
HONTERUS
ANTIKVÁRIUM

109. aukció

Honterus Antikvárium és Aukciós Ház
Budapest, 1053 Múzeum krt. 35.

Telefon: (36-1) 267-2642, 317-3270
Az aukció idején: 06 20 967-8659

www.honterus.hu
E-mail: honterus@honterus.hu

H
on

te
ru

s A
nt

ik
vá

riu
m

 1
09

.



184.

280.

243.



- 1 -                                                                109. árverés

HONTERUS
ANTIKVÁRIUM

109. aukció
2021. december 10.

péntek 15.00 óra

Online Aukció



Honterus Antikvárium                                                 - 2 - 

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét,
hogy 109. árverésünk zártkörűen, csak írásban leadott és telefonos vételi ajánlatokkal,

illetve a www.axioart.com online felületén kerül megrendezésre.
A tételek személyesen is megtekinthetők üzletünkben az árverést megelőző két hétben.

Az árverési katalógus anyaga megtekinthető 
a www.honterus.hu és a www.axioart.com weboldalon is.

Az elnyert tételeket ugyancsak üzletünkben lehet átvenni az aukciót követően.
Telefonos licitálási lehetőségre közvetlenül az antikváriumnál lehet jelentkezni (+36 20 967-8659),

illetve vételi megbízásaikat email-ben is elküldhetik a honterus@honterus.hu címre az árverés
napján 12.00 óráig, valamint az axioart.hu honlapon tehetik meg!

Az online részvétel módja:
Licitálóként való részvétel a www.axioart.com oldalon valós időben, virtuális teremben, előzetes 

jelentkezést követően. Vételi megbízást lehet adni regisztrációt követően az axioart.com oldalon, vagy
közvetlenül az antikváriumnál. Amennyiben licitálni kíván az élő közvetítésen, úgy jelentkezését

2021. december 9-én (csüt.) 17 óráig tudja leadni! Amennyiben nem jelentkezik licitálóként, úgy csak
vendégként követheti az árverés menetét.

Az elkelt tételek árának mielőbbi kifizetésére javasoljuk a banki átutalást vagy bankkártyás fizetést 
– így elkerülhetjük a személyes találkozást és a készpénzforgalmat. Az átadás/átvétel bonyolítására 

lehetőség szerint vegyék igénybe a házhozszállítást végző futárcégeket.
Legközelebbi aukciónkat 2022. április 29-én rendezzük, melyre átveszünk régiségeket,

szépen illusztrált könyveket, kéziratokat, metszeteket, térképeket.
A borító a 17. tétel felhasználásával készült.

Az árverést vezeti:
Glózer-Say Ádám

Az aukció anyagát, illetve a tételek leírását összeállította:
Gregus István és Csontó Sándor

A katalógus fotóit készítette:
Oláh Gergely Máté

Tipográfia és nyomdai előkészítés:
Ujvári Sándor

Nyomda:
Szó-Kép Nyomdaipari Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 24.

www.szokepnyomda.hu
Ügyvezető igazgató Szikszay Olivér

Kiadó:
Honterus Antikvárium és Aukciós Ház

Budapest, 1053 Múzeum krt. 35.
Telefon: (36-1) 267-2642, 317-3270
Az aukció idején: 06 20 967-8659

www.honterus.hu
E-mail: honterus@honterus.hu
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Árverési feltételek
1. Az árverésen számozott, névre kiadott tárcsákkal lehet licitálni, melyek az árverés
előtt, illetve közben igényelhetők a helyszínen.
2. A könyvek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető a katalógus sorrendjében
bemondja a tételszámot, a kikiáltási árat.
A vételár adott értékhatárok között az alábbi összegekkel emelkedik:

1.000 Ft – 10.000 Ft-ig 1.000 Ft
10.000 Ft – 50.000 Ft-ig 2.000 Ft
50.000 Ft – 100.000 Ft-ig 5.000 Ft
100.000 Ft – 500.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft – 1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft – 5.000.000 Ft-ig 100.000 Ft
5.000.000 Ft felett – 500.000 Ft

A vásárlási szándékot kérjük egyértelműen jelezni.
Az árverésvezető az árat addig emeli, amíg csak egy ajánlat marad, és ezt a legmagasabb
összeget leüti.
Az árverésvezető fenntartja magának a jogot, hogy egyes tételeket egyszerre árverezzen,
illetve a katalógusban megadott sorrendtől eltérjen. A tétel vételi jogát leütéssel
az a vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcsolatban
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
érvényesíti elővásárlási jogát.
3. A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, ezt kifizetéssel érvényesíti. A vásárolt
tételt a helyszínen átveheti. Készpénz-számla igényüket kérjük a vásárláskor jelezni.
4. A vevő a vételárat az üzletben készpénzzel vagy kártyával fizetheti. 
A vételár a leütés összegéből + 20 % aukciós díjból áll.
5. Azoknak a vásárlóinknak, akik az árverésen nem tudnak személyesen részt venni,
módjukban áll vételi megbízást adni. Az ügyfél a megbízással egyidejűleg az általa felkínált
vételi összeg 50%-át kifizeti. A vételi megbízás csak az előleg átvétele után válik
érvényessé. Azonos összegű ajánlat esetén a vételi megbízással szemben a helyszíni
árverező előnyt élvez. Intézmények, könyvtárak vételi megbízását előleg befizetése
nélkül elfogadjuk. Vételi szándékukat szabályos, cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő
levéllel kell megerősíteni. Megbízást e-mailben a honterus@honterus.hu
levélcímen lehet megadni. Felső értékhatár megjelölése nélkül érkezett megbízást
nem fogadunk el.
6. Vételi megbízást az aukció napján 12.00 óráig áll módunkban elfogadni!
7. Vásárlás esetén az árverést követő héten a tételek ellenértéke készpénzzel, 
kártyával vagy átutalással az antikváriumban kiegyenlíthető.

Szeretettel várja kedves Vásárlóit
a Honterus Antikvárium
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1. ADY ENDRE
A minden titkok verseiből.
Budapest, [1910]. Nyugat. [Légrády Testv.] 104 + [3] p. A címlapot Falus Elek rajzolta. 
Első kiadás. Vitályos-Orosz: 10.
Címlapján tintával írt dedikációval: „Dr Szalay Józsefnek szeretetért szeretet küld Ady 
Endre Csucsa 1916. júl.” 
Ady 1915. március 27-én, sok huzavona után vette feleségül Csinszkát. Boncza Miklós 
megtagadta apai beleegyezését, s Ady már dacból is a nősülés mellett döntött. A budapesti 
házasságkötés után a fiatal házaspár április 4-én utazik vissza Csucsára. 1917 novemberéig 
ez lesz Ady állandó otthona, menedéke. Ekkor veszi kezdetét a katonai sorozásokkal járó 
hercehurca, aggodalom, a felmentésért folytatott járás-kelés a különböző sorozóközpontok 
között. A háború miatt elszigeteltté válik a falu, nehézkessé a közlekedés és a hírcsere. 
Ady börtönnek érzi Csucsát, elviselhetetlennek az életét, őrjöng, hogy be van zárva ebbe 
az Isten háta mögötti erdélyi faluba. A vasútállomás vendéglőjében tölti napjait és estéit, 
azzal az ürüggyel, hogy várja a budapesti újságjait. Márciustól júniusig Budapesten tar-
tózkodott, mert április közepétől a Városmajor Szanatóriumban gyógykezelték. Ezután 
jött még a legnagyobb lelki megpróbáltatás Ady számára, az Erdély elleni román támadás 
1916 augusztusában.
A címzett a szegedi műpártoló, „literátus főkapitány”, aki magas rangú rendőrtiszt létére 
nagy műveltségű könyvgyűjtővé vált és széleskörű irodalmi tevékenységet is folytatott. 
Ady egy évvel később A menekülő élet c. kötetét is dedikálta Szalaynak: „Szegeden, igaz 
örömével a találkozásnak, nagy barátsággal, szeretettel, 1917. szept. 29. A. E.” Tehát a 
fenti ajánlás még „látatlanban” történhetett, lehet meg sem kapta? Szalay 1924-ben megje-
lent könyvében – Ajánlással és kézírással ékes könyvek – tételünk nem szerepel, csak  
ez utóbbi.
Szigethy István festő, grafikus poss. bejegyzésével.
Későbbi vászonkötésben, gerincén címkével, az eredeti borító bekötve. Jó állapotban. 

900.000,-

2. ADY ENDRE (1877-1919) és édesanyja, ADY LŐRINCNÉ (Pásztor Mária, 1858-
1937) közös fényképe SZÉKELY ALADÁR (1870-1940) felvételén. 
A papírkép mérete 163×194 mm. Az ismert méretnél kicsit szűkebbre vágva, a kanapé bal 
oldala nem látszik. A felvétel 1917 októberében készült.
Ady Endre: Az anyám és én
„Sötét haja szikrákat szórt, Dió-szeme lángban égett,  
Csípője ringott, a büszke Kreol-arca vakított…”
Jó minőségű, tiszta kép, alul, középen kisebb törésnyom.

80.000,-

3. A Holnap.
Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, 
Miklós Jutka versei. Sajtó alá rendezte Antal Sándor.
Nagyvárad, 1908. A Holnap Irodalmi Társaság. [Sonnenfeld Adolf.] 191 p.  
Rajzos kiadói papírkötésben, a képeken látható, jó állapotban. 
Hozzákötve:
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1. 3.

2. 3.
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A Holnap uj versei. Második könyv.
Budapest, 1909. Deutsch Zsigmond és Társa. [Márkus Samu.] 240 p. 
Kollányi Boldizsár bevezető tanulmányával, Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, 
Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka verseivel. 
A két mű egybekötve, valamivel későbbi, bordázott gerincű félbőr-kötésben, címkével. 
Az eredeti papírborítók bekötve, az első kötetnél Honti Nándor szecessziós illusztrációjá-
val és könyvdíszeivel. A számára készült kartontokban. Jó példány.

40.000,-

4. MÓRICZ ZSIGMOND
Hét krajczár. Elbeszélések.
Budapest, 1909. Nyugat. [Jókai ny.] 142 + [1] p. Első kiadás.
Szennycímlapon dedikált példány! Ady Endrének szeretettel, Móricz.
1909-ben, szokatlan időben, aratás táján jelent meg Móricz első novellás kötete „Hét kraj-
cár” címmel, a Nyugat kiadásában. Nagyobb sikere nem volt még novellás könyvnek, mint 
ennek a 130 oldalas, tizenkét novellát tartalmazó, sejtelmes címképű füzetnek. Szerzőjét 
eddig jóformán senki sem ismerte. Most egyszerre fogalommá érik a neve, mindenünnen 
írást kérnek tőle és mindenütt – tizenöt folyóiratban és napilapban – köszöntik.Maga Ady 
Endre, azzal a forrósággal, ahogy egykor Petőfi Arany Jánost köszöntötte: „egyedül felér 
egy forradalmi szabadcsapattal”.
Móricz Zsigmond Ady Endrét tartotta „felszabadítójának”. A magyar irodalom nagy meg-
újulását ő Ady-kornak tudta és hirdette. Ady nélkül nem született volna meg az új magyar 
irodalom, és aligha győzedelmeskedett volna olyan széles körben a forradalmi gondolat. 
A magyar értelmiség java részének ő jelölte ki a korszerű világszemlélet útját. „Aki nem 
ismerte őt, nem érti, mit mondok, de aki sose látta, sose beszélt vele, nagyon sajnálhatja, 
mert egy páratlan szuggesztív egyéniség ismeretétől van megfosztva. Én legelőször Deb-
recenben találkoztam a hatásával, egy pillanatra láttam őt, s míg élek, nem feledem el…” 
– írta róla Móricz. /Magyar Irodalom Tört. V. köt./
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben címkével. Körülvágatlan lapjai erősen rozsda-
foltosak, elől és hátul pár javítva, pótolva.

450.000,-

5. WOLLNER ÁGNES – LAKNER ARTHUR 
Ady. 
Budapest, 1910. november. 8 levélen, 6 gépelt oldalt. Mérete:16×26 cm. Egyetlen pél-
dányban készült, papírborítóján kézzel festett címmel, a lapokon kis aranyozott dísszel.  
A végén, „az impresszumban” a dátum, és a két szerző neve.
Lakner Artúr, Lakner bácsi (1893-1944) elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar gyer-
mekszínjátszás terén végzett munkájával. Író, forgatókönyvíró, dramaturg, rendező is volt, 
nem mellesleg a „hét törpe” névadója. Felesége Wollner Ágnes, a költeményt valószínűleg 
ő írta.

60.000,-
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4.

7.

5.

8.
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6. [ARANY JÁNOS] ARANY, JOHANN
Ungarische Dichtungen von ⁓ ⁓. Deutsch von Adolf Dux.
Pest, 1861. Lauffer & Stolp. 74 p. 
A Katalin és a Keveháza elbeszélő költemények.
Kiadói, javított papírkötésben, piros és zöld színű keretdíszes lapokkal. Etter Jenő pecsétje. 

6.000,-

Atlasz, térkép

7. Buda (Offen) városának rézmetszetű látképe geometriai tankönyvben. 1686 körül.
Justus van der Nypoort rajza jelzés nélkül, balra fent a kereten kívül a 75. szám. Mérete 
kb. 10×16 cm. Középen szalagban felirat, az előtér jobb sarkában ostromló katonák ágyú-
állásokkal, középen a fallal körülvett város, fent geometriai ábrák.  Megjelent:  
„Ertz-Herzogliche Handgriffe Dess Zirckels vnd Linials…Beschrieben von… Anthoni 
Ernst Burckhard von Birckenstein. Wienn, Mit Röm. Käyserl. Majest. Befreyung. In 
Verlegung dess Verfassers. Geddruckt Johann van Ghelen.” Ez az első megjelenés,  
Augsburg, Jakob Koppmayernél. /Rózsa: Budapest régi..60./
A szerző I. József matematikatanára volt, a kötetet is neki ajánlotta. Jó állapotban.

12.000.-

8. Buda vetus sive Alt-Offen nunc in Ruderibus. Óbuda romjainak látképe északról 
nézve. Réznyomat. 
Amsterdam. 1700. In: Tollius, Jacobus: Epistolae itinerariae…200 p. 
M:126×185 mm. Szignálta J. van Vianen. Az előtérben staffage-alakok, a háttérben Buda 
körvonalai. A szövegmezőben hatsoros vers. 
Jacob Tollius holland orvos és alkimista 1687-ben beutazta Ausztriát, Magyarországot, 
Németországot és Olaszországot, de még mielőtt levelek formájában megírt úti élményeit 
kiadhatta volna, fiatalon meghalt. A szöveget barátja és hagyatékának gondozója, Henrich 
Christian Hennin adta ki – 1700-ban először – és írt hozzá bevezetést. A szerző Pozsony, 
Győr és Komárom érintésével bejárta a magyarországi bányavárosokat, de járt Esztergom-
ban, sőt az egy évvel korábban a töröktől felszabadított Budán is. Legszebbek a Visegrád, 
Győr, Komárom, Buda és Pest, Óbuda és Esztergom művészien kidolgozott látképei.  
/Aetas, 2013. 3. sz./
A ritka metszet tiszta állapotban, a Fehéregyházát kutatók egyik fontos bizonyítéka.

20.000,-

9. GÖNCZY PÁL – KOGUTOWICZ MANÓ
Magyarország megyéinek kézi atlasza. Tervezte: Gönczy Pál. Rajzolta: Kogutowicz 
Manó.
Budapest, [1890.] Posner Károly Lajos és Fia. [4] p. + 71 színes, kőnyomatos térképlap 
(két kivételtől eltekintve kétlaposak). Ez az első, összefoglaló kiadás. 
Díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. A sarkokon enyhén kopott, ettől elte-
kintve megkímélt állapotú példány. A lapok tiszták, épek. Folio. Fodor: 274-275. p.

240.000,-
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10. Ethographical card of Turanians (Uralo-Altaians) 25th June 1933.
Issued by the Japan Turanian Association.
Budapest, 1943. M.kir honvéd térképészeti int. Mérete 50×80 cm. A japán eredeti térkép 
nyomán kiadja a Magyar Turáni Szövetség. Japán és angol nyelvű feliratokkal, finom  
színezéssel. Jó példány.

24.000,-

11. GÖRÖG [DEMETER]
Magyar Átlás az az Magyar, Horvát, és Tót országok Vármegyéji, 's Szabad  
Kerületei és a' határ-örző Katonaság Vidékinek közönséges és különös tábláji: közre 
botsátotta ⁓ ⁓. Folytatta és végezte Márton Jó’sef. Atlas Hungaricus…
Viennae, 1802-1811. Görög Demeter. 2 t. (díszcímlap + mutató) + 58 színes rézmetszetű 
térkép +„Repertórium vagyis mutató tábla.” 36 p. 
Görög Demeter 1795-ben kezdett el a megyei térképek szerkesztésével foglalkozni. Kere-
kes Sámuellel együtt szervezték meg az egyes megyéket rajzoló mérnökök munkáját, így 
egységes szempontok alapján készített, a kor igényeinek megfelelő atlaszt sikerült ösz-
szeállítaniuk. A munkát később Kerekes egyedül folytatta, majd Márton József fejezte be. 
Jelentőségét és korszerűségét mutatja, hogy számos kiadást megért. Fodor: 161-168. old. 
Eredeti, kiadói, vászonnal bevont, kissé kopottas fadobozában, címkével. A repertórium az 
1817-es, második kiadásból való, új papírkötésben. A térképlapok tiszták, jó állapotban. 
Folio. 

600.000,-

12. JANVIER, JEAN
L’ Europe divisée en ses principaux États suivants les nouvelles Observations 
astronomiques, par le Sr Janvier, Géographe A Venise… Európa határszínezett  
rézmetszetű térképe, 1776.
A kép mérete 460×635 mm. M:1:50000000.
Az európai kontinens a főbb államok felosztásával „Le sieur Janvier” (1746-76) arányosan 
szép térképén. Ez a mű François P. Santini „Atlas Universal” című művének velencei 
kiadásából származik. Legkorábbi változata 1760-ban jelent meg Párizsban. Balra fent 
nagyon szép kartussal. Jobbra fent a nyomdász Giuseppe Remondini vésett oldalszámai: 
P.I.3. Jobbra lent kockában, a térkép vetületére vonatkozó francia szöveg. A Duna-Tisza 
között hegységet ábrázolt. Szép állapotú, ritka térkép, képmezőn kívül pici foltokkal.

90.000,-

13. KAERIUS, PETRUS
Le royaume de Hongrie. A magyar királyság. Színezett, rézmetszetű térkép.  
Amszterdam, 1630. 
In: Hondius-Mercator: Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi…499. 
Kiadta: Johannes Cloppenburg. Mérete: 180×250 mm, 230×290 mm-es üvegezett fakeret-
ben. Korabeli, finom színezésű, erős lenyomat, szélein fokbeosztással, a várak, erődítmé-
nyek is festve. Szántai: Kaerius 1. 288.o
Jó állapotú, ritka metszet és a mérete is barátságos.

36.000,-
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14. KARACS FERENC 
Magyar Erdély Galitzia és a hozzájok kaptsolt országok leg ujabb változások szerént 
készíttetett földképe. Réznyomatú, határszínezett térkép.
Mérete 340×460 mm. Megjelent Karacs: „Európa Magyar Atlása…XXI táblában. 1838.”
A kereten kívül: „Tekintetes nemes Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék nagy 
érdemű karainak és rendjeinek mint a tudományok és szépmesterségek kegyes pártfogójinak 
előmozdítóinak mély tisztelettel ajánlja Karacs Ferentz a kiadó és metsző 1837.” 
Szántai: Karacs 10a.
Paszpartuzott, üvegezett keretben (55×63 cm) lent kis folttal, hullámos lap.

70.000,-
 
15. KOGUTOWICZ MANÓ
Középiskolai földrajzi atlasz. A középiskolai új tanítási terv szellemében. 48 fő és több 
melléktérkép. Kilencedik kiadás.
Budapest, [1909.] Magyar Földrajzi Intézet. 8 p. + 48 színes térkép (dupla és 9 kihajtható) 
Kiadói, javított gerincű egészvászon-kötésben. Címlapon poss bejegyzés és pecsét.  
Néhány lapon bejegyzés ill. bekarikázás.

20.000,-

16. KORABINSZKY JÁNOS MÁTYÁS
Atlas regni Hungariae portatilis. Neue und vollständige Darstellung des Königreichs 
Ungarn auf LX Tafeln im Taschenformat. Ein geographisches Noth- und Hűlfsbűchlein 
fűrs gemeine Leben von ~ ~.
[Wien, 1805. Schaumburg.] LX rézmetszetű t. A könyvet Berken János és Czetter Sámuel 
60 rézmetszete illusztrálja, ebből 56 térkép. A térképek közé üres lapok kötve, amelyeken 
számos érdekes bejegyzés található a 19. század első harmadából. 
Korabinszky (1740-1811) nagyszerű munkája a Magyar Királyság első kisméretű atlasza, 
mely az ország térképén kívül, az 58 megye gravírozott rézlemez lenyomatú térképét tar-
talmazza. A lapokon a megyék címerei is megtalálhatók. Mértéke mérföld alapú. Minden 
térképlapon fel vannak tüntetve a szabad királyi városok, az egyházmegyék, a falvak,  
a piacok, a várak, várromok, a birtokok, a posták, és a templomok (római katolikus,  
görög katolikus, protestáns és református). Az atlasz német és magyar nyelven került  
összeállításra. Az utolsó oldalon van a földrajzi nevek jegyzéke és a térképen használt je-
lek magyarázata. Példányunk első üres lapjára tussal beírva a megyék nevei és térképszá-
mai. Korabinszky előszavából: „A tudásra éhező ifjúság végigpillantva a megfiatalodott 
panorámán egyúttal e könyvecskével a szólásmondás igazságát is magáévá teheti:  
Aki anyaföldjét vágyik szeretni, meg kell ismernie azt.” /Szántai 318. o./
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, javított táblákkal, új előzékekkel.  
Jó példány, minimális rozsdafoltokkal a térképeken.

120.000,-
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17. LE ROUGE, GEORGES-LOUIS
Atlas Nouveau portatif, à l'Usage des militaires et du Voyageur, contenant 91 cartes 
dressées sur les nouvelles observations. 
Paris, 1756. Privilege du Roi. 1 dupla rézm. díszcímlap + [4] + 36 p. + 89 számozott,  
színezett, dupla, rézmetszetű térkép. (Utolsó két metszete hiányzik: Greece and flags  
of the different countries.)
Le Rouge (1712-90), XV. Lajos király geográfus mérnöke nagyon pontos térképkötetet 
készített, amely a „Bevezetés a geográfiába” című tanulmánnyal indul. Majd a korabeli 
Európa szinte minden országáról közöl térképet, emellett Afrika, Ázsia, Japán, Kína, a 
glóbusz, Nagy Sándor birodalma (!), Jamaica, Antigua, Dominika szigete is megjelenik a 
szép, élénk színű metszeteken. Magyarország az 59. lapon szerepel. Ez az első kötet  
második kiadása, a második kötet később jelent meg. Térkép méret kb. 20×27 cm.
Korabeli, viseltes, picit hiányos egészpergamen-kötésben. Lapjai helyenként foltosak. 
Címlapja is koszos, poss. beírásokkal. Néhány metszet piszkos, egy a szélén javítva, de 
összességében nagyon jó állapotúak. Az első tábla verzóján és az előzéken korabeli kézzel 
jegyzett tartalomjegyzék, utána egész oldalas poss. beírás francia nyelven. Szántai I-II. 
nem jelzi.

750.000,-

18. LOTTER, TOBIAS CONRAD
„Tabula Synoptica Totius Fluminis Danubii A Fontibus Usque Ad Ostia in qua 
omnes regiones, quas perfluit et amnes, quos recipit, Imprimis Integrum Hunga-
riae Regnum, Principat. Transilvaniae, Moldaviae, Walachiae, Archiducatus Austriae, 
Regna Et Ducat. Styriae, Carinthiae, Carniolae, Croatiae, Dalmatiae, Sclavoniae, 
Bosniae, Bessarabiae, Bulgariae, Romaniae, Cum Magna Parte Turciae Et Tartariae &c. 
&c. Nec Non Mare Adriaticum Et Pontus Euxinus Oculis Sistuntur iuxta recentissimas 
observationes et descriptiones delineata.”  A Duna menti országok a forrásvidéktől  
a tengerig. 
Színezett rézmetszet. Megjelent:1760 körül, Augsburgban. Képméret: 485×1720 mm. 
(65×187 cm.) Készítette a neves kartográfus, Lotter (1717-77). Három lemezről nyomva, 
jobbra fent szép, rajzos kartussal. 
Paszpartuban, néhány barnás folttal, alul két kisebb javítással, megkímélt állapotban.  
Mérete miatt is mutatós darab.

180.000,-

18.
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19. MÜNSTER, SEBASTIAN
Ungariae & omnium partium eius uniuersalis descriptio. Magyarország és Erdély 
fametszetű térképe. 
Basilea, [Bázel], 1550. Heinrich Petri. Kép:100×132 mm. Lap: 194×296 mm. Megjelent: 
Sebastian Münster „Cosmographiae universalis” c. művének a 456. oldalon. A szépen 
színezett fametszeten feltüntetve: Siebnbürg, Pressburg, Gran, Agria, Ofen, Stulweiss, 
Szegedin, Varadinu. Fent 13 soros latin nyelvű szöveg, amely a verzón kezdődik. A térkép 
azonos a kozmográfia német nyelvű változatának Sarmatia térképével. Tudomásunk  
szerint ez az első Székelyföld ábrázolás. Szántai: Münster 3a.; Szathmáry 31/c.
Jó állapotban, néhány apró rozsdapöttyel.

24.000,-

20. Pest városának rézmetszetű látképe geometriai tankönyvben. 1686 körül.
Justus van der Nypoort rajza jelzés nélkül, jobbra fent 74. szám. Mérete kb. 10×16 cm.
Szalagban felirat, előtérben lovas alakok a törökök üldözése közben, középen a fallal  
körülvett város, fent geometriai ábrák. A folyónál: „Danubius flu.” Megjelent, mint fent a 
Buda, Augburgban, Jakob Koppmayernél. A szerző I. József matematikatanára volt,  
a kötetet is neki ajánlotta.  Ez az első leírt állapot. /Rózsa: Budapest régi…65./
Jó állapotban.

12.000,-

21. Pest vármegye rézmetszetű térképe. 1805.
Wien, 1805. In: Korabinszky: „Atlas Regni Hungariae Portatilis: Neue und vollständige 
Darstellung des Königreichs Ungarn…” XVIII. lapja. Metszette Czetter Sámuel.  
Képméret:100×170 mm. 
Jó állapotban, sarkai kissé sárgásan foltosak.

12.000,-

22. RUSCELLI, GIROLAMO
Di Hungaria et Transilvania Tavola Novissima . . .Fametszet, 1598.
Velence, 1598. In: „Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino Tradotta di Greco nell' 
Idioma Volgare Italiano da Girolamo Ruscelli.” Képméret:14×20 cm. Lapméret: 235×335 
mm. Balra fent felirat: „Descrittione dell’Ongaria.” Jobbra fent 88. pagina.
Girolamo Ruscelli (1500-1566) toszkán térképész, humanista és tudós, egyik legjelentő-
sebb műve Ptolemaiosz „Geographia” című művének fordítása volt, amely posztumusz 
jelent meg.
Ez a mű Bernardine Valle térképe alapján készült, aki Zsámboky János munkája (1578) 
után készítette. A nyomdász Melchior Sessa, a kiadó Vincenzo Valgrisi volt. Szathmáry: 53.
A ritka, színezetlen fametszet jó állapotban.

70.000,-
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23. VISSCHER, NICOLAUS
Totius regni Hungariae et adjacentium Regionum Tabula... rézmetszet, 1685.
Amsterdam, 1685. Megjelent: N. I. Visscher: „Atlas minor.” Mérete: 43×80 cm. Magyar-
ország, Erdély és a környező országok hadi térképe Bajorországtól a Fekete-tengerig.  
Három nyomatból összeállított, korabeli színezésű rézmetszet, szép kartussal.
Szántai: II/658; Visscher 1h. 
A képmező restaurált, javításokkal. Hátlapján is restaurálással.

90.000,- 

24. BACCANELLI, GIOVANNI BATTISTA
Regiensis, De consensu medicorum in curandis morbis, libri quatuor. Eiusdem de 
consensu Medicorum in cognoscendis simplicibus, liber unus.
Lutetiae, [Paris], 1554. Apud Carolum Stephanum. 7-1102 + [32] + 140 + [1] p.
Első kiadás. Nagyon ritka, korai orvosi munka a betegségek beazonosításáról.
Korabeli egészpergamen-kötésben, jó állapotban. 120×75×55 mm.

80.000,-

25. BALIA SÁMUEL, felső-szilvási, ifjabb 
Erdélly ország közönséges nemzeti törvénnyeinek első része. A törvény-szerzö  
hatalomról. Mellyet a Nemzeti Közönséges Törvények természetéhez alkalmaztatott 
Rendel egybe-foglalt ⁓ ⁓. [unicus] 
Kolo’sváratt, 1791. A Reform. Koll. Betüivel. [16] + 467 + [11] p. 
A címlapja kissé foltos, a címlapverzón régebbi tulajdonosi bélyegzés. 
Későbbi, bordázott félbőr-kötésben, címkével, festett lapszélekkel. Megkímélt állapotú 
példány, papírtokban. 

60.000,-

26. BALLAGI ALADÁR
A magyar királyi testőrség története különös tekintettel irodalmi működésére.
Budapest, 1878. Franklin T. [8] + 446 p. Második, változatlan kiadás.
Korabeli vászonkötésben, gerincén címkével, erezett lapszélekkel, nagyon szép,  
vaknyomásos táblákkal. Bajsai Vojnits András könyvtárából.

24.000,-

27. BARÓTI DEZSŐ
Dugonics András és a barokk regény.
Szeged, 1934. SZFMK. [Prometheus ny.] 70 + [1] p. 
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 10./ II. kiadás.
Rosta Sándornak barátsággal dedikált példány!
Kissé használt példány, Buday György fametszetével illusztrált papírborítóban. 

20.000,-
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28. [BARÓTI] SZABÓ DÁVID 
Kisded szó-tár, írta ⁓ ⁓. Második ki-adás, meg-bövítve.
Kassán, 1792. Ellinger János. 292 p. 
„…mert egy jó-gazdag Szó-tár nélkül nem boldogúlhatunk…”
Korabeli, bordázott és dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben, zöld és piros címkékkel, 
körül festett lapszélekkel. Látszik a kora, egyébként jó példány. 

30.000,-

29. [BARÓTI] SZABÓ DÁVID 
A’ magyarság virági. Szedte ⁓ ⁓.
Komárombann, 1803. Özvegy Weinmüllerné betüivel. [11] + 12-493 + [25] p. 
(Mutató tábla és Toldalék a Kisded Szótárhoz.) Szüry 365. 
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben, címkékkel, körül festett 
lapszélekkel. Gerinc alján pici hiány, címlapon poss. bejegyzés, szép példány.

30.000,-

30. [BARÓTI] SZABÓ DÁVID
Új mértékre vett külömb’ verseknek három könyvei, mellyeket szerzett Esztergam 
megyebéli pap, erdélyi, Baróthi Szabó Dávid, mostan a’ kassai fő iskolákban az ékesen 
szóllásnak királyi profesz-szora. [Előszó: A’ magyar prosodiának avagy a’ szók mértékjei-
nek rövid útja.] 
Kassán, 1777. Landerer Mihály költségével, és betűivel. [24] + 287 + [1] p. Első kiadás. 
A vers-gyűjtemény a jezsuita szerző első megjelent munkája, másodszor 1786-ban adták 
ki „Vers-Koszorú” címmel. „B. naív erőszakossággal egyszeriben félredobta a már-már 
megkövesedett gyakorlatot, és a klasszikus versformák bevezetésével hadat üzent a szinte 
egyeduralomra jutott alexandrinusnak. Kezdeményezése a magyar költői stílus fejlődése 
egyik legjelentősebb állomásának, Berzsenyi és Vörösmarty útja egyengetésének tekinthe-
tő.” /Magy. Irod. Lex. 108./
Korabeli, dúsan aranyozott, kopott egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. A címlap kissé 
viseltes, Francisci és Pauli de Szemere 1799-es poss. bejegyzésével. A szövegben pár  
helyen aláhúzás. 

60.000,-

31. [BARÓTI] SZABÓ DÁVID 
Vers-koszorú, mellyet Az Új mértékre vett, ’s üdővel megegyengetett, és későbben 
készültt verseiből kötött erdélyi baróthi ⁓ ~. I-III. szakasz [egybekötve]. 
Kassán, 1786. Füskúti Landerer M. 176 +168 + 151 + [5] p. 
A mű az „Új mértékre vett külömb' verseknek…” című kötet második kiadása. Szüry: 369.
Korabeli, szépen javított, pótolt papírkötésben, bájos fametszetekkel, jó állapotban. 

30.000,-
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32. BARRA ISTVÁN, homorod-almási 
Növénytan, melly a’ magyarországi és erdélyi növény rendeknek... füvészeti leirását, 
földrajzi elterjedését, távolabbi, közelebbi vegytani állványrészét, orvosi, gazdasági, 
művészeti és gyári hasznának előterjesztését, ... a’ legujabb természetvizsgálók és vegyta-
nosok felfedezése szerint foglalja magában. Első rész. [unicus]. 
Pesten, 1841. Trattner-Károlyi. VIII + 426 + [2] p. 
„Látva nőszők-füstikéék-körkörömék-füzények-szőllőképüek-keresztesék-köztanyásék.”
BLHO III.: 1763. 
Kiadói, enyhén foltos papírkötésben, gerincén címkével. Ritka mű, jó állapotban.

30.000,-

33. BARTOSSÁGH JÓZSEF
Beobachtungen bei der Veredlung der Schafe, und über die Mestitzen in Ungarn. 
Nachfolge der Bemerkungen über die Merinos-Racen in Ungarn.
Pressburg, 1827. Joseph Landes. [Nyomt. Carl C. Snischek.] 110 p. + 3 t. (2 kihajtható,  
1 kétoldalas: Trentsenszky József kőnyomatai.) 
A szerző (1782–1843) uradalmi jószágigazgató, mezőgazdasági szakíró. A kölesdi birto-
kokon 1820-tól escurial valamint negretti kosokkal kísérelte meg a birkaállomány neme-
sítését. 1825-ben gróf Larisch Friedecki nyájából személyesen válogatott tenyészkosokat. 
Az Apponyi család nagyapponyi, ősi birtokán is működött birkatenyésztés terén. 1826-ban 
Pozsonyba költözött, ahol – kissé nagy ugrással – az akkor épült Apponyi-féle könyvtárat 
rendezte. 1828-ban nyugalomba vonult és atyjától öröklött kis birtokán, a Baranya megyei 
Villányon, további napjait nagyrészt a gazdasági irodalomnak és bortermelésnek szentelte. 
(Krisztina, 40/5.) BLHO II.: 3722. 
Korabeli, aranyozott egészbőr-kötésben, tábláin aranyozott keretdísszel. Sarkain kis  
kopással, lapjain körben aranymetszéssel. Szép példány, ritka munka.

40.000,-

34. BEÉLY FIDÉL 
Alapnézetek a’ nevelés, és leendő nevelő, ’s tanítóról különös tekintettel: a’ tan’  
történeti viszontagsága, és literaturájára. 
Pozsonyban, 1848. Schmid Ferencz és Busch J. betűivel. X + [4] + 162 p. 
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel. Jó példány. 

8.000,-

35. BERCZELI ANZELM KÁROLY
Utitársak. Tavaszi dal 1 felvonásban.
Szeged, 1932. Prometheus ny. 22 + [2] p. /Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma IV./
Szegi Pál – kritikus, költőnek – szives barátsággal dedikált példány!
Kissé piszkos, foltos, aktivista rajzzal illusztrált papírborítóban. Néhány ceruzás  
bejegyzéssel.

20.000,-
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36. BETHLEN MIKLÓS, gróf
Gróff Bethlen Miklósnak ifiukori életének, úgy Erdélyország’ akkori történeteinek, 
tulajdon magától Frantzia Nyelven való le-irása. Magyarra fordittatott és ki-adatott 
a Magyar Nemzeti Játtzó Szín’ hasznára. 
Kolo’sváratt, 1804. A Réf. Kolégyom Bet. [4] + 320 p. 
Bethlen 1736-ban Amsterdamban kiadott „Memoires historiques contenant l'histoire des 
derniers troubles de Transilvanie” c. munkája alapján készült a fordítás. 
Modern, bordázott félbőr-kötésben, festett lapszélekkel, gerincen címke. Megkímélt  
állapotú példány, címlapja tisztított.

30.000,-

37. BEVERWYCK, JOHANNES 
Allgemeine Artzney. In dreyen Theilen verfasset: der erste handelend, von der 
Gesundheit. der andere, Von der Ungesundheit…der dritte, Von der Wund-Arzney…
nicht allein den Medicis, Chirurgis und Feldscherern… [1-3. rész]
Franckfurt am Main, 1674. Daniel Fievet sel. Wittib. [6] + 258 + [10] p.; [8] + 381 + [11] 
p.; [12] + 184 p. Címlapja másolattal pótolt. Hiányok: 63.; 33. és 79-83.; 177-185. levelek.
Számos szövegközti rézmetszettel. A jeles holland orvos és író (1594-1647) számos saját 
kísérlettel járult hozzá az orvostudomány fejlődéséhez. Ez a mű második kiadása.
Korabeli, öt bordára fűzött, fatáblára vont egészbőr-kötésben. Nagyon szép barokk kötés, 
görgetéssel préselt geometrikus és növényi mintákkal. Két újabb pánttal, kisebb kopások-
kal a sarkokon, kissé elkoszolódott táblákkal. Korai, ritka orvosi munka, jó állapotban.

60.000,-

38. [BÉL MÁTYÁS] MATTHIAE BELLI
De vetere litteratura hunno-scythica exercitatio.
Lipsiae, 1718. Petr. Conr. Monath. [6] + 80 p. + 4 rézm. t. (1 kihajt.) Első kiadás. 
Kétszínnyomású címlappal, rézmetszettel, 1760-as poss. bejegyzéssel. 
Egyik legkorábbi, az ősi magyar írást vizsgáló nyelvészeti munkájában Bél a rovásírásról 
értekezik. Németországi tapasztalatai alapján úttörőként veti fel egy tudós társaság  
szükségességét. 
Dúsan aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Szép példány, 
szedéstükrei enyhén barnultak.

60.000,-

37.
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Biblia

39. Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es 
apastaloc által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre forditatott egészszen, 
az Istennec Magyarorszagban valo anya szent egyházánac epülésére. Caroli Caspar 
elöljarobeszédével. Ez masodic kinyomtatast igazgatta, néhol megis jobbitotta Szenci 
Molnar Albert. 
– Szent Davidnac Soltari az franciai notaknac es verseknec módgyokra magiar  
versekre forditattac és rendeltettec az Szenci Molnar Albert által. 
– [Szenci Molnár Albert] Kis catechismus, avagy az keresztyen hitre valo tanitásnac 
rövid formája. 
Hanoviaban, [Hanau], 1608. Nyomtattatott Halbejus Janos által, Levinus Hulszius örökösi-
nek költségével [Frankfurt am Main]. [24] + 588 + 224 + 194 (helyesen 186) + 254 + 79 p. 
Szenci Molnár Albert első magyar nyelvű bibliafordítása 1608-ban, a németországi 
Hanauban látott napvilágot. Ez volt a Vizsolyi Biblia első, javított kiadása, amelyet kül-
földön tanuló peregrinus diáktársai segítségével, annál lényegesen kisebb és könnyebben 
forgatható méretben nyomtattak ki: középformán, nagy negyedrét formátumban, hogy a 
prédikátorok felvihessék a szószékbe. Az akkor legmodernebb európai mintákat követve, 
olyan kiadványt tett közzé, amely a kálvinista vallásgyakorlat valóságos kézikönyvé-
nek tekinthető. Az Ó-és Újtestamentum szövegéhez csatolta saját korábbi munkáját, a 
Psalterium Hungaricumot, a zsoltárok könyvének teljes verses fordítását kottákkal együtt. 
E zsoltárok állnak ma is a református egyházi énekeskönyvek élén. A kötetet a Heidelbergi 
Káténak, a reformáció egyik meghatározó hitvallási iratának rövidített fordítása zárja.  
A szöveggondozói munkáját ő maga adornatio-nak, a szöveg felékesítésének nevezte. 
Pótolta a korábbi kiadásból itt-ott véletlenül kimaradt mondatokat, javította a nyomdahi-
bákat, félreértéseket, egységesítette, modernizálta a helyesírást. Kiegészítette az argumen-
tumokat és summákat, vagyis a fejezetek tartalmi összefoglalóit. (Biblia Sacra Hungarica, 
Heltai János tanulmánya 196.o)
A négy bordára fűzött korabeli gerinc felhasználásával készült újabb egészbőr-kötésben, 
szép munka. A címlap és az azt követő 6 levél másolattal pótolva. Az első levél sarka, a 
449. levél egészében, a prófétáknál a 224. részben, a zsoltároknál a 24., a végén öt levél 
pótolva. Számos helyen, a sarkokon és lapszéleken is javítás, pótlás. A szövegtestben szá-
mos helyen korabeli aláhúzás és lapszéli jegyzetek. Hátsó előzéklevelén 1800-as évekbeli 
jegyzetek, két kis töredék papírszeleten szintén. A pótlásokat figyelembe véve is stabil, jó 
kötet, biblia kiadásunk egyik ritka példánya. 

1.200.000,-

40. Szent Biblia. Az egesz Keresztyénségben bé-vött régi deák bötüböl magyarra 
forditotta a Jésus-alatt vitézkedö társaság-béli Nagy-Szombati Káldi György pap. 
Béchben, 1626. Formika Máté. 1 t. díszcímlap +1176 + [32] + 44 + [2] p. Címlap és az 
első 7 levél másolattal pótolva. Számos levél széle kiöntve, pótolva.
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Káldi fordításának alapja a katolikus egyház által hivatalosnak elismert Vulgata, a szent 
Jeromostól eredeztethető, az apokrifeket is magában foglaló latin nyelvű Biblia. Az elké-
szült kéziratot 1612-től évekig tartó alapos cenzúrának vetették alá. 1626-ban nyomtatták 
ki. Bécsben megfelelő egyházi tekintéllyel felruházva, Pázmány Péter esztergomi érsek 
és Johannes Argenteus jezsuita provinciális jóváhagyásával (facultásával). Fordításának 
jelentőségét saját szavai fejezik ki leghívebben: „A keresztyén anyaszentegyház pedig 
nagy szorgalmatos gondot viselt a Szentírás könyveire, ... a tridentomi utolsó közönséges 
conciliumnak arra nagy gondja volt, hogy a hívek egy bizonyos fordítást követnének,  
tudniillik a régi deák bötű szerént valót, melyet Vulgata Ediciónak neveznek, és megpa-
rancsolta, hogy azt igen jól és magyarán nyomtatnák…”  (Heltai János: Biblia Sacra  
Hungarica, 204.) A végére kötve: Bibliai Laistrom.. és Oktatói Intés…RMNy 1352.
A korabeli, bordázott bőrkötést megtartó új gerinccel, címkével. A hiányokat figyelembe 
véve jó tartású példány. Tokban.

140.000,-

41. Magyar Biblia Avagy Az Ó és Uj Testamentom könyveiből álló tellyes Szent Irás 
a Magyar Nyelven Mellyet A' Sidó Cháldeai és Görög nyelvekből Magyar Nyelvre 
forditott és minden rész közönséges Summáját és részeit meg-mutató marginalis 
jegyzésekkel meg-világositott Comáromi C. György. 
[Leiden, 1685. [1719] ny. n. 1 t. (rézmetszetű díszcímlap) 5-1386 + [4] + 104 + [2] p. 
Komáromi Csipkés György Károli szövege alapján készítette a máig egyik leghívebb 
fordítást, melyet először a margittai református zsinat ajánlott kiadásra Komáromi halála 
után, 1680-ban. Eredetileg Debrecenben akarták kinyomtatni, Köleséri Sámuel beszámo-
lója szerint meg is rendelték hozzá a díszes címlapot. Ez el is készült, ami magyarázatul 
szolgál a rajta szereplő évszámra. A mű végül Leidenben látott napvilágot 4200 példány-
ban. Ebből 2915 példány már 1719 februárjában a magyar határra érkezett, ahol elkoboz-
ták, és szinte a teljes szállítmány megsemmisült. A maradék hosszú hányattatás után, csak 
1789-ben jutott el Debrecenbe. A műhöz tartozik önálló lapszámozással, Szenczi Molnár 
Albert fordításában a „Szent Dávid Királynak és Profétanak száz ötven Soltári...”.  
RMK I 1336. 
Majdnem korabeli, remek egészpergamen kötésben, új előzékekkel. Picit hiányos címlapja 
megerősítve, könyvtári duplum pecsétekkel. Utolsó levelén hosszabb poss. bejegyzés a 
kolozsvári, Farkas utcai templommal kapcsolatban. Megkímélt, becses példány, vászonnal 
bevont kartontokban. 

