunk nem tartalmazza a metszetsorozat 
kiegészítő – számozatlan és az ábrázoláshoz szervesen nem 
kapcsolódó – szelvényét. Az aprólékos kidolgozású munka 
a finoman díszített kartusokban többféle vonalas arány-
mértéket sorakoztat fel, és a topográfiai elemeken kívül 
nemzeti címerek, valamint hajók illusztrálják. Térképészeti 
szakirodalomban nem találtunk róla adatot.
Mérete: 320 x 1190 (szelvényenként 160 x 85) mm. Hibát-
lan, tiszta példány, huszonnyolcablakos paszpartuban, ke-
retezve.
Rare map of the Danube River Basin on 28 sheets (numbered: A 1-14 
and B 1-14) by Elias Baeck derived from Heinrich Jonas Ostertag’s 
drawing. Our item does not contain the additional (29th) sheet, whiches 
is however not an integral part of the depiction.
Fine, clean copy. Framed.

Szántai: 0
500 000,-

aA

468. tétel
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470.	tersánszky	J(ózsi)	Jenő:	
Az amerikai örökség
(Bp., 1941.) Nyugat. 167+(1)p. Dedikált példány.
Kopottas, foltos, kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Worn, stained, original half cloth.

3 000,-

471. thAly kÁlmÁn: 
Rodostó és a bujdosók sirjai. Történelmi kutatások a hely-
szinén.
Bp., 1889. Athenaeum. 132p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Részben felvágat-
lan példány.
Original paper. Spine restored. Partly uncut.

3 000,-

472. thiele, j. c. V.: 
Der Eremit in St. Petersburg, oder Leben und Treiben in 
der Hauptstadt des nordischen Kaiserstaates. Ein humoris-
tisches Gemählde im Geschmacke des Jouy von --.
Kaschau, 1826. Carl Werfer. (6)+176p.
Kiadói papírkötésben.
Original hardpaper.

10 000,-

473. thököly imre, késmÁrki: 
-- naplója 1693. 1694. évekből. Az eredeti kéziratból közli 
Nagy Iván.
Pest, 1863. Eggenberger Ferdinánd. VIII+701p. (Magyar 
történelmi emlékek. Írók. Tizenötödik kötet.)
Hozzá:
Késmárki Thököly Imre és némely főbb híveinek naplói és 
emlékezetes irásai 1686-1705. Közli Thaly Kálmán.
Pest, 1868. Eggenberger Ferdinánd. XXXII+784p. (Magyar 
történelmi emlékek. Írók. Huszonharmadik kötet.)
Egységes, későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

8 000,-

XVI. századi nyomtatványok

474. justinus, (mArcus juniAnus): 
-- ex Trogi Pompei historiis externis libri XLIIII...
Coloniae Agrippinae, 1576. Apud haeredes Arnoldis Birck-
manni. (40)+464+(14)p.
Korabeli pergamenkötésben.
Contemporary vellum.

VD16 T 2063.; BNH Cat 0
50 000,-

475. mAcroBius, AmBrosius Aurelius theodosius: 
-- viri consularis… In Somnium Scipionis, Lib. II. Saturna-
liorum, Lib. VII...
Lugduni, 1542. apud Seb. Gryphium. 567+(73)p.
A neves ókori filozófus, nyelvész két műve. Az első mun-
ka Cicero híres államtani értekezésének – épp Macrobius 
jóvoltából – legteljesebben fennmaradt részlete és annak 
bő magyarázata. A szövegben olvasható kozmológiai le-
íráshoz több szövegközti fametszetes ábra csatlakozik. 
Legfigyelemreméltóbb az – először az 1473-as kiadásban 
szereplő – korai világtérkép, amely az elsők között ábrá-
zolta gömbölyűnek a Földet. Jelentőségét különösen az 
adja, hogy feltünteti rajta – a korabeli elméletek alapján 
elképzelt – ismeretlen déli kontinenst.
A második mű – egy Szaturnália-ünnepre összegyűlt, mű-
velt arisztokrata asztaltársaság beszélgetésének formájában 
előadott – vegyes tartalmú régiségtani és enciklopédikus ér-
tekezés-füzér. 
Kopottas, későbbi félpergamen-kötésben. A lapok egykor 
megázhattak, ezért – változó mértékben – enyhén hullámo-
sak, foltosak. A címlapon régebbi javítással.
Worn, later half vellum. Title page restored. Several leaves waterstained.