400.000,-

42. Szent Biblia az-az Istennek O és Uj testamentomaban foglaltatott egész Szent 
Iras, Magyar nyelvre fordittatott Karoli Gaspar által. És mostan kilentzedszer e’ kis 
formában kibotsáttatott. 
Nyomtattatott Ultrajectumban W. Reers János által 1747 Esztendőben. 1 t. rézm díszcím-
lap + [2] + 1196 + [1] p. 
Hozzákötve: 
Szent David kiralynak és profetanak szaz ötven soltari, A’ Frantziai Nótáknak és Ver-
seknek módjokra, Magyar Versekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnar Albert által.
Ultrajectumban, [Utrecht], 1746. Reers W. János által. 104 + [5] p. 
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Kiadói kolligátum. A korabeli bordázott bőrkötést felhasználó újabb egészbőr-kötésben. 
Címlapja pótolt, javított. A 862. lev. másik, kisebb méretű bibliából pótolva. A 890-910. 
közötti levelek (1133-52) szintén egy másik bibliából pótolva. Szöveghiányt nem tapasz-
taltunk, de fordításbeli különbségek adódhatnak. A 912. levél sarka szöveghiányt is érintő-
en javítva. Elől és hátul az előzékeken, és az „1152.” lapon korabeli családi bejegyzések-
kel (Pusztai József, Kuthy Lajos) tarkítva. Összességében stabil, jól forgatható példány. 

50.000,-

43. Szent Biblia, az-az: Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent 
Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által. És mostan nyoltzadszor e’ 
nagyobb formában vitettetvén a’ Frantziai nótákra rendelt ’Sóltár Könyvvel egygyűtt ki-
botsáttatott a’ Kasseli 1704-dik esztendőben nyomtatott példa szerént. 
Po’sonyban és Pesten, 1804. Füskúti Landerer Mihály K. Priv. Nemz. Könyv-nyomtató’ és 
Könyv-áros’ betüivel, és költségével. [6] + 863 + 221 + [1] + 296 p.; [4] + 112 p. 
Füskúti Landerer 1804-ben hagyományos családi Bibliának adta ki újra a voltaképpen 
Szenci Molnár Albert „Hanaui Bibliájának” a mintájára készült 18. századi kiadást. A ki-
adás sorszáma (8.), a kiadónak akkori ismeretei szerinti számítás. A százados évfordulón 
kiadott „Kasseli Biblia”, amely valójában Nürnbergben jelent meg, a régi oszlopos cím-
laphoz tért vissza. Példányunkból ez sajnos hiányzik.
Modern, bordázott egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Az eredeti gerinc maradvá-
nyaival és a vaknyomásos hátsó táblával szépen összedolgozva. Az eredeti előzéklapok is 
kipótolva. Lapjai felül vízfoltosak. Stabil, jó példány. Mérete, de főként súlya miatt kissé 
nehezen forgatható „családi” biblia. (23×27×10 cm., 3,4 kg.)

100.000,-

44. Szent Biblia az:az Istennek Ó és Új testamentomaban foglaltatott egész Szent 
Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által. 
Kőszegen, 1846. Reichard Károly és fiai költségével ’s betűivel. 1024 p.; 344 p.
A korabeli bőrkötést felhasználó újabb egészbőr-kötésben. Címlapján poss beírás, előzé-
kén korabeli családi bejegyzés. Megkímélt példány. 

30.000,-

45. [BALLAGI MÓR] BLOCH MÓRICZ
Móses öt könyve. Magyarra fordította és jegyzetekkel fölvilágosította ⁓ ⁓. I-V. köt.
Budán, 1840-41. A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. Genesis: 393 p.; Exodus: 303 p.; 
Leviticus: 223 p.; Numeri: 292 p.; Deuteronomium: 260 p. Párhuzamos magyar-héber 
szöveggel.
Az öt kötet egységes, korabeli, vaknyomásos gerincű félvászon-kötésben, erezett lapszé-
lekkel. Az első táblákon aranyozott díszítéssel. Hátul Herzog Manó tul. bejegyzésével, elől 
héber beírással. Jó és ritka munka.

80.000,-
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46. BOD PÉTER
Magyar Athenas avagy avagy az Erdélyben és Magyar-országban élt tudos  
embereknek... historiájok mellyet... egybe-szedegetett, és... közönségessé tett. F. Ts. ~ ⁓.
H. n. 1766. ny. n. [26] + 360 + [10] p. Első kiadás. A  kétszínnyomású címlapon  
fametszetű vignetta.
Az első magyar nyelvű, átfogó bibliográfiai munka. Bod Péter a XVIII. század kiemelkedő 
magyar tudósa, a protestánsok egyház- és irodalomtörténeti irányzatának kiteljesítője volt. 
E művében − vallási hovatartozástól függetlenül − több mint 500 magyar szerzőt ismertet 
és értékel, emellett számos olyan könyvet is leír, amelyből mára egyetlen példány sem 
maradt fenn.  
Végére kötve: 
BOD PÉTER
Erdélyi Féniks Tótfalúsi Kis Miklós Avagy Profes. Pápai P. Ferentznek a Könyv-
nyomtatás Mesterségének Találásáról, és Folytatásáról, a Tótfalusi Kis Miklós  
Emlékezetére irott Versei. …~ ⁓. 
[Nagyenyed], 1767. [Kiss ny.] [67] p. Első kiadás. Kétszínnyomású, keretdíszes címlap-
pal, fejezetkezdő metszet-vignettákkal, záródísszel. 
E mű közé kötve 8 levélen a „Hazádat és magyar nemzetedet igazán szerető kegyes  
olvasóhoz” szóló előbeszéd. Hiány nincs.
A két mű korabeli kötést utánzó, modern egészbőr-kötésben, gerincén felirattal. Az első 
műnél a címlap és az első tíz levél javítva. A címlapokon tulajdonosi bejegyzésekkel, a 
felső lapéleken Farkas Pál beírása. Az utolsó levél verzóján, korabeli kézírással  
Bod munkáinak felsorolása. Jó állapotban. 

50.000,- 

47. BOD PÉTER 
Smirnai Szent Polikárpus, Avagy, Sok keserves háborúságok között magok 
Hivataljokat Keresztyéni Szorgalmatossággal Kegyesen viselö erdélyi réformátus 
püspököknek historiájok.
[Nagyenyed, 1766. Kiss ny.] [22] + 216 + [4] p. Első kiadás. A kötet 26 erdélyi református 
püspök életrajzát tartalmazza. Szüry: 601. 
Kopott, korabeli bőrkötésben, keretdíszes, kétszínnyomású címlappal. A gerincben belül 
szúrágás, előzéklapja picit hiányos. 

30.000,-

48. BOD PÉTER
A’ szent bibliának historiája…
Szebenben, 1748. Sárdi Sámuel. [24] + 176 + [2] p. Első kiadás. 
Példány csak 1748-as évszámmal ismert, ebből viszont két különböző, így az egyik az 1756-
os. A két impresszummal megjelent könyv közti tipográfiai különbség valószínűvé teszi, hogy 
nem két változatról, hanem két kiadásról van szó. Példányunk elöljáró beszédének végén  
olvasható a hibajegyzék, tehát ez nem a már javított második kiadás, hanem még az első. 
Borda: 225.; Szüry: 602. 
Erősen kopottas, javított, korabeli bőrkötésben, új előzéklapokkal, címkével. 

24.000,-
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49. BOD PÉTER
Szent Irás’ értelmére vezérlő magyar Leksikon, Mellyben a' Szent Irásban elö-
fordúló Példázolások, (Typusok) és Ábrázolások (Emblémak) lelki értelmek szerént rö-
videden ki-világosittatnak, sok dolgok a' Sido s Görög régiségekböl ki-magyaráztatnak, 
és így a' Szent Irást Isteni félelemmel érteni kívánó Kegyes Olvasók Jó szándékjokban 
fel-segittetnek... 
Györben, [1746.] Streibig Jó'sef Könyv-ny. [42] + 312 + [25] p. + 1 mell. (2 helyett) 
A szerző első nyomtatásban megjelent munkájának második kiadása, az elsőt még ugyan-
ebben az évben, Kolozsvárott, majd a következőben, Debrecenben is kiadták. Szüry: 603. 
Korabeli, dúsan aranyozott félbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Kissé kopott, felül kis 
hiány. Előzékén Szilvási György 1789-es beírásával és egy kicsi, modern ex librissel. 

30.000,-

50. BOD PÉTER
Szent Judas Lebbeus Apostol Levelének rövid Tanításokban foglalt Magyarázatja. 
Mellyet Az egyszer igaz Hittel meg-ajjándékoztatott Híveknek a’ Hitben való meg-
erősitésekre, a’ Hitért meg-kivántató tusakodásra való serkentetésekre és a’ sok nyomorú-
ságok között való vigasztalásokra. Az Istennel pedig nem gondoló bűnben élő bűnösöknek 
rettentetésekre, meg-téríttetésekre ’s Istenhez való vezéreltetésekre el-mondott ’s mostan 
kőzönségessé tett ⁓ ⁓. 
Szebenben, 1749. Sárdi Sámuel. [22] + 253 + [2] p.  
A szerző egyik legritkábban előforduló műve. 
A korabeli bőrkötés maradványainak felhasználásával készült új, bordázott gerincű bőrkö-
tésben. Néhány levél széle picit javítva. Papírtokban. 

40.000,-
 
51. BONFINI, ANTONIO
Civis Asculani Rerum Ungaricarum Decades IV. Cum Dimidia seu libri XIV. 
Gesta Hunnorum, & Ungarorum á primis initiis Adjungitur Chronologia Abraham 
Bakschay…editio sexta.
Posonii, 1744. Typ. Royerianis. Sumptibus Joannis Michaelis Kochberger. [8] + 643 + 
[55] p.
A korabeli kötéstáblákat felhasználó, új, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, a régi 
címkével, festett lapszélekkel. Kétszínnyomású címlapján beszedett rézmetszettel. Rajta 
korabeli poss. bejegyzéssel és satírozással. Utolsó levele szöveget nem érintően hiányos. 
Megkímélt, jó példány. Folio.

80.000,-

52. BROUGTHON, [THOMAS]
Brougthonnak a religióról való históriai lexikona a’ mellyben a világ kezdetétől fogva 
a mai időig a pogányoknak, zsidóknak, keresztyéneknek, mahummedánoknak tudomá-
nyok, isteni tiszteletek, ceremoniájik, szokásaik, hellyeik, személlyeik, írásaik, azoknak 
történeteikkel együtt, a leg jobb írókból elő-adattatnak; magyar nyelvre ford. és hozzá-
adásokkal ki-botsátotta Mindszenti Sámuel. 1-3 darab. 
Komáromban, 1792-93. Wéber Simon Péter bet. [16] + 628 p.; [8] + 605 p.; [2] + 440 p. 
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„Ezen munka a legjobb és leghitelesebb Írókból vagyon öszve-szedve. Belőle semmi 
szükséges dolog nints ki-hagyva: belé semmi szükségtelen nints elegyítve, hanem lehető 
rövidséggel mindent elő-ád.”
Korabeli egységes, dúsan aranyozott és bordázott egészbőr-kötésben, piros, zöld cím-
kékkel, körül festett lapszélekkel. Apróbb kopással, szúrágással, de így is nagyon szép 
példány. Az első tábla verzóján három beragasztott ex libris: comitis Andreae Csekonics 
1870; vitéz Jérey Sándor, 1938; Tardy Lajos, író műv.történész. A következő tulajdonos 
ilyen jeles társaság tagja lehet.

120.000,-

53. BRÜCKMANN, FRANZ ERNEST
Magnalia Dei In Locis Subterraneis Oder Unterirdische Schatz-Cammer Aller 
Königreiche und Länder, : Jn Ausführlicher Beschreibung Aller, mehr als MDC. 
Bergwercke Durch Alle vier Welt-Theile, Welche Von Entdeckung derselben bis auf 
gegenwärtige Zeit gebauet worden, und noch gebauet werden; in was Stand sie jemahls 
gewesen/ und wie sie jetzo beschaffen; was vor Ertze/ Steine und Berg-Arten aus 
solchen jemahls gewonnen/ und noch zu Tage ausgefördert werden; Nebst Anmerckung 
aller derjenigen Länder und Oerter/ wo Edelgesteine zu finden; In Geographischer 
Ordnung und einigen Kupffer-Figuren zu besichtigen dargestellet von Francisco Ernesto 
Bruckmann. [első kötet]
Braunschweig, 1727. ny. n. 1 rézm. címkép (szerző) + [12] + 10 rézm. t. + 5-367 + [17] p.
A rézmetszeteket Georg Schmidt rajzolta. A számozott táblák mellé helyezve kettő metszet 
(egy színes, egy kihajtható), ezek a későbbi részben szerepeltek. Utolsó három számozott 
táblája hiányzik, 13-ban teljes! Első kiadás, első kötet. A mű három részben teljes, a többi 
1730-34 között jelent meg.
A szerző német orvos, természettudós (1697-1753) nagy volumenű munkájában a „világ 
minden” bányáját, ásványlelőhelyeit mutatja be. (Magyar vonatkozás a kötetben a 257. 
oldaltól.) Nyugat- és Észak-Magyarországi körútján az összegyűjtött növényeket, ásvá-
nyokat, természeti képződményeket, s egyéb kü lönlegességeket nemcsak braunschweigi 
ásvány- és természettudományi gyűjtemé nyében helyezte el, hanem hazai úti emlékei-
ről, s egyéb utazásairól fik tív levelekben számolt be: pl. a magyar borról. Munkásságára 
Weszprémi István is hivatkozik.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, tokban. Az első két számozott levél hiányzik. Lapjai 
helyenként kissé vízfoltosak, néhány kisebb szövegközti rézmetszettel. Szép állapotú, ritka 
munka, hazai árverésen ez sem szerepelt. Elől Schultz Ádám 1751-es poss. bejegyzése. Folio

180.000,-

54. BUDAI FERENTZ 
Magyarország polgári históriájára való lexicon, a’ XVI. század végéig. Készítette 
néhai tiszteletes tudós ⁓ ⁓. Kiadta Budai É’saiás. I-III. darab. Első kiadás.
Nagy-Váradonn, 1805. Máramarossi Gottlieb Antal. [2] + XII + 627 p.; [2] + 754 p.; [8] 
+768 p. Az első kötet címlapján a megjelenési dátum, 1804.
Korabeli, egységes, vaknyomással díszített, szépen öregedett félbőr-kötésben, címkével. 
Ritkán előforduló, becses forráskiadvány, nagyon jó állapotban. Elől kis ex librissel.

60.000,-
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55. Buda-Pesti Kalauz a testvérvárosok tervrajzával. [Souvenir de l’hôtel Pannonia 
á Pesthe, Kerepescherstrasse 71.] Tisztelt vendégeinek ajánlja a szállodatulajdonos 
Langheinrich A[ndrás]. Kiadja Kiessling Elek.
Berlin-Bécs, 1871. Kiessling Elek – Miethke&Wawra. XVI + 104 p. + 1 kihajtható, ff. 
lithografált térkép. Magyar-német bilingvis, számos fametszetű reklámmal és rajzzal.
Kiadói vaknyomásos és aranyozott feliratú félvászon-kötésben, szép állapotban.

20.000,-

56. Budapesti Árvízkönyv. 
Heckenast Gusztav kiadókönyváros urnak ba rá ti ajándékul irják... Szerkeszti B. 
Eötvös József. I-V. kötet. [teljes] 
Pesten, 1839-1841. Heckenast Gusztáv. [24] + 296 p.; [8] + 303 p.; [2, hird.] + [8] + 342 
p.; [8, hird.] + [8] + 259 p.; [8] + 351 p. 
A jeles antológia reformkori írrodalmáraink egy csoportjának kezdeményezésére jött létre. 
Célja, az árvíz során nagy károkat szenvedett „kiadó, könyvtáros”, Heckenast megsegí-
tése volt. Szerzők többek között Berzsenyi Dániel, Dessewffy Aurél, Döbrentei Gábor, 
Fáy András, Jósika Miklós, Kölcsey Ferenc, Pulszky FerencVachott Sándor, Vörösmarty 
Mihály és Wesselényi Miklós. Több, más első közlés mellett, itt jelent meg először Eötvös 
József: „A karthauzi” című regénye is. 
Az öt kötet egységes, archaizáló, keménytáblás papírkötésben, gerincen címkével, felül 
kékre festett lapélekkel. Jó sorozat.

50.000,-

57. CAMPEGIUS, VITRINGA
Lelki élet. Az az: Az Úr Jézus Krisztusban igaz hit által béoltatott és ö benne élő 
embernek lelki állapatjának rövid leirása…Mostan pedig a magyar eklesiákban 
az együgyüeknek hasznokra a magyar nyelvre fordított M[aros] V[ásárhelyi] B[aba] 
F[erencz]. 
Frankfurt, 1722. Schwartz J. [88] + 341 + [2] p. 
A fordító, Baba Ferenc nagyenyedi tanulmányai után 1717-ben iratkozott be az Odera-
Frankfurti egyetemre, ahol 1722-ig tanult. Visszatérése után Kolozsvárott élt és tokaji  
borral kereskedett, de vállalkozásába végül belebukott és eladósodott. Elmebetegen halt 
meg 1740-ben, Pápán.
Korabeli bordázott, pótolt, kopott félbőr-kötésben, új címkével. Elől 9, hátul 11 kéziratos 
oldallal. Címlapja másolt, néhány lapja pótolt, a könyvtest jelentős része vizet kapott.  
A szövegben is számos beírás, aláhúzás található. 

14.000,-

58. COLUMELLA, LUCIUS JUNIUS MODERATUS 
Columella XII könyvei, a mezei gazdaságról, és egy különös az élőfákról, mellyet nem-
zete javára, mint eddig tsak nem egészszen esméretlen és megbetsülhetetlen kintset vilá-
gosságra hozott, és magyar nyelvre fordítva felfedezett: Nemes Fábián Jósef. I-II. darab. 
Pesten, 1819. Trattner János Tamás nyomtató szereivel. XVI + 301 p.; 302 + [15] p. 
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Columella szerint a földművelés elhanyagolása az alacsony terméshozamban bosszulja 
meg magát. Ennek következtében a földbirtokosok a városokba költöznek, az egyszerű 
falusi szokások helyett a városi dőzsölő és erkölcstelen életmódot veszik át és terjesztik el. 
Ideálja a köztársaságkori Róma, ahol a vezető államférfiakat „az eke szarva mellől” hozták 
el; ezzel a „dictator ab aratro” melléknéven tisztelt Cincinnatus nemes egyszerűségét és 
tettrekész hazafiasságát állítja például, aki még nem restellte a földműves munkát, amit – 
szerinte helytelenül – a későbbiekben a rabszolgákra bíztak. A fordító, Fábián József (1762-
1825) tótvázsonyi és vörösberényi ref. lelkész, a természettudományok népszerűsítője. 
A két rész egybekötve, korabeli, díszesen aranyozott gerincű félbőr-kötésben. A gerincen 
enyhén kopott, ettől eltekintve megkímélt állapotú, szép példány. Bencés duplum példány 
pecsétekkel, az első tábla verzóján Spilák Reginald (bencés pap) ex librisével.

24.000,-

59. CZILLINGER LORÁND, Dr. 
Lucifer tragédiája. Lázár Pál fametszeteivel. [A Palotai Szentimrés Fiatalok kiadása.] 
[Budapest, 1938. Korda Rt.] 94 + [1] p. Lázár Pál 16 egészoldalas fametszetével. 
Az előszó végén a szerző által aláírt példány! 
Festett, aranyozott, kiadói egészvászon kötésben, megkímélt állapotban.

16.000,-
 
60. [CZÖVEK ISTVÁN – CZIFRAY ISTVÁN]
Magyar nemzeti szakács könyv a’ magyar gazda asszonyok’ számára.
Szerzette Czifray István szakács mester Pesten. Negyedik kiadás. (850 Szakácsi  
Útmutatással) 
Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. XVI + 320 p. 
Az alapos gasztronómiai kutatások (Fehér Béla, MN. 2010.02.08.) kiderítették, hogy való-
jában nem Czifray, hanem Czövek István (1777-1828) a szerző-fordító, aki Sárospatakon 
teológiát és jogot tanult, majd Pestre költözött és ügyvédként dolgozott. A Tudományos 
Gyűjtemény ajánlójegyzéke is Czöveket jelöli szerzőként 1818-ban. Az is bizonyos, hogy 
a receptgyűjtemény francia nagypolgári előzmény, amit német nyelv után fordítottak  
magyarra. 
Korabeli, erősen kopott kartonkötésben, kétszínnyomású címlappal. Első előzéklapja  
hiányzik. 

30.000,-

61. CZUCZOR GERGELY – FOGARASI JÁNOS
A magyar nyelv szótára. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából készítették 
⁓ ⁓. I-VI. kötet.
Pest, 1862-1874. Emich Gusztáv – Athenaeum. [4] + 1326 (hasábsz.) + [3] + 164 p.; [4] 
+ 1774 hsz. + [1] p.; [4] + 1584 hsz.; [4] + 1312 hsz.; [4] + 1506 hsz. + [1] p.; [4] + 1282 
hsz. + [2] + 8 p.
A hat kötet egységes, korabeli, fekete félbőr-kötésben, aranyozott gerinccel és erezett  
lapszélekkel. A gyönyörű kötés Coriáry Béla soproni műhelyében készült. 

240.000,-
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62. CSAPÓ 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.
Posonyban és Pesten, 1792. Füskuti Landerer Mihály. 1 t. (Andreas Trtina a szerzőt  
ábrázoló rézmetszetű portréja) + 305 + [35] p. Második nyomtatás, az első 1775-ben.
A szerző Debrecen város főorvosa volt: ezen művében bemutatja a kor orvostudománya 
által ismert és felhasznált gyógynövényeket. Műve inkább orvosi, mint botanikai jellegű, 
emellett viszont a kötetben leírt több száz növényfaj neveit öt nyelven is közli. A tartalom-
ból: Ábruta. Angyelika. Bóldog aszszonyhaja. Bubnitska. Czigány petreselyem. Disznó-
kenyér. Égetö langasfű. Embererö. Farkas nevetö-fü. Higviritz. Hugyos-fü. Isten szakálla. 
Lókükerts. Mihálykamonya. Ördög szekér keringö. Ragadomány. A’ meg-jegyzett nyava-
lyáknak. Badgyadás hévség miatt. Dühös állat marása ellen. Lónak nyavalyairól. Méh fel-
háborodás. Mondolák vagy Száj-Dagadása. Pestises nyavalyák ellen. Szent Antal tüze. stb.
Valamivel későbbi, bordázott és aranyozott félbőr-kötésben, címkével, szép előzékekkel. 
Szép példány. 

40.000,-

63. CSÁKÁNYI LAJOS 
Budapest – Rózsadomb és vidéke. 145 képpel. Irta és fényképezte ⁓ ⁓.
[Budapest, 1935. Globus.] [14] p. + 72 t. (fényképek). 
Későbbi félvászon-kötésben, gerincén címke, az eredeti papírborító bekötve. Harántalakú. 
(ÁKV 33. aukció)

24.000,-

64. CSÁNKI DEZSŐ, Dr.
I. Mátyás udvara.
Budapest, 1884. M. Történelmi Társ. − Kilián György. [Athenaeum] [8] + 193 p.
A szennycímlapon: Édesapámnak, Dezső, dedikációval!
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal, erezett lapszélekkel, néhány ceruzás  
megjegyzéssel.

12.000,-

65. CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
Alkalmatosságra irt versek. ⁓ ⁓ által. Első kiadás. 
Nagy-Váradon, 1805. Máramarosi Gottlieb Antalnál. VIII + 318 + [2] p.
A kötetet – a Lilla és az Ódák című műveivel együtt – még Csokonai rendezte sajtó alá,  
de korai halála miatt megjelenésüket már nem érhette meg. Itt olvasható először a 
Rhédeyné halálára íródott Halotti versek − a költő által jóváhagyott szövege −, amelyet 
1804-ben a tudta nélkül jelentették meg, szintén Váradon. Szüry: 848.
XIX. század végi, gerincén aranyozott, álbordás félbőr-kötésben, fekete címkékkel, körül 
festett lapszélekkel. Címlapon poss. bejegyzés. Szép példány, ritka!

40.000,-
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66. DÁLNOKI INCZE JÓZSEF
Az Erdélyi nagy Fejedelemségben lakó Nemes szász nemzetnek törvénykezés módja.
Brassoban, 1837. Gött János betűivel. XXV + [1] + 234 p.
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben vaknyomásos felirattal. A címlap és a követke-
ző pótolva, javítva, pár levele elől-hátul vízfoltos. Egyébként jó és ritka kötet. 

30.000,-

67. DEÁK FERENCZ beszédei. 
Összegyüjtötte Kónyi Manó. Második bővített kiadás. I-VI. köt.
Budapest, 1903. Franklin. 1 színes címkép + XV + 582 + [1] p.; 1 t. címkép + VIII + 643 p.;  
1 t. címkép + [2] + IX + [1] + 802 p.; VIII + [2] + 518 p.; VII + [1] + 479 p.; VII+ [1] + 434 p. 
A hat kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben, erezett lapszé-
lekkel. Megkímélt állapotú sorozat, egyik táblája foltos. Szilágy vármegye könyvtárából.

50.000,-

68. [DIÓSZEGI SÁMUEL – FAZEKAS MIHÁLY] 
Magyar fűvész könyv. Melly a’ két magyar hazábann találtatható növevényeknek 
meg es me résére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént. I-II. rész. [egybekötve, teljes]  
Első rész: Eggyhímesek – sokhímesek. Második rész: Kétfőbbhímesek – lopvanöszők. 
Debreczenbenn, 1807. Csáthy György. XVI + 328 p.; (329)-608 p. 
Az első magyar növényhatározó, amely Linné rendszere alapján készült. Az ötlet Földi 
Jánosé volt, de korai halála miatt ő csupán az állattani részt tudta elkészíteni. Kéziratai 
felhasználásával kezdett hozzá Diószegi Sámuel és sógora, Fazekas Mihály a magyar 
növénytani szaknyelv megalkotásához. A kortársak részéről vegyes volt a fogadtatás, a 
könyv nem bizonyult kelendőnek. Az eladatlan példányok évekig a lelkészlak pincéjében 
álltak, ezért a szerzők elálltak a javított kiadás gondolatától. A munka későbbi sikerét  
mutatja azonban, hogy közel egy évszázadig használták.
A korabeli, kissé kopott, aranyozott félbőr-kötés újradolgozva. Első lapja javítva,  
Gyárfás Sándor poss. bejegyzésével. Elfogadható példány. 

60.000,-

69. [DOBOS C. JÓZSEF] DUBY KÁROLY
Magyar-franczia szakácskönyv. Nélkülözhetlen kalauz minden háztartásban. Több mint 
négyszáz képpel, husz szinnyomatú külön melléklettel és szinnyomatú czimlappal. 
Budapest, 1883. Méhner Vilmos. 974 p. + 19 t. (színes) Díszcímlapja hiányzik. 
A könyv tartalmilag megegyezik Dobos 1881-ben, ugyanilyen címen megjelent  
munkájával.  
Kiadói, díszesen aranyozott és festett egészvászon-kötésben. Első előzéklapja hiányzik, 
kopottas példány.

40.000,-
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70. [DUGONICS ANDRÁS] ANDREAE DUGONICII
Argonauticorum, sive de vellere auero libri XXIV. [kettőbe kötve]
Posonii et Cassoviae, [Pozsony, Kassa], 1778. Apud Ioannem Michaelem Landerer, 
typographum et bibliopolam. 1 t. (rézmetszetű címkép, Czetter S.) + [10] + 320 p. + 1 
rézm. t. + 321- 754 + [3] p. Egyetlen kiadás. 
A görög mitológia ismert történetéből írt latin nyelvű regény. A klasszikus téma, az ar-
gonauták utazása az aranygyapjúért, Dugonics kedvenc ókori története volt. Argonauták 
néven ismertek a görög mitológiában az az ötven harcos, akik az Argosz által épített Argó 
hajón Iolkoszból a kis-ázsiai Kolkhiszba hajóztak, hogy segítsenek Iaszón királyfinak 
megszerezni az ott őrzött aranygyapjút. Dugonics ezzel az egyetlen latin nyelvű barokk 
regényével is elismertséget szerzett. Magyarország aranygyapjas vitézének, gróf Esterházy 
Ferencnek, Magyarország kancellárjának ajánlotta művét.
Két kötetben, a korabeli töredezett és kissé hiányos, aranyozott bőrgerinc javításával  
készült félbőr-kötésben, pirosra festett lapélekkel. Jó példány, ritka kötet. 

40.000,- 

71. DUGONICS ANDRÁS 
Etelka. Írta: ⁓ ⁓, királyi oktató. Harmadik, és életemben utolsó Ki-adás. [I-II.]
Posonyban és Pesten, 1805. Füskúti Landerer Mihály. 1 t rézm. (másolat) + [6] + 484 + 
[4] p.; 1 t. (rézmetszetű címkép) + 494 + [4] p. A címlapokon és a szövegben több helyen 
rézmetszetű vignetták, Tischler Antal munkái. Az első kötet címképmetszete kötetünkből 
hiányzik.  
Dugonics András (1740–1818) piarista tanár, a nagyszombati, majd a budapesti egyetem 
matematikatanára. Szembefordult mind a polgári felvilágosodás eszméivel, mind a bécsi 
udvar feudalizmust korlátozó rendeleteivel. Egyik legjelentősebb irodalmi képviselője volt 
a II. József ellen irányuló nemesi ellenállásnak. A maga korában rendkívül népszerű regé-
nye ún. kulcsregény. A magyar szépirodalmi mű vele nyert polgárjogot.
Egységes, modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, címkével. Néhány lapja elől foltos, 
pici pótlással, előzékén a pozsonyi magyar önképző kör pecsétje. Jó állapotban.

50.000,-

72. DUGONICS ANDRÁS 
Magyar példabeszédek és jeles mondások. Öszveszedte és meg világosította ⁓ ⁓  
királyi oktató. [I-II. rész, két kötetben] 
Szegeden, 1820. Grünn Orbán. 1 rézm. t. (szerző mellképe, Czetter Sámuel) + XXXII + 
300 p.; 352 p. 
A tízezernél több közmondás és szólásmagyarázat − 40 év gyűjtésének eredménye −, 
csak a szerző halála után jelent meg. Sajtó alá rendezte és az előszót írta Karácsonyi 
Chrysostom Ince kegyesrendi tanár. 
Az első kötet korabeli papírkötésben, gerincén címkével. A második, korabeli aranyozott 
gerincű félbőr-kötésben, címkével, körben festett lapszélekkel. Megkímélt példányok. 

40.000,-
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73. DUGONICS ANDRÁS
Római történetek.
Pozsonyban és Pesten, 1800. Füskúti Landerer M. 1 t. rézm. (Karacs térképe) + [8] + 
9-475 + [2] p.
Modern papírkötésben, hátsó előzékén jegyzetek, címlapon pecsét. Megkímélt példány.

30.000,-

74. DUGONICS ANDRÁS
Szittyiai történetek. 
[Két kötetben: I. A Szittyiai útban történttek. II.  A Magyar utban történttek.]
Posonyban és Pesten, 1806 – 1808. Füskúti Landerer Mihály. 279 p.; 269 + [2] p. Két ki-
sebb szövegközti rézmetszetű térképpel.
A második kötet címlapja másolattal pótolt. Táblaverzókon beragasztott ex libris.
Korabeli, két eltérő papírkötésben, gerincén címkével. Kissé viseltes állapotban.

30.000,-

75. DUGONICS ANDRÁS 
Trója’ veszedelme mellyet a régi vers-szerzöknek irásiból egybe szedett, és versekbe 
foglalt ⁓ ⁓.
Posonyban, 1774. Landerer Mihály. 1 rézm. t. + [14] + 280 p. + 1 kihajt t. Kétszínnyomá-
sú címlappal rézmetszetes kezdő és záródíszekkel.
Újabb, bordázott félbőr-kötésben, címkével, erezett lapszélekkel. Címlapon poss. bejegy-
zés. Jó példány. 

30.000,-

76. DUGONICS ANDRÁS
Ulissesnek, ama’ híres, és nevezetes görög királynak csudálatos történetei. Mellyeket 
A’ magyar versekben gyönyörködőknek, ’s-egygyütt a’ tiszteletes Régiségben történt dol-
gokat örömest olvasóknak kedvekért már ennek-elötte magyar versekbe foglalt, ’s most 
újonnan megjobbitván ki-bocsátott... 
Pesten, 1780. Royer Ferencz bötüivel. 1 rézmetszet t. (szerző) + [16] + 224 p. 
Homérosz munkájának első magyar fordítása, a szerző által szabadon átdolgozva, amely-
ben a klasszikus ókor hőseinek eszményeivel és történelmi alakjainak bemutatásával a ma-
gyar nemzeti öntudatot akarta erősíteni. A Petrik által is leírt tábla, a Dugonics mellképét 
ábrázoló rézmetszet a példányok túlnyomó többségében nincs meg. Szüry: 1044.
Modern félbőr-kötésben, a régi gerinc maradványa felragasztva. Elől poss. beírás, Kaderák 
Gusztávtól, utolsó lapjából pici hiány. Jó példány.

30.000,-

77. DUGONICS ANDRÁS
A’ tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik a’ bötű-vetés. (Algebra) mellyet 
köz-haszonra irt ~ ~.  Másadik meg-bővitett Ki-adás. 
Poszonyban és Pesten, 1798. Füskúti Landerer Mihály. [4] + 272 p. 
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Hozzákötve: 
A’ tudákosságnak má-sa-dik könyve mellyben foglaltatik a’ föld-mérés 
(Geometria) mellyet köz-haszonra irt ~ ~. Másadik meg-bővitett Ki-adás. 
Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti Landerer Mihály. [4] + 188 p. + 5 t. (kihajtható)
Hozzákötve: 
A’ tudákosságnak harmadik könyve. A három-szögellések. (Trigonometria.) 
mellyet köz-haszonra irt ~ ~. Masádik meg-bővitett Ki-adás. 
Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti Landerer Mihály. 64 p. + 1 t. (kihajtható)
Hozzákötve: 
A’ tudákosságnak negyedik könyve. A csúcsos szelések. (Sectiones conicae.) 
mellyet köz-haszonra irt ~ ~. Masádik meg-bővitett Ki-adás. 
Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti Landerer Mihály. 92 p. + 2 t. (kihajtható)
A mű az első magyar nyelvű matematika tankönyv második kiadása. Méltatói kiemelik, 
hogy ez úttörő kísérlet a matematikai műnyelv megteremtésére. A könyv kiadása nyílt 
ellenszegülésnek számított II. József németesítő rendeleteivel szemben. Dugonics így ír  
a kiadás céljáról: … hogy megmutassam, hogy a német nyelv sohasem oly alkalmatos  
a tanulmányoknak kimagyarázásában, mint a magyar nyelv”. Itt találkozunk először szá-
mos − a mai nyelvben is továbbélő − matematikai kifejezéssel, mint például: bizonyítani, 
egyenlet, gömb, gyök, háromszög, henger, stb. (Krisztina 45/102.) 
A négy munka egybekötve, korabeli, kopott papírkötésben. Jó példány.

120.000,-

78. EÖTVÖS JÓZSEF, báró
Boszú. Szomorujáték.
Pesten, 1834. Trattner-Károlyi. 104 p. Első kiadás.
Kiadói papírborítójában, szép állapotban, Címlapon poss. bejegyzés. Érdekesség,  
hogy a hátsó borítón a felirat már ekkor, „Budapesten”.

8.000,-

79. ERDÉLYI GYULA
Veszprém város története a török idők alatt.
Veszprém, 1913. Egyházmegyei könyvny. 217 p.
Modern, gerincén vaknyomással díszített félbőr-kötésben, erezett lapszélekkel.  
A Nemzeti Casino pecsétjével.

12.000,-

80. Az 1848 és 1849-diki magyar szabadság-harcz vértanuinak emlékkönyve. 
[Pest, 1873. Buschmann F. ny. – Kunosy ny.] [66] p. + 24 t. (tónusos kőnyomatú portrék). 
Egyetlen kiadás. A nagyméretű, forrásértékű képeket tartalmazó mű teljes példánya. Az 
életrajzokat zömmel Vahot Imre, valamint Sarkady István írta. Többnél nincs megjelölve 
az író személye. A kőnyomatú arcképeket Halász István, Szamossy Elek és Grund Vilmos 
rajzai nyomán Halász és Grund nyomtatták. A táblákon ábrázolt személyek: Gróf Batthyá-
ny Lajos – Damjanics[!] János – Dessewffy Aristid – Báró Mednyánszky László – Kiss 
Ernő – Knezics Károly – Br. Perényi Zsigmond – Török Ignácz – Lahner György 
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– Csányi László – Aulich Lajos – Lázár Vilmos – Báró Jeszenák János – Grf. Vécsey Ká-
roly – Schveidel[!] József – Juhbál Károly – Hr. Woroniesky Miczislaw – Pöltenberg Ernő 
– Szacsvay Imre – Nagy Sándor – Kazinczy Lajos – Lenkey János – Ormay Norbert  
– Grf. Leiningen Károly.
A vezérszóban közölt Csernus Manó helyett Lenkey János tábornok szerepel a kötetben. 
Kiadói, díszesen aranyozott, kopott, javított vászonkötésben. Első tábláján aranyozott cím-
felirattal, aranyozott lapszélekkel. Gerince szépen javítva. Néhány levélen kisebb-nagyobb 
foxing folttal. Továbbiakban is megbecsülendő, értékes kötet. Folio.

80.000,-

81. ÉRDUJHELYI MENYHÉRT 
A közjegyzőség és a hiteles helyek története Magyarországon.
Budapest, 1899. Pallas. 323 p. + 5 kihajt. mell. (oklevél-hasonmások)
Kiadói, ragyogóan aranyozott, szecessziós vászonkötésben, körben aranyozott lapszélekkel.

40.000,-

82. FALUDI FERENC 
⁓ ⁓ költeményes maradványi.
Egybe szedte, s’ elő beszédekkel, jegyzésekkel, és szükséges oktatásokkal meg bővít-
ve közre botsátotta a’ magyar költeményes gyüjtemény’ öregbedésére Révai Miklós. 
1–2. kötet. [egybekötve] 
Győrött, 1786–87. Strajbig József’ betűivel. 238 p.; 184 [helyesen 164] p. Első kiadás. 
A második kötet végén: „Faludi Ferentz’ jegyző könyve” (Magyar köz mondások.  
– Szépen illő társ-ígék. – Szép magyarázatok. – Ékes mondások.) A mű második kiadása 
1787-ben Pozsonyban látott napvilágot. Szüry 1253. 
Korabeli, gazdagon aranyozott gerincű, félbőr-kötésben, címkével. Keretdíszes oldalakkal, 
fejezetkezdő- és záródíszekkel. Szép példány.

30.000,-

83. FÁBIÁN JÓ[Z]SEF
Természeti tudomány a köznépnek. A babonaságnak orvoslására és a köznép közzül 
való kiirtására irta és kiadta ⁓ ⁓. Egy réztábla rajzolattal.
Weszprémben, 1803. Számmer Mihály. [10] + 269 + [21] p. + 1 kihajtható rézm. t.  
(Karacs F., Pest). 
Korabeli, kopott, keménytáblás papírkötésben, címkével. Címlapján Balla József korabeli 
poss. bejegyzésével. 

30.000,-
 
84. Fejérvármegye és Székesfehérvár szab. kir. város törvényhatóságainak almanachja. 
Összeállították Szabó István és Bérczi Vilmos.
Székesfehérvár, 1931. Csitáry Jenő. 337 + [1] p. + 2 t.
Aranyozott, kiadói, vaknyomásos, bordó egészvászon-kötésben és táblával, jó állapotban. 

14.000,-
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85. FERENCZY ISTVÁN
Magyar Történeti Képek vagy-is a Társas kötelezések igyekezvén ki mutatni: Mi legyen 
kinek az Övé magyar és német fel világosításokkal az egytől számitott a tizenkettőig.
[12 rézmetszet, 1837-38. Lehnhardt Sámuel és Perlasca Domokos metszetei.]
59×42 centis lapokon, nagyjából 46×30 centis képmezőkkel. Alul kétnyelvű, német és 
magyar címmel, középen szárazpecséttel és a címzettek nevével. A Mindenség; Széchenyi 
Ferenc; Fáy András; Brunszvik József; Sándor Móric; Károlyi Eduárd. Gerincnél bekötve 
mindegyik képhez a szintén kétnyelvű, kisméretű magyarázó lapok.
Ferenczy István (1792-1856) a magyar szobrászművészet kiemelkedő alakja. Már 1834-ben 
tervezte a művészi érdeklődés felkeltése érdekében a hazai történetből vett sorozatos képek raj-
zolását. Megrendelései nem voltak, teljesen elszegényedett, feladta várbéli lakását, kilátástalan 
helyzetben volt. 1836-ban bocsátotta ki annonszait, előfizetési felhívásait rajzaihoz. „Tíz szá-
zadok óta lakja nemzetünk azon földet, melyet a Kárpát és Thrácia bércei kerítnek és az Adriai 
tenger zár, mégis alig mutathat az valami jelét a felsőbb szellemű mívészségnek. Én a sok küz-
dések közt utat törtem a mívészség szent lakjához, s a kegyes istenné béavata titkaiba. Azomba 
több évi hű fáradozásomnak jutalma az lön, hogy némely eggyesek és kevesek számára néhány 
müdarabokat készíthettem, de amelyeket csak kevesek láthatnak, kevesek esmerhetnek és még 
kevesebbek követhetnek. Érzem pedig azon kedves tartozást is, hogy míg élek és munkálkod-
hatom, a' mívészetnek titkait, hazám fiai 's leányai előtt felvílágosítni 's a' nemzeti jelesb tette-
ket képek által dicsőítni és örökítni igyekezzem.” A művészi programnak Társas kötelezések 
címet adta, mert a történeti képekben, folyton ismétlődő célzásokkal, a haza fiait és leányait 
akarta társadalmi kötelességeikre figyelmeztetni. E törekvés Fáy hasonló irányú szépirodalmi 
munkásságát juttatja eszünkbe. „Társas kötelezések“ czim alatt szándékozik Ferenczy István 
nemzeti szobrász művészünk egy históriai képgyűjteményt kiadni, mellynek tárgyai lesznek a’ 
magyar nemzet régibb és újabb történeteiben feltűnő szebb és nevezetesb jelenetek. Mindenik 
kép mellé magyar és franczia magyarázat is mellékeltetik. Egy-egy kép (egész ivre nyomva) 25 
ezüst kr. leend, ’s a’ gyűjtemény első része 12 réztáblából álland. Erre, a’ mai lapunkhoz mellé-
kelt bővebb hirdetmény szerint, öt pengő forinttal lehet előfizetni az ugyan ott nevezett uraknál; 
jelesen pedig Budán a’ kiadó művésznél (lakik a’ várban, országház utsza 100. szám alatt; otthon 
található naponként dél előtt 10-12 óra köztt) − Pesten a’ király utszában 3 rózsa czimerű fűsze-
res boltban Halbauer kereskedő urnái. /Honművész, 1836. 193./ 
A sorozatból 1836-tól 1838-ig 12 lap jelent meg, ezután a program pártolás hiányában 
elakadt. A rajzokat Lehnhardt és Perlasca, akkoriban a két legjobb pesti rézmetsző készí-
tette. Ferenczy éppen a rajzban volt legjáratlanabb, s művészeti képzettségének fogyaté-
kossága itt még a laikus szemnek is föltűnik. Ha nyilvános megbírálásban nem is része-
sült, annál élesebben támadták magánkörökben. A lapokhoz mellékelt magyar és német 
felvilágosító magyarázat mutatja, mennyi mindent szeretett volna, de nem bírt kifejezni 
rajzaival. Terve sajnos elbukott – egy év alatt csak 27 előfizetője akadt –, az ország akko-
riban még nem érett meg a képzőművészet pártolására. Utolsó évtizedét visszavonultan, 
szegénységben töltötte Rimaszombatban.
Korabeli, gerincénél hiányos papírmappában, középen az eredeti felragasztott címkéjével. 
A lapok némelyike enyhén hullámos, a metszetek tiszták. Hiánytalan, szép állapotban. Va-
lódi ritkaság, közgyűjteményben egy teljes található, aukción nem szerepelt. Harántfolio.

800.000,-
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86. FÉNYES ELEK
Magyarországnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai 
és geographiai tekintetben. I-VI. kötet.
Pesten, 1839-44. Trattner-Károlyi. IV + [2] + 498 p.; 568 p.; 455 + [1] p.; 479 + [1] p.; 
261 + [1] p.; VIII + 420 + [2] p. Második, javitott kiadás. Az 5. és 6. kötet első közlés. 
Korabeli, egységes, kopott és fakó egészvászon-kötésben, aranyozott gerincfelirattal.  
Címlapokon pecsét. Stabil sorozat.