BNH Cat 0
350 000,-

aA

472., 473., 474., 475. tétel
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476. tóth ÁrpÁd: 
Hajnali szerenád. Versek.
(Bp.), 1913. Nyugat. 72p. Első kiadás.
A költő első megjelent kötete.
Falus Elek által tervezett, színes, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány. A gerincen apró sérülésekkel, né-
hány levélen kis rozsdafoltokkal.
Illustrated, original paper. Spine slightly damaged. Some leaves stained. 
Uncut.

3 000,-

Utazás

477. hAussez, (chArles lemercher) BAron d’: 
Alpes et Danube ou voyage en Suisse, Styrie, Hongrie, et 
Transylvanie. Deuxiéme edition. I-II. kötet.
Paris, 1844. Gennequin Ainé. (4)+406p.; (4)+364p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine richly gilt.

20 000,-

478. hopp ferencz: 
Kirándulásom Afrika keleti partján Kamerun érintésével 
a Kongohoz
Bp., 1901. Fritz Ármin ny. (2)+50p. (Különlenyomat a 
„Földrajzi Közlemények” 1901. évi folyamának IV-dik fü-
zetéből.)
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

3 000,-

479. kertész k. róBert: 
Képek Ázsia keletéről. Pillanatfelvételek egy világkörüli sé-
táról.
Bp., 1906. „Pátria”. (4)+208p.+2t. (hártyapapírral védett, 
színes, felragasztott kép)+1 kihajt. mell.+1 kihajt. térk.  

Zsinóron függő, színes, eredeti könyvjelzővel. Gazdagon 
illusztrált.
Zsinórral átfűzött, illusztrált, kiadói papírborítóban.
Original paper.

10 000,-

480. korizmics lÁszló: 
Uti képek és jegyzetek 1851-ből
Bp., 1874. Herz János ny. (4)+168p.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

5 000,-

481. molnÁr nep. jÁnos: 
Emlékeim Belgium, Anglia s Hollandiából. I-II. kötet [egy-
bekötve].
Bp., 1875. „Hunyadi Mátyás” Intézet ny. 158+V+174+IXp.
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

4 000,-

482. nAgy iVÁn, dr. Vitéz: 
Nagy Kelet Ázsia. Dai-To-A. Szerkesztette: --.
Bp. (Pécs), 1943. (Dunántúl ny.) (4)+167+(2)p.+4t. (1 szí-
nes)
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

4 000,-

483.	rudoLF	trónörökös	FőHerczeg:	
Tizenöt nap a Dunán. Fordította Paszlavszky József.
Bp., 1890. K. M. Természettud. Társulat. (8)+320p. (A VI. 
cziklus tizenkettedik kötete.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

Poss.: Gyulai Gaal Gaston könyvtárából.
5 000,-

476., 477., 479., 482. tétel
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484. stein Aurél: 
Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. Az angol eredeti nyomán 
átdolgozta: Halász Gyula. 192 képpel, köztük 16 külön 
melléklettel és egy színes térképpel.
Bp., 1913. K. M. Természettud. Társ. IX+(3)+667p.+ 
+17t.+1 ki hajt. mell. Gazdagon illuszt rált.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

10 000,-

485. szomjAs lAjos: 
Hagion Oros. Bolyongások a szent Athos-hegyen.
(Bp., 1932.) Unio. 86+(2)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Illustrated, original paper. Uncut.

2 000,-

Útikalauzok

486.	 budapestrőL	bécsbe.	a	m.	k.	áLLamvasutak	
BudApest-Brucki és A szABAdAlmAztAtott oszt-
rÁk-mAgyAr ÁllAmVAsúttÁrsAsÁg BudApest-mAr-
cheggi VonAlAi. 
Bp., (1889.) Borostyáni Nándor és Schwimmer Pál. 1 ki-
hajt. t.+80+(2)p.+5t. (Magyarország utirajzokban. I.)
Hozzákötve:
Siegmeth Károly:
Budapesttől Oderbergig a Vág völgyén Galántha-Zsolna és 
a magyar bányavárosokon Hatvan-Ruttkán keresztül
Bp., 1889k. Borostyáni Nándor és Schwimmer Pál. 1t.+ 
+39p.+7t. (Magyarország utirajzokban. II.)
Hozzákötve:
Siegmeth Károly:
A magas Tátra és az abauj-torna-gömöri barlangvidék
Bp., 1889k. Borostyáni Nándor és Schwimmer Pál. 1t.+ 
+124p.+13t. (Magyarország utirajzokban. III.)