60.000,-

87. FÉNYES ELEK
Magyarország statistikája. I-III. köt.
Pesten, 1842-43. Trattner-Károlyi. VII + 306 p. + 2 kihajt. mell.; [4] + 199 p.; [4] + 146 p.
A három rész egybekötve, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, festett lapszélek-
kel. Kis kopással, enyhén foltos lapokkal. Címlapján poss. bejegyzések, Glitzke Sándor 
tul. pecsétjével. A hátsó előzék alján: Marton Lajosnak ajándékozza Németh János apát úr 
és őr-kanonok 1847-ik évi augusztus hóban. (ÁKV, XXVII/108.)

30.000,-

Folyóirat, kalendárium

88. Almanach. Izraelita családi naptár az 5663 (1902-3) évre.
Szerkesztik Ötvös Károly és Dőri Zsigmond.
Budapest, [1902.] Szerzők. [Márkus Samu.] [30 naptárrész] + 31-213 + [43 reklám] p.
Első évfolyam, Molnár Ferenc, Bródy Sándor, Révész Béla, Jób Dániel írásaival.
Kiadói félvászon-kötésben (Gottermayer), az első táblán beragasztott képpel. Jobb felső 
sarkán kisebb sérüléssel.

12.000,-

89. Ellenőr. Politicai zsebkönyv, a’ Pesti Ellenzéki Kör megbízásából szerkeszté Bajza 
[József].
Németországban, [Pest, 1847. Lauffer.] [2] + IV + 587 + [5] p. + 2 kihajt. mell.
A híres zsebkönyv szerzői között Kossuth, Petőfi, Szemere Bertalan, Irinyi és Vörösmarty 
nevét is megtaláljuk. Szentkirályi B 7.2.
Modern kötésben, gerincén felirat. Utolsó három levele amatőr módon beragasztva.

8.000,-

90. Fillértár mindennemű közhasznu isméretek terjesztésére. Első évi folyamat. 1834.
1-29. szám. Márc. 1. – szept. 20.  Szerkezté ’s kiadja Balásfalvi Orosz József. [Kijön 
minden szombaton.]
Pozsonyban, 1834. ifj. Schmid Antal. 1 t. + 240 + [2] p. + 46 lith t. (5 kihajt.)
Az első magyar nyelvű, képes folyóirat, 1834-36 között jent meg. A táblákon madarak, 
épületek, híres személyek és látképek, Tokaj, Dévény, gőzvasút, Lánchíd, a szent korona, 
a pesti Színház tér, stb látható.Korabeli kopott, viseltes félvászon-kötésben. Jó példány.

90.000,-
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91. Házi és Úti Uj Kalendáriom, Kristus Urunk Születése után 1783-dik Esztendőre, 
Melly 365. napokból álló közönséges Esztendő. A’ Pólusnak 48. grádusig való magas-
sága szerént Magyar-Országra, Erdélyre és rész szerént az ő szomszéd Tartománnyira 
alkalmaztatott Stanislaus Dubranowski mathematicus által. Hozzája adattak a kegyes olva-
sóknak kedvekért ebben az Esztendöben-is valami idöt töltö világi matéria, kik az ilyetén 
dolgokat kedvellik olvasásra. A régi Lötsei formára. 
Győrben, 1783. Streibig Gergely maradékinál.  [28 naptárrész + 78 p.] Az elejénél 12 üres 
jegyzetlap bekötve, némelyiken korabeli kéziratos bejegyzések. Pl., marhadög ellen recipe.
Weichner Géza szép, ám sérült és hiányos papírkötésében. (14×9 cm) 

20.000,-

92. Ismertető vagy is összmüvészet (polytechnia) polgári szorgalom, ’s magasb izlésü 
művészetek tára. Szerkeszti és kiadja Borsos Márton. 1836. I. félév. 1-26. szám. júl.  
3.- dec. 25.
Budán, 1836. Magyar kir. egyetem. 1 t. lith. címlap + 208 p. + 24 kihajtható lith. t. 
A táblákon főként technikai újdonságok láthatók, az utolsó számhoz nem lett bekötve.
Ritka folyóirat, csak 1841-ig jelent meg, szerkesztői Vállas Antal, Rumy Károly.
Modern kartonkötésben, jó állapotban. 

36.000,-

93. Közhasznú és mulattató nemzeti vagy hazai Kalendáriom, magyarországi és er-
délyi katholikusok, evangelikusok és ó hitűek számára, Krisztus urunk születése után 
1848dik szökő, azaz 366 napból álló esztendőre. A Mezei Gazdával szaporítva. 34.  
esztendei folytatás. Szerk. Trattner és Károlyi.
Pest, [1847.] Trattner és Károlyi. 41 lev. Címlapja nincs bekötve, a naptárrész  
kétszínnyomással. Könyvtári duplum. Papírkötésben, hátul féloldalnyi jegyzet. 

12.000,-

94. Magyar Családtörténeti Szemle. Genealógiai és heraldikai szaklap. Szerk. Baán 
Kálmán. I-III.
Budapest, 1935-1937. Sylvester ny. 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 28 + 28 + 36 (hiányos!) + 
212 p. + 2 mell. (egy kihajtható)
Egybekötve, korabeli kopottas félvászon-kötésben, felirattal. Előzéken a gyömrői  
Falumúzeum pecsétje. 

30.000,-

95. Mezei naptár. Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1845. közönséges évre.
[Pest, 1845. Trattner és Károlyi.] [12, naptár] + 17-104 p. A naptárrészhez bekötött üres  
lapokon korabeli végrehajtással, csőddel, zárolással kapcsolatos feljegyzések számos  
névvel. 
„Ruttkay Francisca elleni marasztalás; Vindhager tömeggondnok elmozdításáért folya-
modtam; Trencsényiné házbérek nékem átadattak; Szopkó ház eladása. stb.”
Rajzos, foltos címlappal, gerince papírcsíkkal megerősítve. 

20.000,-
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96. Mezei naptár. Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1847. közönséges évre.
[Pest, 1847. Trattner és Károlyi.] [12, naptár] + 17-80 p. A naptárrészhez bekötött üres lapo-
kon korabeli végrehajtással, csőddel, zárolással kapcsolatos feljegyzések számos névvel. 
„Molnár György Oláh csőd iránt; Gosztonyi Pál gróf Majláth Anna ellen; Zofahl Lőrinc stb.”
Rajzos címlappal, gerince papírcsíkkal megerősítve. 

20.000,-

97. Mezei naptár. Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1848. szökő évre.
[Pest, 1848. Trattner és Károlyi.] [16, naptár] + 17-80 p. A naptárrészhez bekötött üres lapo-
kon korabeli végrehajtással, zárolással kapcsolatos korabeli feljegyzések számos névvel.
Rajzos címlappal, gerince papírcsíkkal megerősítve. 

30.000,-

98. Mezei naptár. Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1849. közönséges évre.
[Pest, 1849. Trattner és Károlyi.] [16, naptár] + 17-79 + [3] p. A naptárrészhez bekötött 
üres lapokon korabeli végrehajtással, csőddel, zárolással kapcsolatos feljegyzések számos 
névvel. Elől a forradalomra vonatkozó beírások is: „apr.22/23. Osztrák elvonulás és hajó-
híd felgyújtása. Magyar huszárok valahára pestrei bejövetele.”
Rajzos címlappal, gerince papírcsíkkal megerősítve. 

30.000,-

99. Mezei naptár. Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1850. közönséges évre.
[Pest, 1850. Trattner és Károlyi.] [12, naptár] + 17-72 p. A naptárrészhez bekötött üres lapo-
kon korabeli végrehajtással, csőddel, zárolással kapcsolatos feljegyzések számos névvel. 
„Kölber házának árverezése; Kasselik Erhard tárgyalás; Dánosy pusztának árvereztetése.”
Rajzos címlappal, gerince papírcsíkkal megerősítve. 

20.000,-

100. Mezei naptár. Gazdasági kalendáriom a nép használatául 1851. közönséges évre.
[Pest, 1851. Trattner és Károlyi.] [12, naptár] + 17-64 + [10] p. A naptárrészhez bekötött 
üres lapokon korabeli végrehajtással, csőddel, zárolással kapcsolatos feljegyzések számos 
névvel. „Emerlinghez követelésem iránt; Arany sas licitatiója (senki nem jelentkezett); 
Lukács Hertelendy pör iránt.”
Rajzos címlappal, gerince papírcsíkkal megerősítve. 

20.000,-

101. Remény. Szépirodalmi és művészeti folyóirat. Kiadja és szerkeszti Vahot Imre. 
[1851. I. és II. félév]
Pest, 1851. Eisenfels és Emich. [2] + 382 + [2] p.; 287 + [1] p.
Hazafias szellemű közleményei miatt a cenzúra betiltotta. Főmunkatárs Jókai Mór.
Korabeli félvászon-kötésben, egybekötve, gerincen pici sérülés. Bencés pecséttel.

12.000,-
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102. Századok. A Magyar Történelmi Társulat közlönye. 
Szerk.: Thaly Kálmán. Szilágyi Sándor. 
Pest, 1870 - 1889. Athenaeum. [tíz évf., tíz kötet]
IV. évf. 1870. [4] + 736 p. + [22] p. Előrekötve a társulat alapszabálya. 16 p.
VII. évf. 1873. [4] + 740 + [20] p.
IX. évf. 1875. [4] + 742 + [24] p.
X. évf. 1876. [6] + 864 p. Végére kötve: Magyar könyvszemle I. évf. I. füz. 53 p.; A MTT 
névkönyve. 1876. 31 p.; A MTT vidéki kirándulása Gömörmegyébe. 108 p.
XI. évf. 1877. [6] + 896 p. + 1 mell.; Végére kötve: A MTT névkönyve. 1877. 34 + [2] p.; 
A MTT vidéki kirándulása Pozsony városába s vármegyébe. 116 p.
XII. évf. 1878. [6] + 866 p.; Végére kötve: A MTT névkönyve. 1878. 44 p.; A MTT vidéki 
kirándulása Abaúj vármegyébe és Kassa városába. 145 p.
XIII. évf. 1879. [6] + 792 p.; Végére kötve: A MTT vidéki kirándulása Maros-Torda  
vármegyébe s Marosvásárhely és Segesvár városaiba. 164 p.
XVII. évf. 1883. [6] + 908 p.; Végére kötve: A MTT vidéki kirándulása Sopron  
vármegyébe és Sopron városába. 104 p.
XXI. évf. 1887. [6] + 878 p.; Végére kötve: A MTT vidéki kirándulása Déva városába  
és Hunyad vármegyébe. 98 p.
XXIII. évf. 1889. [6] + 810 p.; Végére kötve: A MTT névkönyve. 1889. 53 p.; A MTT 
vidéki kirándulása Máramaros vármegyébe és Nagybánya városába. 154 p.
A tíz kötet egységes, dúsan aranyozott gerincű, kiadói, egészvászon-kötésben, festett és 
erezett lapszélekkel. Megkímélt állapotú, jó sorozat, remek tanulmányokkal. 

44.000,-

103. Szerda. Tudományos és művészeti folyóirat. 1906. I. évf. 1-6. szám.
Szerkesztő és laptulajdonos Gundel Antal.
[Budapest, 1906. Hornyánszky V.] 303 + [1] p. 
A Nyugat szellemi elődjének tekinthető lapból csak 7 szám jelent meg. Lakatos: 3630.
Kaffka Margit: Bölcsődal, Ady: Özvegy legények tánca első közlésekkel. Ambrus Zoltán, 
Szini Gyula, Fülep Lajos, Gombocz Zoltán, Meller Simon, Cholnoky Viktor írásaival.
Újabb, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Az eredeti, javított papírborítók bekötve.  
Szecessziós könyvdíszekkel. Együtt ritka. 

60.000,-

104. Széphalom. 1927. I. évf. 1-12. szám, teljes. Szerkeszti Zolnai Béla.
Szeged, 1927. Városi ny. 456 p. + 6 mell. Az eredeti papírborítók elől-hátul bekötve.
A Széphalomhoz el nem szakítható szálak fűzik Tóth Károlyt. Ő hívta létre ezt a folyóira-
tot – semmiből. Ő agitált az eszme mellett, legyőzve a szkeptikusok és cinikusok gáncsve-
téseit.”/ Zolnai Béla: Széphalom,1928. 7.sz./ 
Korabeli, egyedi, bordázott egészbőr-kötésben. Az első táblán aranyozott szöveggel: 
„Tóth Károlynak a Széphalom munkatársai. Balástya, 1927. X. 27.” Az előzék verzóján 
Tóth úr sk. köszönő soraival. Szép állapotú kötet.

60.000,-
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Fotó, kézirat, aprónyomtatvány

105. Alsóörs. Balaton-felvidéki fényképek VÁKÁR TIBOR építészmérnök  
hagyatékából az 1960-as évekből. 18 db. Méretük 86×112 mm., hátul a fényképész  
pecsétjével.
Parasztház, templom, itató, kapuzat és utcakép látható a felvételeken. Érdekes anyag, 
többségük valószínűleg ma már nem létezik. A képek remek állapotban.

20.000,-

106. BENCZÚR GYULA festőművész Bajza utcai műterme. Fényképész Balogh  
Rudolf.
A kép megjelent a Vasárnapi Ujság, 1912. 5. sz. 91. oldalán. M: 130×165 mm.
Képaláírás: „Készülő képek. Balról jobbra az első kép a fasori evangelikus templom oltár-
képe, a második Frigyes főherczeg arczképe, s a harmadik Albrecht főherczeg első áldozá-
sának emlékképe.”
Benczúr Gyula (1844-1920) festő, Benczúr Ida festőművész és Benczúr Gyula orvos apja. 
A historizáló akadémikus irányzat egyik legjelentősebb magyar mestere Kassán egy ma-
gániskolában készült fel a müncheni akadémiára, ahol 1860-1861, valamint 1865-1869 
között tanult. 1861-től négy évig közös műteremben dolgozott Szinyei Merse Pállal.  
1876-ban a müncheni akadémia tanárává nevezték ki. Budapestre való visszatérésekor, 
1883-ban a festészeti Mesteriskola élére állt. 1888-ban tiszteletbeli tagjává választotta a 
bécsi akadémia, 1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett.
Benczúr Gyula, Lotz Károly és Stróbl Alajos hatalmas, reprezentatív műterme az epres-
kerti mesteriskolák területén volt. A tanárok idejük nagy részét az Epreskertben tölthették, 
nem kellett bért fizetniük a műteremhasználatért. Mindannyian a közeli utcákban vettek 
lakóházat maguknak. Benczúr a Lendvay, Stróbl a Bajza utcában lakott. 
A különleges, a művész alkotói folymatába betekintést nyújtó, fekete-fehér fotó  
jó állapotban.

60.000,-

107. II. Ferdinánd (1578-1637) magyar király nemesi címeres oklevele  
BURM JÁNOS számára latin nyelven. Kelt: Bécsben, 1635. szept. 6.
„Armales Familiae Burmianae.” Pergamenre írt okirat, az elején arany betűkkel, díszesen 
festett heraldikai címerrel, ép függőpecséttel, benne kissé töredékes viaszpecsét. Lent, 
baloldalon Ferdinánd aláírásával. Jobbra Ferenczffy Lőrinc (1577-1640), II. Ferdinánd 
udvari titkára, nyomdatulajdonos, és Lippay György (1600-66) veszprémi püspök, majd 
esztergomi érsek aláírásával, aki később átveszi Ferenczffy nyomdáját.
A nemesített személy családjáról eddig csak egyetlen helyen sikerült fellelni adatot, a II. 
Ulászlóra felesküdtek 1505-ös okiratában említik: „Ioannes Burm Jurati Belabanienses”, 
azaz bélabányai esküdt, hites polgár. /Mon. Hung. Hist. 4. Diplomataria 1./ 
A felhajtott részre írt záradék szerint Burm János nemességét Moson vármegye rajkai  
gyűlésén hirdette ki 1636. július 1-jén Ceglédy Demeter vármegyei jegyző.
A hajtásoknál 3-4 kisebb lukkal, egyébként szép, megkímélt állapotban. (69×59 cm.)

300.000,- 
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108. Budapest, a koronázási domb építése a mai Széchenyi téren, 1867 tavaszán. 
Kartonra kasírozott (64×100 mm), 53×90 mm. méretű poz. monokróm felvétel ismeretlen 
fényképésztől. Háttérben a Lánchíd, mögötte a Budai Vár, a Karmelita kolostorral, jobb-
oldalt Ybl Miklós 1862-ben emelt Budai Takarékpénztára. Az előtérben a híd vámházai és 
számos bérkocsi sorakozik. Elől az igazán érdekes, palánkkal körülvett építkezési terület, 
amely a királydomb építésének korai fázisát mutatja. Az Akadémia előtti kijelölt terüle-
ten 1867. április 26. és május 5. között zajlott a koronázási halom építése. Az ország 42 
vármegyéjéből, városából és törvényhatósági helyeiről (mohácsi sík, Vajdahunyad vára) 
egy-egy köbláb földet tartalmazó láda érkezett. A három, fehér kőből faragott felmenetet 
és korlátot Feszl Frigyes tervezte. Június 8-án, „Ő Felsége a megfelelő helyen kiugrat a 
menetből s vágtatva lovagol fel a koronázási dombra, kivonja Szt. István kardját és meg-
csinálja a négy világtáj felé keresztalakban a négy vágást.” A később már aggató halmot 
1879-re planírozták el véglegesen. A helyszínen Borsos József és Doctor Albert, valamint 
Heller József fotográfusok dokumentálták az eseményeket, de akkor valószínűleg jelezték 
is volna, így Zograf és Zinsler fényírdáját gyanítjuk készítőként. 108 aukciónk 191. tétele 
a budai oldalról bizonyíthatóan ebben az időben készült és árverésünk tétele is ugyanebből 
az ismeretlen műhelyből származik, így a felvétel időpontját 1867-re tesszük.
Eddig nem ismert, korai és publikálatlan budapesti városkép, nagyon jó állapotban. 

240.000,-

109. A Habsburg család a féltoronyi (Halbturn) Harrach-kastélyban, 1897-ben. 6 db. 
üvegnegatív.
Az üveglapok mérete 18×24 cm. Egyik sarka letörött, de ragasztva. Mellékelve az előhí-
vott képek papíron, egy kivételével.  Az egyik felvételen zenedélután a szalonban. Ferenc 
Ferdinánd hegedűvel a kezében, a zongoránál Izabella, (Frigyes főherceg felesége), hátul 
Chotek Zsófia grófnő, a trónörökös Ferdinánd szerelme. Egy másik képen vidám, táncos 
jelenet a kastély bejáratánál, a kép párja nincs előhíva. Két felvételen a csecsemő Albrecht 
herceg látható nagyobb gyermek őrizete alatt, aki ebben évben született. Egy fotón való-
színűleg Frigyes főherceg egy kisfiúval lóháton, cowboyként a tehenek között. 
Az üveglapok egy eredeti, korabeli Lumiére cimkével ellátott papírdobozba helyezve.  
A fényképész neve Herbert. Érdekes anyag, amely bepillantást enged a főúri családok hét-
köznapjaiba.

120.000,-

110. [Fotóalbum] Magyar Akadémiai Album. A Magyar Tudományos Akadémia  
megnyitásának emlékéül – 1865.
Készült: Pest, 1865. Schrecker Ignác. 1 címlap (fénykép) + 19 számozott fényképtábla 
(paszpartuzva), az egyes fotók mérete 10,5×12,5 cm (ovális).
„Akadémiai album, melyben a tudós társaság minden tagjának arcképe látható lesz. 
Schrecker Ignác fényképész úr fogja készíteni, fölhíva a tudós társaság tagjait, hogy ... 
lakásán a fényképezés végett meglátogatni szíveskedjenek. E díszalbum jövedelme egy 
része az írói segélyegylet tőkéjét fogja gyarapítani.” Hogy felhívásának még nagyobb 
nyomatékot adjon, megismételtette ezt Eötvös Józseffel is. Az ismételt felhívás nem volt 
eredménytelen, mert több vidéki tag által beküldött negatívról is említés történik, bár „...
vannak még hátralékosok...” 
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Valószínűleg az ötlet másoknak is megtetszett, ezért kellett kizárólagos jogot kérnie albu-
mára. „Schrecker fényképésznek egyedüli és kizárólagos szabadalmat adott a helytartó-
tanács azon albumra, melyet a magyar akadémiai tagok arcképeiből állít össze, s netaláni 
utánzás esetére szabadalmat adott arra, hogy az illető ellen törvényi úton felléphessen.” 
Schrecker az akadémiai albumának jövedelmét a lipótvárosi bazilika építési pénzalapja és 
az árvaház, országgyűlési albuma bevételének egy részét az írói segélyegylet javára aján-
lotta fel. 
A 19 +1 tábla korabeli, rézveretes egészbőr kötésben, az első kötéstáblán rézplakettel,  
jó állapotban. Csat alsó fele hiányzik.

120.000,-

111. [Fotóalbum]
Réunion de Dames Hongroises. Magyar Hölgykoszorú Album 1870.
Készült Schrecker Ignácz fényírdájában Pesten, 1870. 1 címlap + 19 számozott fénykép-
tábla (paszpartuzva), az egyes fotók mérete 10,5×12,5 cm (ovális). 
A címlap keretébe az Akadémiai album címlapja helyezve! Példányunkban sajnos csak  
az első fénykép ábrázol magyar hölgyet − Benyovszky Jolán −, a többibe francia dámák  
acélmetszetű képei vannak betéve! 
„1870-ben Schrecker is kiadta a maga Szépek albumát a pesti bálok legszebb hölgyeinek 
arcképeivel, majd a következő évben újra szerencsét próbált a női szépséggel Magyar 
hölgykoszorú album címmel, jótékony céllal párosítva az üzletet. A hölgyek maguk dön-
töttek arról, kívánnak-e felkerülni a választható nevek listájára, s ha igen, meglátogatták 
a mester műtermét, aki illő díjazás fejében elkészítette róluk a fotográfiát. A vásárló aztán 
szintén maga dönthetett, hogy a sajtóban is közzétett névsorból kiknek a kabinetképeit 
vásárolja meg és helyezi el a 19–20 képnek helyet biztosító, a fenti címmel árusított al-
bumba. A Magyar hölgykoszorú album májusban jelent meg két kiadásban. Mindkettő 
bőrkötésű volt, 20-20 mellképpel. Az olcsóbbik ára 20 forint volt, a díszkiadás, melyen 
jobb kötésben, zárral jelent meg, 30 forintba került. (Tomsics Emőke: Fotográfiák a hon 
oltárán. Fotóművészet, 2007/4.)
Rézveretes egészbőrkötésben, első táblájának ovális keretében pergamenre festett virágko-
szorú látható. Nagyon jó állapotban, alsó kapcsa hiányzik. Nagy kár azokért a  
fényképekért!

40.000,-

112. PÁLFFY KÁROLY gróf 
Vadásznaplóm 1917 – 1939. Saját kézírással és fényképekkel illusztrált vadászkönyv.
A 292 tintával beírt levélen 340 beragasztott fénykép, a végén 8 üres lap. A fejlécezett, 
függőleges vonalakra osztott lapokon jól olvasható, egységesen szép folyóírással, ponto-
san adatolt leírások. Csak néhány későbbi, rövidebb betoltás, hozzáírás található. Fent az 
évszám, baloldalt a dátum, mellette a teríték, vagyis az elejtett állatok, majd a törzsszöveg. 
A leírásban részletezi a körülményeket, vadásztársak, időjárás, terepviszonyok, fegyver- és 
lőszerhasználat, stb. „1922. 9. 7. Tót-megyer. 9 fogoly, 1 fürj, 1 vadgerle. K[árolyi] Lajos, 
Sándor és Apponyi Magi. Csak kicsiben vadásztunk, mert télen kipusztult a fogolyállo-
mány java (állítólag 80.000 db.) Hideg idő. 16-os Guyot.” 
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Három héttel később Szomolányban már érzékletesebb szöveget közöl: „Mikor kiszállunk 
a kocsiból az Obertal oldalában látok egy bikát állni. Az alatta elvezető vágányon beloptuk 
a szarvast, mely ekkor kissé bőgni kezdett. Miközben gusztáltam, eltűnt egy emelkedés 
mögött, úgy, hogy a benőtt ösvényen nagy zajjal a Polamana domb oldalába kellett föl-
mászni, hogy kilátásunk legyen. Hirner a tehénhívást utánozta, mire a szarvas ide-oda 
lépkedett, közben riadozott, végre egy tehenet hajtva közelebb ügetett. Most rákiabáltam, 
mire a sűrűség szélén 200 lépésre megállt. Lövésemet ugrással, majd hátsó lábainak ki-
rúgásával jelezve a sűrűbe rohant, honnan később fönt kimászott. Ekkor elhibáztam, de 
harmadik lövésemre (3-400 lépésre) csakhamar elterült. Első lövés lapocka előtt, magasan 
átlőve, keveset vérzett. Harmadik lövés lapocka mögött mélyen be, puhán ki, jól vérzett. 
8-as Mauser, Reifring lövedék. Súlya 123 kg.”
A felvételek többsége a leterített állatokról készült, de számos képen a vadászat helyszíne, 
a gyönyörű táj és csoportképek is szerepelnek. Minden fénykép mellett felirat, a tájképek 
mellett is, a leterített vadnál is. A személyeknél sokszor csak keresztnevet közöl, de a 
társaság illusztris tagokból állt: Károlyi Lajos, Károlyi Sándor, Forgách Antal, Waldstein 
Bubi, Andrássy Manó, Széchenyi Zsigmond, Pálffy Franci, Berchtold Zsiga, Thúróczy 
Tibor, Esterházy Lulu és Mariska, Keglevich Pista, Erdődy Pál. A felvételek alapján elég 
pontos képet kapunk az arisztokrácia két háború közötti „szórakozásáról.”
A helyszínek többsége Szomolány, Stomfa, Tótmegyer, azaz a Károlyi birtok, Czerova-
Korlátkő. Az évek végén összegzi a terítéket és számos lőlapot is mellékel a kötetben.
„Szép vadászati befejezése a 39-es háborús évnek. Aggódva nézünk a 40-es évek elé-
be!” – írta a gróf a napló utolsó sorába. Eredetileg két kötetesre tervezte, de valószínűleg 
a háború után már elmaradtak a főúri barátok, a vadászati helyszínek és a lehetőségek is 
beszűkültek.
Erdődi gróf Pálffy Károly Maria Frigyes 1900. június 23-án született Breznicében és 1979. 
április 8-án hunyt el Mariapfarr im Lungauban. Egy szállodát vezetett. Feleségével, Helen 
(Ilona) von Hoyos-Wenckheim (1907) grófnővel három fiút és egy leányt neveltek fel. 
Egyedi, bordázott gerincű egészbőr-kötésben (24×30 cm.), selyemripsz előzékkel, besze-
gett arany díszítéssel, aranyozott lapélekkel. A táblák a számos beragasztott illusztráció 
miatt kissé domborúak. Nagyszerű munka, hasonlóval sem fogunk találkozni.

2.000.000,-

113. Reklámokat tartalmazó 9 üvegnegatív és 5 vegyes filmnegatív Repcze János 
(1905-85) grafikus hagyatékából. 
A különböző méretű üvegnegatívokon a 20-30-as évek ikonikus kisplakátjai láthatók: Pálma, 
Nikotex, Meinl, Tungsram, Pick, Franck, Benzil szappan, tej, stb. A többin a művész könyv-
borítói, tervei vannak. A filmnegatívokon Ady portréja, két Ady vers illusztrációja, egy OMT 
logóterv és csákányozó munkások rézkarca látható, mind a művész keze munkája.
Mellékelve a negatívok papírképei.

40.000,-



- 71 -                                                                109. árverés

112.

113.

112.



Honterus Antikvárium                                                 - 72 - 

114. Autogramm gyűjtemény
Gyönyörű, egyedi készítésű, aranyozott, keretdíszes, 13×15 centis egészbőr-kötésben.
A 100 lapon közel 30 magyar és külföldi híresség aláírása a harmincas évekből zenészek, 
színészek, előadóművészek, írók. Érdekesség, hogy az autogrammok egy része a békés-
csabai Auróra kör hangversenyeinek kis szórólapjára íródott. Ezek belehelyezve a kötetbe.
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Kosztolányi Dezső, Szigeti József hegedűművész, Basilides 
Mária opreénekesnő, Engel Iván zongoraművész, Kósa György zeneszerző, Guglielmetti 
Anna operaénekes, Wilhem Furtwengler karmester és zeneszerző, Herz Lily zongoramű-
vész, Lil Dagover színésznő, Harry Banks, Broniszlav Hubermann hegedűművész, Fritz 
Busch karmester, Willem Mengelberg karmester, Emil von Sauer zeneszerző, Giuseppe 
De Luca operaénekes.
Az Aurora-kör 1913 és 1943 között 195 hangversenyt, 125 előadást és 21 képzőművészeti 
kiállítást szervezett.

80.000,-

115. Gróf BATTHYÁNY LAJOS (1807-1849. okt. 6.) magyar nyelvű levele báró 
WESSELÉNYI MIKLÓS (1796-1850) számára, Batthyány autográf aláírásával. 
Kelt: Pesten, 25. 11. [18]42. Egy hajtott levélen, tintával beírt három oldal.
Tart: Batthyány a hazai ipar előmozdításának ügyében egy aláírási ívet küld Wesselényi-
nek és kéri, támogassa az ügyet. Nagyon szép kézírással, gyönyörűen megfogalmazott 
szöveg.
Méltóságos Báró!
A nemzeti fejlődés feltételei közt vannak hosszú és fontos érdekűek, miket nem napi szük-
ség idéz rövid életre, miknek czélja fenkölt és nagyszerű, eredménye gazdag és bizonyos, 
és miket épen azért minden korszak, minden nemzedék, minden ország részvétébe venni, 
pártolni és elővinni köteles… hogy a nemzeti érdekek iránt megismert részvétinek ezen 
fontos ügyben és nemes jelét adni az alábbi aláírási ívet becses ajánlásával, vagy a nélkül 
hozzám (Pesten Hatvani utcza, gróf Cziráky ház) visszaküldeni legkegyesben méltóztassék.
Dátum, aláírás. (Az egykori Cziráky palota, majd Nemzeti Kaszinó a Kossuth Lajos és a 
Szép utca sarkán állt 1945-ig.)
Gróf Batthány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökére döntő hatással 
volt Széchenyi nagy művének a „Hitelnek" megjelenése. Ez a könyv az ő hazafias tett-
vágyának is eszményt és irányt adott, kötelességeinek tudatára ébresztette s elszánt bátor 
cselekedetre lelkesítette. A politikában az 1839–40-ki országgyűlésen tűnt fel. Ekkor ala-
kult meg a főrendiházi ellenzék pártja 35 taggal, köztük Batthány Lajossal. Már ezen az 
országgyűlésen több ízben felszólalt az alsóházban elfogadott reformjavaslatok érdekében. 
Az ő indítványára hozták be a főrendiházi naplót, melybe az egyes szónokok beszédeit 
egész terjedelmében beiktatták. Ez időtől kezdve Batthyány Lajost állandóan ott látjuk 
a hazánk korszerű átalakulásáért, előre haladásáért küzdők sorában, lassanként ismertté, 
népszerűvé lesz, a legnagyobbak közé emelkedik, vezéri szerephez jut. Főúri háza találko-
zó helye lesz az alsó és felsőházi ellenzék legkíválóbb tagjainak, érintkezésbe jut Kossuth 
Lajossal, ki éppen ekkor vívta nagy szellemi harcát Széchenyi Istvánnal, s Battyányt is 
megnyerte magának. Kossuth indítványára Batthyány Lajost választotta elnökévé az 1842-
ben alakult Iparegyesület (1841. nov. 13-án), mely a hazai ipar fejlesztését, az iparosok 
képzését tűzte ki feladatául. 
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Az egyesület két szépen sikerült kiállításban adta tanújelét életrevalóságának és népszerű-
ségének, s magyar mesterszótár és az iparstatisztika készítését is fölvette programmjába.  
/OSZK. Az Országos Iparegyesület tört./
Többször hajtva, levélként postázva. Piros Pesth bélyegzővel, viaszpecsét maradvánnyal. 
Bal felső sarkában „BATH” szárazpecsét. Graefenbergbe címezve, amely Wesselényi 
egyik kedvelt fürdőhelye volt Morva-sziléziában, 1843-ig ide húzódott vissza. Két kisebb 
szakadással, mely szöveghiányt nem érint. Külzetén pár rozsdafolt, a címzés áthúzva.
Árverési tételünk a két reformkori nagyság aktív együttműködésének a szép bizonyítéka.

800.000,-

116. BÁTHORY ISTVÁN (1533-86) erdélyi fejedelem és lengyel király 
érckoporsójának egy darabja.
Nagyjából 3×5 centis fémdarabka és viaszpecsét rögzítve kartonon. Mellette latin, alatta 
magyar nyelvű magyarázó felirat tintával írva. „Báthory király koporsójából az 1931. évi 
renoválás alkalmából visszamaradt részek. Krakkó, 1931. május hó 14.” 
Mutatós, korabeli keretben (22×24 cm), paszpartuzva, a hátoldalán felragasztott, gépelt 
szöveg, amely összefoglalja a fejedelem életét. Ritka relikvia.

200.000,-

117. GUNDEL KÁROLY (1883-1956) vendéglős éttermi számlája GROSSCHMIED 
GÉZA (1872-1934) szenátor urnak. 
Kelt: Állatkerti külső vendéglő, 1927. VIII. 12. 
Az előrenyomtatott, kézzel kitöltött számlán a 30 személyre szóló vacsora és egyéb fo-
gyasztások felsorolva, alul, ceruzával Gundel aláírásával, és pecséttel, fent adóbélyegek-
kel. A levél mérete 21×28 cm. Márai Sándor író édesapja (1872-1934) ezidőben az Orsz. 
Magyar Keresztényszocialista Párt szenátora volt.
Paszpartuval, aranyozott keretben (33×40 cm), szép állapotban.

24.000,-

118. Vereskeővári pintzekönyv 1804 – 1858. Protocollum. Eorum qui in Arce 
Pentilitia Vöröskö Inclyta Familia Pálfianae ab Erdöd…
37 levélen, latin, német, francia, magyar és cseh nyelvű rövid, tintás beírásokkal és kéz-
jegyekkel. A latin nyelvű bevezető után a függőleges vonalakkal beosztott lapokon külön 
rovat szerepel a dátumnak és a neveknek: mensis&annus és nomen&cognomen. Az első, 
1804. októberi bejegyzés Pálffy Ferenc grófé, utána Halász János következik. Többsé-
gében jól olvasható, szép kézírással beírt szövegek. Ahogy illik, rövid, helyenként tréfás 
sorokban dícsérik a Pálffy családot és köszönik a vendéglátást: „Ahogy engemet ezen 
Veröskői Pintzében országossan meg lapátoltak légyen, ezzel erősítem meg. Kováts Imre, 
1808. jún.” Néhány kiolvasható személy az illusztris névsorból: Pálffy Fidél; Leopold 
Nádasdy; Alexander Ludwig Erdődy; Seraphine Esterházy; Peter Pejacsevich; Gubernáth 
Antal; Orczy László; Csáky Sándor; Miklós Berényi; Michael Esterházy; Batthyany 
Therese; Hadik Gustav; Georg Aloys Belnay; Amalia Pulszky; Müller Ludoviceus; Anton 
Üblagger; Gustave graf Hadik; Stephanie Wenckheim; Georg Apponyi; Vidoss Incze  
sümegi teológiaprofesszor; Gabriel Cseptsányi; Joseph és Joana Gálffy; Zichy Mucky;  
Anton Starkemberg; Zsedényi Eduard; „Örömmel mulat, hol Ősei jártak, A késő unoka 
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Grof Pálffy Rudolf”; Idősebb gróf Nádasdi Leopold feőispány; Nagy János szolgabíró; 
baro Ignatus Eötvös (Ignác); Serényi Gábor és a Páffy család számos leszármazottja.  
A bejegyzések 1846-tól megritkultak, 1848-ban egy sem, 1849-ben is csak két beírás ol-
vasható. Az utolsót Okolicsányi Sándor tette 1858. május 4-én.
Vöröskő vára (Bibersburg) 1588 óta a Pálffy család birtokának központja volt az uradal-
mához tartozó 18 helységgel együtt. A minden luxust nélkülöző, de praktikus építményt 
Pálffy II. Miklós a Fuggerek segítségével egy csodálatos és fényűző, szobrokkal, faragá-
sokkal, festett-aranyozott képekkel és stukkókkal díszített barokk stílusú palotává tette. 
A várkastély alatt kétszintes pincerendszer húzódik. Itt látták vendégül azt a többségében 
előkelő, nemesi társaságot, akik névjegyüket hagyták e vendégkönyvben. Alaposabb  
kutatást és feldolgozást igénylő kuriózum, amelyben a korszak minden jelentős családja 
képviseltetve van.
Későbbi bőrkötésben, első tábláján aranyozott felirattal, aranyozott lapszélekkel, jó ál-
lapotban. Verzóján Pálffy ex libris. Folio. (25×38 cm.) Hozzá tartozik egy gépelt francia 
nyelvű levél Pálffy Károlytól, egy ceruzával írt német nyelvű szöveg féloldalon. 1911-es 
dátummal, egy vidám grafika két vadászruhás főúrról, akik egy mannersdorfi fogadó előtt 
pihennek, hátoldalán Carl Theodor von Plaas névvel, szintén Pálffy hagyaték. (14×22 cm.)

300.000,-

118. 118.
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119. Fremdenbuch 1858 – 1894. Vendégkönyv a Pálffy család vöröskői uradalmából.
Sokat forgatott félvászon-kötésű füzet, 66 levele sűrűn teleírva tintával, helyenként ceru-
zás nevekkel, amelynek többsége magyar származású. Mérete: 15×34 cm. Elképesztően 
gazdag névsor, amely számos esetben a nevek mellett a helységet és a foglalkozást, ti-
tulust is közli. Tulajdonképpen a fenti tételünk folytatása. A Pálffy család szinte minden 
tagjának megtalálható benne a kézjegye, aki ebben a korban élt. Majd minden társadalmi 
réteg képviseltette magát a tanítótól a kereskedőig, erdésztől a grófokig. Az ötven évvel 
korábbi vendégkönyvi beírásokhoz képest látható, mennyire „demokratizálódott” az idelá-
togató közönség. Csak néhány név a több százból: Wenckheim Frigyes; Esterházy Miklós; 
Dessewffy Emil; Dessewffy Dénes; Dessewffy Gyuláné; Jedlicska Pál kanonok, aki a Pál-
ffy család életrajzait is feldolgozta; Frankl Izrael rabbi, Cseszte; Zichy Géza; Degenfeld 
Schonburg Marie; Padua Lajos pozsonyi kereskedő; Alszeghy János nagyszombati isk. 
tanár; Steffi Rakovszky, alatta húsz évvel később Rakovszky Rudie; Zalka Sándor pan-
nonhalmi főszámvevő; 1880. 8. 9-én a teljes Bacsák család, Bacsák Pál alispánnal az élén; 
Wagner Wilhelmine; Kisfaludy Zsigmond plébános; Krimszky Kálmán és Józsa; Scholtz 
Berta; Borovánszky Anna, Laczi és Karla; Wildner Ödön; A végén beírva négy jóval ké-
sőbbi dátum, a legutolsó 1924 ben.
Egyedi látogatókönyv, szenzációs aláírásgyűjteménnyel, amely tudományos feldolgozást 
igényel. 

200.000,- 

119. 119. 119.
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120. Erdély történetének kéziratos forrásjegyzékei. 1605 - 1629.
Kéziratos munka az 1800-as évek elejéről. 61 számozatlan, beírt levél, 11 üres oldal.
Gyönyörű, egy kéztől származó írással, zömmel magyar és néhány latin nyelven. 
Bethlen Gábor, Bocskay István, Báthori Gábor és I. Rákóczy György erdélyi fejedelmek 
uralkodásával kapcsolatos diplomáciai iratok, artikulusok, végrendelet, hagyatéki leltár, stb.:
Transactio ... Gabrielis Báthori cum Romanorum imperatore. 1610. Thurzó György 
levele. Kassa,1610. aug. l5. 1700 körül. − Articuli Tyrnavienses inter ... Romanorum 
imperatorem ... Matthiam ... et Gábrielem Bethlen. Tyrnaviae, anno 1615. sanciti. − Kas-
sai articulusok, anni 1619. − Bethlen Gábor Testamentoma. Várad 1629. −Diarium Valen-
tini Homonay anno 1605. benedictione Divina Memoriale. 
A szövegek nagy részét felfedeztük Bél Mátyás kéziratos hagyatékában. Ez a nagyfokú 
hasonlóság talán a véletlen műve, de lehet, hogy „a leíró” abból a hagyatékból dolgozott.  
/Szelestei N. László: B.M kéziratos hagyatékának katalógusa. 1984./
Modern, archaizáló, bordázott félbőr-kötésben, nagyon szép állapotban, tokban.

240.000,-

121. Historia Religionis Societatis Jesu, et Extinctionis eiusdem.
Manuscriptum pris Josephi Jacosics Buda [Összeállította Kaizer Nándor ferences 
levéltáros, 1782?]
336 latin és német nyelven beírt, számozatlan oldal. Több kéztől származó 15 változatos 
munka, keretdíszes, rajzolt, több színnel kidolgozott címlapokkal. A kötet végére kötve a 
Pressburger Zeitung, 1782. ápr. 6-i száma, négy levélen. Utolsó levelén a szerkesztő által 
összeállított tartalomjegyzék:
1. A Jézus Társasága története. (Valójában a feloszlatáshoz vezető eseménysor, a  
feloszlatás és a következményei olvashatók benne.)
41. Lorenzo Ricci jezsuita „generális” olasz nyelvű életrajza.
97. Részletek Szent Ágoston műveiből.
121. A Szent Ágoston műveinek új kiadása körüli viták rövid vázlata.
141. Elégia.
147. Isaac Newton értekezése a zsidók „szent könyök” mértékegységéről.
180. Gratuláló levelek.
189. X. századi misekönyvhöz kapcsolódó kalendárium.
213. A "mohamedánok" történetének kronológiája.
235. A császári-királyi csapatok hadszíntere.
237. A törökök bevonulása.
243. Bemutatás, amelyet a (ferences) szalvatoriánus rendtartomány Magyarország  
prímásának akart elküldeni.
255. Különféle gratuláló levelek és versek.
323. Ünnepség Bécsben VI. Pius pápa látogatásakor.
331. Gratuláló levelek.
Ez az egyedi kompiláció Jakosics József (1738-1804) kapisztrán (ferences) szerzetes  
– a rend budai könyvtárának alapítója, gyűjtője és vezetője – számára lett összeállítva.
Korabeli bordázott, javított félbőr-kötésben, a gerincen címkével, az első táblán címkével.
Unikális példány.

360.000,-



- 79 -                                                                109. árverés

120.

121.

121.

121.



Honterus Antikvárium                                                 - 80 - 

122. A magyarországi protestans Lelkészek főbenjáró pere 1674-ben. a posonyi 
delegatum judicium előtt. Leirtam Posonyban 1844. 
Több szakaszra osztott kéziratos munka.
−79 kézzel számozott, egy kéz által, latin nyelven, olvashatóan beírt oldal. A szöveg 
Szelepcsényi György idéző- és ítélethirdető levele a protestáns prédikátorok ellen. A szö-
vegben a szerző által tett néhány magyar nyelvű kiegészítés, magyarázat, és későbbi ceru-
zás aláhúzások.
− Pár üres levél után 16 kézzel számozott latin nyelvű levél, egy címlappal:
Rövid és igaz kivonat, melyben tisztán kimutatásra kerül, hogy az akatolikus prédikátorok 
a pártütésre és nem a vallásra való tekintettel lettek a Magyar Királyságból száműzve és 
lefokozva, illetve ugyanazon prédikátorokat nem együttesen, hanem külön-külön lettek 
törvényesen vádolva és elítélve. Kelt Nagyszombat, 1721. A pozsonyi királyi bírósági 
delegátusnak ajánlja ugyanazon bíróság titkára, aki mindennek hivatalos, jelenlévő tanúja 
volt. Ez a személy Labsánszky János, Szelepcsényi érsek titoknoka volt.
− Rákóczi Ferenc szabadságért való küzdésének igazolása 1703-ból. 10 számozott, beírt 
oldal latinul.
Rákóczi Ferencnek Szentiványi Gáborhoz és Abaffy Gáspárhoz írt levele. 2 beírt oldal + 
két behelyezett levél.
−A kötet végén behajtogatva 5 foliáns, kézzel másolt levélen az Ónodi Országgyűlés arti-
kulusai.
A gályarabper vallási indíttatású eljárás volt, amelyet azonban egyértelműen politikai 
összefüggésekbe helyeztek, hogy az alapvetően politikai természetű vádat (felségárulás) 
bizonyítani lehessen, és a legsúlyosabb ítéleteket meg lehessen hozni (halálbüntetés, majd 
gályarabság). A büntetésnek „nyilvánossá vált formája,” a gályarabság, a prédikátorok 
közönséges rabkereskedelembe kerülése okozta elsősorban, hogy a protestáns hatalmak 
diplomáciai figyelmének középpontjába kerülhetett az ügy. Az akkori közvélemény pedig 
csak Vitnyédi István leveleit, két inkriminált nyomtatványt, annak különböző nyelveken 
terjesztett változatát ismerte, nem a per jegyzőkönyvét, csak az eljárás nyilvánosan han-
goztatott törvényességét. A hatalmi propaganda pedig érveléseiben az uralkodó elleni 
lázadást – a rebellió általi általános fenyegetettséget hangsúlyozva – már a megelőző évek 
során elfogadtatta. Európa protestáns közvéleménye azonban a gályarabok elbeszélései 
alapján joggal vonta kétségbe a propagált vallási tolerancia megvalósulását. A per 1674. 
március 5-én kezdődött, és többszöri halasztással mintegy két hónapig tartott. A jegyző-
könyv extractusát április 30-án zárta le Szelepcsényi György esztergomi érsek aláírással 
és pecséttel. Az uralkodó által delegált, kiküldött bíróság működött, az eljárás, már csak 
az eljárt tribunal jellegéből adódóan is processus extraordinarius (rendkívüli törvényszék) 
volt. (Lásd erről S. Varga Katalin: Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve.)
Korabeli, a táblákon nagyon szép vaknyomásos díszítésű egészvászon-kötésben. A gerin-
cen aranyozott felirat:1674 és 1705/7diki történetek. Egyedi, értékes kéziratos munka. Elől 
a jezsuita rend pecsétje, számos helyen ceruzás aláhúzásokkal.

120.000,-
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123. [Egyedi, kéziratos szőlészeti dokumentum. 1753.]
Szödi Promontoriumhoz tartozando Regulák. Enaláb megirt Méltósághos 
Gróff Camerae, Praeses és Feő Ispány Gyaraky Grassalkovich Antal Uram eő 
Excellentiaja… altal látván a Sződi Szőlő hegyeknek minden némű rendetlenségét, mint 
pedig képtelen pusztulását annak regulatiójára és orvoslasára Sződi helség Bírájának 
mumállom és parancsolom,... 
Hegybírói rendelet a sződi szőlők pusztulásának megfékezésére. Egy kéz által írt kézirat. 4 
lev. 6 beírt oldal. 
Tartalom: „Hegy mester rendeltessék... akik hittel kötelesztetnek a Szőlő hegynek vigyá-
zására,... és hatalom adatik nékiek. Prothoculum könyv adatik nékik... akiben numerussok 
szerént az egész mind ép, mind parlag Szőlők Gazday nevek béirattatnak és... az helség 
ladájában Conserváltassék. (...) Ha valamel Szőlőben Lopó találtatnék, annak az megneve-
zet Birák Lesznek Biráj és magok torvennye Szerént bűntessék meg... „
A rendelkezés 17 pontban sorolja fel a szőlőművelés és borkezelés feltételeit. Részletesen 
kitér a szőlők gondozására, dézsmákra, birtokcserékre, ill. birtoknyilvántartásokra. 
Kelt: „Kerepesen első Juliusban Ezer Hét Száz Otven Harmadik Esztendőben”. 
Aláírás: [...?] László [hegybíró], Grassalkovich Antal piros viaszpecsétjével. /Múzeum, 
2009.193. tétel/ 
A ritka tartalmú dokumentum kissé rongyos lapszélekkel, kalligrafikus címlappal és fejléccel.

80.000,-

124. [Körözvény] Nyomozó levél.  Folyó 1858. évi Aug. 5-én 6-ra forduló éjjel 
Markovits Antal kalocsai Székes-egyházi kanonok személyéni gyilkosság elkövetésé-
vel gyanusított és megszökött Borbély Katalin, csufnéven Fináncz Kati szolgálónak 
felfedezése iránt. 
Kelt Kalocsán, aug. 10-én. 1858. Nyomatott Malatin és Holmeyer gyorssajtóján.
Egy oldalon kéthasábos nyomtatott szöveg, német és magyar nyelven. Folio.

16.000,-

125. [Körözvény] Rögtönbírósági ítélet. 1858-dik évi december hó 24 és 25-ke közt éj-
fél utáni 11/2 óra tájban Seregélyesen K. József izraelita szabó-mester saját lakában 
két fedett arczú ismeretlen egyének által, kik késsel, kard és karabinnal felfegyverkezve 
voltak, megtámadtatván, maga késszurással és főbe ütéssel földre terittetett…
Kelt: Székesfehérvárott, 1859. január 15-kén. özv. Számm[erné betűivel.]
Egy magyar nyelvű nyomtatott levél, a német rész levágva. Jó állapotban.

12.000,-

126. Leckekönyv. DOBROVITS ALADÁR részére kiállítva a Pázmány Péter Tud. 
Egy. Bölcsészettudományi Karán. 1928.
Az aláírók között olyan illusztris tudósok szerepelnek, mint Áldásy Antal, Bartucz Lajos, 
Cholnoky Jenő, Domanovszky Sándor, Császár Elemér, Eckhardt Sándor, Hekler Antal, 
Kerényi Károly, Ligeti Lajos, Mahler Ede, Prőhle Vilmos, Kuszkó Antal és Pauler Ákos.
Dobrovits Aladár (1909-70) szintén kiváló művészettörténész, egyetemi tanár volt.
Kissé kopottas állapotban, végbizonyítvánnyal, fényképpel, pecsétekkel.

20.000,-
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127. Leckekönyv. LÁNYI LÁSZLÓ nevére kiállítva a Pesti egyetem orvosi-sebész 
karán 1877-ben.
Az Index lectionumban a következő tanár-tudósok aláírása található: Margó Tivadar, Len-
hossék Mihály, Than Károly; Jendrassik Ernő, Bókay Árpád, Korányi Frigyes, Navratil Imre, 
Plósz Pál és Scheuthauer Gusztáv. Pecsétekkel, illetékbélyegekkel, megkímélt állapotban.

30.000,-

[Levelek]
128. CZIBOR JÁNOS (1922-61) irodalomtörténész gépelt, aláírt levele BÓKA  
LÁSZLÓ (1910-64) író, irodalomtörténész számára. Mellékelve Bóka autográf levele  
GELLÉRT OSZKÁR (1882-1967) költő számára.
Kelt: [Bp.] 1949. május 23. Egy gépelt oldal, tintával aláírva.  A Gellérhez szóló levél há-
rom tintával beírt oldal, 1930. ápr. 29-én keltezve.
Czibor a kéziratgyűjteményéből – (Vajon hogyan jutott hozzá?) – visszajuttatta Bóka 
fiatalkori levelét, amiben, mint induló irodalmár, mentort keres maga számára. „…Még 
zsidó sem vagyok – de neo-katolikus sem! – csak egyszerűen kálvinista, annak se valami 
kiváló…Én őszintén mondhatom, hogy nekünk apátlan nemzedéknek, szükségünk volna 
apákra…” Czibor ekkor a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora volt, bár a gim-
náziumot sem fejezte be. Érdekesség, hogy Gellért mindkettőjüket túlélte. A két dokumen-
tum megkímélt állapotban, Bóka  államtitkár Hold utcai címére küldve borítékban.

24.000,-

129. ECKHARDT SÁNDOR (1890-1969) irodalomtörténész, nyelvész sk. levele 
Nagyságos Igazgató úr címmel.
Kelt: év és hely nélkül, ápr. 20. Hajtott levél, egy beírt oldal (11×17 cm) Tart: „Ma ment 
levél K.V.-hez. Kiváncsi vagyok, hogy lesz-e a dologból valami. Az idézet helyes: Kazin-
czynak nem jutott eszébe a Julianna név….” Szerkesztőként talán egy nyomdavezetővel 
vagy kiadóval váltott levelet, megfejteni sajnos nem sikerült a címzettet. Jó állapotban.

10.000,-

130. FÜST MILÁN (1888-1967), író, gépelt, aláírt levele BÓKA LÁSZLÓNÉ számára.
Kelt: Bp. 1964. nov. 4. Egy levélen három gépelt sor, sk aláírással.
Tart.: Kondoleáló levél az özvegy számára a neves irodalomtörténész elhúnyta alkalmából.
Postázott borítékjában a Kisfaludy utcába küldve, jó állapotban.

12.000,-

131. GYULAI PÁL (1826-1909) író, irodalomtörténész sk. levele a Nemzeti Torna-
csarnok Tekintetes Igazgatóságának.
Kelt: Bp. 1880. szept. 25. Egy tintával beírt oldal.
A rettegett kritikus a VIII. kerületi 1. sz. elemi iskola (Német utca) tornaóráit kívánta a ta-
nulók számára kedvezőbb időbeosztással rendezni, ahol Gyulai volt az iskolaszéki elnök. A 
Szentkirályi utcában, − akkor Ősz utca − volt az egykori Nemzeti Tornacsarnok (1870, ter-
vezte Kallina Mór) épülete. A tornaórákat 1868-tól tették kötelezővé az elemi iskolákban. 
A levél jó állapotban.

24.000,-
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132. HUIZINGA, JOHAN (1872-1945) holland kulturtörténész autográf levele 
BÓKA LÁSZLÓ (1910-64) irodalomtörténész számára.
Kelt: Leyden, 1938. júl. 29. Egy kézzel beírt oldal francia nyelven.
Tartalom: „Cher Monsieur, Tous mes remerciements pour votre aimable lettre et pour 
l’article que votre revue a bien voulu consacrer à ma personne. Malheureusement les 
quelques mots hongrois que j’avais appris en me préparant à mon voyage à Budapest il 
y a deux ans ne suffisent pas pour lire vos pages…Qu’en pensez vous?...D’aujourd’hui 
jusqu’au 8 août mon adresse sera: Toorenvliedt, Middelburg, Hollande, après cela comme 
toujours: Leyden. Agréez, cher Monsieur l’expression de mes sentiments très distingués. 
Huizinga
Savez-vous peut-être, quand paraîtra l’édition hongroise de mon „Im Schatten von 
Morgen” dans la Egyetemi Nyomda? On me l’avait promis dès juin.”
Ford.: „Kedves Uram, nagyon köszönöm szíves levelét és a cikket, amelyet folyóirata 
személyemnek szentelt. Sajnos az a pár szó, amelyet két évvel ezelőtt budapesti utazásom-
ra készülve megtanultam, nem elegendő e lapok olvasásához. Ami azt az óhajtását illeti, 
hogy első kézből kapjon tőlem cikket Az „Ország Útja” számára, jelenleg nincs olyasmim, 
ami elvárásainak megfelelne, de tudok javasolni valamit, ami igen. Múlt májusban kellett 
volna előadást tartanom Bécsben, Budapesten és Prágában „Ember és Kultúra” tárgyában, 
amely azután a Bermann-Fischer Verlag „Ausblicke” sorozatába illeszkedett volna. A már-
cius-áprilisi események teljesen felforgatták ezt az útitervet. Bermann-Fischer azonban, 
aki Stockholmban telepedett le, jövő augusztusban mégis ki akarja adni az előadásomat. 
Minthogy csak a német kiadásra van joga, felajánlhatnám Önnek a magyar kiadásét, és ha 
akarja, késlekedés nélkül elküldöm a német szöveget, hogy utána lefordítsák. Mit gondol 
erről? Tudja esetleg, mikor fog megjelenni „Im Schatten von Morgen”-em magyar kiadása 
az Egyetemi Nyomdánál? Júniusra ígérték.
A kérdéses kötet, A holnap árnyékában. Korunk kulturális bajainak diagnózisa még abban 
az évben megjelent. Bóka tanulmánya Huizingáról az Ország Útja folyóirat, II. évf. 1938. 
4. számában jelent meg.
A levél postázott borítékjában, jó állapotban.

60.000,-

133. IGNOTUS [Veigelsberg Hugó, 1869-1949, költő, író] kézzel írt levele 
WOLLNER ÁGNES számára.  
Egy lev. két oldalon beírva, aláírás nélkül. Kelt: 1909. nov. 24.
Tart.: Egy közeli találkozót javasol a hölgy számára Budapesten, de jelenleg Szegeden van 
felolvasáson. A jó állapotú levél felbélyegzett borítékjában a Rottenbiller utcába címezve.
Hozzá tartozik:
7 versszakos, gépelt költemény, „Látogatás” címmel, egy oldalon.
Hátoldalán magyarázó szöveggel, mely szerint Wollner Ágnes meglátogatta a szerkesztő-
ségben Ignotust, (Nyugat folyóirat) és ennek a hatására született a vers. 
Lakner Artúr, Lakner bácsi (1893-1944) író, forgatókönyvíró, dramaturg, rendező, felesé-
ge Wollner Ágnes, a költeményt valószínűleg ő írta.
A két dokumentum együtt.

30.000,-



- 87 -                                                                109. árverés

132.

133. 134.



Honterus Antikvárium                                                 - 88 - 

134. JANCSÓ BÉLA (1903-67) közíró, orvos autográf levele „Kedves Barátom”  
megszólítással.
Kelt: Kolozsvár, 1930. május 20. Egy hajtott levélen egy beírt oldal.
Az Erdélyi Fiatalokról írt cikket a Jövő Útjain c. folyóirat számára. Az Erdélyi Fiatalok 
c.  kolozsvári főiskolai lapnak 1930-tól, egyik alapítója és végig a motorja Jancsó Béla, 
Elemér testvére volt. Jó állapotban.

8.000,-

135. KÓS KÁROLY (1883-1977) építész, író autográf levele „Kedves jó Barátom” 
megszólítással. 
Kelt Sztána, 1922. V. 18. A művész Varjúvár szignetjével díszített papírján; fél levél, 
mindkét oldalán beírva. Tart: „Végre én is elindíthattam a Könyvecskémet utjára. Három 
hónapi rettentően kínos munka után jutottam idáig, de sokat tanultam belőle és – fogok én 
még könyvet kiadni…” Kós ezidőtájt Benedek Elekkel volt sűrű levelezésben. A könyv, 
amit levelében említ valószínűleg a saját kéziszedéssel, nyomással, fűzéssel készült és 
linometszeteivel illusztrált „Erdély kövei” voltak. Ezt a levelet Sas Péter kötete, a „Kós 
Károly levelezése” nem közli. Becses kis dokumentum a nagyformátumú művésztől.

100.000,-

136. NÉMETH LÁSZLÓ (1901-75) író autográf levele CSABA JÓZSEF soproni  
tanár számára.
Dátum és hely nélkül. Egy ceruzával beírt levél, aláírással.
Tart: „Kedves Barátom, köszönöm, hogy időnként megresztesz felém egy-egy szeretet-
nyilatkozatot, amelyek lassan-lassan részvétnyilatkozatokká is válnak…Most már jöjjön 
az idő, ami eltemet vagy igazságot tesz közöttünk.” /Központi, 89/155./
Megkímélt állapotban.

24.000,-

137. SZABÓ DEZSŐ (1879-1945) író sk. levele TOMPA LÁSZLÓ (1883-1964) költő 
számára. 
Kelt: Sori, Liguria, 1924. nov. 30. Egy lev. hajtva, négy oldalon beírva, Székelyudvarhelyre 
címezve. Tart.: Szabónak május 1-én lejár a nyaralási ideje Olaszországban és új otthont 
keres. Tompát kéri igen vehemensen, hogy szerezzen neki lakhatást, letelepedési engedélyt, 
és hogy megkímélik-e majd őt a politikai és egyéb zaklatásoktól Erdélyben. 1912-ben már 
lakott, tanított Székelyudvarhelyen, de Itáliából Párizsba távozott, majd Szegedre jött vissza.
A levél felbélyegzett borítékjában, jó állapotban.

30.000,-

138. TAMÁSI ÁRON (1897-1966) író levele TOMPA LÁSZLÓ (1883-1964) költő számára. 
Kelt: New York, 1923. Szent Karácsony napján. Egy gépelt oldal, sk. aláírásal.
Tart.: Az Ellenzék című lap nem közölte le Tamási „Székely irodalom” c. írását. A miértek-
re keresi a választ. „..meghatódva és szivemből küldöm el Önnek az én szeretetemet, mert 
Ön is székely, s mert meg vagyok arról győződve, hogy a székely kincsek ragyogásának 
Ön is ujjongva örvendene. Csak a véleményünk és a vérünk játéka más.”
Jó állapotban, borítékjában, hátul viaszpecséttel lezárva.

36.000,- 
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139. VEDRES MÁRK (1870-1961) szobrászművész kézzel írott levele özv.  
KÖNYVES TÓTH MIHÁLYNÉ asszonynak.
Kelt: Bp. 1921. júl. 23. Egy tintával beírt oldal.
Tart.: A neves művész kibérelné a Szapáry  u. 21. szám (Tisztviselőtelep, Bláthy O. u.) 
alatti családi ház üvegezett verandáját műterem céljából. Az ügylethez valószínűleg  
hozzájárult Barzal Amália, a remek mérnök özvegye. 
Hajtva, jó állapotban.

8.000,-

140. ZILAHY LAJOS (1891-1974) író, szerkesztő sk. levele BAJOR GIZI (1893-
1951) színésznő számára.
Kelt: Bp. 1945. március 10. A Híd folyóirat fejléces papírján, egy oldalon, ceruzával  
megírva.
Tart: Érdeklődik a művésznő hogyléte iránt a háború végnapjaiban, értesíti húga haláláról, 
akit a németek agyonlőttek és mások sorsáról. Tibort (Germán, a férj) is öleli…
A Híd irodalmi, művészeti, tudományos és társadalmi képes hetilap 1940. szeptember 6. 
és 1944. szeptember 15. között működött, tehát a levél írásakor már nem. A lap irányvona-
la németellenes és angolszász orientációjú, főszerkesztői Zilahy Lajos és Kállay  
Miklós voltak.
A teljes levél és egy másik, fejléc alatt levágott „címzés része” együtt, modern, üvegezett 
fakeretbe helyezve. Jó állapotban.

30.000,-

141. WILDNER KÁROLY magyar királyi honvédezredes 1888-as terepmunkája és a 
vele kapcsolatos dokumentumok. 2. heft. 
Haránt alakú (11×21 cm.) sima füzetben kézírásos bejegyzések, korabeli cikkek és újság-
kivágások, térkép, névjegykártyák és menülapok beragasztva.
Wildner Károly a tullni utászakadémia elvégzése után 1859-ben azonnal az olasz harctérre 
került, ott Solferinónál és Magentánál vitézül harcolt s ezért már húszéves korában főhad-
naggyá léptették elő. Majd 1866-ban Custozzánál harcolt, s a Madonna delta Scoperta el-
foglalása körül szerzett a király által is elismeri érdemeket. Mint százados a bécsi katonai 
földrajzi intézet megbízásából Erdély me gyéit térképezte, 1870-ben az újonnan felállított 
honvédséghez lépett át és báró Máriássy János al tábornagy oldala mellett a kassai honvéd-
kerület vezérkari főnöke lett. Ő építtette a kassai honvéd lövöldét is. 1878-ban a miskolci 
árvíznél teljesített mentési munkálataiért kapott királyi elismerést. Mint ezredparancsnok 
ő szervezte át a IX. kassai honvéd ezredet, 1887-ben pozsonyi dandár parancs nok lett és 
1882-ben, mint tábornok vonult nyug díjba. Kiváló műkedvelő fényképész volt, aki Bu-
dapest fényképészeti mozgalmaiban is élénken részt vett. Az 1891-es „Rendeleti Közlöny” 
szerint kisujfalusi Wildner Károly ezredest, a 73. honvéd gyalog dandár parancsnokát, 
mint rokkantat a népfölkelési fegyveres szolgálatra is alkalmatlannak találta, egyúttal cím-
zetes vezérőrnagyi kinevezést adományozott. A nemesi előnevet 1889-ben kapta hősiessé-
géért. 1916-ban hunyt el. /Világ, 1916. júl. 17./
Enyhén viseltes dokumentum.

20.000,-
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142. [Plakát] 
FARAGÓ GÉZA (1877-1928) Szürke est. 1916. április 1. Az Auguszta-alap által  
szervezett jótékonysági est plakátja. 
A színes lithográfia Seidner műhelyében készült. Mérete 63×95 cm.
Faragó huszonegy évesen Párizsba utazott tanulni. Több iskolát is látogatott, ahol ipar-
művészeti oktatás folyt, így került a Colarossi Akadémiára, a híres plakáttervező és ipar-
művész, Alfons Mucha osztályába. Tandíját és megélhetését textiltervezési munkák, ösz-
töndíjak és magántámogatások biztosították. Hazatérése után, 1903-tól kezdődően sorra 
jelentek meg színházi és kereskedelmi plakátjai, sajtórajzai és karikatúrái, melyek a Mű-
csarnok, a Nemzeti Szalon és az Ernst Múzeum kiállításain is szerepeltek. A pesti éjszakai 
és kávéházi élet közismert alakja volt. Karikatúráit a Borsszem Jankó és a Pesti Figaro 
élclapokban, valamint a Színház és Divat című magazinban publikálták. Az 1910-es évek-
ben egyre nagyobb szerepet töltött be munkásságában a színház: jelmez- és díszlettervező-
ként foglalkoztatta többek között a Népszínház, a Király Színház, a Magyar Színház és a 
Fővárosi Operettszínház. 1920-tól a sokoldalú grafikus széles műfaji palettáján megjelent 
a film is.  A művész a londoni Cochran revü műsorát kiegészítette a „Magyar lakodalom” 
fejezettel, mely Londonban és Manchesterben is nagy sikert aratott. A nagy német filmvál-
lalat, az UFA Magyar rapszódia című filmjének művészeti tanácsadója volt. 
Hajtva, szép állapotban. Hozzá tartozik egy kis papírkorong a címszöveggel.

360.000,-

143. A Magyar Nemzethez!
„A magyar nemzet sorsdöntő órákat élt át. Lelkiismeretlen egéynek IV. Károly ki-
rályt félrevezetve rábírták arra, hogy uralkodói jogainak gyakorlása végett Magyar-
országba meglepetésszerűen visszatérjen…” 
Mérete 63×94 cm. Kelt Budapesten, 1921. október 24-én. Horthy és Gróf Bethlen István 
s.k. (nyomatott Budapesti Hirlapnál)
A kiáltvány az elbukott második visszatérés, a budaörsi csata után készült, amelyben  
Horthy köszönetet mond azoknak, „akik rendületlenül mellettem állottak.”
Többször hajtva, jó állapotban.

60.000,-

144. Népeimhez!
„Olaszország királya háborut üzent. Az olasz királyság olyan hitszegést követett el 
két szövetségesével szemben, aminőre nincsen példa a történelemben…”
Mérete 63×94 cm. Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 23-án. Ferenc József és Tisza István 
s.k. (M. királyi állami nyomda, Bp.)
Olaszország belépett az antant hatalmak sorába és hadat üzent az Osztrák-Magyar 
Monarchiának. Az „eredmény” 3 és fél évnyi küzdelem, 650.000 olasz halott.
A kiáltvány többször hajtva, néhány kisebb szakadással.

60.000,-
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145. Nemzeti Színház, 1871. május 7. Tündérlak Magyarországban. Blahané Luiza 
szerződött tag első föllépteül. Holnap: Az idegesek. Ma, a budai várszinházban adatik:  
A nők az alkotmányban.
Készült: Pest, [1871.] Herz János könyvnyomdájában. Paszpartuzva. M: 34×47 cm.
Viseltes példány. A hajtásoknál hátulról celluxal ragasztva, kissé foltos és hullámos papír.

30.000,-

146. [Részvény] 
Alapterve a’ pesti nemzeti magyar Szinhaz’ igazgatására össze állt Részvény- 
Társaságnak. 
Egy hajtott (folio) levél első oldalán a nyomtatott szöveg, harmadikon a részvény-
kötelezvény. A részvény számozatlan és kitöltetlen, de „annak előlülője” Földváry Gábor 
autográf aláírásával! 
Az egykori Kerepesi úti (a mai Rákóczi út 1. szám alatt, az Astoria szállodával szemben, 
az irodaház helyén található) telken 1837-ben befejezett színház végül meglehetősen 
dísztelen, egyemeletes épület lett, melyet megyei támogatással, közadakozásból 
építettek. A klasszicista stílusú épületet Zitterbarth Mátyás építette. Földvári 
és bernátfalvai Földváry Gábor (1787-1854) császári és királyi tanácsos 1832-től 1836-
ig Pest-Pilis-Solt vármegye alispánja, utóbb főispáni helyettese. A Pesti Nemzeti Színház 
létrejötte körül kiváló és sikeres tevékenységet fejtett ki. 1832 őszétől a Játékszíni 
Küldöttség elnöke volt. Széchenyivel ellentétben amellett kardoskodott, hogy az ország 
első színházát Pest vármegye építtesse meg a Grassalkovich-telken. A gyűjtést vaseréllyel 
vezette, 1834-ben 1000 forintot ajánlott fel a Nemzeti Színház céljaira.  Érdekes, hogy 
a Honművész 1837. évf. 381. oldalán leközölt szöveg nyomtatványunkhoz képest még 
tartalmaz egy 9. pontot is.
A levél nagyon jó állapotban.

30.000,-

147. [Részvény]  
Zala – Somogyi Balaton Gőzhajózási Társaság részvénye. 50 frt. melyet 
Kegyesrendi szerzet részvényes tag az egyleti pénztárba befizetvén…
Kelt Révfülöpön, 1872. decz. 9-én. Fametszetes levél hajtva, egy oldalon nyomtatva és 
kitöltve.
Keretdíszes papíron, illetékbélyegekkel, papírfelzetes szárazpecséttel. Az elöljárók  
nyomtatott aláírásaival (Günsberger Lázár, Nagy Pál, Czigány Károly). Ez a 406. F. szám.
Szép állapotban, belehelyezve a 16 utalványos szelvény, amelyből hármat már kivágtak.

50.000,-
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148. FÖLDVÁRY MIKLÓS, bernáthfalvi ’s földvári 
Értekezés a magyar királynék’ koronázások kezdetéről, és a koronázás módjában 
időről időre történt változásokról; nem különben a’ magyar királynék’ azon szabadsága-
ikról és jussaikról melyek régenten a koronázás módjából eredtek. 3 réztáblával.
Pesten, 1830. Fűskuti Landerer. 75 p. + 3 rézm t. (Lehnhardt munkája.) Magyar-német 
bilingvis. A magyar királyné tényleges hatásköre igen korlátozott volt, noha a korabeli 
tör vénykezés ennek ellenkező látszatát keltette. „Arról, hogy a koronázás eseménysorában 
milyen elté rések vannak, és hogy ezzel szimbolikusan miként reprezentálja a királynét 
úgy, aki a király uralkodó társa, azonban mégsem egyenrangú vele.”
Korabeli, aranyozott szegéllyel díszített kartonkötésben, foltos táblákkal, enyhén vízfoltos 
lapokkal. Ritka munka.

40.000,-

149. A Főrendiház évkönyve. 1900. Szerkeszti és kiadja Szerencs János főtitkár. [I. évf.]
Budapest, 1900. Pesti könyvny. XIV + 569 + [1] p.
Kiadói, zöld egészbőr-kötésben, első táblán ezüstözött felirattal, körben festett lapszélek-
kel. Enyhén kopottas példány. 

30.000,-

150. FRANK IGNÁCZ
A közigazság törvénye Magyarhonban. I-II. köt.
Budán, 1845-47. Magyar Királyi Egyetem betűivel. IV + [5]-753 p. + 1 kihajt. mell.;  
848 p. A második kötet két részből áll.
Egységes, korabeli aranyozott gerincű és vaknyomásos félbőr-kötésben. Duplum pecséttel.  

30.000,-

151. [FÜLEP GÁBOR]
Haller Albert élete. [Johann Georg Zimmermann: Leben des Herrn von Haller c. mű  
nyomán írta ⁓ ⁓.]
Kassán, 1798. Füskúti Landerer Ferentz betűivel. 44 p. 
Haller, Albrecht von (1708-77) svájci természettudós, botanikus, orvos, költő és filozófus, 
a 18. század egyik legkiemelkedőbb tudósa, a modern kísérleti fiziológia megalapítója 
volt. Fordítója (1739-1823) református lelkész, a Tiszáninneni református egyházkerület 
püspöke volt 1797-től haláláig. 
Hozzákötve:
[HALLER, ALBERT]
Az hihetetlenkedésnek fundamentomairól, és veszedelmes következéseiről.
Kassán, 1798. Füskúti Landerer Ferentz betűivel. [2] + XIV + 96 p.
A könyv éles támadást tartalmaz La Mettrie ellen, nem kevésbé az angol morálfilozófia 
ellen. A vallástalanságot Locke-tól, Newtontól és Montesquieu-től kölcsönzött érvekkel 
bírálja.



- 97 -                                                                109. árverés

148.

150.

149. 151.



Honterus Antikvárium                                                 - 98 - 

Hozzákötve: Haller Albertnek a kijelentetett vallást, Volter és más némelly közelebb 
éltt Hihetetlenkedők ellen védelmező levelei. Magyarúl Öri Fülep Gábor által. Első 
szakasz. Kassán, 1798. Füskúti Landerer Ferentz betűivel. XVIII + 332 p. 
A szerző méltányolja Voltaire harcát Calas rehabilitálásáért, de mélyen elítéli a „La 
Pucelle d’ Orleans” -ban kifejezésre jutott tendenciát. 
A három ritka mű együtt, korabeli papírkötésben, címkével. Kopottas példány,  
a szövegben néhol ceruzás aláhúzásokkal. Elől beragasztott ex libris.

36.000,-

152. GARAY JÁNOS
⁓ ⁓ összes munkái. Teljes kiadás. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és élet-rajzzal  
kísérte Ferenczy József. 1–5. kötet.
1. kötet: Garay János életrajza. Lyrai és vegyes költemények 1828–1844. Az obsitos. 2. 
kötet: Lyrai és vegyes költemények 1845–1853. Elbeszélő költemények. 3. kötet: Elbeszé-
lő költemények: Az Árpádok, Ős vezérek, Királyok, Szent László. 4. kötet: Drámai költe-
mények. 5. kötet: Prózai dolgozatok (novellák, irodalmi és dramaturgiai dolgozatok). 
Budapest, 1886–1887. Méhner Vilmos kiadása. [Rudnyánszky A. könyvnyomdája.] 1 t. 
(címkép: Garay János mellképe) + LXIV + [3] + 8–360 p.; 478 + [2] p.; 520 p.; 355 + [5] 
p.; 432 p. Első teljes kiadás. Szüry 1505. 
Egységes, kiadói, díszes, dúsan aranyozott, festett, vaknyomásos egészvászon-kötésben, 
körben aranyozott lapszélekkel. Szép példány. 

60.000,-

153. GEDDE, [JOHN] JÁNOS
Ángliai méhes kert, mely A' Méhekkel való bánásnak mesterségét és titkait  
szemünk elejébe terjeszti... mellet Ki-adott Ángliai nyelven ~. Most pedig Német 
nyelvből Tekéntetes Nemes Szattmáry Király György... Magyar nyelvre forditott,.. 
Egerben, 1759. Bauer Karol Joseff. 197 p. + 1 t. 
Kétszínnyomású címlappal. Első kiadás. A mű 1768-ban és 1781-ben is napvilágot látott. 
Modern félbőr-kötésben. A címképmetszet és még két illusztráció hiányzik.

30.000,-

154. GEGŐ ELEK, P.
A’ moldvai magyar telepekről. A’ Magyar Tud. Academia elébe terjesztve ⁓ ⁓. 
Buda, 1838. A M. Kir. Egyetem betűivel. IV + [4] + 166 p. + 1 kihajt. térkép másolat.  
Fűzve, fametszetes kiadói papírborítékban. Gerince hiányos, borítója félig levált.

16.000,-

155. [GOEREE, WILHELM]
Mosaize historie der Hebreeuwse kerke Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der 
H. Vaderen des Ouden Verbonds, voor en onder de belofte: en in alle die plegtelijke 
toebereydzelen van het dienstbaar Ierusalem;…Uyt d'aller Oudste Geheugnissen der 
Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen 
Opgehelderd, en doorgans met veel naauwkeurige printverbeeldingen gestofferd;…
Vervaat in vier deelen. [I-IV. kötet]
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Tot Amsterdam, 1700. By deffels Zonen, Willem en David Goeree.
I.− 1 t. kihajt. rézm. + [52] + 728 + [20] p. + 6 rézm. t. (+ 4 szövegközti)
II. −1 t. kihajt. rézm. + [10] + 804 + [20] p.+ 9 rézm. t. (2 kihajt. + 2 szövegközti)
III. − [14] + 755 + [17] p. + 4 rézm. t. (2 kihajt. + 1 szövegközti)
IV. −[10] + 693 + [13] p. + 15 rézm. t. (1 kihajt. + 5 szövegközti)
A héber egyház mózesi története, ahogyan az az Ószövetség szent atyáinak törzsi házaiban 
volt, az Ígéret előtt és alatt. És a szolgai Jeruzsálem minden ünnepélyes találkozóján…
A héberek, a káldeusok, a zabeusok, az egyiptomiak, a szírek, a föníciaiak, a görögök és 
a rómaiak legősibb emlékeiből kidolgozva. És sok pontos illusztrációval ellátva, a zsidó 
régiségek szerelmese által. Négy részre rendezve.
Willem Goeree (1635-1711) e nagyszabású kiadványa fontos tanulmány a zsidó régiségek-
ről. Goeree nyomdászként és kiadóként kezdte pályafutását, de leginkább a gyakran saját 
maga által megjelentetett könyvek szerzőjeként ismert. Munkái a művészet- és építészet-
történet, valamint az emberi test felépítésének mélyreható ismereteiről tanúskodnak.  
A képek iránti elragadtatása nemcsak a művészetelméleti könyvekben nyilvánul meg, 
hanem a bibliai történelemről szóló könyvekben is, ahol nagy erőfeszítéseket tett, hogy a 
lehető legpontosabban ábrázolja a valóságot. Ehhez mindig megtalálta a legkiválóbb met-
szőt. E kötetek ritka és gyönyörű metszeteit Jan Luyken készítette. Egy korábbi árverés 
összesen 78 metszetről számol be, de nem tudjuk, hogy a szövegközti illusztrációkat, a 
kezdő és záródíszeket is hozzászámolták-e. A mi példányunk 54 egész- és féloldalas réz-
metszetet tartalmaz, mind kitűnő állapotban.
A négy kötet egységes, korabeli, bordázott gerincű egészbőrkötésben. A gerincek mind-
egyiknél javítva, pótolva vannak, rádolgozva az eredeti, dúsan aranyozott gerinc és címke 
maradványok. A kétszínnyomású címlapok és a könyvtestek is stabil, tiszta állapotban. 
Nemzetközi árveréseken is nagyon ritka, különleges munka.

240.000,-

156. GÖŐZ JÓZSEF, Dr.
Budapest története. Az ezredéves ünnepség alkalmával. Negyedik kiadás.
Budapest, 1896. Lampel. [Neumayer Ede ny.] 212 + 3 mell. (két dupla, egy kihajt.)
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. Egy melléklet szakadt. 

8.000,-

157. GÖRGEY ARTHUR
Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Írta ⁓ ⁓. (Kiadta 
Brockhaus F. A. Lipcsében 1852.) Fordította németből id. Görgey István. 1-2. köt.
Budapest, 1911. Franklin T. XVI + 294 p.; VII + 423 p. + 1 kihajt. szín térkép. 
Egybekötve, modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, gerincen címke, körülvágatlan 
lapszélekkel. Az eredeti papírborítók is bekötve.

24.000,-
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158. GUSZTINI JÁNOS
Üdvözség mannája az az: az Úr Jésus tulajdon szent testének, és vérének 
Sacramentoma, mellyel nem a Moyses fedele alatt ülő ó zsidóság, nem-is az üress figurát 
állató újítás: hanem Kristusnak igaz híve, a kegyelem Törvénnyében, érezhető Jelek, és 
Symbolumok alatt el-rejtett Valósággal, az örök életre tápláltatik: mellyet ki botsátott ⁓ ⁓. 
Egerben, 1759. Bauer Károly József. [22] + 853 + [2] p. 
Kétszínnyomású címlappal, beszedett rézmetszettel, záró és kezdő díszekkel. 
Az előzéken dedikált példány: „Tekintetes, Nemes, Nemzetes Almásy Jánosnak. Szerents 
Vára Örökös Urának…e könyvet adgya, fel-ajánlja engedelmes fia Gusztini János.”
Gusztinyi, Zubralovszky János (1718-77) nyitrai püspök e munkáját Helmeczy János 
„Igasság paisa” c. műve ellen írta. A címzett Almásy II. János (1691-1765) a Jászkun ke-
rület főkapitánya, a hétszemélyes tábla ülnöke volt.
Bordázott, gazdagon aranyozott, korabeli egészbőr-kötésben, körben festett lapszélekkel. A kö-
téstáblákon is finom, aranyozott léniával. Megkímélt, jó példány. Ritka, korai ajánlással. Folio.

80.000,-

159. [GVADÁNYI JÓZSEF]
Egy falusi notáriusnak budai utazása, mellyet önnön maga abban esett 
viszszontagságaival egygyütt az el-aludt vérű magyar szívek ‘fel serkentésére, és 
múlatságára e’ versekbe foglaltt.
Pozsonyban, 1807. Wéber Simon Péter.  XVIII +158 p. (A címlapon Weinmann metszet-
vignettájával) Első kiadása 1790-ben jelent meg.
Korabeli papírborítóban, körülvágatlan lapokkal. A címlap tisztítva, ezért a metszet is hal-
ványabb. Borítóverzón korabeli névbeírás. 

36.000,-

160. GVADÁNYI JÓZSEF, gróf
Falusi nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála, és testamentoma, mellyeket 
két soros Versekkel ki-adott, és Új Esztendőbéli Ajándékba, Hazánk Dámáinak, és 
Gavalérainak nagy szívességgel nyújtja ⁓ ~ Magyar Lovas Generális ezen bé-állott 1796. 
esztendőnek első napján.
Posonyban, 1822. Wéber Simon Péter és Fiának betűivel. [6] + 223 + [5] p. A címlapon 
Prixner rézmetszetű vignettájával. Második kiadás, először 1796-ban jelent meg.  
Az 1790-ben napvilágot látott, „Egy falusi nótáriusnak budai utazása” folytatása.  
Bár a szakirodalom szerint elmarad annak színvonalától, érdekessé teszik a beleszőtt népi 
gyógymódok és babonák. Korabeli kopott félbőr-kötésben.

30.000,-

158.
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161. GVADÁNYI JÓZSEF, gróf
A világnak közönséges históriája. A’ mellyet Magyar Hazájához viseltető szeretettül 
ösztönöztetvén, és néhány jeles, és hiteles Authorokból ki-szedegetvén… [1-2-3-4-6-8. 
kötet.]
Pozsonban, 1796-1809. Wéber Simon Péter. 1 t. (címkép, rézmetsz.) + [14] + 422 p.; 1 t. 
(rézm.) + [10] + 376 p.; 1 t. (rézm.) + [2] + 325 + [3] p.; 1 t. (rézm.) + [10] + 360 p.; 
1 t. (rézm.) + [10] + 460 p.; 1 t. (rézm.) + [6] + 296 p.;  
A szerző arcképét Johann Mansfield, a címképmetszeteket Gottfried Prixner (2-6. köt.) és 
Seipp Károly Keresztély (8. köt.) metszették. A francia Millet nyomán írt munkát Gvadá-
nyi 1801-ben bekövetkezett halála után Kis János folytatta a 7. és 8. kötettel, majd Sikos 
István fejezte be az 1811-ben megjelent 9. kötettel. 
Eltérő kötésekben. Egy-négy korabeli félbőr-kötésben, címkével; három-hat-nyolc kora-
beli aranyozott gerincű félbőrben, két címkével, a második kötet papírkötésben, címkével, 
festett lapszélekkel. Kissé kopottas példányok, de kötésük stabil, a szövegtest tiszta és a 
metszetek is rendben. Az 5. a 7. és a 9. kötet hiányzik. Így is mulattató olvasmányok.

90.000,-

162. GYARMATI GÁBOR
Mesterséges gyüjtemény. Instructor ⁓ ⁓ által.
Kolo’sváron, 1806. Réf. Kolégyom. 164 p.
A kötet alfabetikus sorrendben sorolja elő a kor vegyszerekkel alkalmazható praktikáit, a 
borkezeléstől a lőpor-készítésig.
Újabb, bordázott bőrkötésben, címkével. Címlapja másolattal pótolt.

16.000,-

Gyermek-és ifjúsági irodalom

163. FITTLER VILMA, L[intnerné]
Saláta Sára. A verseket írta ⁓ ⁓. A képeket Vida Mária rajzolta.
[Budapest, 1940.] Singer és Wolfner. [Várnai Jenő ny.] 7 illusztrált keménytábla 
Kiadói, rajzos félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. Harántfolio. 29×30 cm.

60.000,-

164. Hamupipőke. Száz mese. Összegyűjtötte Z. Tábori Piroska. D. Róna Emi rajzai-
val és színes képekkel.
Budapest, Dante. [Bíró Miklós.] [2] + 117 + [3] + 4 színes felragasztott t. Második kiadás.
Kiadói, színes, rajzos, keménytáblás, gerincén vászonnal erősített papírkötésben.
Megkímélt példány.

20.000,-
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165. LUETJE, J. Dr.
Borzas Biri. (Die struwel liese.) Tréfás történetek sok képpel és versikékkel.
Rajzolta F. Maddalena. Magyarra átültette Nagyanyó.
Budapest, [1925 körül.] Nova Irodalmi Int. 11 keménytáblás lap, színes és fekete-fehér 
illusztrációkkal. A fordító Gineverné, Győry Ilona (1868-1926) író, fordító, tanító.
Kiadói, színes, rajzos, keménytáblás kötésben, gerincén vászonerősítéssel. Nagyon ritka 
meséskönyv, jó állapotban.

60.000,-

166. MIHÁLY REZSŐ
Bariék kalandjai a nagy világban. Írásban és rajzban meséli ⁓ ⁓.
[Budapest, 1910. Kéve művészegyesület kiadása. Nyomatott Károlyi Györgynél.] [2] + 23 p.
Mihály Rezső Rudolf (1889-1972) grafikus és festőművész zsidó polgári családban szüle-
tett, édesapja a Müller Testvérek Vegyészeti gyárának társigazgatója volt. (A híres Müller 
féle tinta.) A fiatal Rezső a festékillattól elbűvölve rajztanulmányokat folytatott először 
itthon, majd Berlinben. 1908-tól a Gödöllői Művésztelep alkotói közé lépett. Az itt ért 
benyomások és Aubrey Beardsley stílusa nagy hatást gyakorolt művészetére. Bár hosszú 
pálya állt előtte, mégis kevés grafikai és festészeti munka maradt utána. Egyedülálló me-
séskönyve a magyar könyvillusztráció becses darabja.
„A motívumok, melyekből könyve lapkereteit szőtte, népművészeti elemek, s ez az ötlet 
megint csak Mihály finom ízlését dicséri: a gyermek kedves fantasztikumú dekoratív érzé-
sét mi sem gyönyörködtetheti s nevelheti inkább, mint éppen a népművészet naiv, színes 
motívumainak ily bravúros egyszerűségű felhasználása a gyermekek számára készült raj-
zokban…Mihály figurális illusztrációit valami kedves, gyermeki játékosságú humor hatja 
át s ez is predesztinálja efféle meséskönyvek rajzolására. Kár, hogy a rajzait kísérő versek 
nagyon gyöngék. A könyvet a „Kéve” művészegyesület adta ki, s azzal, hogy ily művészi 
színvonalon álló meséskönyv megjelenését lehetővé tette, kétségtelenül nagy szolgálatot 
tett művészet dolgában felettébb szegény képes-meséskönyv irodalmunknak. / Tóth Ár-
pád, Nyugat, 1911. 1. sz. /
Kiadói, rajzos, keménytáblás papírborítóban, új vászongerinccel. Folio, 275×300 mm. 
Megkímélt, jó példány.

120.000,-

167. [SZALAY OSZKÁR]
Margitszigeti mesék. Írta és a margitszigeti mesedélutánokon elmondotta: Oszkár bácsi.
Vass Vera rajzaival.
Budapest, [1941.] Kisgörgényi Bartha Ferenc. [Chromo Magy. Ált. Papíripar Rt. ny.] 73 p.
Szövegközti és egészoldalas rajzokkal illusztrálva.  
Kiadói színes, rajzos félvászon-kötésben. Szép állapotban. Folio.

20.000,-
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168. SZÁSZ IRÉN
Kicsinyeknek nagy dolgokról. Mesék.
Budapest, [1903.] Légrády T. 53 + [3] p.
Keretdíszes lapokkal, számos rajzos illusztrációval.
Kiadói aranyozott és vaknyomásos egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

20.000,-

169. HALLER JÁNOS
Harmas Istoria kinek Első Része, Nagy Sándornak egynéhány nevezetes dolgait il-
leti. Második Jeles Példa Beszédekböl áll. Harmadik A’ Nagy Troja veszedelmének 
leg-igazabb istoriája. Mellyet, Fogaras várában rabságában magyar nyelvre forditott 
MDCLXXXII. esztendőben ⁓ ⁓. Harmadik nyomtatás. 
Posonyban, 1767. Landerer János M. 1 t. (címképmetszet) [14] + 76 + [4] + 331 + [5] + 
[6] + 271 + [3] p. Rézmetszetes záródíszekkel. 
Haller János (1626-1697) az erdélyi főnemesség előkelő tagja, fejedelmi tanácsos, 1678-
ban a fejedelem a fogarasi várba záratta. Fogságából kiszabadulva visszanyerte I. Apafi 
Mihály bizalmát, s tanácsosa, egyben az erdélyi rendek bécsi követe lett. Várfogsága 
idején, 1678-1682 között fordította magyarra a „Hármas Históriát”, ami először két évvel 
halála előtt, 1695-ben jelent meg Kolozsváron, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájában. 
Későbbi, bordázott, aranyozott és vaknyomással díszített félbőr-kötésben, címkével, körben 
festett lapszélekkel. Apróbb, szakszerű javítások a gerincen. Az első pár levele tisztítva, a 
lapokon végig kisebb-nagyobb vízfoltokkal. Címlapon Fülöp Áron 1891-es poss beírása, 
előzéken 1923-as boldogfalvai ajándékozási bejegyzéssel özv. Fülöp Áronnétól. Jó könyv. 