Hozzákötve:
Sziklay János, Dr. – Krauss Nándor:
Nyugoti Magyarország
Bp., 1889k. Borostyáni Nándor és Schwimmer Pál. 1t.+ 
+68p.+1t. Egy tábla hiányzik. (Magyarország utirajzok-
ban. IV.) 
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. One plate of the fourth work missing.

5 000,-

487. kAffkA kÁroly: 
Az utas könyve. Magyar utazási kézikönyv és utmutató. 
III. kiadás. Kiegészítő rész. Keletmagyarország, Északer-
dély. Szerkeszti: --.
Bp., 1941. Orsz. Magyar Vendégforgalmi Szöv. XVIII+ 
+212+(2)p.+2 kihajt. térk. (1 színes)
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben.
Worn, original cloth.

3 000,-

Vadászat, halászat

488. hermAn ottó: 
A magyar halászat könyve. I-II. kötet.
Bp., 1887. K. M. Természettud. Társ. XV+552p.+XIIt.; 
(7)+556-860+(4)p.+IXt. Gazdagon illusztrált. (Természet-
tud. Könyvkiadó-Váll. XXVII-XXVIII.)
Kiadói vászonkötésben. Az első kötet gerince enyhén sérült.
Original cloth. Spine of first volume slightly damaged.

40 000,-

489. hermAn ottó: 
Az ősfoglalkozások. Halászat és pásztorélet. Az 1896-iki évi 
Országos Ezredéves Kiállitás alkalmából irta --.
Bp., 1898. Pesti Könyvny. Rt. (4)+120+(2)p.+VIIIt. Gaz-
dagon illusztrált. (Különlenyomat Matlekovits: „Az ezred-

484., 485., 486., 488. tétel
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éves kiállitás eredménye” czimű kiállitási főjelentés V. kö-
tetéből.)
A címlapon a szerző ajánló soraival (a címzett nevét elhal-
ványították).
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth.

20 000,-

490. ilosVAi lAjos kÁroly: 
A kutya sportszerü tenyésztése, nevelése és idomítása. 
Részletes vezérfonal ebtenyésztők és ebkedvelők számára.
Bp., 1921. Athenaeum. 192p. Szövegközti képekkel.
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító felragasztva.
Modern half cloth. Original cover mounted.

5 000,-

491. jAgdBuch für VujkoVic c. pÁl 
Vujkovich Pál szabadkai földbirtokos vadásznaplója az 
1930/31 és 1944/45 közötti évek idényeiről.
A vadászat időpontjára, helyszínére és a zsákmányra vo-
natkozó, kézzel kitöltött rovatok szerint Vujkovich vajda-
sági birtokain főleg apróvad (nyúl, fogoly, réce, ritkábban 
galamb, gerle, fácán, vadliba, szárcsa, később „mocsári” 
szalonka, fürj) esett („bokrászva”, kocsiról, ráhajtással vagy 
körvadászat során), de igyekezett a ragadozó- és rablóma-
darakat (egerész ölyv, réti sas, karvaly, törpe sólyom, szar-
ka, barna rétihéja, kabasólyom) is ritkítani. Gyakran leírja, 
hogy milyen fegyverrel, lövedékkel, körülmények között, 
mekkora távolságról lőtt. Az egyes évek lezárását követően 
részletesebb fegyverleírásokat, fegyverolaj-receptet ad, az 
1936-os évnél fegyverek kivágott képei és adatai szerepel-
nek. A naplót vadászújságokból (Nimród, Vad és Vadá-
szat) kivágott elméleti cikkekkel, rajzokkal, szabályokkal, 
számításokkal egészítette ki.

A nyomtatott fejléccel és vonalazással ellátott űrlapokat 
tartalmazó kötet „Verlag Fr. Ant. Pranti” jelzéssel, Mün-
chenben készült. 84 beírt oldal, a fennmaradó rész kitöl-
tetlen.
A kötetbe helyezve:
A vadászathoz kapcsolódó számlák, feljegyzések, reklámok, 
puskavásárlással kapcsolatos levelezőlap, valamint 3 beírt 
oldalnyi ceruzás feljegyzés „Vadlibák Ludason” címmel.
Enyhén kopott, korabeli vászonkötésben.
Slightly worn, contemporary cloth.