50.000,-

170. HAMPEL JÓZSEF
A bronzkor emlékei Magyarhonban. I. Képes atlasz. II. A leletek statisztikája. III. 
Áttekintő ismertetés.  
Budapest, 1886-1892-1896. Orsz. Rég. és Embertani Társulat. [Franklin]. 16 + [2] p. 
+ I-CXXVII számozott t. (a táblák hátoldalán magyarázattal); VIII + 175 + [3] p. + 
CXXVIII-CLXXXII számozott t.; [4] + 254 + [2] + CLXXXIII-CCLV. számozott t.
A három rész egy kötetben, korabeli, dúsan aranyozott, bordázott félbőr-kötésben, erezett 
lapszélekkel. Gyönyörű munka Grolig József Fő utcai könyvkötészetéből. 

120.000,-

171. [Halotti beszéd] A’ Földön lakóknak mondatott keserves harom jaj. Mellyekből 
minémű kegyes Gondviseléssel A méltoságos ghimesi gróff Forgacs Janost…melleje 
veve Jesus…A’ szécsényi pater franciscanusok Templomában, az 1735-dik esztendőben, 
Sz. Iván Havának második napján;…
Kassán, [1735.] az Akademiai Betűkkel. [41] p.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, jó állapotban. Szedéstükrei foltosak. (ÁKV aukciós 
cédulával.)

20.000,-
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172. HENLIN [GALLINARIUS], JOHANNES
Tractatus super Salue regina. Materia pro Ambone valde utilis. Per modum 
sermonum collecta.
Noriburgo, [Nürnberg, 1502. Johann Meurl.] 26 számozatlan levél.
A jeles heidelbergi humanista tanár, prédikátor 1475 körül született, 1508-ban latinizálta a 
nevét, 1516-ban hunyt el.
Valamivel későbbi papírkötésben. Hátsó pár lapja vízfoltos, elől eltüntetett pecsét nyomai. 
Ettől eltekintve nagyon korai és szinte fellelhetetlen munka.

200.000,-

173. HORVÁTH MIHÁLY
Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig. I-II. kötet.
Genfben, 1864. Puky Miklós. XVI + 630 + [1] p.; XI + 709 + [2] p. Első kiadás.
A szerző történész, címzetes püspök, az 1848-as függetlenségi nyilatkozat után vallás- és 
közoktatásügyi miniszter volt. A szabadságharc leverését követően száműzetésbe kénysze-
rült, ahol levéltári kutatásokat folytatott a magyar szabadságharchoz vezető negyedszázad 
történelmére vonatkozóan. 
Korabeli, egységes, dúsan aranyozott gerincű, félbőr-kötésben, színes, erezett lapszélek-
kel. Kis kopással, szép példány.

24.000,-

174. HORVÁTH MIHÁLY
Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára.
Buda, 1838. A M. Kir. Egyetem bet. 1 rézm. címkép + 148 p. + [1] p.
Eredeti, fametszetes papírborítójában, a címlapon firkált névbejegyzéssel, megkímélt álla-
potban.

24.000,-

175. HUSZÁR LAJOS – PROCOPIUS BÉLA
Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Bearbeitet von Lajos Huszár und Béla v. 
Procopius. Mit 60 Lichtdrucktafeln. 
Budapest, 1932-1933). Verlag des Vereins der Medaillenfreunde (Königlich Ungarische 
Universitäts-Druckerei). 503 + [1] p. +LX t. (érmek és plakettek fényképei).  
Egyetlen kiadás. A magyar érem- és plakettművészetről valaha megjelent legátfogóbb 
szakmunka. Csak német nyelven látott napvilágot. A táblákon több mint 500 érem és pla-
kett fényképével. A nyomdahibák jegyzéke (egy levél) a kötet végébe helyezve. Folio.
Az eredeti borítók felhasználásával készített új kartonkötésben, körülvágatlan lapokkal.

50.000,-

176. HUSZTY [ISTVÁN], STEPHANO
Jurisprudentia practica seu commentarius novus in jus Hungaricum. 1–3. kötet. 
[egybekötve]
Agriae, [Eger], 1778. Typ. Scholae Episcopalis [2] + 347 p.; 476 p.; 128 + [136, index] p.  
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Huszty István (1710-72) ügyvéd, főtáblabíró 1745-ben megjelent főművét, magánjogi tan-
könyvét az igazságszolgáltatási gyakorlatot összefoglaló kézikönyvként is széles körben 
használták. Hatással volt a magyarországi jogi szaknyelv fejlődésére, sokáig mintául szol-
gált a későbbi jogi szakíróknak. A mű lényegét tekintve a „Hármaskönyv” magánjogán 
nyugodott, és nem sokban tért el szerkesztési elveitől sem. A szerző meghatározta az egye-
nes- és oldalági rokonság pontos kapcsolódásait, a rokonsági fokokat, és egyben utasításo-
kat adott a pontos családfák elkészítéséhez is. Első kiadása 1745-ben jelent meg Budán.
Korabeli, díszesen aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, körül festett lapszé-
lekkel. Az első címlapon korábbi halvány poss. bejegyzés. Jó állapotú példány.

50.000,-

177. HÜBNER JÁNOS, [JOHANN]
Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat, emlékezetre  
méltó mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, ...esmértető Lexikon, 
mellyet szerzett Hübner János, jobbított, alkalmasztatott Sperl Xav. Ferencz, a’ Magyar 
és Erdély országi geographiával tökélletesített; a’ régi esmértetésével bővített; a’ tarto-
mányoknak bécsi gyülés, és párisi békülés szerént elhatároztatásával tellesített [és a Pesti 
Papnevelde közreműködésével fordított] Fejér György. I-V. darab. 
Pesten, 1816-1817. Trattner János Tamás. XXIV + 708 + [2] p.; IV + (3)–564 p.; VI + 659 
p.; [4] + 508 p.; [4] + 511 p. Egyetlen magyar kiadás. 
Egységes, korabeli, díszesen aranyozott gerincű félbőr-kötésben, a gerincen vignettákkal. 
Jó példány, Rosenberger Honor és Prand Ildefonz pannohalmi bencések poss. bejegyzésével. 

80.000,-

178. Ifjúságot képző ismeretek-tára. Szerkeszték Nagy Márton és Zimmermann  
Jakab. I-IV. kötet. [két kötetben].
Bécsben, 1840-1842. Hagenauer Fridr. özvegye' és társai. [Wallishausser J. B. özvegye] 
XII + 13-408 + [2] + [2] +390 p.; 392 + 391 p.
Az első, ifjúság számára készült hazai enciklopédia, amelyet két piarista szerzetestanár 
készített. Nagy Mártont az MTA levelező tagjává is fogadta elismerésként. 
Az első kötet végén egy Garay vers, a másodiknál fogpor korabeli leírása olvasható. 
Modern kötésben, gerincen címke, felirattal. Címlapon poss. beírás. 

36.000,-

179. Ismerettár. (Conversations-Lexikon.) Nélkülözhetetlen segédkönyv, mely a törté-
nelem, természet s egyéb tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes 
tárgyat és egyéniséget betűsorozatos rendben megismertet. I-X. kötet [öt kötetbe kötve]. 
Pest, 1858-1864. Heckenast. [Landerer és Heckenast] XVI p. + 988 hsz. + XVIII p. + 860 
hsz; XVIII p. + 764 hsz. + XVI p. + 736 hsz; XVI p. + 768 hsz. + XXVI + [2] p. + 744 
hsz; XVI p. + 768 hsz. + XVIII p. + 764 hsz; XVIII p. + 828 hsz. + XVI p. + 852 hsz. 
Mindegyik kötetben szövegközti fametszetekkel, oldalanként két hasáb elrendezéssel. 
Az első két rész vaknyomásos, korabeli, javított vászonkötésben, felirattal. A következő 
nyolc rész négy kötetben, egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, vak-
nyomásos táblákkal és erezett lapszélekkel. 

50.000,-
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180. JANKOVICH FERENC
Barangoló. Versek.
[Budapest, 1937.] Nyugat. [Hungária Rt.] 95 + [1] p.
Szegváry Ferenc igazgatónak dedikált példány!
Kiadói, kissé foltos papírborítóban.

20.000,-

181. JANUS PANNONIUS
Jani Pannonii Quinque ecclesiarum episcopi libri III. Poematum Eligiarum et 
Epigrammatum. 
Budae, 1754. Leopoldi Francisci Landerer. XXIV + 318 p.
Korabeli, bordázott és aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, kis kopással,  
festett lapszélekkel.

30.000,-

182. JÁSZAY PÁL
A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az Arany bulláig. Kiadta barátja Toldy Ferenc.
Pest, 1855. Emich G. 1 t. (címkép) + XIV + [15] -560 p.
Korabeli, szépen aranyozott gerincű félvászon-kötésben, körben festett lapszélekkel. Jó 
példány, Bajsai Vojnits András és Jakab könyvtárából.

20.000,-

183. JEDLICSKA PÁL 
Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401-1653 s Gróf Pálffyak  
életrajzi vázlatai.
Budapest, 1910. Stephaneum ny. IV + [4] + 760 p. 
Kiadói, megkímélt egészvászon-kötésben. Szomolányi Pálffy József gróf pecsétjével.

8.000,-

184. JORDÁNSZKY ELEK
Magyar Országban, ’s az ahoz tartozó Részekben lévő bóldogságos Szűz Mária  
kegyelem Képeinek rövid leirása. Néhai nagy nevü Herczeg [Esterházy] Eszterás  
Pálnak, Magyar Országi Palatinusnak két magyar Könyvei nyomdoka szerint […]  
közrebocsátotta, a Képek másaival együtt ⁓ ⁓. 
Posonban, 1836. Belnay örököseinek betűivel. 1 rézm. címkép + XXIII + 167 p. + 90 
rézm. t.
Példányunk igazi ritkaság, mind a 91 rézmetszet korabeli, gyönyörű, telt színekkel festve, 
tökéletes állapotban. Virágvölgy, Kistapolcsány, Zsömle, Hidegkút, Kscell, Krasznahorka, 
Bisztric, Kassa, stb.
„Jordánszky Elek tinnini (Knin) püspök, esztergomi kanonok 1836-ban egészítette ki 
az Esterházy Pál költő, hadvezér és nádor 1690-es kiadású Mária-kép és -szobor, illetve 
kegyhely-katalógusát. A Mária-kultusz jegyében fogant mirákulumos könyvek a Szűz 
Mária-ábrázolások, kegyképek, szobrok, illetve az azokat őrző zarándokhelyek történetét, 
jellegzetességeit feltáró „Atlas Marianus” a 17. század közkedvelt műfaja volt. 
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Esterházy Pál Wilhelm Gumppenberg 1657-ben megjelent, rézmetszetekkel illuszt rált, 
1200 Mária-kegyképről tudósító munkáját bővítette meg magyarországi ada tokkal, mint-
egy száz műalkotásról való híradással. Jordánszky műve e jellegzetesen barokk műfajt 
élteti tovább, s használja fel a 19. század harmincas éveitől megerő södő új típusú vallá-
sosság szellemi alátámasztására. Esterházy gyűjtését tovább egészíti, összesen hatvanki-
lenc kegykép leírását és ábrázolását adván hozzá. Rögzíti a kegykép eredetét, történetét, 
a kultusz mozzanatait, megemlíti a hozzáfűződő csodákat, a jubileumi ünnepségeket; 
tudósít a zarándoklatról és annak különféle szokásformáiról, a tisztelet érdekében végzett 
egyházi intézkedésekről, a hely gon dozóinak változásairól, szól a képpel és a kultusszal 
kapcsolatos aktuális események ről. Már végez forráskutatást, de a középkori és barokk 
legendaanyagot még a történeti adatokkal egyenértékűen kezeli. Művének valóban lesz 
hatása a 19. századi vallásosság, népi vallásosság formáira, a barokk-kori zarándokhe-
lyek egy része újra divatba jön, új búcsújáró helyek jönnek létre, tömegméretű vallási 
megmozdulások ra kerül sor.” (Hungarológiai Értesítő. XII. évfolyam 3-4. szám. 67.o)
Kiadói, vaknyomásos és aranyozott gerincű félbőr-kötésben, körül aranyozott lapélekkel, 
új előzéklapokkal. Nagyon szép és hiánytalan példány. Most kell zsebbe nyúlni, mert húsz 
évig megint nem fog előkerülni hasonló kötet. Mo-i könyvtárakban 6 színezett példányá-
ról tudunk.

2.000.000,-

185. JÓZSEF ATTILA
Külvárosi éj. József Attila ujabb költeményeiből.
Budapest, 1932. A költő kiadása. [Kellner és Kiss Törekvés ny.] 32 p.
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borító bekötve.
Címlapján újabb poss. bejegyzés. 

30.000,-

186. JÓZSEF ATTILA
Nagyon fáj. József Attila versei.
[Budapest, 1936.] Cserépfalvi. [Löbl Dávid és fia] 95 + [5] p. Első kiadás.
Nemes György borítékjával.
Modern félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borító bekötve.
Címlapján ujabb poss. bejegyzés. 

40.000,-

187. JÓZSEF ATTILA
Nincsen apám se anyám. Versek.
Budapest, 1929. Génius. [Koroknay ny. Szeged] 61 + [3] p.
„Ebből a könyvből készült 1000 számozott példány…ez a 928. szám.”
Modern félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borító bekötve.

40.000,-
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188. JUNIUS, HADRIANUS
Nomenclator Omnium Rerum propria nomina variis linguis explicata indicans. 
Multo qua mantea emendatiore ac locupletior.
Antwerpiae 1577. Ex officina Christophori Plantini. [8] + 433 + [70] p.
A jeles holland tudós de Jonghe (1511-75) – akit Erasmus után a legokosabbnak neveztek 
– nyolcnyelvű szótára a latin címszavak mellett görög, német, holland, francia, olasz, spa-
nyol és angol fordításokat is mutat. Első kiadása tíz évvel korábbi.
Korabelire hasonlító egészpergamen-kötésben. Javított címlapján beszedett rézmetszet és 
két korabeli poss bejegyzés. Néhány lapja kissé piszkos, alul enyhe vizesedés nyomaival. 
A jeles Plantin nyomda kiadványa, jó állapotban. 

80.000,-

189. KATONA MIHÁLY
A' Föld mathematica leirása a' világ alkotmányával együtt. Készítette a' felsőbb 
oskolákbeli tanulók' 's alsóbb oskolákbeli tanítók' és az e' félékben gyönyörködők' 
számára ⁓ ⁓.
Rév-Komáromban, 1814. özv. Weinmüllerné betűivel. XXXVI + 436 p. (a 63-64. kétszer 
számozva, helyesen 438 p.) + 2 kihajt rézm. tábla. (4 helyett)
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, festett lapszélekkel, címkével. Az előzékeken 
számos névbeírással: „a Nagytiszteletű Szerző Úr ajándékából Szikszai Józsefé, Pesth, 12 
marz. 1877.” Belehelyezve még Kövesdy János névjegykártyája hátoldalán sk. köszönő 
soraival. Jó példány.

30.000,-

190. KÁRMÁN JÓZSEF
⁓ ⁓ írásai és Fanni hagyományai. Újra kiadta és bevezette D. Schedel Ferenc.
Pest, 1843. Hartleben K. Adolf. 1 t. + 6 p. + XV hsz. + 148 hsz.
Hozzákötve:
CSOKONAI [VITÉZ] MIHÁLY minden munkái.
A szerző saját kéziratai s az első kiadásokhoz gondosan egyengetve, számos kiadatlanok-
kal bővítve, jegyzésekkel világositva s életrajzzal bévezetve. Kiadta D. Schedel Ferenc. 
Pest, 1844. Hartleben K. Adolf. 1 t. (Csokonai, J. Rauh kőnyomata) + [7] p. +VII-C + 
5-960 hsz.; Címkép: Csokonai debreceni síremlékének képe.
Hozzákötve:
KIS JÁNOS poetai munkái.
Szerző saját kéziratai- s az első kiadásokhoz gondosan egyengetve, kiadatlanokkal bővít-
ve, jegyzésekkel s életrajzzal kiadta D. Schedel Ferenc.
Pest, 1846. Hartleben K. Adolf. [Budán, 1848. M. Egyetemi ny.] 1 t. (szerző, Kriehuber 
rajza után Rauh) + [1] + 462 hsz. Kőnyomatos címképmetszettel.
A három mű együtt, korabeli, dúsan aranyozott, zöld félbőr-kötésben – Nemzeti Könyvtár 
felirattal – erezett lapszélekkel. Kis kopással a sarkokon, elől Zilahy családi pecséttel. 

60.000,-
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191. KELETI ARTHUR
Angyali üdvözlet. Litániák.
Budapest, 1916. Grill. [Pallas.] 68 + [3] p. A címlap és a könyvdísz Gara Arnoldtól.
„Szentmiklósi Sándor kollégámnak ajánlom barátsággal és tiszteletem jeléül 1920 február.” 
Kiadói, megkímélt papírborítóban. (12×17 cm.)

12.000,-

192. KERI, BORGIAE FRANCISCI
Imperatores Orientis, compendio exhibiti, e compluribus graecis praecipue 
scriptoribus a Constantino Magno, ad Constantinum Ultimum, et expugnatam per 
Turcos Constantinopolim.
Tyrnaviae, 1744. Typ. Acad. Soc. Jesu. [8] + 569 + [11] p.
Görög források alapján beszámoló a bizánci császárokról, nagy Konstantintól kezdve, 
amíg a törökök elfoglalták Konstantinápolyt.
Korabeli, gerincén javított bőrkötésben, körül festett lapszélekkel. Kétszínnyomású  
címlappal, szép, fejezetkezdő, részmetszetes díszekkel. Lapjai vízfoltosak. 

20.000,-

193. KIS JÁNOS
⁓ ⁓ versei. Kiadta Kazinczy Ferencz. 1-3. kötet. [egybekötve]
Pesten, 1812-15. Trattner János Tamás. 1 t. rézm. portré + VIII + 186 (recte 196) + [3] p.; 
226 + [3] p.; 134 + [2] p. Első kiadás.
Az eredeti kötést felhasználó újabb félbőr-kötésben. Tulajdonosi és közgyűjteményi pecséttel.

16.000,-

194. KISFALUDY KÁROLY, kisfaludi 
A pártütők. Eredeti vígjáték három felvonásban.
[Budapest, 1920. Rózsavölgyi és Társa – Korvin Testvérek Könyvny.] 122 + [6] p. + 3 t. 
(Conrad Gyula egész oldalas, ceruzával aláírt eredeti rézkarcai). Magyar Helikon 1. 
Számozott (23/111 sz.), névre szóló, bilbiofil példány. A kolofon: „A szöveg a Trattner  
János Tamásnál Pesten 1820-ban megjelent első kiadás hű betű és szó közlése. A három ere-
deti rézkarc Conrad Gyula műve. A művész maga készítette a levonatokat, azokat 1-től 111-
ig számozta, aláírta és ezután a lemezeket megsemmisítette. A könyv díszét, belső címlapját 
Szőke Endre rajzolta. A sajtó alá rendezés művészi és technikai vezetését Kozma  
Lajos és Sugár Jenő végezte.” Az utolsó öt levélen Gyöngyössy János Hazafiui Nefelejts 
című műve található. Bordázott, bibliofil félbőr-kötésben, címkével, körülvágatlan lapokkal. 

20.000,-

195. KOGUTOWICZ KÁROLY, Dr. 
Dunántúl és Kisalföld írásban és képben. 1-2. köt.
Szeged, 1930-1936. Ferenc József Tudományegy. - Földrajzi Int. [Bp. Athenaeum.] 298 p. + 
LX t. + 5 színes térk. (3 kihajt.) + 1 kihajt. mell; 352 p. + XCVI t. + 2 színes mell. (Nagy Sán-
dor vízfest.) + 1 térk. (színes, kihajtható). Szövegközti rajzokkal, ábrákkal és fényképekkel. 
Dúsan aranyozott gerincű, kiadói egészvászon-kötésben, szép példány.

30.000,-
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196. KOLLER [JÓZSEF], JOSEPH 
Historia episcopatus Quinqueecclesiarum. Tomus I-VII. [2. köt. hiány]
Posonii, 1782-1812. Sumptibus Joannis Michaelis Landerer.- Matthiae Trattner. [4] + 472 
+ [12] p.; [24] + 430 + [2] p.; [28] + 531 + [7] p.; [18] + 358 + [2] p.; [12] + 384 p.; [18]  
+ 348 + [4] p.
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, megkímélt állapotban, gerin-
ceken korabeli papírcímke. Szép fejezetkezdő rézmetszetekkel. Kettő gerince javítva.  
A 2. kötete hiányzik.
Hozzá tartozik:
KOLLER JÓZSEF 
Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueecclesiarum.
Posonii, 1804. Landerer J. M. [6] + 156 + [6] + 15 kihajt. rézmetszet, 1 színes (18 helyett). 
Nagymányai Koller József (1745 –1832) római katolikus pap, levéltáros, könyvtárigazga-
tó, nagyprépost, egyháztörténész monumentális munkája. 
Korabeli aranyozott gerincű, javított félbőr-kötésben. Együtt ritka.

120.000,-

197. [KORABINSZKY JÁNOS MÁTYÁS] 
Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778. Mit 3 Tabellen und 2 Kupfertafeln.
Wien und Pressburg, [Bécs–Pozsony] [1778.] Im Verlage der Gesellschaft – Gedruckt mit 
von Ghelenschen Schriften. VI + [2] + 434 + [2] p. + 2 t. (Eperjes és Kassa kihajtható, 
rézmetszetű látképe) + 4 táblázat (kihajtható). A táblázatok lapszámozáson belül. Egyetlen 
kiadás. A címlapon rézmetszetű vignetta, a pozsonyi koronázó domb képe. A könyv – 
mely a „Lexikon von Ungarn” előzményének tekinthető – leírja Magyarország vízrajzát, 
borászatát, bányászatát és ásványkincseit, helységnévtár (A–K-ig) és egyéb érdekességek 
mellett ismerteti a „Ratio Educationist” is. Az időszámításról szóló rész szerzője Hell Mik-
sa. A 31–32 p. – a könyvhöz tervezett kalendárium – nem jelent meg, helyére üres levél 
kötve. Szalai, Pozsony 1778/3; Eperjes 1778/1; Kassa 1778/1. Borda 7415. 
Korabeli, enyhén kopott papírkötésben, Jó példány, ritka könyv. 

80.000,-

198. [KORABINSZKY JÁNOS MÁTYÁS] KORABINSKY, JOHANN MATTHIAS
„Geographisch-Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn... Mit einer 
Postkarte.”
Pressburg, [Pozsony], 1786. Weber und Korabinsky. [24] + 858 + [38] p. + 1 ff. rézmetszet 
térkép („Vorstellung des Königreichs Ungarn nach den Poststationen für Reisende”.  
Metszette A. Ch. Junker). 
A szerző (1740–1811) pozsonyi könyvkereskedő, tanár, térképész volt. E munkája az 
egyik első magyar helységnévtár, melyben történeti és gazdasági adatok is szerepelnek. 
Szántai: Korabinszky 1.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, két címkével, pirosra festett lap-
szélekkel. A táblákon kis kopás, minimális hiány, pár szúrágás nyom, egyébként friss,  
tiszta példány, bele sem lapoztak.

120.000,-
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199. KORMOS ISTVÁN
Dülöngélünk. Versek. 
[Budapest, 1947.] Egyetemi ny. 31 + [1] p.
András Lászlónak dedikált példány!
Kiadói papírborítóban.

20.000,-

200. [KOSSUTH LAJOS]
Kossuth levelei a magyar szabadságharc karvezéreivel, 1848-1849-ben.  
Közli Mészáros Károly.
Ungvárt, 1862. Jäger Károly. 136 p.
Modern papírkötésben, gerincén felirattal. Utolsó pár levele picit kisebb méretű.  
Az eredeti borítók bekötve.

20.000,-

201. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
A bús férfi panaszai.
[Budapest, 1924.] Genius. [Franklin ny.] 104 p.
A címlapon az ismert zöld tintával dedikálva:  
Alföldy doktor úrnak igaz hálával, Kosztolányi Dezső, Budapest, 1924.
Kiadói, festett egészvászon-kötésben. Szép állapotban.

60.000,-

202. KÖLCSEY FERENCZ naplója. 1832 – 1833. 
Budapest, 1848. Dobrossi. [2] + 173 + [1] p. Első kiadás. 
Az OSZK példányára írt jegyzet szerint: készült 1847-48-ban egy földalatti titkos nyom-
dában censura nélkül. Keletkezésének körülményei máig homályban maradtak, Kölcsey 
műveinek kritikai kiadása (K. F. minden munkái. Szerk. Völgyesi Orsolya. 246-257.oldal) 
több lehetséges verziót is felvázol. Az eredeti kéziratot a család (Kölcsey Ádámné) őriz-
te, tőle vásárolta meg kiadás céljából az 1847 végén alapított Magyar Irodalomterjesztő 
Társulat (Fényes Elek, Vahot Imre, Erdélyi János, Garay János és mások). Egy másolatot 
Wesselényi Miklós őrzött, aki rövid időre kölcsönadta Kossuth-nak – erről valószínűleg 
újabb másolatokat készítettek. A Pesti Divatlap 1846 és 1848 között több részletet is kö-
zölt a naplóból, feltehetően a Wesselényi-féle példány alapján, de a szöveg nem került be 
az 1840-48-as Kölcsey összkiadásba, melyet Szemere Pál, Szalay László és Eötvös József 
állított össze. A kolofon adatai alapján valószínűsíthető, hogy nem a Társulat (holott meg-
hirdette a Pesti Divatlapban), hanem Dobrossy István egy be nem jelentett kézisajtóval 
készítette el a kiadást, és feltehető, hogy erre 1848. április-május körül kerülhetett sor. 
Dobrossy Kazinczy Gábor és Erdélyi János iskolatársa volt Sárospatakon, később ügy-
véd lett (többek között Táncsicsé), hírlapíróként dolgozott a Pesti Divatlapnál, barátja és 
munkatársa volt Kossuthnak – így kerülhetett hozzá a napló Wesselényi megjegyzéseivel 
ellátott kézirata, mely a megjelent kötet alapjául szolgált. 
Korabeli, aranyozott gerincű, vaknyomásos vászonkötésben. Megkímélt állapotú példány, 
tokban. Hátul ÁKV aukciós címkével.

30.000,-
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203. KÖLESY VINCZE KÁROLY – MELCZER JAKAB 
Nemzeti Plutarkus vagy A Magyarország Nevezetes Férjfiainak Életleirásaik.  
Hív forrásokból merítette s időszakasz szerént előadta ⁓ ⁓. [I-IV. kötet.] 
Pesten, 1815-1816. Trattner János Tamás. 1 rézm. címkép + 270 p.; 1 rézm. címkép  
+ VIII + 9-278 + [5] p.; 297 + [2] p.; [2] + 266 + [2] p. 
A  négy rész két kötetben, modern, bordázott vaknyomásos gerincű félbőrben. Az elsőben 
az eredeti papírborítók elől és hátul is bekötve Somogyi László korabeli poss beírásával.  
A második kötet erezett lapszélekkel szintén korabeli névbeírással a címlapokon. A két  
metszet  − Mansfeld munkája − a papírborítók verzójára kasírozva. Jó példány. 

50.000,-

204. Közhasznu esmeretek tára. A’ Conversations-Lexicon szerént Magyarországra 
alkalmaztatva. I-XII. 
Pesten, 1831-34. Wigand Otto. [nyomt. Landerer] XX+ 538 + [18] p.; [2] + 582 p.; [2] + 
568 p.; [2] + 553 p.; [2] +533 p.;
Kilenc kötet egységes, korabeli félbőr-kötésben, zöld címkékkel. A 6-7. kötet szintén  
korabeli, dúsan aranyozott félbőr-kötésben, zöld-piros címkékkel. a 11. kötet korabeli  
félvászon-kötésben, aranyozott felirattal. Jó sorozat, tiszta könyvtestekkel.

80.000,-

205. KŐVÁRY LÁSZLÓ
Székelyhonról. 
Kolozsvártt, 1842. kir. Lyceum betüivel. [6] + 205 + [1] p. 
Modern kartonkötésben, körülvágatlan lapokkal,  az eredeti borító maradványa  
felkasírozva. Elől és hátul egy-két lev. kipótolva, megerősítve.

20.000,-

206. LADVOCAT, [JEAN BAPTISTE]
Ladvocat apáturnak […] historiai dictionariuma, mellyben a’ régi patriarcháknak, 
tsászároknak, királyoknak, fejedelmeknek, hadi vezéreknek, vitézeknek, pogány istenek-
nek, herosoknak, pápáknak, ekklésiai atyáknak, püspököknek, érsekeknek, cardinalisoknak, 
szenteknek, szerzeteseknek, historicusoknak, poetáknak, oratoroknak, theologusoknak, 
philosophusoknak ’s a’ t. eggy szóval minden féle tudományban, mesterségben, állapatban 
híres embereknek életek, irásaik, munkájik le-irattatnak. Magyar Nyelvre fordította, sok 
meg-bővítéssel, ’s az 1794. esztendeig éltt nevezetes személlyek’ életeknek hozzá-adásával 
ki-botsátotta Mindszenti Sámuel. 1-6. darab + pótkötet [7 kötetben] 
Komárom, 1795-1797. [1808-9.] Weinmüller Bálint. X + 596 p.; [2] + 483 p.; [2] +470 p.; 
[2] + 514 p.; [2] + 662 p.; [8] + 623 + [1] p.; [8] + 287 + [4] + 332 p. 
Az utolsó kötet a kiadás óta eltelt tíz év alatt összegyűlt adatok pótlása két részben. Hátsó 
előzékén korabeli kijegyzetelések. 
A 3-6. kötetek korabeli, félbőr kötésben, pirosas címvignettával, körül festett élmetszéssel. 
Az 1-2. és 7. könyvek a korabelit imitáló, modern félbőr-kötésben, piros címkével. Kettő 
gerincén kisebb sérüléssel. Beragasztott ex librissel, Szalay Jósef poss beírásával. Jó sorozat. 

90.000,-
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207. LAMI, GIOVANNI
Lezioni di antichita’ Toscane e spezialmente della cittá di Firenze recitate nell’ 
Accademia della Crusca. I-II. köt.
Firenze, 1766. Andrea Bonducci. CXCV + [1] + 296 p. + 9 rézmetszet t.; [2] + 299-718 p. + 
2 rézm. t. +1 kihajt. mell. + 3 kihajt. hasonmás. Számos fejezetkezdő és záró rézmetszettel.
Lami (1697-1770) olasz jogász, egyháztörténész kiemelkedő munkája a Toszkán régisé-
gekről, különösen Firenze városáról. 
A két kötet egységes, korabeli egészpergamen-kötésben, gerincen címke, festett lapszé-
lekkel. Szép, tiszta metszetekkel, Firenze látképével. Táblaverzón beragasztott ex libris. 
Nemzetközi aukciókon is nagyon ritkán előforduló munka, remek állapotban.

120.000,-
 
208. LÁZÁR BÉLA
Csók István. 
Budapest, 1921. Légrády. 29 + [3] p. + 8 t. /Az Ernst-Múzeum művész könyvei I./ II. kiadás.
E füzetből 1-50-ig számozott merített papírra nyomott különleges kötésben amateur kiadás 
készült. 36. sz. Csók István és Lázár Béla sk. aláírásával!
Hozzá tartozik egy kétoldalas gépelt levél, amelyet a kiváló festőművész a Szinyei Társa-
ságban, Dr. Lázár Béla tiszteletére rendezett jubileumi banketten felolvasott.
Bibliofil jellegű korabeli félbőr-kötésben, jó állapotban.

20.000,-

209. LENKEY LAJOS
Losonci tüzérek a világháborúban.
Budapest, 1937. Szerző. [ifj. Kellner Ernő.] 1 t. + 95 p. + 1 t. + 1 kétoldalas térképvázlat.
Almási Antalnak érettségi vizsgájának 35. évfordulójára 1962-ben dedikált példány!
Kiadói megkímélt papírkötésben.

10.000,-

210. LIPTHAY SÁNDOR
Az ellenzék sérelmei. A részek visszakapcsolása, a horvát ügy és a honti sérelem  
érdemében.
Pesten, 1847. Landerer és Heckenast. VIII + 175 + [1] p.
Kiadói fametszetes, körülvágatlan papírborítóban. Megkímélt példány. 

20.000,-

208.
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211. [LOSONTZI ISTVÁN]
Hármas Kis-Tükör, melly I. A szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély orszá-
got, annak földével, polgári-állapatjával, és históriájával, gyenge elmékhez alkalmaz-
tatott módon, a' nemes tanulóknak, summásan, de világosan elő-adja és ki-mutatja.
Posonyban, 1773. Landerer Mihály. 192 p. 
 1771-ben született meg a Kis Tükör, mely 1773-ban nyerte el hármas felosztású formáját. 
A Hármas Kis Tükör c. mű eredetileg a falusi református iskolák számára készült, azonban 
viszonylag gyorsan bekerült a grammatikai iskolák tananyagába, és még az evangélikus 
oktatási intézményekbe is. A Tiszáninneni Református Superintendentia már 1776-ban 
előírta a használatát, majd a 19. század első felében több egyházkerület is megtette ugyan-
ezt, és a különböző tervezetekben rendszeresen megjelölték tankönyvként. Ebbe, a máso-
dik kiadásba, de új címén az elsőbe, még nem kötöttek térképeket. 
Új, keménytáblás papírkötésben, előzékek nélkül. A címlap és az utolsó, korabeli tintával 
kissé összefirkálva, poss. bejegyzéssel.

80.000,-

212. LOSONTZI ISTVÁN
Hármas kis tükör, melly először: a' Szent históriát, másodszor: Magyar országot, 
harmadszor: Erdély országot, azoknak Földével, Polgári-Allapotjával, és Históriájával 
gyenge Elmékhez meg-bövítve alkalmaztatott módon, a' Nemes Tanúlóknak, summásan, 
de világosan elő-adja és ki-mutatja.
Budán, 1822. Landerer Anna. 264 p. + 2 színezett, rézmetszetes kihajtható térkép. 
(„Magyar-Ország el-osztva L. vármegyekre; Erdély Országi új tábla.”)
Új vászonkötésben, gerincén címke. A térképek hátoldalán enyhe ceruzás firkálás, névbe-
írás, a harmadik levélen tintás bejegyzés. Jó példány, ritka kiadás. 

20.000,-

213. LUCANUS, M.[ARCUS] ANNEUS [Cordubensis]
M. Annaei Lucani Pharsalia, sive de bello civili Caesaris et Pompeji Lib. X. Additae 
sunt in fine Hugonis Grotii notae…
Amsterodami, 1643. Ioann Blaeu. 1 t. rézmetszetes díszcímlap + [8] + 328 + [10] p.  
Lucanus (39, Kordoba - 65, Róma) hispániai származású római költő Néró kortársa, a 
Piso-féle összesküvés felfedezése után öngyilkos lett… Egyetlen befejezetlenül maradt 
művét ismerjük a Pharsalia-t. 
Vergilius „Aeneis”-ának ellenképe akart lenni ez a hősköltemény (eposz), amelynek lénye-
ge a császári Róma nagyságának és történelmi feladatának dicsőítése volt. A „Pharsalia” 
azt bizonygatta, hogy Caesar győzelmével ért véget Róma igazi dicsősége. Caesar tehát 
démonikus negatív hőssé változott, s vele szemben Pompeius volt a régi erények őrzője,  
a pozitív hős. 
Korabeli egészpergamen-kötésben, szép állapotú, csinos kis darab.

40.000,-
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214. [Magyar Akademia] Emlékkönyv a Magyar Akademia palotájának megnyitási 
ünnepélyére. Kiadják a Deutsch testvérek.
[Pest, 1865. Gyurian és Deutsch testv.] 1 színes lith. t + 24 p. + 10 lith. t. (egy kétold.)
Eredeti, vaknyomásos, aranyozott vászonkötésben, új előzéklapokkal, javítva. Elől  
ex libris, Tábori Pál. Kívül kopottas példány. Szentkirályi: 124/16.

50.000,-

215. [Magyar Akademia] Gedenkbuch zur Eröffnungsfeier des ungarischen 
Akademie-Palastes. Herausgeber Gebrüder Deutsch.
[Pest, 1865. Gyurian und Gebrüder Deutsch.] 1 lith. t. + 24 p. + 10 lith. t. (1 dupla)
A fenti munka német nyelvű kiadása.
Eredeti, vaknyomásos, aranyozott vászonkötésben, új előzéklapokkal, javítva. 

30.000,-

216. Magyar grammatika vagy-is a' haza' nyelvnek gyökeres megtanulására való 
intézet ugyan a' magyar nemzeti oskolák’ számára.
Budán, 1809. A Királyi Magyar Universítás betüivel. 287 p. 
A kötet a szófajokkal foglakozik, de tartalmaz levélmintákat és az egészség fenntartásáról 
szóló hexameteres verseket is. Ezt a tankönyvet is valószínűleg Révai Miklós készítette, 
első kiadása 1781-ben jelent meg. 
Modern papírkötésben, gerincén címke, papírdobozban. Címlapján piros viaszpecsét. 

24.000,-

217. Magyar jogi lexikon I-VI. köt. Számos szakférfiu közreműködésével  
szerkesztette Dr. Márkus Dezső.
Budapest, 1898-1907. Pallas Irod. és Ny. Rt. VI + 806 p.; [4] + 920 p.; [4] + 924 p.; [4] + 
912 p.; [4] + 890 p.; [4] + 1180 p.
Egyetlen kiadás. Az eredetileg öt kötetesre tervezett sorozat az összegyűjtött anyag meny-
nyisége miatt végül hat kötetre bővült. Számos személyi adat csak itt található meg.  
Kiadói, egységes, dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben (Gottermayer), márványmin-
tás lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány, minimális kopással. 

240.000,-

218. MAGYAR LÁSZLÓ
Magyar László délafrikai utazásai 1849–57. években. A Magy. Tudom. Akadémia 
megbízásából sajtó alá egyengette és jegyzésekkel ellátta Hunfalvy János. Első kötet. 
[unicus.]
Pest, 1859. Eggenberger. [Emich G. ny.] 1 térkép („Dél-Afrika földképe”, színes, kihajt-
ható kőnyomat) + XVI + [2] + 464 p. + 8 t. (kőnyomatok, ebből 4 tónusos). A kőnyoma-
tokat a szerző rajzai nyomán Rohn Alajos készítette, pesti nyomdájában. Magyar László 
(1818–64) földrajzi kutató, felfedező, 1858-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja. Előbb Dél-Amerikába tervezett kutatást, de a remélt anyagi támogatás elmaradása 
miatt végül Afrikát választotta felfedező útjai helyszínéül. Három nagyobb utazása során 
szerzett kutatási anyagát, útleírásait, az általa készített térképeket hazaküldte a Magyar 
Tudományos Akadémiának. 
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Az ennek alapján készült kötet becses munka, a magyar Afrika-kutatás első jelentős al-
kotása. A szerző korai halála miatt a műből további kötet nem jelent meg, ráadásul a még 
kiadatlan kéziratrész is elveszett. Vuray: 506.; Gerszi: 194 p. 
Későbbi, gerincén aranyozott félvászon-kötésben. Címlap enyhén foltos, egyébként jó 
példány. Poss.: Lóskai Placid hagyatékából beírás, egyházmegyei könyvtár pecsét.
Hozzá tartozik:
MAGYAR LÁSZLÓ
Délafrikai levelei és naplókivonatai. Kiadta Hunfalvy János. Egy abrosszal.
Pest, 1857. Eggenberger Ferdinánd. [Emich G.] 1 kihajt. térkép másolat + 92 p.
Újabb félvászon-kötésben, gerincén felirat. Címlapon volt közgyűjteményi pecsét.
Hozzá tartozik:
THIRRING GUSZTÁV 
Magyar László élete és tudományos működése. Kritikai adalék a magyar földrajzi 
kutatások történetéhez. Magyar László kiadatlan írásaival. 2 térképpel és 38 képpel.
Budapest, 1937. Kilián F. utóda. [Székely és Tsa. ny., Sopron]. VII + 166 p. + 2 térk. (ki-
hajtható). 
Fűzve, kiadói borítóban. A három mű együtt. 

60.000,- 

219. A magyar nemzet története. I–X. kötet. [Teljes.] Szerk. Szilágyi Sándor.
Írták: Acsády Ignác, Angyal Dávid, Ballagi Géza, Beksics Gusztáv, Fraknói Vilmos, 
Marczali Henrik... [és a kor legkiválóbb tudósai]. 
Budapest, 1895-98. Athenaeum (ny.) 1 t. (címkép) + 15 + [1] + CCCLII + 335 + [1] p. + 
40 t.; 1 t. (címkép) + [4] + 706 p. + 40 t.; [4] + 667 + [1] p. + 40 t.; [4] + 694 + [2] p. + 41 
t.; 1 t. (címkép) + [4] + 680 p. + 40 t.; [4] + 600 p. + 36 t.; 1 t. (címkép) + [4] + 715 + [1] 
p. + 41 t.; 1 t. (címkép) + [4] + 625 + [1] p. + 39 t.; 1 t. (címkép, Széchenyi) + [4] + 724 p. 
+ 37 t.; 1 t. (címkép) + XII + 865 + [3] p. + 44 t.
Rendkívül gazdag illusztrációs anyaggal, színes táblákkal, kihajtható fakszimilékkel,  
szövegközti és önálló képekkel. A millennium alkalmából elkészült mű a magyar történeti 
összefoglalás máig legnagyobb szabású kiadványa, alapműve lett. A tíz kötet mintegy 
6980 lapot, 326 táblát (ebből sok kétoldalas ill. színes), 83 hasonmást, és 8 kihajtható  
térképet tartalmaz. 
Egységes, kiadói, aranyozott, festett, dombornyomott félbőr-kötésben. Szép, dekoratív 
sorozat, gerinceken árnyalatnyi különbséggel. 

90.000,-

220. A Magyar Nemzeti Múzeum multja és jelene. 
Alapításának századik évfordulója alkalmából írták a Magyar Nemzeti Múzeum tisztvise-
lői. Budapest, 1902. Hornyánszky ny. XL + 384 p. + 9 t. (2 színes, 1 fénynyomat) + 6 lev. 
(feliratos hártyapapír). Egészoldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrálva. 
A kor és a témák legnevesebb, legavatottabb tudósainak írásai. 
Korabeli, bordázott és aranyozott gerincű félbőr kötésben, körben festett lapszélekkel, kis 
kopással. Elől eltüntetett pecsét, vm. Unger Izidor szombathelyi ódon könyv- és papírke-
reskedésének bélyegzője.

40.000,-
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221. A’ Magyar Tudós Társaság alaprajza és rendszabásai.
Pesten, 1831. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 27 p.
Az 1830. november 17-ei igazgatótanácsi tagválasztó ülésen Teleki József személyében 
megválasztotta – akkori nevén elölülőnek – első elnökét, Széchenyi Istvánt másodelnök-
ké, Döbrentei Gábort pedig titkárrá nevezték ki. Az első rendes tagokat – összesen 23-at 
– ugyanezen napon a Teleki József vezette Igazgató Tanács nevezte ki. A tiszteleti tagok 
száma 24 volt. Első közgyűlését 1831. február 14-én tartotta.
Modern félbőr-kötésben, jó állapotban. Ritka.

20.000,-

222. A’ Magyar Tudós Társaság évkönyvei. I. kötet.
Pesten, 1833. Trattner-Károlyi. 1 t. rézm. (Kazinczy F.) + [10] + 369 p. + 1 kihajt. hason-
más + 3 t. metszet. Címlapon is beszedett metszet: „Borúra derű”.
Kiadói karton-kötésben, gerincén címke. Kissé kopottas példány. A lapok szélei vízfolto-
sak, számos helyen rozsdafolt.

30.000,-

223. Magyarország. Különlenyomat a Pallas nagy lexikonból.
Budapest, 1896. Pallas. 1 t. + [4] + 262 + [2] p. + 51 t. (ebből 19 színnyomat, 13 térkép 
számos dupla és kihajtható).
Kiadói, dúsan aranyozott félbőr-kötésben. Az első tábla vízfoltos, egyébként jó példány.

60.000,-

224. Magyarország és Erdély képekben. Kiadják és szerkesztik: Kubinyi Ferencz  
és Vahot Imre. I-IV. kötet. [kettőbe kötve]
Pest, 1853-54. Emich Gusztáv könyvnyomdája.
1.− 1 t. (kihajt. lith. „mutatvány”) + [4] + 132 p. + 10 lith t. (1 kihajt, 1 kotta)
II.−[4] + 161 + [1] + [4, kotta] p. + 14 t. lith. (ebből 3 fametszet; egy színes)
III.−[4] + 140 p. + 12 t. (2 színes)
IV.−[2] + 131 + 10 t. (3. hiányzik)
A táblák vegyesen kőnyomatok, tónusos könyomatok ill. fametszetek. Szöveg között, fa-
metszetű képekkel gazdagon illusztrált. Jelesebb metszetek: Budavár, Doboka, Kecskemét 
(kihajtható), Kolozsvár, Vácz, Eszterházai várkastély, Miskolcz és Diósgyőr, Kalotaszegi 
népviselet (színes), Koloni népviselet Nyitrában (színes), Munkács (kihajtható), Dézs és 
Toroczkó-Szentgyörgy, Toroczkói népviselet (színes), Eger látképe, Dobó vezér portréja, 
Székely népviselet. 
Egységes, modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, címkével. Az első táblákra az  
eredeti kiadás másolatai kasírozva. Az első kötetben az eredeti borítókkal, a másodikban 
másolatokkal. Szép példány, egy illusztrációt leszámítva teljes. 

360.000,-
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225. Magyarország műemlékei. A vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
szerkeszti báró Forster Gyula. II. kötet.
Budapest, 1905-1906. Hornyánszky Viktor. XVI p. + 1412 számozott hasáb  
(oldalanként 2 hasáb elrendezéssel) + [1] p.  A mű négy kötetben teljes. 
Kiadói, díszesen aranyozott, vaknyomásos kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt  
példány, az előzéken gróf Pálffy Károly beragasztott ex librisével. Folio.

20.000,-

226. Magyarország műkincsei. Magyarország történeti emlékei az 1896. évi Ezred-
éves Országos Kiállításon. Szerkesztik: az első részt Dr. Czobor Béla, a második részt 
Szalay Imre. I-II. kötet.
Budapest, 1897–1903. Gerlach Márton és Tsa. [Hornyánszky Viktor ny.] [6] + 200 +[4] p. 
+ 38 t. (ebből 30 színes); [4] + 203–470 + [2] p. + 50 t. (ebből 28 színes, 1 színes kétolda-
las). A táblák előtt feliratozott hártyapapírral. Rendkívül gazdag, szövegközti képanyaggal. 
Kiadói, egységes, dúsan aranyozott, préselt, festett-illusztrált bőrkötésben, a lapszéleken 
felül aranymetszéssel. A kötetek sarkain, gerincén és tábláin kis kopásokkal.  
A kötés Gottermayer Nándor műhelyében készült. Folio.

120.000,-

227. Magyarország a Párisi Világkiállításon. 1900.
Budapest, 1901. Hornyánszky. VII + 201 + [4] p. + 3 t. 
Egész oldalas és szövegközti képekkel rendkívül gazdagon illusztrálva. Folio. 
Kiadói, festett Gottermayer vászonkötésben, szép album. Elől ajándékozási bejegyzéssel, 
Kolbenheyer Gyula mérnök, a felsőbb építőipariskola igazgatójától Belcsák Andor számára. 

50.000,-

228. Magyarország vármegyéi és városai. [Magyarország monográfiája.] – Nyitra 
vármegye.  
Budapest, év nélkül. [1898.] „Apollo” Irodalmi Társaság [Légrády Testvérek.] XV + 736 
p. + 11 t. (4 színes) + 1 kihajt. térkép.
Festett, aranyozott, dombornyomásos, kiadói egészvászon díszkötésben, festett lapszélekkel. 
kissé kopottas állapotú példány, hátul enyhe víznyomokkal. A kötés Leszik K. műhelyében 
készült. Az előzéken erdődi gróf Pálffy Károly pecsétjével. A vármegye térkép hiányzik.

20.000,-

229. Magyarország vármegyéi és városai. [Magyarország monográfiája.] – Pozsony 
vármegye, Pozsony sz. kir. város, Nagyszombat, Bazin, Modor és Szentgyörgy r. t. 
városok. Írták a pozsonyvármegyei helyi munkatársak. 
Budapest, év nélkül. [1895.] „Apollo” Irodalmi Társaság [Légrády Testvérek.] X + 754 p. 
+ 10 t. (3 színes) + 1 kihajt. térkép. 
Festett, aranyozott, dombornyomásos, kiadói egészvászon díszkötésben, körben festett 
lapszélekkel, megkímélt állapotú példány. A kötés Leszik K. műhelyében készült. Az 
előzéken erdődi gróf Pálffy Károly pecsétjével, a szöveg között sk.ceruzás aláhúzásaival, 
rövid megjegyzéseivel.

20.000,-
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230. MARÓTHI GYÖRGY
Arithmetica, vagy számvetésnek mestersége, Mellyet írt, és Közönséges Haszonra, föképen 
a' Magyar Országon elő-fordúlható Dolgokra, alkalmaztatván ki-adott 1743-dik Esztendőben, 
~ ⁓. Most pedig Másodszor, e' Nagyobb Formában valamivel bövebben, ki-botsáttatott. 
Debretzenben, 1763. Margitai István. [8] + 302 + [10] p. + 1 kihajt. mell. 
Az első magyar nyelvű iskolai számtankönyv először 1743-ban jelent meg, a szerző  
a debreceni kollégium tanára volt. 
Korabeli, kopottas bőrkötésben, új előzéklapokkal, címlapja megerősítve, poss. bejegyzéssel. 

24.000,-

231. [MARTINOVICS IGNÁC] 
Status regni Hungariae anno 1792.
[Pest, 1792. Landerer.] 32 p.
Martinovics művének legérdekesebb fejezete az, amelyben a lázadás (rebellio) és a forra-
dalom (revolutio) közötti különbséget fejti ki. Szerinte a rebellió méreg, a revolúció ellen-
ben a leghathatósabb orvosság a társadalom betegségei ellen. /Ballagi: A poltikai  
irodalom…361./ A magyar jakobinusok vezetőjeként (Szabadság és Egyenlőség Társasága) 
1795. május 20-án, a Vérmezőn halálra ítélték. 
Modern félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. Ritka mű.

50.000,-

232. MÁNDY IVÁN
A csőszház. Kisregény.
[Budapest, 1943.] Kmeny. 86 p.
Az előzéken dedikált példány: Első szerkesztőmnek Mándy Iván.
Az író első kötetét Kenyeres Imre szerkesztette a Diarium Könyvtárban, neki szólt az ajánlás.
Kiadói megkímélt papírborítóban. 

20.000,-

233. MÁTHES, NEP[OMUK] JOANNES
Veteris arcis Strigoniensis, monumentorum ibidem erutorum, aliarumque 
antiquitatum lythographicis tabulis ornata descriptio. Auctore ⁓ ⁓. 
Strigonii [Esztergom], 1827. Joseph Beimel. 1 lith. díszcímlap + X + 90 p. + I-XIV.  
számozott lith. t. (12 kihajtható). A kőnyomatok Schmid János pesti műhelyében készül-
tek.  Sajnos az elejéről hiányzik az esztergomi vár kőnyomatos látképe. 
Későbbi kartonkötésben, megerősített gerinccel, az eredeti papírborító bekötve.  
A hiánytól eltekintve jó példány, elöl pecsétekkel. 

24.000,-

234. Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára, szülő-
városa Kolozsvár szabad királyi város megbízásából szerkesztette Dr. Márki Sándor.
Budapest, 1902. Athenaeum.  1 t. + VIII + 316 p. + 4 kihajt.mell. + 10 t. (4 színes,  
2 dupla) + 2 színes kihajt. térkép.
Kiadói, festett, aranyozott dombornyomásos vászonkötésben. Szép példány.

40.000,-
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Metszet, grafika

235. Budai szüret-tor. – Ofner Winzerfest. – La fête des vignerons à Bude. 1855.
Dekoratív, színes kőnyomat ismeretlen mester rajza után. Lith. Arnz & Comp., Düsseldorf.
Megjelent Prónay Gábor: „Vázlatok Magyarhon népéletéből”, Geibel Ármin, Pest, 1855. 
c. albumának XI. táblájaként. Képméret: 19,8×28,4 cm. Lapméret: 30×45 cm.
Üvegezett keretben, minimális foltokkal, jó példány.

45.000,-

236. Céhlevél Brünn/Brno látképével, 1814.
„Wir vorsteher und gesamte meister der ehrsamen innung der bürgerlichen…” Samuel 
Gökel nevére kiállítva. Mérete 34×44 cm, kicsit rövid granddal. A kép mérete 13×33 cm.
Stephan Kohlneder fametszetét Johann Georg Gastl nyomtatta Brünn/Olmützben. 
Tintával kitöltve, az előljárók aláírásaival, kisebb hajtásnyomokkal, papírfelzetes  
pecsétekkel. Hátoldalán is szép kézírással.

50.000,-

237. [Céhlevél, Győr látképével, 1805.] 
A győri kalaposmesterek német nyelvű céhlevele, 1805. évi keltezéssel, Karl Videsi 
részére, felső részén Győr (Raab) rézmetszetű látképével.  Keretdísszel, felül középen 
a magyar címer. Az elöljárók sajátkezű aláírásával, egy piros viaszpecséttel. Metszette 
Emer. Hrussóvszky mérnök, 1800.
A látkép mérete: 130×380 mm, a teljes méret: 38×49 cm. Stopp, H 97.2.3
Többször hajtva, az alsó szélén pótolva, szöveghiányt nem érint. Paszpartuzva.

100.000,-

238. [Céhlevél, Pest látképével, 1807.] 
A pesti cipészmesterek német nyelvű céhlevele, 1807. évi keltezéssel, Molinger Pál  
részére, felső részén Pest rézmetszetű látképével. Keretdísszel, felül középen medalion-
ban az angyalos címerrel. Az elöljárók sajátkezű aláírásával, papírfelzetes pecséttel.
A látkép mérete: 120×360 mm, a teljes méret: 40×50 cm. Stopp, H 76.
Megkímélt állapotban, paszpartuzva.

120.000,-
 
239. [Céhlevél, Pest látképével, 1817.] 
A pesti mesterek német nyelvű céhlevele, 1817. évi keltezéssel, Christian „Gromky” 
részére, felső részén Pest rézmetszetű látképével. Keretdísszel, felül középen az an-
gyalos címer felhők és babérdíszek nélkül. A három piros viaszpecséttel ellátott metszet a 
lengyel származású Gottfried Prixner munkája, alul az elöljárók sajátkezű aláírásaival. 
A látkép mérete: 170×450 mm, a teljes méret: 44×53 cm. Stopp, H 79.1.
Többször hajtva, pici foltokkal, megkímélt állapotban, paszpartuzva.

120.000,-
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240. Bilder aus Budapest. [Képek Budapestről.] Deutsche Illustrirte Zeitung,  
No. 35. seite 727. 
Egy oldalpár folio újságlap színezett fametszetekkel a főváros 10 nevezetes helyszínéről.
A favázas jégcsarnok; Károlyi Alajos palotája a Nemzeti Múzeum mögött, Képviselőház a 
Bródy S. utcában; Lánchíd; Mátyás templom; Akadémia; Vigadó előtti promenád; Danubi-
us kút a Kálvin téren; Pasztofórium a Belvárosi templomban; Országház (Már 1885 októbe-
rében elkezdték az építkezést.) Alul német nyelvű feliratokkal. A lap hátulján részletes, de 
töredékes leírás a városról. Az eredeti rajzokat Dörre, Morelli, Vágó és Bencszúr készítette.
A Deutsche Illustrirte Zeitung családi folyóirat volt, amelyet hetente hat füzetben jelen-
tetett meg a Berliner Verlags-Comptoir. Az első szám 1884 augusztusában jelent meg, 
az utolsó szám 1887. szeptember 24 -én. Szokás szerint októberben kezdték az évet, és a 
következő év szeptemberében fejezték be. Az évet két kötetre osztották, így összesen 6 
megjelent. A kiadó és szerkesztő Emil Dominik (1844–96) berlini kiadó volt. 
Megkímélt állapotban, paszpartuval, mérete 40×56 cm.

40.000,-

241. Augsburg, 1493. Egy dupla levél a Hartmann-Schedel krónikából.  
CLIIII-CLVII.
M:31×44 cm. A fametszes ábrázolásokon szentek, királyok, a római és konstantinápolyi 
papok konzíliuma, üstökös, nap és hold látható. Az egyik csoportképnél korabeli, 
tintás kézírás. Gerincnél vízfoltos, jobb alsó sarkok kipótolva, egyébként jó állapotban. 
Paszpartuzva.

30.000,-

242. [WITTELSBACH] ERZSÉBET (1837-1898) Ausztriai császárnő. Magyarország 
Királynéja.
Lithográfia, Wien, bei L. T. Neumann. 1854 körül. Nyomtatta: Ged bei [Joseph] Stoufs, 
Ed. Kaiser lith. Lent a kiadó szárazpecsétjével. Mérete 243×280 mm, paszpartuval 
474×580 mm.
Nagyon szép tiszta és ritka nyomat a fiatal Erzsébetről.

120.000,-

243. Ansicht des Himalaya aus der Gegend von Nojacote. Dhagabung gruppe. 
Lithográfia: 58×84 cm.
Lith. von [Ferd.] Bellermann. Berlin, Deckersche Geheime Ober-Hofbuchdruckerei, 1853. 
Zur Erinnerung an die Reise des Prinzen Waldemar von Preussen nach Indien in den 
Jahren 1844-1846. Bnd. 1-2.  
Friedrich Wilhelm Waldemar (1817-49) porosz arisztokrata és ezredes társaival egy indiai 
körúton vett részt. Itt a herceg megfigyelőként jelen volt az első angol-szikh háborúban, 
szemtanúja több nagy csatának. Korai halála után naplóiból, levelezéseiből és rajzai nyo-
mán született kétkötetes munka egyszerre életrajz is és útleírás. Németországban szenzáci-
ót keltett színvonalas illusztrációival és az addig kevéssé látogatott helyekről szóló beszá-
molóival. Ennek egyik metszete szerepel árverésünkön.
Imperial folio remek állapotban, részletes kidolgozással. Erősen foxing-foltos példány. 

150.000,-
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244. Krími háború, Szevasztopol, 1853-1856. Lithográfia sorozat 6 db.
A könnyű lovasság támadása. Charge of the light cavalry brigade. 25. oct. 1854. / W. 
Simpson után E. Walker tónusos lithográfiája.
Kiadó: Paul & Dominic Colnaghi & Co., 13 & 14 Pall Mall East; Párizs: Goupil & Cie. 
1855. marc. 1. (Day & Son, lith. to the Queen). Lap mérete: 34×46 cm. Képm: 27×44 cm. 
A sorozat 15. lapja.
A Lord Cardigan vezette brit könnyűlovasság sikertelen katonai akciója volt az orosz erők 
ellen az 1854. október 25-i balaklavai csata a krími háborúban. Lord Raglan azért akarta 
kiküldeni a lovasságot, hogy megakadályozza az oroszokat abban, hogy a zsákmányolt 
ágyúkat kivigyék a lerohant török állásokból. De a parancsnoki láncban félreértés történt, 
és a katonákat ehelyett frontális támadásra küldték egy másik tüzérségi üteg ellen, amelyik 
jól felkészült, és kiváló védekező tüzelőállásokal rendelkezett. Az eseményekről Lord Ten-
nyson „The Charge of the Light Brigade” (1854) című elbeszélő költeménye szólt. 
William Simpson újságíró és grafikusművészt skót kiadók és nyomdászok küldték 1854 
novemberében a Krímbe. Innen küldte vissza lenyűgöző vázlatait a háború eseményeiről.  
A 80 darabos lithografált kollekciót, „The Seat of War on the East” címmel adták ki sikerrel.
Szép állapotban, alul kis vízfolt, paszpartuban.
Hozzá tartozik:
Karácsonyi vacsora a szevasztopoli csata előtt. Christmas Dinner before the Battle of 
Sebastopol.  J. A. Vinter 1855-ös tónusos litográfiája W. Simpson rajza után. 
Kiadó: Paul & Dominic Colnaghi & Co.; 13 & 14 Pall Mall East; Párizs: Goupil & Cie. 
1855. május 22. (Day & Son, lith. to the Queen). Lap mérete: 35×56 cm. Képm: 22×35 cm. 
A sorozat XXX. lapja. 
A casus belli: Az Orosz Birodalom igényt tartott a Boszporuszra és a Dardanellákra. Csak 
ürügy volt az Oszmán Birodalom területén élő keresztények feletti védnökség megszer-
zése és a pánszláv eszme megvalósítása. Az orosz terjeszkedést ellenző nyugat-európai 
nagyhatalmak, a Brit Birodalom és a Francia Császárság (majd a Szárd Királyság is) kato-
nai intervenciót indított, hogy megakadályozzák a meggyengült Oszmán Birodalom ösz-
szeomlását és jelentős balkáni és kaukázusi területvesztéseit. A háborút az 1856-os Párizsi 
Szerződés aláírásával zárták le.
Szép állapotban, jobb sarkán lent, kisebb vízfolt.
Hozzá tartozik:
Yenikale erődje az Azovi tenger felől nézve.
Fortress of Yenikale looking towards the sea of Azof. Színezett lithográfia W. Simp-
son után.
Kiadó: Paul & Dominic Colnaghi & Co., 13 & 14 Pall Mall East; Párizs: Goupil & Cie. 1855. 
aug. 13. (Day & Son, lith. to the Queen). Lap mérete: 35×56 cm. Képm: 265×440 mm.
A sorozat II. lapja. Szép állapotban.
Hozzá tartozik:
Orosz harcállás. A britek előretolt lövészárkai a jobb oldali támadás bal oldalán, 
Gordon ütegénél. Russian rifle pit. Now part of the british advanced trenches on the 
left of the right attack, or Gordon's battery./ W. Simpson után C. Haghe színezett 
lithográfiája.
Kiadó: Paul & Dominic Colnaghi & Co., 13 & 14 Pall Mall East; Párizs: Goupil & Cie. 
1855. jun. 11. (Day & Son, lith. to the Queen). Lap mérete: 35×56 cm. Képm: 25×40 cm. 
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A sorozat XXXVII. lapja.
Eduard Totleben altábornagy Szevasztopol körül több kilométeres, rugalmas lövész-
árokrendszereket hozott létre, amelyek olyan védelmi egységekhez kapcsolódtak, mint a 
Redan és a Malakoff. Az éjszaka folyamán az embereivel helyrehozták a sérült részeket és 
folyamatosan új alagutakat, akadályokat és lövészárkokat építettek.
Szép állapotban, jobb sarkán lent, kisebb vízfolt.
Hozzá tartozik:
A könyvtár és a templom lángokban. Public library & temple of the winds./ W. Simp-
son után E. Walker színezett lithográfiája.
Kiadó: Paul & Dominic Colnaghi & Co., 13 & 14 Pall Mall East; Párizs: Goupil & Cie. 
1856. jun. 11. (Day & Son, lith. to the Queen). Lap mérete: 35×46 cm. Képm: 27×44 cm. 
A sorozat 30. lapja.
Szép állapotban, kissé szükre vágva.
Hozzá tartozik:
A városi ütegek vagy Szevasztopol belső erődítményei. The town batteries or interior 
fortifications of Sebastopol. / W. Simpson után R. M. Bryson színezett lithográfiája.
Kiadó: Paul & Dominic Colnaghi & Co., 13 & 14 Pall Mall East; Párizs: Goupil & Cie. 
1855. aug. 27. (Day & Son, lith. to the Queen). Lap mérete: 35×56 cm. Képm: 30×48 cm. 
A sorozat 6. lapja. Szép állapotban, paszpartuban.
Hozzá tartozik:
A szevasztopoli kikötő a Szt. Pál erőddel. Docks at Sebastopol with Ruins of Fort St. 
Paul. / W. Simpson után E. Walker színezett lithográfiája.
Kiadó: Paul & Dominic Colnaghi & Co., 13 & 14 Pall Mall East; Párizs: Goupil & Cie. 
1856. jan. 22. (Day & Son, lith. to the Queen). Lap mérete: 34×56 cm. Képm: 29×44 cm. 
A sorozat 26. lapja.
Megkímélt állapotban, jobb alsó sarkán kisebb vízfolt.
A hat, jó állapotban lévő, ritka és dekoratív kőnyomat együtt. Mindegyik paszpartuzva.

280.000,-

245. II. József magyar király türelmi rendeletét magyarázó nagyméretű rézmetszet. 1785.
Denkmal Unsers Grosen Kaisers Joseph II.über die Toleranz Aller unterhanigst gewiedmet 
J. A. F. Weitz von Menge Nassau Diez an der Lahne Zweÿte Kupfertafel. Rajzolta: I. C. 
[Johann, Christian] Berndt. Képméret: 482×658 mm. 
A nassaui udvari tanácsos, von Menge „Fragmente zur Toleranz Geschichte, in vier erklärten 
Kupfertafeln” című 128 oldalas munkájának ez a második illusztrációs lemeze (a négyből). 
A metszeten nyolc számozott, különböző méretű illusztrációval. Középen, a 24×41 centis 
képmezőben a szőlőtermesztés folyamatai vannak ábrázolva. Alatta a címleírás, majd 7 pont-
ban a rövid képmagyarázatok a kisebb metszetekhez, 13 pontban a főkép tartalmi leírása. A 
kapuban VI. Pius pápa és a király átadja az Új testamentumot egy fiatalembernek.
A türelmi rendelet II. József német-római császár, magyar és cseh király egyik első, legfon-
tosabb intézkedése volt 1781. október 25-én, amellyel – a felvilágosult abszolutizmus szel-
lemében – szabad vallásgyakorlást és hivatalviselést biztosított egyes felekezeteknek.
A nagyon ritka metszet, nagyon jó állapotban, 64×85 centis, paszpartuzott, üvegezett 
fakeretben. 

90.000,-
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246. Gróf Nádasdy Ferenc balatoni yachtja. Than László egyedi tollrajza. 1883 körül.
Kép mérete: 13×20 cm, paszpartuval: 225×315 mm. A rajz alatt felirattal.
„Tegnapelőtt (24-én, Balatonfüreden) délelőtt kedvező szél mel lett megtartották az öt 
tonnán felüli yachtok versenyét. Kettő nevezett: gr. Nádasdy Ferenc „Hableánya” és a 
„Királyné”, vezette Szarvassy, a yacht egyik tulajdonosa. A közönség a partról nézte a ver-
senyt. A Hableány 1 óra 20 perc alatt gyönyörűen érkezett be elsőnek, a vezető tulajdonost 
a közönség zajosan megéljenzé.”− írta a Fővárosi Lapok 1883. aug. 28-án. Nádasdy pár 
évvel később a Lehetetlen nevű hajójával is számos versenyt megnyert. A gróf könyvtár-
szobájában is állt egy nagyméretű festmény Valentiny Jánostól, amely a Hableányt duzza-
dó vitorlákkal ábrázolja a Balaton hullámain.
1884 februárjában alakult meg a Balatoni Vitorlázó Egylet, amely felvirágoztatta a tavi 
vitorlássportot. Első, nagysikerű versenyét 1885 augusztusában tartotta, később nevét 
Stefánia Yacht Egyletre változtatta, majd kikötője és – Hauszmann Alajos egyleti tag terve 
szerint – klubháza is megépült. Richard Young hajóépítő füredi távozását követően Ratsey 
E. Mihály cowesi hajóépítő vette át az üzemet és a korszak tehetős arisztokratái sorra 
gyártatták itt vitorlásaikat.
A művész (1830-1906), a rajzos kedvű, tehetséges műszaki tanácsnok Than Mór öccse volt. 
A magyar vitorlássport történetének egyik különleges emléke, jó állapotban.

80.000,-

247. PETTENKOFEN, AUGUST KARL
Der Sturm auf Ofen den 21 Mai 1849. Buda ostroma. Heliogravür, 1880 körül.
Bécs, 1849. Gesellschaft f. vervielf Kunst. - R. Paulussen. Kép mérete:18×27 cm.  
Lapméret: 260×375 mm. Az eredeti, 44×62 cm lithográfiának kicsinyített fénynyomata.
August von Pettenkofen (1822-89), a kitűnő osztrák művész a szabadságharc alatt, mint 
osztrák katona szolgált Magyarországon. 1849- ben készült a Buda ostromát ábrázoló hí-
res lapja, a magyar szabadságharc eseményeiről készült lapok legjobbja. A tavaszi hadjárat 
legfontosabb eseménye május 4-21. között zajlott. Háttérben a Gellérthegy, az ostromló 
katonákat vélhetően Knézich Károly vezeti. „Egyedül Pettenkofen Buda ostromát, a leom-
lott falakon feltóduló honvédsereget, és az ágyútüzet kiegyenesített kaszával megrohamo-
zó parasztok hősiességét felidéző lapjai előtt fogja el a nézőt valami abból a borzongásból, 
melyet csak művész tud kelteni.” /Pataky Dénes: Az 1848-49-es szabadságharc grafikái./
Szép, erős levonat, jó példány, paszpartuban.

30.000,-

248. Szent Donát. 18. század végi színes, pergamenre festett akvarell.
Mérete 8×13 cm., egy nagyobb foliánsból kivágva. A szent imádkozásra összetett kezek-
kel a felhők között, felette Jézus alakja szivárvánnyal. Lent attribútumok: szalaggal átkö-
tött pálmalevél, egy római kard  és szalagban S. Donatus M. felirat. Hátul francia nyelvű 
szövegtöredékekkel, amelyek kicsit átütnek a rajzos oldalra. 
Nagyon szép, kézzel festett, egyedi munka.

20.000,-
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249. MÉSZÁROS IGNÁTZ, bodo-baari és nagy-lutséi 
Minden esetekre el-készült magyar szekretarius…Ki-botsátotta ⁓ ⁓. 
Pesten, 1793. Trattner Mátyás. VIII + 452 + [2] p. Az első magyar nyelvű levelezési ta-
nácsadó, rézmetszetű könyvdíszekkel. Szerzője a Batthyányiak jogtanácsosa volt. 
Korabeli jó papírkötésben, címlapja másolattal pótolt. 

20.000,-

250. MIKES KELEMEN
Törökországi levelek, mellyekben a II-dik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel Bújdosó 
Magyarok’ történetei más egyébb emlékezetes dolgokkal eggyütt barátságossan 
eléadatnak. Írta ⁓ ⁓, az emlétett Fejedelemnek néhai Kamarássa. Most pedig az eredet-
képpen való Magyar Kézírásokból kiadta Kultsár István, az Ékesszóllásnak Tanítója. 
Szombathelyen, 1794. Siess Antal Jósef. [8] + 490 [helyesen 469] + [1] p. Első kiadás. 
Kultsár (1760-1828) író, szerkesztő, színigazgató ebben az időben, a papi pályát elhagyva, 
esztergomi és szombathelyi tanárként működött. A 304. és a 442. oldaltól téves számozás, 
hiány nincs. Szüry 3189. 
Az eredeti gerinc felhasználásával készített modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, 
címkével, festett lapszélekkel. Címlapjának jobb sarka pótolt. Így is jó példány.

40.000,-

251. MIRABEAU, H. G. RIQUETTI de
Atlas de la Monarchie Prussienne.
Londres, [London], 1788. [Lejay] 4 lev. + 93 szám. rézmetszetű t.
Katonai alakulatok, hadrendek ábrázolása a francia író (1749-91), diplomata, forradalmártól.
Új, keménytáblás papírkötésben, címkével. Szennycímlapja kissé viseltes, első lapjai ge-
rincnél megerősítve. Folio. (40×27 cm.) Jó példány, tokban.

90.000,-

252. MOKRY BENJÁMIN
Közönséges Históriai-Biográphiai Kézi-Lexikon, avagy rövid Élet-leírások Mind 
azoknak a nevezetesebb személlyeknek a kik magokat talentomaik, virtusaik, 
találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmíveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik 
által esméretesekké tették; a legrégibb históriai időktől fogva, a jelenvaló időkig. A régi és 
legújabb nevezetes Kútfejekből készítette és öszve-szerkesztette ⁓ ⁓. I-IV. kötet. 
Pesten, 1819-1820. Trattner János Tamás. XVI + 422 + [5] p.; [2] + 388 + [4] p.; [2] + 387 
+ [3] p.; X + 350 p. 
Három rész egységes, korabeli aranyozott gerincű vászonkötésben. A negyedik újabb, a 
korábbiakra hasonlító, vaknyomásos gerincmintával és zöld vászonkötésben. Jamniczky 
Lajos és Hampel Antal pecsétjeivel, a negyedikben egy korabeli poss. bejegyzéssel. Első 
táblák verzóin beragasztott kis ex libris. Megkímélt állapotú, szép sorozat. 

40.000,-
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253. MOLMENTI, P. ERNESTO 
La vie privée a Venise  depuis l’ origine jusqu'à la chute de la République par. 
Venise, [Velence] 1895. Ferd. Ongania édit. [14] + 154 + 216 + 166 + [1] p.
Magánélet Velencében a keletkezéstől a köztársaság bukásáig, három részben.
Csodálatos, kézzel festett, florális mintákkal gazdagon díszített egészpergamen-kötésben. 
A szirmok közepére ültetett 16 apró rézgombbal és Velence oroszlánjával. A virágminták a 
hátsó táblán is folytatódnak. Nagyon szép állapotban, minimális repedéssel a hátsó kötés-
táblánál. Gyönyörű, egyedi példány.

80.000,-

254. MOLNÁR C. PÁL 
Cyrano de Bergerac.
[Budapest, 1944. Szépmíves Műhely. Kiss János ny.] [2] p. + 30 t. (fametszetek). 
500-ból a 350. géppel számozott példány a művész aláírásával! (Magyar Grafikusok kvi. V.) 
Kiadói, fametszettel illusztrált papírmappában.

20.000,-

255. NAGY LEOPOLD
A’ levegőnek rövid ismértetése.
Vátzott, 1815. Nyomt. Máramarossi Gotlíb Antalnál. [6] + 119 p. Egyetlen kiadás. 
A nagyon ritka természettudományos munka szerzője piarista szerzetes tanár volt.  
Ez az egyetlen nyomtatásban megjelent munkája. 
Modern, bordázott félbőr-kötésben, címkével, jó példány, ritka könyv. 

60.000,-

256. NAGYVÁTHY JÁNOS
Magyar practicus termesztő.
Pesten, 1824. Trattner Mátyás. X + (11)-295 p. 
A VII-VIII. rész a szőlőművelés, szüret, pince, hordó és borkészítés mesterségéről szól.
Az eredeti papírkötés felhasználásával készült kartonkötésben, címkével, festett lapszélekkel.
Előzéken korabeli, kolerával kapcsolatos bejegyzés, elől és hátul is névbejegyzés. 

36.000,-

257. Nádor-codex. A pesti Egyetemi Könyvtár eredetiéből bevezetéssel és szótárral. 
Azon cs. k. egyetem megbizásából kiadta Toldy Ferenc.
Budán, 1857. Pesti Cs. K. Egyetem. [6] + 49 + [2] p. + XCII lev. + 39 p. 
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félvászon-kötésben, jó állapotban. Báthory Nándor 
hagyatéki pecsétjével.

20.000,-

258. Néma Mester az-az: olly’ házi könyvetske, mellyben némelly különös köz-jóknak 
fel-jegyzései egybe-szerkeztetve fel-találtatnak. Írattatott Szegeden S*** E** által. A’ 
Magyar Nemzetnek javára.
Po’sonyban és Pesten, 1802. Füskúti Landerer Mihály’ költségével. és bötűivel. 1 t. (réz-
metszetű címkép) + 126 + [6] p. Első kiadás. 
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A rézmetszetű címkép alatt olvasható szöveg: „Ezen könyvnek hasznos az el olvasása / de 
sokkal hasznosabb a’ meg-próbálása.” 
Tart.: Bujaságnak el-üzéséről; Fő-fájásról; Bornak tulajdonságiról; Tojást meg-útáltatni 
kutyával; Szúnyogok tsípése ellen; Sós ételnek megigazításáról; Pipaszáraknak való fák-
ról; Jó mustárt tsinálni; Hajnak megbarnításáról…Bővített kiadása 1817-ben jelent meg. 
Az ismeretlen szerző „Néma orvos” címen, hasonló tartalommal egy másik művet is köz-
readott. BOEH 1529.  
Korabeli, enyhén kopott egészbőr-kötésben, szép, vaknyomásos táblákkal,  
festett lapszélekkel. 

60.000,-

259. NÉMETH LÁSZLÓ
Készülődés. A tanú előtt. I-II. köt.
Budapest, 1941. Magyar Élet. [Kapisztrán ny., Vác.] 368 p.; 243 p.
Címlapján − „Piroskának, aki egész másra, s reméljük sokkal jobbakra készülődik, mint e 
könyv írója: Németh László” − dedikált példány!
Egységes, kiadói félvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

30.000,-

260. NÉMETHY KÁROLY
A pest-budai árvíz 1838-ban. Szerk. ⁓ ⁓. A századik évfordulóra kiadta Budapest 
székesfőváros közönsége.
Budapest, 1938. Budapest Székesfőv. Háziny. VIII + 387 + [1] p. + 20 t. (9 térk.,  
2 kihajtható, 6 színes, kihajtható)
Újabb, bordázott gerincű félbőr-kötésben, felirattal, az eredeti Jeges Ernő által rajzolt  
színes papírborító bekötve. Szép példány.

40.000,-

261. [Országgyűlési törvénycikkek] Articuli diaetales anni MDCCCXXX.
[Pozsony, 1830.] 16 p.
I. Ferenc 1830. szeptember 8-ára hívta össze a korszak egyik legrövidebb országgyűlését.
Főbb eredményei: Kinyomtatták az 1827-ben kiküldött bizottságok jelentéseit, hogy a me-
gyék is megvitathassák azokat. A rendek - a királyi kérésből kicsit lefaragva - megszavaz-
ták az újonclétszámot. A király kiterjesztette a magyar nyelv jogosítványait. Magyar nyel-
vűvé vált a bíráskodás és a közigazgatás, és csak az lehetett ügyvéd, aki tudott magyarul.
A címlapon ajándékozó bejegyzés: „Pro Spectabili ac Magnifico Comite Francisco Zichy 
de Vásonykeö…, et Comitatus Bihariensis Supremo  Comite, fideli Nostro.” 
Az utolsó oldalon papírfelzetes, a fűzőzsinórt lezáró, hitelesítő, császári pecséttel, I. Li-
pót magyar király autográf aláírásával, valamint Reviczky Ádám főkancellár és Bartal 
György királyi tanácsos, kancellár saját kezű ellenjegyzésével!
Az eredeti, keretdíszes egészbőr-kötés új gerinccel összedolgozva. Védőtokban,  
jó állapotban. Folio.

50.000,-
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262. OSTERWALD FRIDERICH JÁNOS 
A Keresztyének között ez idő szerént uralkodó romlottságnak kutfejeiről valo  
elmélkedés. Melly Frantzia Nyelven irattatott -- által; és mostan magyar nyelvre fordíttat-
ván ki-adattatott. I-II. szakasz. 
Debreczenben, 1745. Margitai János. [14] + 313 p.; [7] + 357 + [1] p. Az első szakasz 
utolsó két levele előrekötve!
Végére kötve:
LAMPE, FRIED[RICH] ADOLF 
Gileádbéli balsamom a dög-halál ellen, Mellyet a felsőbb 1713. Esztendőben,  
a Pestisnek alkalmatosságával, közönséges Haszonra, Német Nyelven ki-adott ⁓ ⁓…
Mostan pedig E szomoru Pestises Időben a Magyar Nemzetnek Vigasztalására s lelki 
Hasznára, Magyar Nyelvre fordított Hunyadi Szabó Ferentz. 
Debreczenben, 1741. Margitai János. [2] + 357. p.
A két mű egybekötve, korabeli, bordázott gerincű félbőr-kötésben, festett lapszélekkel.  
Az első táblánál a gerinc félig berepedve, alul és felül kis hiány. Táblaverzón 1771-es poss 
bejegyzés. 

34.000,-

263. OSVÁTH PÁL
Közbiztonságunk multja és pandur korom emlékei. ( A régi magyar élet  
feltüntetésével.) Irta 1905-ben ⁓ ⁓ Biharvármegye volt csendbiztosa.
Budapest, [1905.] Szerző. [Fritz Ármin.] 155 + [3] p.
Modern félvászon-kötésben, gerincen felirat. Címlapon névbejegyzés. Szövegben számos 
helyen aláhúzással.

20.000,-

264. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben.
Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. 1-21. köt. [teljes] 
I. Bevezető kötet. [4] + VIII + 594 + [1] p. + 1 kihajt. hasonmás 
II. Bécs és Felső-Ausztria. XVI + 688 p. + 1 színes tábla 
III. Magyarország/I. XVI + 526 p. + 1 szín. t. 
IV. Felső-Ausztria és Salzburg. XIV + 604 p. + 2 szín. t. 
V. Stiria. XI + 412 p. + 1 szín. t. 
VI. Karinthia és Krajna. XII + 512 p. + 1 szín. t. 
VII. Magyarország/II. XIV + 656 p. + 1 szín. t. 
VIII. Az Osztrák Tengermellék és Dalmáczia. XVI + 732 p. + 1 szín. t. 
IX. Magyarország/III. XII + 604 p. + 1 szín. t. 
X. Tirol és Vorarlberg. XII + 594 p. + 1 szín. t. 
XI. Csehország/I. XI + 612 p. + 1 szín. t.
XII. Csehország/II. XII + 680 p. + 1 szín. t. 
XIII. Magyarország/IV. XII + 600 p. + 1 szín. t. 
XIV. Morvaország és Szilézia. XVI + 728 p. + 1 szín. t. 
XV. Magyarország/V. XII + 444 p. 
XVI. Galiczia. XVI + 886 p. + 1 szín. t. + 2 szín. t. 
XVII. Bukovina. XI + 528 p. +1 szín. t. 
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XVIII. Magyarország/VI. XII + 480 p. 
XIX. Bosznia és Herczegovina. XII + 512 p. + 1 szín. t. 
XX. Magyarország/VII. XIV + 604 p. 
XXI. Szent István koronája országainak VIII. kötete. Horvát-Szlavonország. XII + 574 + 
14 (utószó) + [16, Rudolf főherceg halála] p. + 1 lev. hasonmás.  
Budapest, 1886-1901. Magyar Kir. Államnyomda. 
A magyar könyvkiadás egyik legnagyobb szabású és legigényesebb, illusztrált vállalko-
zása. A gazdagon díszített borítójú és tartalmú kiadvány 1886 és 1901 között jelent meg 
21 nagy alakú kötetben, mintegy 13.000 oldal terjedelemben. Teljes sorozat. Szövegközti 
és egészoldalas képekkel gazdagon illusztrálva. Tiszta példányok, látszik, hogy az elmúlt 
120 évben nagyon megbecsülték. Dr. Harmatzy Dezső honvédelmi államtitkár (1909) tul. 
pecsétjével. 
Dúsan aranyozott, kiadói, zöld egészvászon-kötésben (Gottermayer), pirosra festett lap-
szélekkel. Régen volt ilyen szép, egységes sorozat.

600.000,-

265. Ókori lexikon. Szerk. Petz Vilmos. 1-2. köt.
Budapest, 1902-1904. Franklin. VIII + 1142 +[1] p. + X mell. (kétoldalas); [4] + 1260 p. + 
VIII mell. (4 kétoldalas, 2 térkép, ebből egy kihajtható) Szövegközti képekkel és ábrákkal 
gazdagon illusztrált. 
Kiadói, gerincén aranyozott félbőr-kötésben, körben pillangós élfestéssel.

30.000,-

266. PADÁNYI BÍRÓ MÁRTON
Angyali Társaságnak Szövetsége, Vagy-is Az áitatos Keresztény Lelkeknek segedel-
mekre, vigasztalásokra és bóldogitásokra figyelmező Szent Háromság egy örök Isten-
ségnek hármas ditsirete…Mindeneket ugyan, de leginkább Az önnön Megyéjében Lévő 
Tulajdonit ösztönözi, szoktattya és édesgeti méltóságos ⁓ ⁓ veszprémi püspök.
Kolosváratt, 1756. Nyomtattatott harmadszor az Akadémiai bötükkel. 1 t. címképmetszet 
+ [14] + 16 + 276 + [19] + 11 rézm. t. Elöl 10 üres levél bekötve. A metszeteket Thomas 
Bohacz készítette. Az egyiken Patrona Hungariae a három, szentté avatott magyar király-
lyal.
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű, pirosas szattyánbőr-kötésben, tábláin ara-
nyozott díszítésekkel, körben aranyozott lapélekkel. Címlapja foltos, javítva, egy levélen 
minimális hiány, néhol vízfoltos lapokkal. Kopottas példány, de másik még nem fordult 
elő árverésen. 

60.000,-

267. [PADÁNYI] BÍRÓ MÁRTON 
Enchiridion Martini Bironi Padáni episcopi Weeszprimiensis, De Fide, Haeresiarchis, 
ac eorum asseclis, In genere de Apostatis, deque Constitutionibus, atque Decretis 
Imperatorum & Regum, contra Dissipatores Catholicae editis. Diotrephi… 
Jaurini, [Győr] 1750. Gregorii Joannis Streibig. 1 rézm. címkép + [12] + 208 + [16] p. 
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Padányi ebben művében a hazai protestantizmus fizikai megsemmisítését vetette fel, érve-
lésébe a Szent Szűz kultuszának a helyességét is bevonja. A pápának is megküldött művet 
XIV. Benedek nagy örömmel fogadta, de hazánkban is komoly visszhangja támadt. A 
protestánsok felháborodásukban Poroszországhoz, II. Frigyeshez fordultak jogorvoslatért, 
akinek közbenjárására a pápa végül is Mária Teréziát kérte a könyv betiltására, ezt a ki-
rálynő meg is tette. 
A korabeli, kopott, vaknyomásos gerinc felhasználásával készített, javított, szattyánbőr-
kötésben, címkével, festett lapszélekkel. Jó példány, szép a metszet. 

24.000,-

268. PALMA [KÁROLY FERENC], CAROLO FRANCISCO
Notitia rerum Hungaricarum. Conscripta ⁓ ⁓. Editio Altera. Pars I-III. 
Tyrnaviae, [Nagyszombat] 1775. ny. n. XVI + [10] + 348 + [12] p.; [8] + 540 + [9] p. + 2 
kihajt. mell.; [8] + 542 + [10] p. + 3 kihajt. genealógiai tábla. 
Szoblahói Palma Károly Ferenc (1735-87) történetíró, nagyprépost, kalocsai kanonok és 
címzetes püspök volt. E műve Pannonia római provinciáitól kezdve, a hunok, avarok és 
a vándorló magyarok történelmét ismerteti, leírja az Árpád-házi királyok és a vegyesházi 
királyok, majd a Habsburg-ház magyarországi uralmának történetét a saját koráig, azaz 
Mária Terézia uralkodásáig. 
A három kötet egységes, korabeli, bordázott és aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, 
címkékkel, pirosra festett lapszélekkel. Címlapokon korabeli poss. bejegyzés és pecsét.  
A könyvtestek szép állapotban, a gerincek erősen szúrágta, kis hiányokkal.

30.000,-

269. PALUGYAY IMRE
A kapcsolt-részek (Slavonia-Croatia) történelmi- s jog-viszonyai Magyar-országhoz.
Posony, 1863. Sieber H örökösei ny. VIII + [2] + 356 p.
„Álomszép”, korabeli, dúsan aranyozott gerincű vászonkötésben, vaknyomásos táblákkal 
és erezett lapszélekkel. Két lap sarka pótolt, egy ragasztott. Bajsai Voinits András könyv-
tárából.

24.000,-

270. PÁZMÁNY PÉTER 
A' romai anya-szent-egy-ház szokásából minden vasárnapokra és egy-nehány 
innepekre rendeltt evangeliomokrúl predikátziók...
Nagy-Szombatban, 1768. Jesus Társ. Akad. Coll. XXVIII + 1276 p. Harmadik kiadás. 
Korabeli bőrkötést felhasználó, javított kötésben, a régi gerinc rádolgozva, festett  
lapszélekkel. Címlapján egy betű hiány. Megkímélt példány, tokban.

80.000,- 
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271. [PETŐFI SÁNDOR]
Petőfi almanach.
Budapest, 1909. [Petőfi-ház Hölgybizottsága] 1 t. (címkép) + 477 + [2] p.  
500 példányból ez a 105. sz. kézzel számozva.  
Díszes, aranyozott, gazdagon díszített, enyhén kopottas egészbőr-kötésben, körül poncolt 
aranymetszéssel, Dávidházi Kálmán, debreceni könyvkötőmester műhelyéből. A gerincén 
restaurált példány. 143 mm.

80.000,-

272. PETŐFI SÁNDOR
A hóhér kötele. Regény. Uj lenyomat.
Pest, 1863. Hartleben Konrád Adolf. [Sommer Lipót, Bécs.] 198 p. II. kiadás.
Korabeli, kopott félbőr-kötésben, gerincén aranyozott felirat.