30 000,-

492. mAderspAch Viktor: 
Páreng – Retyezát. Vadászataim a Déli Kárpátokban.
Bp., (1936.) Dr. Vajna és Társa. (4)+III+(1)+6-199+(1)p.+ 
+8t.
Fényképes, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. 
A gerincen kis sérülésekkel.
Illustrated, original paper. Uncut. Spine slightly damaged.

3 000,-

493. sztripszky hiAdor: 
Az erdélyi halászat ismeretéhez. Régi és mai halastavak.
(Kolozsvár, 1908. Gombos Ferencz ny.) 94p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover mounted.

6 000,-

494. tArnA imre: 
Vadászpuskával Palócföldön. Vidám vadásztörténetek.
Garfield, 1973. (Turán ny.) 149+(4)p. Nemesszeghy Jenő 
rajzaival. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, rajzos védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

25 000,-

489., 491., 492., 494. tétel



94 • Központi Antikvárium

495. A természet. ÁlAttAni, VAdÁszAti és hA-
lÁszAti folyóirAt. szerk.: dr. lendl Adolf. Vii. 
éVfolyAm.  
Bp., 1903-1904. (Wesselényi Géza ny.) (2)+288p. Szöveg-
közti rajzokkal és képekkel.
Teljes évfolyam.
Enyhén kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, gilt, original cloth.

10 000,-

aA
496. VÁlyi AndrÁs: 
Magyar Országnak leírása. I-III. kötet.
Budán, 1796-1799. Királyi Universitás. 1t.+(20)+702+ 
+(2)p.+1 színes, kihajt. térk.; 1t.+(40)+736p.; 1t.+(14)+ 
+688p.
A mű az első magyar nyelvű, lexikonszerű, átfogó mo-
nográfia Magyarországról, mely egyben a helységnévtárak 
ősének is tekinthető. A rézmetszetű címképeket Czetter Já-
nos Sámuel készítette. Darabunk értékét jelentősen emeli 
a Vályi által 1798-ban készített térkép (Magyar országnak 
földképe), amelyet Karacs Ferenc metszett rézlemezbe. Ez 
tulajdonképpen önálló lapnak tekinthető, a példányok túl-
nyomó részébe – már csak nagy mérete miatt sem – kötöt-
ték bele.
Modern félbőr-kötésben. A három címlapot felkasírozták.
Modern half leather. Title pages strengthened by lining.

Szántai: Karacs 2.
300 000,-

497. VÁmBéry Ármin: 
A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány.
Bp., 1882. MTA. XV+(1)+527p. (MTA Könyvkiadó Vál-
lalat harmadik cyklus 1881-83.)
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

498. VertrAute Briefe üBer oesterreich Von 
einem diplomAten, der Ausruht. i-ii. Bände 
[egyBekötVe]. 
Leipzig, 1837. Philipp Reclam Jun. (4)+175 [recte 171]+ 
+(4)+170+(2)p.
Az ugyanebben az évben angolul is megjelent mű szerző-
je feltehetően Wenzel Carl Wolfgang Blumenbach-Wab-
ruschek volt.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

5 000,-

499. wrAngel, grAf c(Arl) g(ustAV): 
Ungarns Pferdezucht in Wort und Bild. I-IV. Bände.
Stuttgart, 1893-1895. Schickhardt & Ebner. VII+337p.+ 
+32t.+4 kihajt. mell.; VII+323p.+32t.+3 kihajt. mell.; 
VII+335p.+42t.; VIII+359p.+42t.
Díszesen aranyozott, kiadói félbőr-kötésben, eredeti papír-
tokban. Gyönyörű példány.
Richly gilt, original half leather in original hardpaper case.

80 000,-

aA

495., 496., 499. tétel
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A jegyzékben használt rövidítések:

Kiadja a Központi Antikvárium
Nyomdai előkészítés: Gönczy Tibor

Budapest, 2020

bet. = betűvel
é. = év

H. = hely
h. = hasáb
lev. = levél

lith. = kõnyomat
mell. = melléklet
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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