14.000,-

273. PETŐFI SÁNDOR [ford.] 
Robin Hood. Angol regény. Irta James György. Forditotta Petőfi. I-II. rész  
[egybekötve]. 
Pesten, 1844. Hartleben. [Budán, Magyar Kir Egyetem betüivel.] 240 + 285 p.  
Első kiadás. 
/Külföldi Regénytár. XXII-XXIII. szerk. Nagy Ignác./ George Payne Rainsford James 
híres regényének első magyar fordítása. Borda: 1460.
Modern bordázott félbőr-kötésben, címkével. Jó példány. Kossa Dezső siklósi ügyvéd 
pecsétjével. 

60.000,-

274. PETŐFI SÁNDOR
Versek, 1842 – 1844. 
Budán, 1844. Magyar kir. egyetem betűivel. 192 p. Első kiadás.
Címlapja jó másolat. Kötetünk érdekességét az adja, hogy az alábbi levelek korabeli  
kézírásos lapokkal vannak pótolva: 77-79-81-83-113-137-139-141-143 és a 169.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, címkével. Néhány lapja foltos.

60.000,-

275. PETRONIUS, ARBITER
T. Petroni Arbitri Satyricon, super profligatis Neronianae tempestatis moribus: 
commentariis, sive excvrsibvs medico-philosophicis: itemque notis vniversalibvs & 
perpetvis recens adornatum… [Tome 1-2.]
Francofurti ad Moenum, [Frankfurt], 1629. Typis exscribebat Wolfgang Hofmannus, 
sumptibus Lucae Jennisi − apud Lucam Jennisium [tome II] [32] + 99 + [8] + 422 + [4] + 
439 + [57] p.; [32] + 350 + [47] p.
Végére kötve: 
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In T. Petronii Arbitri Satyricum notae, castigationes, emendationes, et variae 
lectiones clarissimorum, ... vnius saeculi virorum nunc primùm in lucem productae, 
nempe Joan. Alexandri Brassicani ... Accesserunt Pithoei, ... Notae in fragmenta, & 
catalecta Petroniana: cum indicibus auctorum… [3. kötet]
Petronius híres művének első, teljes kiadása részletes magyarázatokkal.
Korabeli, bordázott gerincű egészpergamen kötésben, szíjakkal. A gerinc javítva, pótolva. 
A táblákon nagyon szép, ovális, vaknyomásos superexlibrissel.

180.000,-

276. PÉTZELI JÓZSEF 
Hervey’ sírhalmai és elmélkedései. Fordíttattak ⁓ ⁓ által. 
Pozsonban, 1790. Wéber Simon Péter. XII + 391 p. Első kiadás. 
Pétzeli (1750-92) komáromi lelkész a felvilágosodás korának egyik központi alakja.  
Minden erejét a nemzeti nyelv és irodalom művelésének szentelte. E munka az angol  
költő, filozófus munkáit népszerűsítette. 
Az eredeti kötést felhasználó javított, újabb félbőr-kötésben, körül festett lapszélekkel. 
Címlapján és a bevezetés végén fametszetű könyvdíszekkel.

24.000,-

277. [PINTÉR JÓZSEF] 
Conspectus equestrium ordinum per Europam omnem florentium.
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1742. Typ. Academicis Societ. Jesu. [16] + 158 p. + 10 rézm. t. 
Az európai lovagrendeket ismertető heraldikai munka, a metszetek Joseph Jager munkái.
Korabeli papírkötésben, picit szakadozott gerinccel. 

30.000,-

278. PODHRADCZKY JÓZSEF
Pázmány Péter’ esztergami érseknek, Magyar Ország Primásának és a’ romai kö-
zönséges Anya-Szent-Egyház Cardinálisának Élete. Saját munkáibúl és ok-leveleibűl 
leirta ’s ki-adta ⁓ ⁓.
Budán, 1836. Nyomatott Gyurián János és Bagó Márton betűivel. 1t. (Pázmány rézmet-
szetű mellképe) + VIII + (9)-104 p. + 1t. (Pázmány P. címere). 
Későbbi kartonkötésben, szakadozott vászongerinccel.

24.000,-

279. [POPOVITS RADOVÁN]
Szerencsés korcsmáros. Vendéglősök kézikönyve, mely szeszes italok készítésére 
ugymint szilvorium, törköly, rum, likör stb. tanít és hogy kezeltetnek a borok.  
Szerkesztette ⁓ ⁓. 
Újvidék, 1909. „Natosevity” tanítók részvényt. kny. 124 + [2] p. Első kiadás.
Fűzve, kiadói foltos papírborítóban, Simon Kálmán névbeírásával.

12.000,-
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280. POZZO, ANDREA
Perspectivae pictorum atque architectorum, qua porro expeditissima Methodus 
omnia, quae ad Architecturam pertinent, optica ratione delineandi exhibetur…Fr. 
Andrea Puteo. Pars I-II. /Der Mahler und Baumeister Perspectiv, 1-2. theil…/ [teljes]
Augsburg, 1709. Johann Friedrich Probst − Jeremias Wolff. 1 t. rézm. címkép + 1 t. rézm. 
szerző + 1 t. rézm. ajánlás + [116] p. + 100 rézm. t.; 2 rézm. t. + [105] p. + 118 rézm. t. + 
2 sztl. rézm. t. 
Ritka építészetelméleti mű, latin és német nyelven. Andrea Pozzo (1642-1709) itáliai épí-
tész, festő, sokoldalú művész „A perspektíva, mint festő és építész” című könyvéből meg-
tudhatjuk, hogyan lehet mindent, ami az architektúrához és az építészethez tartozik a leg-
gyorsabb és legegyszerűbb módon perspektivikusan ábrázolni. Pozzo értekezését számos 
nyelvre lefordították, és a 18. században ez lett az építő- és díszítőművészet első számú 
kézikönyve. Magyar vonatkozás, hogy Pozzo 1705-ben a trencséni Xavéri Szent Ferenc 
templom dekorációs festésében is részt vett, amelyet a római Sant’ Ignazio templom meny-
nyezetfreskóinak látszatarchitektúra rendszerét másoló festéssel láttak el. A rajzok Gabriel 
Bodenehr kezét dicsérik, aki Pest-Buda ostromát vagy Komárom erődjét is készítette.
Egybekötve, archaizáló félpergamen-kötésben, pirosra festett lapszélekkel. Tökéletes,  
hiánytalan állapotban, előzéken poss. bejegyzés. Folio.

600.000,-

281. PRAY [GYÖRGY], GEORGI[US]
Annales regum Hungariae ab anno christi CMXCVII ad annum MDLXIV. Deducti 
ac maximam partem ex scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulis publicis, et id  
genus litterariis instrumentis congesti opera, et studio ⁓ ⁓. Pars I.
Vindobonae, [Bécs], 1764-1770. Sumptibus Augustini Bernardi, Bibl. Univ. [2] + 1 rézm. 
címlap + [2] + 1 t. (a Magyar Koronát ábrázoló rézmetszet) + 391 + [6] p. 
A jezsuita történetírói iskola legnagyobb alakja, Pray György (1723-1801) először a ma-
gyar őstörténetet írta meg (Annales veteres Hunnorum, Avarorum et Hungarorum, Bécs 
1761.), majd az őstörténet folytatásaként alkotta meg élete fő művét (Annales regum 
Hungariae I-V., Bécs 1763-1770.). Ebben az államalapítástól I. Ferdinánd haláláig (1564.) 
foglalta össze több mint fél évezred, vagyis jórészt a középkor, éspedig elsősorban a kirá-
lyok történetét. Pray a kútfők egyeztetését, a velük kapcsolatos forráskritikai, oklevéltani, 
kronológiai, genealógiai kérdések tisztázását józan és szabatos módszerességgel igyeke-
zett elvégezni. A folytatást, 1780-ig, egy másik műben, jóval utóbb írta meg, amelynek 3 
kötete halála évében látott napvilágot (Historia regum Hungariae, 1801.).  
(Studio, 13/125.)  
Példányunk 1 rézmetszetet tartalmaz, az OSZK adattára szerint a koronázási palástról is 
készült plusz 1 t., ám Petrik is csak egy tábláról tud. 
Korabeli, bordázott gerincű, díszesen aranyozott egészbőr-kötésben, piros-zöld címkékkel, 
körben festett lapszélekkel. Szépen megőrzött példány. Mauritz Ányos poss. beírásával. 
Folio.

40.000,-
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282. PRAY [GYÖRGY] GEORGIUS
Gabrielis Bethlenii principatus Transsilvaniae coaevis documentis illustratus. 
Collegit, et in seriem chronologicam dicessit ~ ⁓. Edidit... Jac. Ferdin. Miller. Tom(i) 
I-II [egybekötve].
Pestini, 1816. Typis Joannis Thomae Trattner. XIII + [3] + 311 + XII + [1] + [2] + IV + [1] 
+ 4-229 + XIII p. 
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Első táblán kis hiány, verzón lesza-
kított ex libris.

24.000,-

283. PULSZKY FERENC
Magyarország archaeologiája. 1-2. köt.
Budapest, 1897. Pallas. [6] + 342 p. + XCIX t. (részben kihajt.) + 1 kihajt. térk.; [6] + 376 
p. + C-CXCIVt. (részben kihajt.) 
Díszesen aranyozott gerincű, kiadói, félbőr-kötésben, körben festett lapszélekkel. A máso-
dik kötet gerincének felső peremén apró hiánnyal.

50.000,- 

284. PYRKER JÁNOS LÁSZLÓ 
Pyrker’ Tunisiása. Az eredeti német textus általjában megtisztított és újra átdolgozott 
legközelebbi 1839-ki kiadása szerént. Udvardy János ... által. 
Budán, 1839. Magy. Kir. Egyetem. 1 t. (acélmetszetű díszcímlap) + [2] + 288 + [1] p. Első 
magyar nyelvű kiadás. 
Korabeli aranyozott, fekete egészbőr-kötésben, körben aranymetszéssel. Szép példány.

24.000,-

285. Quadripartitum opus juris consvetudinari regni Hungariae.
Zagrabiae, 1798. Typ. Novoszelianae. [10] + XVI + [12] + 488 + [30] + 2 t. (kihajtható 
genealogiai tábla). Rézmetszetes kezdő és záródíszekkel. 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, gerincén címkével. Szép példány.

30.000,-

284.
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Radnóti

286. RADNÓTI MIKLÓS
Ikrek hava. [Aláírt példány!]
[Budapest,] 1940. Almanach kiadó. [Urbányi István kny.] 43 + [1] p.
Az előzéken aláírt példány, Radnóti Miklós 1940. május.
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borítók bekötve.

600.000,-

287. RADNÓTI MIKLÓS
Járkálj csak, halálraitélt! Versek.
Budapest, 1936. Nyugat. [Dr. Antos és tsa ny.] 48 p. Első kiadás.
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borítók bekötve.

40.000,-

288. [RADNÓTI MIKLÓS]
Jóság. Antológia. [Dedikált példány!]
Lakatos Péter Pál, Sükösd Ferenc, Vajda János, Forgács Antal, Radnóti Glatter Miklós, 
Dán György, Wagner György, Kalmár Magda, Fekete Alfréd versei.
Budapest, 1929. Jóság. [Hoffmann és Tsa. ny.] 125 p.
A 61. oldalon Kovácséknak szeretettel Radnóti Miklós, dedikált példány!
A címlapon Forgács Antal aláírása, a 19. oldalon Vajda János dedikációja Murányi  
Kovács Endrének! A 73. oldalon Dán György dedikációja Kovács Bandi barátomnak…
A többszörös dedikáció az író, költő, irodalomtudós Murányi-Kovács Endrének (1908-68) 
szólt, akinek „Börtön” c. kötetéről Radnóti írt kritikát 1937-ben. Érdekes, és Radnótira 
jellemző, hogy ajánlás közben a szeretettel szót példányunknál is torlódó betűkkel írta. 
Ebben a kötetben jelentek meg először nyomtatásban a költő korai versei: Vészes sirálysi-
kollyal ha fölsikoltok. – A mosolynak barnafényü kenyerét harapdáltad. – Az áhitat zsol-
táraiból. – Csak körmeink sápadt félholdja ragyog. – Régen lehozott fénylő. – Földszagu 
rét vagy. – Ó fény, ragyogás, napszemü reggel! – Fejem kedvesem szemetükrében. – És 
szólt és beszélt vala Kain Ábellel. – Testvérem, látod mennyi a koldus. – Szerelmes volt 
a kishugom nagyon. – Meditáció. „…finom, álmodozó lélek. Apróságokat épp úgy meg-
énekel, mint a legnagyobb problémákat. Forma-, ritmusérzéke kiváló…” − írta róla Baróti 
Dezső a Magyar Hirlapban. /1929. jún. 9./ A dedikációt Bíró-Balogh Tamás is említi 
„Könyvvel üzenek néked” című munkájában. 
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti, Hollán Herry 
által tervezett borítók bekötve. A savas, töredező papír a gerincnél és a lapszéleken több 
helyütt javítva. A végén ÁKV 30/259 beragasztott árverési cédulka. 

1.200.000,-
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289. RADNÓTI MIKLÓS
Kaffka Margit művészi fejlődése.
Szeged, 1934. Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. [Prometheus ny.] 104 p.
II. kiadás. A fedőlap Buday György munkája.
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borítók  
bekötve. Felül picit vízfoltos borítókkal. 

30.000,-

290. RADNÓTI MIKLÓS
Pogány köszöntő. Versek.
Budapest, 1930. Kortárs. [Budapesti Ny. Rt.] 48 p. A költő első önálló kötete.
„Ez a könyv a Kortárs irodalmi és művészeti szemle megbízásából a Budapesti Irodalmi és 
Nyomdai R.t. betűivel ötszáz számozott példányban nyomatott.” Ez a könyv a 456. géppel 
számozott példány!
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borítók  
bekötve. A borítók és a tartalomjegyzék pótolva, javítva. Nemes György pecsétjével. 

40.000,-

291. RADNÓTI MIKLÓS
Válogatott versek. (1930–1940)
[Budapest], 1940. Almanach kiadó. [Urbányi István ny.] 62 + [2] p.
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borítók  
bekötve.

40.000,-

292. RAMÓCZY VALERIÁN 
Álladalomtan. I–III. füzet. [egybekötve, teljes] I. füzet: A statistikának elméletét, 
Europa, meg az Austriai birodalom általános rajzát terjesztendi elő. II. füzet: Tartalmazza 
Magyarhont, és Erdélyt. III. füz. Tartalmazza Europa többi álladalmait. 
Pozsony, 1847. Bucsánszky. VI + [2] + 189 + [6] p.; 108 + [4] p.; 262 + [10] p. 
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félvászon-kötésben, szép példány. 

10.000,-

293. [RÉVAY PÉTER] PETRI DE REWA 
De Sacrae Coronae Regni Hungariae. Ortu Virtute, Victoria, Fortuna. Brevis 
commentarius. Ad nostra usque tempora continuatus…
Tyrnaviae [Nagyszombat], 1732. Typ. Academicis per Leopoldum Berger. 1 t. rézmetszet 
+ [6] + 109 + [77] p. Utolsó előtti levele pótolt. A Szentkoronáról írt népszerű munka 3. 
kiadása. Az angyalos-koronás metszet Martin Prokes munkája. 
Modern, álbordás félbőr-kötésben, címkével, megkímélt állapotban.

120.000,-
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294. RIVERIJ, LAZARE
Opera medica universa: quibus continentur I. Institutionum medicarum, libri quinque. 
II. Praxeos medicæ, libri septemdecim. III. Observationum medicarum & curationum 
insignium, centuriæ quatuor. Quibus accedunt observationes variæ ab aliis communicatæ: 
itémque observationes infrequentium morborum…
Lugduni, [Leiden], 1679. Sumptibus Joannis Antonii Huguetan. 1 rézm. címlap + 604 + 
[33] p. A szerzőt ábrázoló címképmetszet hiányzik. Címlapjának alsó harmada hiányzik, 
a lap megerősítve. Elől 6 levél hiány, ajánlások, index. Első pár levele szintén javítva, he-
lyenként csúnyán vízfoltos levelekkel. 
Riviére (1589-1655) korának legnagyobb francia orvosa volt, XIII. Lajos királyt is ő  
kezelte. Jelen művében a különféle betegségek, állapotok, kezelések és orvosi események 
leírását, enciklopédiáját adja közre, első kiadása 1672-ben jelent meg.
A korabeli egészbőr-kötést felhasználó, újabb, bordázott bőrkötésben, pótolt gerinccel, 
körben festett lapszélekkel. Egyébként stabil, jó kötet. Folio.

60.000,-

RMK, RMNy, Apponyi

295. GELEJI KATONA ISTVÁN
Titkok titka, Az az: Az öröktől fogva magatól ő-szinte valo, és megoszladozhatatlan 
egységű Jehovai természetben lévő, és élő, állatval, hatalomval, és méltoságval  
egyenlő Elohim személyeknek, háromi töbségek felöl valo mennyei titkos tudomány. 
Melly az ov, és uj Testamentumoki kétségtelenigazságu, Isten-ihlette szent irásokbol,  
az üdvösségre elégségesen ki-nyilatkoztatik, el-ronthatatlanul megerössittetik és a Régiek 
helyébe minapéban támadott új Tévelygöknek, s nevezet szerént Enyedi Györgynek, testi 
okoskodásitol, agyas csavargásitol, és színes magyarázatitol, s fortélyos ellen-vetésitöl 
vastagon megoltalmaztatik, Es, imé, azon egy igaz Jehovah Istennek, az Atyanak, Fiunak, 
és Szent-Léleknek, ditsöségére, a Magyar Keresztyénségnek az igaz Isteni-isméretben 
valo gyarapodásara, s az ellen káromkodoknak pedig szájok-bé-dugattatására minden  
olvasni akarokval Istenies kegyességből és atyafisagos szeretetből közöltetik.
Gyula-Fejir-Varatt, 1645. (typ. principis). [40] + 1073 + [91] p. 
A szerző erdélyi református püspök volt. 1641. június 10-re zsinatot hivatott össze  
Kolozsvárra, ahol „az isteni állatnak egységéről és annak személyeinek háromságáról” 
címen kiadott téziseiről hosszú vitákat folytattak. Itt elhangzott érvelését bővítette és adta 
ki Rákóczi György fejedelem biztatására. Mivel túl nagy terjedelmű lett volna, egy részét 
„Váltság titka” címmel jelentette meg három részben 1645 és 1649 között. 
RMNy 3.: 2103.; RMK I.: 772.
20. századi bordázott félbőr-kötésben, gerincén piros és zöld címkékkel, körben festett 
lapszélekkel. Címlapja jó másolattal pótolt, második levele javítva, több helyen vízfoltos 
lapokkal. A szövegben számos helyen aláhúzással, lapszéli megjegyzésekkel. Négy levél 
(1057-64) kéziratos másolattal pótolva. Stabil, jó példány, ritka munka. 

360.000,-
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296. [GÖNCZI GYÖRGY]
Keresztyeni isteni ditsiretek, mellyek az Magyar Nemzetben reformáltatott 
Ecclesiákban szoktanak mondattatni. Ezek mellé adattattak szép rendel. Elöször, Az 
Szent Davidnak Franciai Notáknak és Verseknek módgyokra rendeltetet Soltari. Másod-
szor, Az egesz esztendöre tartozando Hymnusok. Harmadszor, Az Halott temetéskorra 
való enekek.
Lőtsen, [Lőcse], 1654. Brever Lőrintz által. [5] + 94 + [2] + 339 + [11] p.; 
Címlapja másolt, az elöljáró beszéd első levele hiányzik. Elől pár levél pótolva, a könyv-
testben is számos helyen lapszéli javítás és sarokpótlás. 
Hozzákötve:
Szent David Kiralynak és prophetanak Száz Eötven soltári; Az Franciai nótáknak és 
verseknek módgyokra Magyar versekre fordittattak és rendeltettek, Szenci Molnar 
Albert által.
Lőcsen, 1652. Brever Lőrintz által. [4] + 193 + [5] p. Címlapja és a következő 11 levél, 
valamint az utolsó 5 levél is pótolva, javítva.
A reformáció korának lírája túlnyomó részben vallásos költészet. Borúshangulatú protes-
táns líra, a vallásosság és hazafiság eszméinek vallástani és erkölcstani oktatásokkal való 
összeolvasztása. A hitújító prédikátorok áhítatos versekbe öntötték hitfeleik panaszait s 
kifejezést adtak Isten irgalmába vetett rendületlen bizalmuknak. Hirdették, hogy az Úr 
igazságosan ostorozza a nemzetet, de egyúttal bizakodva tanították, hogy nem szabad el-
csüggedni. A megtérő bűnösök irgalmat nyernek, a katolikusok hatalma megtörik, a törö-
kök ereje elernyed. Meghátrál minden ellenséges törekvés az isteni akarat korlátlanságával 
szemben. Ennek egyik fennmaradt ritka kiadványa árverési tételünk. Első kiadása 1652-
ben jelent meg. Gönczi György a vittenbergai egyetemen tanult, 1571-ben váradi prédiká-
tor, majd debreceni pap, 1577-ben a tiszántúli református egyházkerület szuperintendense, 
1595-ben halt meg Debrecenben. 
RMK I. 1002 - RMK I. 1198 - RMNy. 2532.
Korabeli, pótolt, javított, bordázott egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel, gerincén a 
címke maradványaival. Felül nagyon szűkre vágva, ez helyenként a szöveget és a számo-
zást is érinti.
Stabil, jól forgatható példány. 

200.000,-

297. KOMENSKY, JAN AMOS [COMENIUS ÁMOS JÁNOS]
J. A. Comenii Janua linguae latinae vestibulum, Primum, In usum Ill Paedagogii 
albensis Hungaricaé redditum: Deinde, Orthodoxarum in Hungaria Scholarum Usui 
accomodatum.
Debreczini, 1746. Ny. n. 40 p. 
Comenius első kiadása Gyulafehérvárott jelent meg 1642-ben, az előszót Piscator írta.
Lapszélei pótoltak, javítottak. Címlapjának közepe is pótolt, így verzóján szöveghiány 
van.
Modern félbőr-kötésben. Ritka munka.

60.000,-
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298. [LECLERC, JEAN] 
Histoire d Emeric comte de Tekeli, ou memoires pour servir a sa Vie. Oú l on voit ce 
qui s est passé de plus considerable en Hongrie, depuis sa naissance jusqu á present. 
Par ****
Cologne, [Köln], 1693. Chez Jacques de la Verité. [2] + 332 p. Első kiadás.
Thököly Imre legrészletesebb korabeli életrajzának egyik korai kiadása, Magyarország 
egykorú európai megítélésének fontos dokumentuma. 
RMK III. 7011. Apponyi 1443. 
Az eredeti hátsó tábla felhasználásával készült, modern, bordázott bőrkötésben, címkével, 
körül festett lapszélekkel. Lapjai enyhén ázottak. Sajnos Telekit, és egy magyar párt ábrá-
zoló rézmetszet nincs bekötve.

24.000,-

299. [LISZNYAI KOVÁCS PÁL] LISZNYAI, K. PAULUS
Origo Gentium & Regnorum, Post-Diluvianorum, A Japheto, Semo & Chamo, 
Eorumque Posteris, In Asia, In Africa, Et In Europa, Originem suam trahentium; Ex 
Phaleg Bocharti Ex aliis Authoribus; Operâ & Studiô ⁓ ⁓ Transylvano Siculi elaborata. 
Debrecini in Hungaria, 1693. Apud Paulum Cassoviensem. [4] + 156 + [8] p. 
A szerző e művében az özönvíz előtti királyságok (Japheto, Semo & Chamo) eredetével, 
leszármazottjaik esetleges nyomával foglalkozik, Európában, Ázsiában és Afrikában. 
Alapvetően bibliai forrásokon alapuló, de mégis földrajzi vonásokkal is bíró munka.  
Hozzákötve: 
[LISZNYAI KOVÁCS PÁL] LISZNYAI, K. PAULUS
Chronologia Sacra, In Septem Intervalla, Periodos, seu…Chronologicis Deo juvente 
liberabit Author hujus Chronologiæ Sacræ. ⁓ ⁓ Rector Scholæ Debreciensis. Debrecini, 
1693. Paulum Cassoviensem. [2 + 48 p. 
A Chronologia Sacra műfaját a XIII. Gergely pápa 1582. évi naptárreformja keltette, 
melyet a görög-keleti egyház sohasem, a protestantizmus pedig csak lassan, sok helyen 
csak a XVIII. században fogadott el. A protestánsok bibliai érvekkel támadták a naptárre-
formot, a különösen heves viták után a világteremtés és Krisztus születési éve, valamint a 
világbirodalmak korszakai után nyomozó Chronologia sacra tudománya nőtt ki. A szerző 
(1630–1695) főiskolai tanár, krónikaíró. 1663-tól Sárospatakon, 1671-ben a groningeni és 
leideni egyetemen tanult. 1679-től a debreceni kollégium tanáraként földrajzot, történel-
met, később teológiát és logikát adott elő. Latin verseket és történeti műveket is írt. Főleg 
a hunok és magyarok középkori históriájával foglalkozott. (Krisztina, 49/136.)
RMK II.: 1729 és 1730. 
A valamivel későbbi félbőr-kötés szépen javítva, pótolva. Az első mű címlapja az eredeti 
pótlásával, néhány lapja vízfoltos. Nagyon ritka.

120.000,-

300. Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum & 
primorum militantis Ungariae ducum... [Kiadta Nádasdy Ferenc.]
Norimbergae, 1664. Apud Mich. & Joh. Fried. Endter. 1 t. (rézmetszetű díszcímlap) + [6] 
+ 407 + [7] p. Lapszámozáson belül 59 egészoldalas, rézmetszetű táblával, ebből kettő 
másolat (Buda, Árpád). Kétszínnyomású címlapja és hátul az errata is másolattal pótolt. 
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A Nádasdy Ferenc országbíró saját költségén és ajánlásával megjelent királykép-sorozat 
az egyik legnevezetesebb magyar illusztrált munka. A hun és magyar vezérektől egészen 
I. Lipót trónra lépéséig követi királyaink történetét rézmetszetű képekkel illusztrálva. 
Alakjai számos későbbi ábrázolás ihletőivé váltak. A kötetben található királyverseket a 
jezsuita Lanzmár Ferenc, Nádasdy udvari lelkésze írta. A mű alapötlete Ferenczffy Lőrinc-
től származik, aki a század elején Berger Illést bízta meg egy nagyszabású történeti munka 
megírásával (ennek kézirata és az ehhez készült metszetek lemezei is fennmaradtak).  
A terv − feltehetően pénzhiány miatt − nem valósult meg, a rézlemezek pedig a pozsonyi 
jezsuitákhoz kerültek. Tőlük szerezte meg Nádasdy, majd az azóta eltelt időszak uralkodó-
inak képeivel kiegészítve a magyar rendeknek ajánlva jelentette meg a nagyszabású mun-
kát. (Központi, 148/126.)
Végére kötve: 
[MANNAGETTA, J. WILHELM]
Corona Duodecim Caesarum Ex Augustissima Domo Austriaca: Quam Ferdinandus 
Tertius…Rom: Imperii Unanimi Consensu Imposuit, [Celebrata Elogiis Latinis, Graecis, 
Hebraicis, solutis, ligatis, Et Adaugendam publicam orbis laetitiam, Eidem Augusto Regi 
Ferdinando Quarto, D.D. A Quatuor Facultatibus Universitatis Austriacae Viennae M.DC.
LIV.
Viennae, 1654. Matthaeum Cosmerovium. 58 sztl. lev. + 11 rézm. t. 
Az osztrák császárokról szóló munka, Philipp Kilian portréival. 74 számozatlan levéllel  
és 14 metszettel lenne teljes.
RMK III 2254.; Apponyi: 863. 
A négy bordára fűzött új bőrgerinc a korabeli táblákkal összedolgozva. Címlapokon  
korabeli poss. bejegyzések. A hiányoktól eltekintve megkímélt, ritka példány. 
Az osztrák munka szintén nagyon ritka, nincs itthon teljes példánya.

400.000,-  

301. [MOESCH LUKÁCS] LUCAS, S. EDMUNDO
Arithmeticus practicus utilitati publicae oblatus per ⁓ ⁓. 
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1697. Typis Academicis per Joannem Andream Hörmann.  
[16] + 346 + [2] p. 
A szerző német származású, piarista szerzetes volt (1651-1701). Tanított Privigyén, több 
matematikai, csillagászati és földrajzi munkája maradt kéziratban. Kalandos élete során 
volt Jan Sobieski lengyel király gyermekei mellett tanító, Pálffy altábornagy hadmér-
nökeként pedig részt vett Buda felszabadításában. „Mösch Lukács matematikakönyve a 
Magyarországon megjelent aritmetikákhoz képest a legteljesebb; összefoglal gyakorlatilag 
minden aritmetikával kapcsolatos témát. Mivel más tárgyú jelentősebb matematikakönyv 
nem jelent meg ez előtt Magyarországon, azt is állíthatjuk, hogy a hazai matematika  
könyvészetében ez az első átfogó mű.” /Kaleidoscope, II. évf. 2. sz./ 
RMK II/1899.
Korabeli, kopottas, egész pergamen-kötésben. Címlapon beszedett rézmetszetes dísszel, 
korabeli poss. bejegyzésekkel. Elől előzék hiány, hátul halvány bejegyzés. Jó példány.

120.000,-
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302. PANCRATIUS, [MIHÁLY] MICHAELIS
Tractatus Politico-Historico-Iuridicus In paragraphum…Juris Publici, regni  
Hungariae…
Cassoviae, 1668. Typis Davidis Türsch. 29 számozatlan lev. (elől 4, hátul 21 üres lev.  
bekötve). 
A szerző e munkájában Szt. Istvánt teszi meg a vármegyerendszer bevezetőjének, mondván, 
hogy a király Magyarországnak ezen kisebb tartományokra való felosztását Nagy Konstan-
tint nyomán tartotta tanácsosnak. „A nagyon szerencsés Justinianus féle kormányzási formát 
az isteni és az emberi jogban felettébb járatos első királyunk, mivel nemcsak határozottan 
tudta, hanem még látta is, hogy azt a szomszéd nyugati birodalomban a királyok - különösen 
a franciák a fejedelmek és a hadvezérek tekintélyének és félelmetes hatalmának felszámolá-
sa érdekében átvették, és a hercegségeket alkotó tartományokat kisebb egységekre osztották 
fel, és ezeket ispánokkal kormányoztatták, nehogy a hadvezér, aki számos tartomány elöljá-
rója volt, valamilyen oknál foga fellázadjon, és a katonaságra támaszkodva a fennálló rendet 
veszélybe sodorja.” /Bél M: Esztergom vármegye leírása 142. o/
Pancratius Mihály jogi doktor, erdélyi ág. ev. püspök, született 1632-ben Szász-
Sebesen, hol atyja lelkész volt. 1650-ben a nagyszombati egyetemre ment, onnét Bécsbe, 
majd Nürnbergbe és Wittenbergbe, hol teologiát és jogot tanult. Hazautazván 1666 őszén, 
mint vendég Eperjesen tartózkodott, hol felkérték, legyen ő az eperjesi kollégium rektora, 
igazgatta az iskolát és felügyelt az építésre, a felsőbb osztályokban pedig előadta a törté-
nelmet és ékesszólást. Egy ideig Szepesmegyében időzött, de csakhamar Nagy-Szebenbe 
hívták meg rektornak, hol 1669-ben iktattatott be hivatalába. 1686 nov. 4. az erdélyi szász 
ág. ev. egyház megválasztotta püspökévé. Meghalt 1690 júl. 11. 
„A” variáns, az OSZK-ban csak a későbbi, bővebb, 1787-es pozsonyi kiadás van meg.
RMNy 3430; RMK II. 1134.
Korabeli félpergamen-kötésben, jó állapotban. Nagyon ritka mű.

240.000,-

303. POOT, ABRAHAM van
Naauwkeurig Verhaal van de vervolginge aangerecht tegens de euangelise leeraaren 
in Hungarien: nevens een bewijs van der selver onschuld aan de Rebellie. Uit last 
van de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neederlanden, vertoont aan den roomsen 
keiser Leopoldus de I. door der selver resident de Hr. Hamel Bruininx. In den Jaare 1675, 
tot Weenen. Door Abraham van Poot. 
t’Amsteldam, [Amsterdam] 1684. By Timotheus ten Hoorn. 1 t. (rézmetszetű díszcímlap) 
+ [24] + 450 + [2] p. + 12 t. (rézmetszet). Első kiadás. 
Pontos beszámoló a magyarországi protestáns tanítók elleni üldöztetésről és ártatlansá-
guk bizonyítása. A mű a 156–157. oldalon teljes terjedelmében, magyarul idézi Vitnyédy 
István (1612–70) levelét Bethlen Miklóshoz (1642–1717) ezért az RMK I. gyűjtőkörébe 
tartozik. A könyv függelékét Otrokocsi Fóris Ferenc (1648–1718) írta. Példányunk az  
Apponyi 1114 alatt leírt művel megegyezik.
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Abraham van Poot (1638-95)  amszterdami orvos és literátor munkája részletes beszámoló 
a magyarországi protestáns prédikátorok üldöztetéséről. Az igen dekoratív táblák a prédi-
kátorok szenvedéseit ábrázolják fogságukban és száműzetésük idején. A magyarországi 
protestánsokat sújtó 1671 és 1681 közötti ún. gyászévtized legjelentősebb eseményeként 
1673–74-ben a lelkészek és tanítók egy részét a pozsonyi ítélő bizottság elé rendelték. 
Többeket hitük, hivataluk vagy az ország elhagyására kényszerítettek, néhányukat pedig 
gályarabságba hurcolták. A Kollonich Lipót püspök által 1675-ben elindított 42 prédiká-
torból végül harminc lelkészt adtak el gályára Nápolyban. A többiek útközben megszök-
tek, meghaltak, egyikük pedig áttért. Megmentésük érdekében számos felhívás érkezett a 
protestáns államokhoz. Végül Hollandia utasítására Michiel de Ruyter tengernagy 1676. 
február 11-én kiszabadította a még életben lévő 25 foglyot. Valamivel később Buccariba 
is szállítottak 20 protestánst, őket a szász választófejedelem szabadíttatta ki május 2-án. 
(Studio árverezte ennek a „b” variánsát; 40/264.) 
RMK I. 1313a.  
Korabeli keménytáblás papírkötésben. Szép példány, rendkívül ritka könyv. 

200.000,-

304. Respublica et Status Regni Hungariae.
[Leyden], 1634. Ex officina Elzeviriana. 1 rézm. díszcímlap. + 7- 330 + [1] p.
A Magyarországot bemutató mű hazai forrásokat is közöl, így Szent István Intelmeit, az ő, 
Károly Róbert és Zsigmond törvényeit, valamint az 1603-as pozsonyi országgyűlés arti-
kulusait. Ezek mellett talán a legjelentősebb szöveg Werner György eperjesi bíró és tanár 
a magyarországi gyógyvizekről szóló, néprajzi érdekességeket is tartalmazó geológiai 
tanulmánya. A kötet összeállítója feltehetően egy németalföldre menekült cseh tudós volt. 
A címlapon felül az ország címere, alul hun lovas képe látható, amely Apponyi szerint 
Schödel Márton „Disquisitio” című műve nyomán készült. (Laskai, 36/419.) 
Apponyi: 828.; RMK III 6190., 7593.
A leydeni Elzevir kiadó ezidőtájt jelentette meg 35 ország teljes körű leírását, ráadásul 
zsebkönyv formátumban. Ez volt a világ első, „zseb” útikönyvsorozata. (65×110 mm.)
Korabeli, bordázott egészpergamen-kötésben, festett lapszélekkel. Jó példány. Az előzé-
ken valamivel későbbi poss. bejegyzés, Marie Riccardi. Gerincen 16. sorszám, Hungaria 
felirattal. 

80.000,-

305. SIMONIDES [JÁNOS], JOHANN
Collegium apostolico-lutheranum, in quo omnes Apostolos Lutheranos,  
nullos Papistas & Rom. catholicos, non B. Mart. Lutherum, sed Nic. Kellio Judae 
Pr. Discipulum esse… praeside DN. Johanne Deutschmann…contra Calumnias…per 
Sesuitam Nic. Kellio Leopoldini in Hungaria A. 1674…Autor & Respondens Johannes 
Simonides Hung. in Lib. Regq; Civitt, Brizn. q. Scholae Rector…
Wittembergae, 1676. Matthaei Henckeli Acad. Typogr. 27 számozatlan lev.
Szerzőnk (Szepesolaszi, 1650 – Besztercebánya, 1708.) tanár, ev. lelkész. Iskolai tanul-
mányainak befejezése után Breznóbányán működött mint tanító és igazgató. Súlyos meg-
próbáltatásokat szenvedett felekezetéért az ellenreformáció korában. 1674-ben a pozsonyi 
rendkívüli bíróság elé került. 
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Kilenc hónapot töltött börtönben Lipótváron, majd gályarabságra hurcolták Nápolyba. 
Kiszabadulása után Wittenbergbe ment, ahol több tudományos munkát jelentetett meg. 
1681-ben tért haza, több helyen volt lelkész. Besztercebánya szlovák nyelvű ev. egyháza 
választotta lelkészévé 1704-ben. „Ezt a munkát Simonides azért írta, hogy vele a nagy 
euró pai nyilvánosság előtt megcáfolja Kellio Miklóst, a meghurcolt prédi kátorok előtt 
keserű emlékű jezsuitát, aki fizikai szenvedéseiket egyes, Luther és követői ellen tett ve-
hemens kijelentései által még lelkiek kel is tetézte. ..A végén pedig nem felejti el odatenni 
azt, aminek hangoztatásá val az egész magyarországi exulans (gályarab) irodalom tele 
van, különösen a németbirodalmi eredetű: maguk az üldözöttek és számkivetettek is meg 
vannak győződve arról, hogy ez az egész üldözés a klérusnak, különösen a jezsuitáknak a 
műve, maga a kegyes és igazságos császár, I. Lipót nem akarhatta, nem is akarta.”  
(Debreceni Szemle, 1932/11. Révész I.)  
RMK III. 2793.
Modern papírkötésben, remek állapotban. Utolsó levelén korabeli bejegyzés.  
Ez a munka is nagyon ritka.

60.000,-

306. SZENCZI MOLNÁR ALBERT
Dictiones Ungaricae, summo studio collectae et latine conversae, juxtaque ordinem 
literarum, prout scribi solent, digestae. Nunc denuo deligenter emendatae ... Auctore 
Alberto Molnar Szenciensi. [Dictiones Latinae, cum Graeca et Ungarica earum 
interpretatione. Dictiones Ungaricae Latine versae.]
Hanoviae, [Hanau], 1611. Typis Thomas Villeriani Impensis Conradi Biermanni et 
consort. 332 (335 helyett) + [6] p.; 915 (recte 925) p. Második kiadás.
Szenci szótárának összeállítását a magyarországi tudományos és iskolai élet szükségletei 
hívták életre. Megírásában nagy szerepet játszott annak felismerése, hogy a magyar nyelv 
egyenrangú társa lehet a művelt európai nyelveknek.
RMK I. 427-428. 
Korabeli bordázott, kopott bőrkötésben, rézmetszetes címlappal, későbbi címkével. A ma-
gyar-latin rész önálló címlapját kötötték be a könyv elejére, így az eredeti sajnos hiányzik. 
Fent a könyvtest lapjai kissé szűkre vágva. Több lapja roncsolt (319-320), szöveghiánnyal, 
lapszélek pótolva, számos helyen nagyobb foltokkal. A végén Nagy József poss. beírása 
1759-ben. Ritka munka, összességében elfogadható kötet. 

150.000,- 

307. SZENCZI MÓLNAR ALBERT 
Discursus de summo bono, A leg-föbb jóról, Mellyre e Világ mindenkoron serényen és 
valóban vágyódik. Bibliai és Világi sokféle Históriákért és Példákért olvasásra kedves és hasz-
nos. Mellyet Deákból Magyarrá fordított – és most a közönséges haszonra Világra botsátott. 
Kolosváratt, 1701. M[isz-]Tótfalusi K[is] Miklós. [2] + 416 + [2] p. A címlapon kisatíro-
zott korabeli tulajdonosi bejegyzés, az elejénél a lapok alján halvány folt. 
Magyar nyelven a második, az elsőnél jóval ritkább kiadás. Georg Ziegler evangélikus 
elmélkedéseket tartalmazó eredeti művét 1598-ban adták ki latinul, majd a következő  
évben németül. Magyarországon 1618-ban jelent meg először, Anton Cramer nyomtatta  
ki Lőcsén, német nyelven. 
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A mű a humanista eszményekben, a fizikai élvezetekben, gazdagságban, hatalomban, 
szépségben és szellemi gyönyörökben csalódott, kiútkeresésében a hit felé forduló ember 
alkotása. Szenczi a XVI-XVII. században oly népszerű gondolatot a hazai olvasóközönség 
számára annyira hasznosnak és aktuálisnak tartotta, hogy Brewer Lőrinc (nyomdatulaj-
donos) bíztatására elkészítette a munka magyar fordítását, amely első alkalommal Lőcsén 
látott napvilágot 1630-ban. A szöveg Szenczi Molnár művészi prózastílusának legérettebb 
példája. Hasonlóképp magáénak érezhette a művet az önállóságát elveszítő, katolikus 
uralom alá kerülő Erdélyben, az ekkor már tervei kudarcába belebetegedett Tótfalusi. A 
nyomdászra jellemző címlapelrendezés, a belső tipográfia és a díszítés egysége teszik a 
kötetet a magyar nyomdászattörténet egyik becses darabjává. (Honterus, 81/39.) 
RMK I. 1628, RMNy. 1012. 
XIX. század végén készült szép, félbőr-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. Stabil, 
jó példány. (Végén ÁKV aukciós címkével.)

240.000,-

308. TELEGDI MIKLÓS
Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö által az 
anyaszentegyházban olvasni és Predikállani szoktanak, Magyarázattyának elseo resze, 
melly magaba foglallya az Adventteol fogva Hvsvetig valo vasarnapi evangeliomokat egy-
néhány egyéb innepeknek … evangeliomival és az oltari szentségröl való három prédiká-
cióval egyetembe. Mellyet írt ⁓ ⁓ esztergami prepost, es most világosb magyarázattal meg-
jobbítván másodszor ki-bocsatott Telegdi Ianos kaloczai ersek…[3 kötet, teljes] 
Béchben, 1638. Formika Máté. [32] +  878 + [27] p. Címlap és az utolsó 3 levél másolattal 
pótolt. RMK I. 675.; RMNY III. 1714. 
Korabeli, négy bordára fűzött, görgetővel díszített, kopott és hiányos egészbőr-kötés szé-
pen kiegészítve, javítva. Lapjai számos helyen vízfoltosak, néhány heleyen korabeli jegy-
zettel, beírással. A táblaverzókon is beírás, ill. firkálás. Stabil, jó példány. Papírtokban.
Hozzá tartozik:
TELEGDI MIKLÓS
Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö altal, az 
anyaszentegyhazban olvasni es praedicallani szoktanac, Magarazattyanac masodik 
resze,.. mely magaban foglallya husvettul fogva adventig valo vasarnapi evangeliomokat 
egy-nehany egyeb innepeknec…evangeliomival egyetembe. Iratot Telegdi Miklostul 
Esztergami praepostul… 
Nagyszombatban, 1578. Telegdi Miklós hazánál. [16] + 892 + [11] p. 
Címlap és az első 7 levél, a 33-64. oldalak között, a 407-409, valamint a 839-841. oldalak 
másolattal pótolva. A kiadvány a Telegdi Miklós (1535-86) által alapított nagyhírű, első 
hazai katolikus nyomda legelső magyar nyelvű terméke. Telegdi a felszámolt jezsuiták 
bécsi készletét vásárolta meg 1500 forintért, hogy állandó katolikus műhely létrehozásával 
próbálja ellensúlyozni az országban működő, egyöntetűen protestáns kézben lévő tipográ-
fiák hittérítő munkáját. Sajtóját a török előretörése miatt, az esztergomi érsekség székhe-
lyévé vált Nagyszombatban, saját házánál állította fel. RMK I 145., RMNy 418.
A korabeli bőrkötés megmenthető részeit felhasználó újabb bordázott félbőr-kötésben. 
Első és hátsó előzékén korabeli feljegyzések. Eltekintve a pótlásoktól, jól forgatható pél-
dány. Papírtokban.
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Hozzá tartozik:
TELEGDI MIKLÓS
Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon, es egyeb innepeken esztendö által,  
az anyaszentegyházban olvasni es predikállani szoktanak, Magyarazattyának,  
Harmadik resze. Mely magaba foglallya a' szentec innepire valo Evangeliomokat. 
Mellyet irt ⁓ ⁓ pechi püspök…
Béchben, 1638. Formika Máté. [8] + 903 + [17] p. Címlap és az első két levél pótolt.
A katolikus postilláskönyv sorozat harmadik darabja. Ez a kötet a szentek ünnepeire írt 
prédikációkat tartalmazza. Az első kettőhöz képest némi késéssel jelent meg, Telegdi 
az előszóban ezért elsősorban betegségét okolta, továbbá azzal magyarázta, hogy a régi 
szerzőkre való hivatkozás sok idejét vitte el. Az egyházi műfajokon kívül a klasszikus 
műveltség ismeretében is kimagasló szerző posztilláival az alsópapság számára egyfelől 
segítséget kívánt nyújtani a rendszeres prédikációs gyakorlathoz, másfelől erkölcsi épü-
lésüket is szolgálni akarta. Műve saját hitszónoki tapasztalataiból táplálkozik, a kortársak 
szenvedélyes prédikátorként említik. Az evangéliumi szakaszokat minden bizonnyal maga 
fordította, szigorúan ragaszkodva a Vulgata szövegéhez. Telegdi az ellenreformáció egyik 
legnagyobb alakja volt. Esztergomi kanonok, érseki helynök, majd pécsi püspök lett.  
A humanista műveltségű főpap Pázmány előfutáraként fontos szerepet játszott a magyar 
barokk irodalmi nyelv kialakulásában. Nevéhez fűződik Nagyszombat katolikus kulturális 
központtá alakítása. Bornemissza Péterrel folytatott polémiájából a magyar hitvitázó  
irodalom jelentős darabjai születtek. (Pete József: TM pécsi püspök…Pécsi Szemle, 5.)  
RMNy 474.; RMK I 176.
Viseltes, picit hiányos és szúrágta, korabeli egész bőrkötésben, festett lapszélekkel.  
Jó tartású példány. A három rész együtt ritkán fordul elő.

1.500.000,-

309. TOLNAI F. ISTVÁN
Igaz keresztyéni és Apostoli Tudomány s’ vallás Utára vezetö és az el-tévelyedésröl jó 
Utban hozó Kalauz. Az az: Olly Munka; Mellyben, mindennek elötte a’ Pápistáknak az 
Uri vacsorában a’kenyérnek és bornak Christus valóságos és természeti testévé és vérévé 
való …Végre az igaz Reformata Vallásnak a’ sok üldöztetések és szörnyü vér-ontások kö-
zött-is az Apostolok idejétül fogván ez ideig álhatatos fenn állása, s’onnét reánk alá szállása 
meg-világosittatik; ellenben a’ Pápista Vallás ujsága, eredete, s’ az Ecclésiában való csuda 
bécsuszása nap fényre hozatik ⁓ ⁓, Mostan a’ K. R. C. edgyik méltatlan Professora által. 
Kolozsváratt, 1679.Veresegyházi Mihály által. [16] + 1049 + [28] p.
A szerző a kolozsvári református főiskola tanára volt. Könyve három fő részre osztható: 
egyrészt vitairat egy névtelen Páterrel (Pázmány: Hodoegus…), másodrészt dogmatikai 
irat az „igaz reformata vallás” szerinti álláspontról, harmadrészt pedig egy történeti kom-
pendium a református mártírológiáról, s az úrvacsora témájáról. 
RMK. I. 1236. 
20. század eleji félbőr-kötésben, címkével. Megkímélt, ritka példány. Duplum jelzéssel, 
Csűrös István tanár poss. bejegyzésével.

300.000,-
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310. ROO, GERARDUS de 
Annales, Oder Historische Chronick, Der Durchleuchtigisten Fürsten und Herren, 
Ertzherzogen zu Oesterreich, Habspurgischen Stammens, fürnemlich von Rudolpho 
dem Ersten, auss disem Hochfürstlichem Hauss Römischen Kaysern, biss auff Carolum 
den Fünfften, zu Fridens und Kriegszeiten gantz denck und glorwürdiger volbrachten 
Thaten. [Von Conrad Dietz von Weidenberg übersetzt.] 
Augsburg, 1621. Gedruckt bey Johann Schultes. [2] + VII + [3 t. rézm.] + 483 [helyesen 
469] + [47] p. Első német kiadás. 
Ausztria története és a Habsburg uralkodók tettei I. Rudolf császártól V. Károlyig. A Roo 
neve alatt ismert Annalest valóban ő kezdte el írni, azonban halála után Conrad Decius, 
Ferdinánd titkára fejezte be. Egyúttal alaposan átdolgozta és igen szép illusztrációkkal 
(címerekkel, arcképekkel) látta el. A német fordítás szintén az ő nevéhez fűződik. A latin 
kiadás először 1592-ben jelent meg. Érdeme, hogy a nyomtatott műveken kívül számos 
kéziratos forrást felhasznál és közzétesz. Több helyen kitér a magyarországi eseményekre, 
például leírja Mátyás király tetteit és mellképét is mellékeli a szöveghez. A kötet elején 
Ferdinánd főherceg, valamint hitvese, Anna Catharina egészoldalas fametszetes arcképe, 
valamint Rudolf császár leszármazási fája látható. (Studio, 40/265.) 
A négy, ugyanabban az évben megjelent variáns egyike. A címlap vörös-fekete nyomású, 
verzóján Ausztria fametszetű címere.  Poss. bejegyzésekkel és kisebb pótlásokkal. A mű 
oldalszámozáson belül tartalmaz összesen 183 szövegközti fametszetű portrét (ebből 3 
egész oldalas) és 294 fametszetű címerrajzot. Az utolsó levél verzóján díszes fametszet. 
Wegele 374. Folio. 
Korabeli, szép állapotú egészpergamen-kötésben, szalagokkal, gerincén felirat. Belül a 
tábláknál kissé enged a fűzés, néhol enyhén foltos lapokkal. 

120.000,-

311. RUGONFALVI KISS ISTVÁN
A nemes székely nemzet képe. Szerk. ⁓ ⁓. 1-3. köt. 
Debrecen, 1939-40. Lehotai Pál ny. 447 + [4] p.; 496 + [2] p. + 1 t. térk. (kihajtható); XVI 
+ 321 + [1] p. Az első kötet melléklete hiányzik. A kiváló összeállítás talán legfontosabb 
része a 3. kötet, a „Székely seregszemle” gazdag adattára. A szerző (1881–1957) a debre-
ceni egyetem történelmi intézetének volt oktatója és igazgatója.
Korabeli egységes, nagyon szép, zöld egészbőr-kötésben, gerincen felirattal.  
Közgyűjteményi pecséttel.

30.000,-

312. RÜSTOW, [WILHELM]
Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Forditotta Vértesi Arnold és Áldor 
Imre. I-II. kötet.
Pest, 1866. Emich Gusztáv. XVIII + 370 + [2] p.+ 2 kihajt. térk. [2] + 439 p. + 2 kihajt. 
térk.
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, vaknyomásos felirattal. Jó példány, szép  
térképekkel.

24.000,- 
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[Ősnyomtatvány]
313. SALICETUS, NICOLAUS
Antidotarius animae.
Strassburg, 1493. Johann Reinhard Grüninger. [4. mart.] CXLV számozott levél. 34  
sorban, két hasábos szedéssel. Piros és kék színű, 2-7 soros iniciálékkal, kezdőbetűkkel.  
Hiány: 1-16-42-43-81-82-146. levelek. 
A mű lelki gyógyszeres könyv, amelyben az orvosságokat imádságok helyettesítik. 
Ez az ötödik kiadás, a Grüninger által nyomtatott hatból a negyedik. A szerző (?-1493), 
Salicetus, berni orvos és a baumgarteni ciszterci apátság apátjának fő műve népszerű áhí-
tatos szöveg volt. A 15. és 16. században közel 30 kiadást ért meg. Első kiadása 1489-ben 
jelent meg, 1493-95 közötti négy kiadását Andreas de Escobar dolgozta át. /Catalogus 
Incunabulorum…3000. – Récsey: Ősnyomtatványok…203. – Christie’s, 2001.04.23.-112 
lot. 9.988 USD/
Korabeli, kopott pergamen-kötésben, két lezáró rézcsatocskával. Az elejéről 8 számo-
zatlan levél hiányzik. Első és az utolsó, valamint a fent jelzetten kívül még 5 számozott 
levél hiányzik. A táblák verzóin korabeli feljegyzések és egy poss. beírás Sigismundus 
Ladislaus-tól.  
A lapok alján és a lapszéleken is számos helyen rövid bejegyzések. Kötése megnyílt,  
a gerinc fűzése még tart, de javításra szorul. Előzéklapjai hiányoznak. A könyvtest ép,  
lapjai hátul fent enyhén vízfoltosak.
Ebből a ritka műből csak Pannonhalmán jegyeznek példányt, az OSZK-ban későbbi  
kiadást, más nyomdahellyel.

360.000,-

314. [SAINT-HILAIRE, JOSEPHINE]
Die wahre Kochkunst, oder: neuestes geprüftes und vollständiges Pesther Kochbuch. 
Enthält eine Sammlung von siebenhundert acht und siebenzig zuverlässigen, und durch 
mehrjährige Erfahrung bewährten Vorschriften…Fünfte vermehrte und verb[esserte 
Auflage]. 
Pesth, [1832]. Bei Joseph Eggenberger. [Gedruckt bei J. M. Trattner v. Petróza.] [4] + 496 
+ [36] p. 
Az első pesti német nyelvű szakácskönyv 1811-ben jelent meg (Neues Ofner und Pesther 
Kochbuch), ezt követte 1820-ban Saint-Hilaire Josephine jeles munkája, amely  
harmincegy kiadást ért meg, utoljára 1914-ben jelent meg. 
Korabelit imitáló, újabb, keménytáblás félbőr-kötésben a gerincen címke. Elől és hátul  
pár levél alsó sarka hiányos, halvány rozsdafoltokkal. Jó példány.

20.000,-

315. SCHACHTER MIKSA, Dr. – LAKITS FERENC, Dr.  
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1892. augusztus 22-25-ig Brassóban tartott 
XXVI. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: ⁓ ⁓ - ⁓ ⁓.
Budapest, 1893. Franklin T. VIII + 591 p. 
Kiadói, megkímélt papírborítóban, Pattantyús Márton pecsétjével. 

20.000,-
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316. SCHABUS, JAKAB 
Könnyen érthető alapelemei a természettannak alsó real és gymnasiumi iskolák  
használatára ~ ~ tól. Németből fordítá Hollósy Jusztinián. 
Sopron, 1855. Seyring és Hennicke. [Reichard Adolf ny.] IV + 202 + [1] p. Szöveg közé 
iktatott 183 fametszettel. 
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel. Jó példány. 

12.000,-

317. SCHIER XYSTO P. 
Buda sacra sub priscis regibus. Authore ⁓ ⁓. Opus posthumum.
Viennae, 1774. Joseph Kurzböck. 118 p. + 2 kihajtható rézm. t. (Buda és a Margit-szigeti 
templom alaprajza.) Rézmetszetes, tisztított címlappal. 
Schier Xystus Pál Ágoston-rendi szerzetes (1728-72) a rend bécsi könyvtárának vezetője. 
Modern, bordázott félbőr-kötésben, címkével, jó állapotú metszetekkel. 

40.000,-

318. SCHMIER, FRANCISCO
Jurisprudentia publica universalis ex jure tum naturali, tum divino positivo, nec non 
jure gentium nova et scientifica methodo derivata et juris publici facta, authore…
Salisburgi, [Salzburg] 1722. Impensis & Literis Joannis Josephi Mayr, aulico-academici 
typ. [30] + 436 + [20] p. Rézmetszetes záródíszekkel.
Franz Schmier (1679-1728) bencés professzor, a salzburgi egyetem rektora volt, híres jogi 
munkájának ez az első kiadása.
Korabeli, gazdagon aranyozott és bordázott egészbőr-kötésben, címkével. Címlapon 
Mauritz Ányos korabeli poss. bejegyzésével. Jó példány. Folio.

60.000,-

319. SCHOLTZ BÉLA
Nagy-Várad várának története. Németből fordította: Krajcsovics János.
Nagy-Várad, 1907. Szent László ny. [6] + XIV + 276 p. + 1 kétlapos mell. + 1 kihajtható 
térkép a végénél beragasztva.   
Modern, vaknyomással díszített, bordázott, barna félbőr-kötésben, az eredeti papírborító 
elől bekötve. Elől pár lap piszkos, egyiken számolgatás, utolsó lapon tintával írt korabeli 
tulajdonosi bejegyzés. Jó könyv.

20.000,-

320. A Selmeczi M. K. Bányász- és Erdész-Akadémia évszázados fennállásának  
emlékkönyve. 1770-1870.
Selmecz, 1871. Joerges Ágoston. [Bécs, Holzhausen Adolf.] IV + 351 p. 
Kiadói, aranyozott, vaknyomásos táblákkal készített egészvászon-kötésben, körben  
aranyozott lapszélekkel. Kopott példány, gerince szépen javítva.

36.000,-
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321. Sententiae tam inclytae tabulae regiae judicariae quam excelsae tabulae 
septemviralis contra criminis laesae majestatis, seu perduellionis reos latae. 
Pestini, 1795. Junioris Michaelis Landerer de Füskút. 1 rézmetszet t. + 35 számozatlan lev.
A kiadvány a Martinovics-féle összeesküvés résztvevői ellen hozott bírói határozatokat 
tartalmazza, többek között Martinovics Ignác, Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Fodor 
József, Rosty Pál ítéleteit. A metszeten az összeesküvésben részvevők és elítéltek  
„családfája”.
Új, keménytáblás papírkötésben, címkével. A címlap verzójára korabeli ex libris  
ragasztva. A lapok szélei, sarkai pótolva, szöveghiány nincs, egyébként jó állapotban. 
Folio.

120.000,-

322. [SIEBMACHER, J. A.]
Siebmacher’s grosses und allgemeines wappenbuch; in einer neuen, vollständig 
geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-
genealogischen Erläuterungen. Ersten bandes dritte abtheilung, dritte reihe. Die 
fürsten des Heiligen Römischen Reiches. A. – L.  I. Band. Bearbeitet von M. Gritzner.
Nürnberg, 1887. Bauer und Raspe. [E. Küster.] 1 színes lith. t. címlap + II + 292 p. + 391 
lith. t. A 175-178, a 180. és az utolsó 11 tábla másolattal pótolva.
A XVI–XVII. század fordulóján élt polihisztor, grafikus, történet- és régiségbúvár tudós, 
Johann Ambrosius Siebmacher 1596-os első kiadása után számos újabb, bővített vál-
tozatban megjelent „Wappenbuch”-ja, az első és sokáig egyedüli, az egész kontinensre 
kiterjedő címereskönyv. A 19. század derekától új, tudományos feldolgozását és országok, 
régiók szerinti kiadását szerkesztette és jelentette meg egy nürnbergi kiadó. Minden kötet 
részletgazdag címerrajzokat, valamint szöveges leírásokat tartalmaz a címerrel rendelkező 
családokról. A heraldikai leírás mellett számos egyéb családtörténeti, történelmi vonatko-
zású információt is találunk bennük, nem csak nemesi családok, hanem vallási és oktatási 
intézmények (pl. apátságok, egyetemek), városok, polgári személyek címereit is. Időben a 
12. századtól a 19. század végéig tartalmaz adatokat. A monumentális kiadvány területileg 
Európa jelentős részét lefedi: az egykori Szent Német-Római Birodalom tartományai mel-
lett az Osztrák-Magyar Monarchia országait is benne találjuk. Az Európa-szerte gyakran 
forgatott és ritkán föllelhető könyvritkaság, minden családkutató, történész, helytörténész, 
régész és művészettörténész fontos segédeszköze.
Későbbi egészvászon-kötésben, gerincen felirattal. Első pár lap javítva, egyébként  
jó példány.

80.000,-

323. SIMON MÁTÉ
Böjti prédikátziók, V. esztendőkre: mellyeket külömb helyeken és időkben mondott, 
most pedig Többek’ kérésére a’ lelkek’ hasznáért egygyütt ki-adott ⁓ ⁓.
Vátzon, 1804. Máramarosi Gottlieb Antal. [8] + 541 p.
Korabeli, díszesen aranyozott gerincű félbőr-kötésben, piros és zöld címkékkel, körül  
pirosra festett lapszélekkel. Címlapon közgyűjteményi pecsét, hátul korabeli poss.  
bejegyzés. Jó példány.

24.000,-
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324. SIMON [MÁTÉ], MATTHEUS 
Supplementum ad dissertationem historico-criticam clar. Georgii Pray de dextra S. 
Stephani primi Hungariae regis cum Historia monasterii Sz. Jog ubi Olim sacra haec 
Dextra asservabatur; Concinnatum ex Collectaneis Joachimi Kolárits.
Vacii, [Vác], 1797. Typis Antonii Gottlieb Maramarosiens. 184 + [2] p. + 8 t.  
(rézmetszetek, melyből egy kihajtható). Egyetlen kiadás. 
Pray György jezsuita történész 1771-ben a Szent Jobb magyar nemzeti és katolikus  
ereklye visszakerülésének alkalmából írt tudományos értekezésének (Dissertatio 
historico-critica de Sacra Dextera Divi Stephani Primi Hungariae Regis) Simon Máté 
egyházmegyei könyvtárnok által írt kiegészítései. 
Korabeli, kissé kopott, szép mintázatú, kék színű papírkötésben, címkével. Jó példány.

30.000,-

325. SLÖTZER, [AUGUST LUDWIG] AUGUSZTUSZ LAJOS
A’ világ történeteinek tudománnyára való készület. Irta gyermekek számára ⁓ ⁓.  
Magyarra fordította Németh László. 
Sopronyban, 1795. Szísz Klárának Ts. Kir. Privilegiáltt nyomtató műhelyében. [4] + 81 + 
[1] p. A szerző (1735–1809) nagy hatású, rendkívüli felkészültségű német történettudós, a 
göttingeni egyetem professzora. A fordító tanár, a Soproni Magyar Társaság egyik alapítója, 
Kazinczy levelezőpartnere volt, aki a magyar nyelvű oktatás előmozdításán fáradozott. 
Új papírkötésben, címkével, körülvágatlan levelekkel.

24.000,-

326. STUBENBERG, JOHANN WILLHELM
Norma seu Regula armentorum equinorum, rectè ac perfectè instituendorum, ex 
Optimis tum antiquis tum recentioribus Auctoribus petita ac dedicata illustrissimi 
inclyti regni Hungariae Proceribus ac Statibus.
Viennae, 1662. Typis Susannae Rickesin – Sumptibus Johannis Georgii Hertz.  
1 t. rézmetszetű díszcímlap (Mauritz Lang ) + [8] + 111 + [4] p. 
Normája avagy regulája a ménesek helyes és tökéletes kiképzésének, a legjobb szerzőktől úgy 
a régiek, mint a legújabbak közül, a híres nevezetes Magyarország Előkelőségeinek ajánlva. 
A szerző (1619-63) e lovászati tárgyú munkájában előszeretettel tér ki a magyar példákra. 
Munkájában egyebek mellett az 1580-ban alapított lipicai ménes tenyésztési alapelveinek a 
környező tartományokra gyakorolt hatását, a lipicai ménes mintájára létrehozott egyéb mé-
nesek elterjedését elemzi. Kiemeli például Magyarország Krajna (Ausztria, Karinthia) tar-
tományának illetve az Adria partvidékének méneseit, karszti lovait, mint különösen teher-
bíró, s 30 éves korukban is jól használható állatokat, s melyek kiváló méneseket alapoztak 
meg a lipicai tenyésztési elveket követve. Stubenberg Csehországban született. Családját 
szülőföldjéről vallási okok miatt elüldözték. Előbb Drezdában élt, majd 1659-ben Bécsben 
költözött. Protestáns lévén, Pozsonyba járt istentiszteletre és 1655-ben magyar honosságot 
szerzett. Fiatal kora óta érdekelte a lótenyésztés. E lovakkal foglalkozó művén kívül, első-
sorban olasz és francia nyelvű műveket fordított németre. (Krisztina, 43/192.)
Korabeli pergamenkötésben, címlapján tul. pecsét. Nagyon korai lókönyv, hazai árverésen 
csak egyszer futott, akkor is ugyanez a darab. Remek kondícióban. Apponyi: Ø. 

280.000,-
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327. SULACSIK ZOLTÁN
A balassagyarmati csehkiverés története. A Nógrád megyei Madách Társaság  
megbízásából írta ⁓ ⁓.
Balassagyarmat, 1933. Hollósy Géza. 122 + [1] p. + 14 t. fotók + 2 kétoldalas térkép
A címlapot és a térképeket Schuchmann Zoltán iparművész rajzolta.
A balassagyarmati felkelés avagy a csehkiverés 1919. január 29-én zajló, jórészt utcai harc 
volt a Balassagyarmatot elfoglaló csehszlovák erők és a felkelt városi polgárok, valamint 
az utóbbiakat támogató magyar katonák között.
Kiadói megkímélt papírborítóban. Ritka könyv.

20.000,-

328. SVASTICS IGNÁTZ, csétsenyi 
Magyarok esmérete, mellyet ⁓ ⁓ a győri püspökségnek mosonyi esperestségében 
Szentmiklósi plébános szerze.
Pesten, 1823. Petrózai Trattner János Tamás. 1 t. rézm. + VI + [2] + 555 + [4] p. 
A példányok többségéből hiányzik Lehnhardt nagyon szép metszete Árpádról. Az előzéken 
Takáts Henrik presbiter 1822-es poss. bejegyzése, miszerint a kötetet a szerzőtől kapta!
Korabeli, megkímélt félbőrkötésben, gerincén aranyozott felirattal. Jó példány. Szüry: 4042.

40.000,-

329. [SCHWERDLING, JOH. NEP.]
Allgemeine Weltgeschichte in Bildern. Erster Theiles. 1-3. band.
Wien, 1787. C. F. Wappler. 1 t. címlap + [2+8] + 9-351 p. + 102 szám. rézm. t. + 2 rézm. t. 
+ 4 kihajt. térkép; 1 t. címlap + 227 p. + 103-252 rézm. t. + 4-15 rézm. t. + 2 kihajt térkép; 
1 t. címlap + 253-397 rézm. t. + 16-27 rézm. t. + 1 kihajt. térkép.
A metszeteket számos korabeli művész készítette: Kohl, Assner, Freiheit, Fischer, Mansfeld, 
A három kötet egységes, valamivel későbbi bordázott gerincű egészbőr-kötésben,  
címkével. Jó állapotban. 

90.000,-

[Szabadkőművesség]
330. Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. Szertartáskönyv I. Első fok.
Budapest Kel. 1912. Kézirat a M.S.N. védelme alatt álló páholyoknak. [Márkus Samu.] 92 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben, megkímélt állapotban. Folio.

60.000,-

331. [SZAITZ LEÓ ANTAL MÁRIA]
Magyar és Erdély-Országnak rövid ismérete melly e’ két Országnak mind világi 
mind Egyházi állapottyát szem eleibe állíttya.
Pesten, 1791. Lindauer János. XVI + 299 + [5] p. 
A szervita rendi szerzetes névtelenül megjelent politikai röpirata. Művében az ország  
gazdagságát, kultúráját, kormányzását mutatja be, s a király és a rendek jogait foglalja 
össze tömören, közérthető stílusban.  
Korabeli, kopott, keménytáblás papírkötésben.

24.000,-
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332. SZARKA SÁNDOR, kövesdi
Ízletes méhtenyésztés vagy: a' méhtenyésztésnek új módjáról. A' méhkasoknak az idő 
kivánatához alkalmazott új nemeiről, melyből a' méhek öszvefüstölése és megöletése nél-
kül a' mézet sérelem nélkül, az év akármely szakában elvehetni;...44 kőre metszett képpel 
16 táblán.
Kolozsvártt, 1844. Ev. Ref. Főiskola bet. ifj. Tilsch János. [6] + 112 p. 16 kihajt. rézm. t. 
Modern kartonkötésben, az eredeti papírborítók maradványai felkasírozva. Két metszeten 
pici égésnyom, egyébként jó kötet. 

30.000,-

333. A százéves sarkadi zsidóság emlékkönyve 1837-1937. [Szerkesztette Grosz 
Manó.]
[Sarkad, 1837. Blasz József.] 107 + [1] p. + 9 t. a táblák előtt nyomtatott hártyapapír. 
Számozott, a 44. sz. példány. 
Kiadói vászonkötésben, enyhén kopottas állapotban, sérült kartontokban.

12.000,-

Széchenyi 

334. KOTSÁNYI LÁSZLÓ
Gróf Széchenyi István rövid életrajza öt képpel. Szerzé és kiadja ⁓ ⁓.
Bécs, 1860. Schweiger Antal. [4] + 48+ [1] p. + 2 lith t.
Új félvászon-kötésben címkével. Példányunkból hiányzik 3 kőnyomatos tábla és 3-14. oldalak!

14.000,-

335. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf
Hitel.
Pesten, 1830. Petrózai Trattner J. M és Károlyi István. 270 + [1] p. Első kiadás.
Korabeli vászonkötésben, újabb címkével. A tartalomjegyzék másolva, a címlap alsó  
sarka pótolva.

24.000,-

336. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf
Hunnia. Irta ⁓ ⁓ 1835-ben.
Pesten, 1858. Heckenast Gusztáv. [Landerer és Heckenast] XIV + 246 p. Első kiadás. 
/Töredékek – – fennmaradt kézirataiból. Közli Török János. Első kötet./
Széchenyi a magyar nyelvhasználat ügyét tárgyaló művét a „Stadium” folytatásának szán-
ta, mivel abban a javasolt 12 törvény közül csak 9-et fejtett ki részletesen. Ebben a műben 
a tizediket, a magyar nyelv használatának biztosítását tárgyalja. 1858-ban nyomtatták ki a 
rendőrminisztérium engedélye alapján, de a pesti sajtórendészeti osztály lefoglalta, 
és csak a szerző halála után, 1860-ban engedélyezték a terjesztését. Szentkirályi: 301.
Korabeli vaknyomásos vászon kötésben, gerincen felirattal, erezett lapszélekkel.  
Jó példány. 

30.000,-
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337. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf
Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. 
[Pozsony, 1848. Belnay ny.] [8] + 9-134 p. + 1 kihajt. térk.  (másolat!) Első kiadás. 
A mű Magyarország közlekedési irányelveit fekteti le. 2000 példányban jelent meg.  
Széchenyi más irányú elfoglaltságai miatt csak a bevezetőt írta, a javaslatot munkatársai, 
köztük Kovács Lajos, Clark Ádám és Tasner Antal készítették. Szentkirályi: 140.
Újabb, bordázott gerincű félbőr-kötésben, körülvágatlan lapokkal. Halvány duplum  
pecséttel. Az előzéken beragasztott cédulka: „Tek. Abaúj megye Rendeinek tisztelettel Gróf 
Széchenyi István” – tintával, kézírással, zöldeskék színű papíron, másolat. Jó példány.

50.000,-

338. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf
A’ Magyar Academia körül. 
Pesten, 1842. Trattner-Károlyi betüivel. [4] + 56 p. Első kiadás.
1842. XI. 27-én, az Akadémián tartott megnyitó beszéd, amelyben a szerző az erőszakos 
magyarosítás ellen szólalt fel. Szentkirályi: 128.
Valamivel későbbi félvászon-kötésben, gerincen felirat. Bod László ex librisével.

50.000,-

339. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf
Magyarország kiváltságos lakosihoz. 
[Pest, 1844. Beimel József.] 36 p. Első kiadás.
A közadózás és a telekdíj mellett érvelő politikai röpirat az „Adó és két garas” című cikksoro-
zat folytatásaként jelent meg a Társalkodó című folyóirat mellékleteként. Szentkirályi: 134. 
Későbbi félvászon-kötésben, az első táblára ragasztott címkével. A végére tíz üres lev. 
kötve.

40.000,-

340. SZÉCHENYI ISTVÁN, Gr.
Önismeret. (Döblingi kézirataiból.)
Budapest, 1875. Athenaeum. [4] + 252 p.
Későbbi vászonkötésben, papírborítója bekötve, gerincén hozzá nem illő címke.

12.000,-

341. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf – DÖBRENTEI GÁBOR
Pesti ló-versenykönyv 1829-re. A ló-versenezés választottsága nevében írta ⁓ ⁓. Első 
kiadás.
[Pesten, 1829.] [Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Könyvnyomtató-Intézetében.] 50 
p. A mű beszámoló az 1829. évi versenyekről, a kötet végén a versenyszabályok ismerteté-
sével. Fűzve, kiadói papírborítóban, első borítófedelére nyomtatott címfelirattal. A nyom-
da adatai a borító hátsó lapjára nyomtatva, melyet Szentkirályi feltehetően nem látott.  
Az első borítófedél verzóján beragasztott ex libris, Östör József. 
Szentkirályi: 114.; Storno: 119. 
Ritka füzet, megkímélt állapotban.

200.000,-
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342. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf
Világ, vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ’s előitélet eligazitására.
Pesten, 1831. Fűskúti Landerer nyomtató int. [10] + XL + [1] + 42- 539 + [5] p. 
Első kiadás. Széchenyi a „Hitelt” ért támadásokra reagálva írta e művét. Szentkirályi: 117. 
Újabb félbőr-kötésben, gerincén címkével, körülvágatlan lapszélekkel. Jó példány.  
Címlapján korabeli monogram. 

50.000,-

343. SZILÁGYI VIRGIL
Éjszakamerika és a pyrenaei félsziget története a XVI. XVII. és XVIII. században.
Pesten, 1851. Kozma Vazulnál. [2] + 488 + [1] p.
Korabeli vászonkötésben, aranyozott gerinccel, erezett lapszélekkel, nagyon szép, picit 
kopott vaknyomásos táblákkal. Vojnits Jakab és András tulajdonosi pecsétjeivel.

24.000,-

344. SZOPHOKLÉSZ 
⁓ ⁓ szomorú játékai I. Antigone. II. Elektra. Fordította görögből Szűcs Dániel.  
Kéziratos másolat.
2 lev. + 62 + [3] p.; 1 lev. + 80 + [3] p. Tintával, jól olvasható kézírással készült másolat. 
Szűcs Dániel veszprémi ref. lelkész 1847-ben fordította le először a fenti két művet, ami 
a Hellen Könyvtár gyűjteményes kiadásában jelent meg. Népszerűségére jellemző, hogy 
a magyar irodalmi alkotásokon túl, ez a munka is kéziratos másolatokban terjedt, amíg az 
olcsó kiadás 1890 körül meg nem jelent.
Együtt, modern, bordázott egészbőr-kötésben, címkével, szárazpecséttel és Molnár Aladár 
tul. pecsétjével.

30.000,-

345. [TERSZTYÁNSZKY DÁNIEL − ÜRMÉNYI JÓZSEF]
Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et 
Provincias eidem adnexas. [Ed. secunda.] 
Budae, 1806. Typ. Reg. Univ. 1 t. (címképmetszet Czetter S.) + díszcímlap + XX + 315  
+ 12 lev. tábl. A mű első kiadása 1777-ben jelent meg Bécsben. 
Korabeli, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, címkével, festett lapszélekkel.  
Nagyon szép példány. 

30.000,-

346. TOLDY ISTVÁN
Régi Magyarország. A magyar birodalom politiukai viszonyai a honfoglalástól  
a szathmári békéig. Történelmi s politikai tanulmány ⁓ ⁓tól.
Pest, 1868. Lauffer Vilmos. [Hornyánszky és Träger.] 428 p.
Moderrn, bordázott és vaknyomásos félbőr-kötésben.

18.000,-
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347. TOMORY SZABÓ SÁNDOR
Szent-irás-magyarázás-tan’ alapvonalai. Általános előjegyzetek, philologiai általános 
nézetek, és bibliai archeológia. Iskolai közoktatási kézi-könyvül tanítványi’ számára ké-
szítette ⁓ ⁓. Első kötet. [unicus.]
Kecskeméten, 1843. Szilády Károly. X + 368 p. 
Az előzéken a szerző Kontra Jánosnak (ref. lelkész) szóló dedikációjával! 
A tartalomból: Héber nyelvtan. A’ szent könyvek’ szövegei nyelvével atyafias 
dialectusokról. Az új testamentum aramaeismusáról. A’ héber nemzet ruházatairól. A’ hé-
ber nép’ közmulatságairól, ’s átalában a’ héber társalgási csinról. A’ héber temetkezésről. 
Királyi méltóságra következés’ rendi, fölavatás, királyi hatalom és jövedelem. A’ törvé-
nyekre ügyelő bírákról, ítélő székekről, és a’ törvénykezésről. 
Korabeli, keménytáblás papírkötésben, gerincén címkével, festett lapszélekkel. 

30.000,-

348. TURÓCZI [LÁSZLÓ], LADISLAUS
Ungaria suis cum regibus compendio data. Novissima hac editione aucta, elimata, et 
ad nostram usque aetatem producta. 
Tyrnaviae, [Nagyszombat] 1768. Coll. Academici Soc. Jesu. VIII + 631 p.
Ez a mű második, Katona István által megjelentetett kiadása már mellőzi a Báthory Erzsé-
bet féle „véres”epizódot, mert vélhetően túl abszurdnak találta az esetet ahhoz, hogy egy 
komoly történeti munkában megjelenjen. Ellenben Turóczi (1682-1765) bölcsészdoktor 
nagy lelkesedéssel ír latinul Magyarország szőlőtermeléséről, borairól. További érdekes 
részletek a kötetben. 
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli egészbőr-kötésben, körül festett lapszélekkel. Cím-
lapon szolíd bejegyzés, megkímélt állapotú, jó példány.

60.000,-

343. 345.345. 348.346. 347.
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349. Ujabb kori ismeretek tára. Tudományok és politikai ’s társas élet 
encyclopaediája. I–VI. kötet. 
Pest, 1850-55. Heckenast Gusztáv. [Landerer és Heckenast ny.] VIII + 684 p.; VI + 666 p.; 
[2] + IV + 666 p.; VI + 672 p.; VIII + 664 p.; VIII + 627 p. 
1858-ban kiadtak Jelenkor címmel egy hetedik, kiegészítő kötetet is. 
Korabeli, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben (Demjén, Kolozsvár),  
megkímélt állapotban. Lapjai helyenként foxing-foltosak, elől beragasztott ex libris.

50.000,-

350. Ujj Esztendei Ajándék, : a’ jó igyekezetű fiu gyermekeknek ajándékozza  
egy gyermekek baráttya P**** I****
Kolosváratt, 1799. Hochmeister Márton. [4]+ 88 + [3] p.
Az első előzéken báró Wesselényi Miklós gyerekkori névbejegyzésével! 
Korabeli papírkötésben, Friedreich István bélyegzésével, jó állapotban.

50.000,-

351. Utasitás. Az erdélyi nagy fejedelemségbéli utak készittetésére. Első kiadás.
Kolosváratt, 1807. Hochmeister Márton. 93 p. 
79 paragrafusban rendelkezik az utak építésének és karbantartásának módjairól. 
Modern félbőr-kötésben, címkével. A 41-42. lap hiányzik! Címlapján kolozsvári duplum 
példány bélyegzéssel. Az első pár lap felső sarka pótolva, lapjain kisebb-nagyobb  
vízfoltokkal. Ritka könyv. BLHO II.: 1903. 

24.000,-

352. VALERIANI, IOANNIS PIERII BELLUNENSIS
Hieroglyphica, seu de sacris aegyptiorum, aliarumque gentium literis commentarii.
Venetiis, 1604. Apud Io. Antonium & Iacobum de Franciscis. [58] + 644 p.
Végére kötve: 
Pro sacerdotum barbis, ad clarissimum cardinalem…Declamatio. 47 + [3] p.
Összesen 263 dbarab szövegközti, remek fametszetes illusztrációval.
Valeriano (1477-1558) az itáliai reneszánsz jeles humanista tudósa volt. A hieroglifák 
széles körű ismereteivel nagyon népszerű lett tudományos körökben, sok fontos pozíciót 
szerzett tudása és kapcsolatai révén, egyidőben Medici bíboros titkáraként is dolgozott.
Korabeli, bordázott egészpergamen-kötésben. Kétszínnyomású címlapján beszedett  
rézmetszet. Viseltes példány volt, de a bordákat és a táblákat is szakszerűen javíttattuk, 
első pár leveleit tisztíttattuk. Lapjai még számos helyen vízfoltosak, ám a fantáziadús  
metszetek kárpótolnak ezért.

160.000,-

353. [VAY SÁNDOR] D’Artagnan
Régi magyar társasélet. Előszóval ellátta Porzó [Ágai Adolf]. I-II. kötet.
Budapest, 1900. Athenaeum. XIV + 479 p.; [4] + 518 p. 
A két kötet egységes, dúsan aranyozott, festett, kiadói, kék egészvászon-kötésben.  
Nagyon szép állapotban.

24.000,-
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354. VÁLYI ANDRÁS
Magyar országnak leírása.
Budán, 1796-1799. Királyi Universitás. 1 t. rézm. + [20] + 702 + [2] p.; [40] + 736 p.; [14] 
+ 688 p. A rézmetszetű címképet Czetter Sámuel készítette, kettő sajnos nincs bekötve. 
Karacs színezett, rézmetszetű térképe is hiányzik, ami mérete miatt önálló lapnak számít 
és a példányok többségébe nem kötötték bele. A mű az első magyar nyelvű, lexikonszerű, 
átfogó monográfia Magyarországról, mely egyben a helységnévtárak ősének is tekinthető.
Az első kötet korabeli, bordázott és dúsan aranyozott félbőr-kötésben, címkékkel és festett 
lapszélekkel. A másik kettő az eredetit utánzó, bordázott és aranyozott félbőr-kötésben, 
címkékkel. Harmathy Pál debreceni antikvárius pecsétjével. Jó példány. 

80.000,- 

355. VERNE GYULA
A bégum ötszáz milliója. A „Bounty” lázadói.
Budapest, 1890. Franklin. 204 + [4] p. Második kiadás. Francziából Szász Károly.
Egészoldalas illusztrációkkal.
Kiadói, festett, aranyozott, barna egészvászon-kötésben, festett lapszélekkel. Megkímélt, 
jó példány. Címlapon pecsét.

80.000,-

356. VERNE GYULA
Világfelfordulás.
Budapest, 1891. Franklin. [6] + 200 p. 34 képpel. Ford. Huszár Imre.
Kiadói, festett, aranyozott, barna egészvászon-kötésben, festett lapszélekkel. Megkímélt, 
jó példány. Címlapon korábbi tulajdonosi bejegyzések.

60.000,-

357. [VERGILIUS] VIRGILIUS, MARO PUBLIUS 
Magyar Virgilius. Első darab. Máro Virgilius Publiusnak eklogái az az: válogatott 
pásztori versei. Fordította Kőszegi Rájnis József. 
Po[z]sonyban, 1789. Füskúti Landerer Mihály. 1t. rézmetszetű címkép + [14] + 238 p. +10 
rézm. t. (+ 1 szövegközti)  
Hozzá kötve: 
A Magyar Virgiliushoz tartozó Sisakos Paizos Kardos mentő-írás. [2] + 92 p. 
(Rájnis ebben Baróthi Szabó Dávid támadásaira felel és a fordítás művészetéről értekezik). 
Végére kötve: 
[RÁJNIS JÓZSEF] Tóldalék, mellyben a Magyar Virgiliusnak szerzője a Kassai  
Magyar Múzéumról jelesbben pedig az abban foglaltatott fordítás mesterségének 
reguláiról-való ítéletét ki nyilatkoztatja. 
Poz[s]onban, 1789. Landerer. 32 p. A szép rézmetszeteket Anton Capacci (18. század) 
olasz származású, Győrben letelepedett festő rajzolta. Talán Rájnis József (1741–1812) 
személyes kérésére készítette a könyvben megjelent táblák rajzait, a rézmetsző személye 
ismeretlen. Modern, bordázott és aranyozott gerincű félbőr-kötésben, címkével.  
Jó állapotban, metszetei is tiszták. 

30.000,-
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358. [VERSEGHY FERENC] 
Magyar grammatika avvagy nyelvtudomány... a magyar nemzeti oskolák' számára. 
Budánn, 1818. Kir. Magy. Univ. bet. XLII + 539 + [7] p. Első kiadás.
Korabeli, aranyozott gerincű, kopottas félbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Belül kissé 
szúrágta. Korabeli, veszprémi iskolai bejegyzéssel. 

24.000,-

359. VIGNOLA, GIACOMO BAROZZI da
Regel Van de Vijf Ordens der Architecture. Door I. B. van Vignola. Oversien, 
vermeerdert, ende uyt her groot in ’t kleyn gebracht Door Mr. Muet.
T'Amsterdam, 1650. Voor Cornelis Danckersz, Boeck-verkooper inde Kalver-straet.  
1 rézmetszetes díszcímlap + 16 p. + 50 rézmetszet t. A díszcímlap felirata: Reigies des 
cinq ordres d’architecture de Vignolle. Reueues Augmentees et Reduittes de grand en  
petit, par Le Muet, 1638. Amsterdam Chez Louys Elzeuier. A szöveges oldalakon a  
metszetek magyarázata olvasható.
A zseniális olasz építész (1507-63) világhírű munkája 1563-ban jelent meg először. 
Vignola az antik formákat határozott szabályokba öntötte, úgyhogy művészeti módja hosz-
szú időn át irányadó volt Rómában és különösen a jezsuita rendnél. A katolikus reformkor 
legkiválóbb építőmestere, akinek szigorúan klasszikus iskolája a barokk stílust sokáig 
ellensúlyozta. Modern félbőr-kötésben, nagyon jó állapotban. Ezt könyvet is − mint jelen 
árverésünk számos tételét −, megtiszteltetés volt kézbe venni és katalógusunkba beírni. 
Elzevír kiadás!

70.000,-

360. VINNIUS, ARNOLD
De originale & progressu juris civilis romani. Athires, et fragmenta veterum 
iurisconsultorum Arn. Vinnii; & Variorum. Auctore & collectore S. Leewio, Jc. 
Lugduni-Batavorum, [Leiden] 1671. Apud Arnoldum Doude & Cornelium Driehuysen. 
[Typis Severini Matthiae.]  1 lev. + 1 rézm. címkép (G. Wingendorp) + [14] + 850 + [5] p.
Az első, később befűzött nyomtatott levél, ajándékozási bejegyzés 1799-es dátummal, 
korabeli névbeírásokkal és az arnhemi rektor, D. A. Jacobi aláírásával. 
Vinnius (1588-1657) korának legnagyobb holland jogásza volt, később a leideni egyetem 
rektora. Számos jogi munkát publikált, amelyben figyelembe vette az ősi, jogi formulákat 
és a helyi szokásjogot is.
Későbbi, valószínűleg 1799 körüli egészpergamen-kötésben, első és hátsó tábláján vaknyo-
másos, aranyozott, Arnhem városának kétfejű, sasos címerével. Friss, szinte tökéletes példány, 
a metszet és a könyvtest is tiszta. Tokban. Nem találtunk belőle példányt, unikális kötet.

240.000,-

361. VIRÁG BENEDEK
Magyar századok. DCCCLXXXIV-MCDXXXVII. [I-II. kötet, egybekötve]
Budán, 1816. A’ Királyi Universitásnak betüivel. 1 t. (rézmetszetű címkép) + 616 + 520 p. 
A címképet Perger Zsigmond rajza után Blasius Höfel készítette. Az első előzéken: „A 
KMENY ezennel tanusítja, hogy a jelen mű 1816. évben készült kiadványa, amelyből ez a 
kötet az utolsó példányok közül való. Budapest, 1928. július 31.” – kézírással és pecséttel. 
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Ismeretes, hogy a krúdában maradt példányokat a nyomda stilizáló kötésben hozta forga-
lomba. Borda:7652. 
Díszes, dúsan aranyozott, kiadói egészbőr-kötésben, gyönyörű, márványmintás festésű 
lapszélekkel, gerincén aranyozott, piros címvignettával. Tokban.

70.000,-

362. VOCHS, LUKAS
Allgemeines Baulexicon ober Erstlärung der deutschen und französischen
Kunstwörter, in der bürgerlichen, Kriegs- und Schiffbaukunst, wie auch der 
Hydrotechnik und Hydraulik.
Augsburg & Leipzig, 1781. Matthäus Riegers sel. Söhne. [8] + 359 + [1] p. Rézmetszetes 
címvignettával. Gyulai Gál Gaszton gyűjteményi pecsétjével.
Későbbi, bordázott félbőr kötésben, címkével, festett lapszélekkel. Szép példány. 

60.000,-

363. WAGNER [KÁROLY] CAROLUS
Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum, que jam 
interciderunt. Deca(de)s I. 
Budae, 1778. Typ. Reg. Univ. [20] + 128 p. + 2 t. kihajt. rézm. (Binder pecséteket és címe-
reket ábrázoló rézmetszetei). Első kiadás. Petrik csak egy rézmetszetű táblát említ. Máso-
dik, 1802-es kiadása már négy részes. 
Korabeli, bordázott és aranyozott gerincű, pirosas szattyánbőr-kötésben, a táblákon is ara-
nyozott keretdísszel. Körben aranyozott lapszélekkel. Enyhén kopott, piszkos, de különle-
gesen szép példány. Folio.

80.000,-

364. [WERBŐCZY] VERBÖCZY ISTVÁN
Magyar és Erdély-országnak törvénykönyve, íratott ⁓ ⁓ által. 1514. esztendőben. 
Posonyban és Kassán, 1779. Landerer M. 1 t. (Werbőczy rézm. arcképe) + 516 + [25] p. 
Beszedett könyv- és záródíszekkel.
Korabeli kopottas, bordázott gerincű bőrkötésben, festett lapszélekkel, vaknyomásos dí-
szekkel és címkével. Az első táblán a bőrbe applikált, ovális, kopott dísszel (supralibros), 
1781-es dátummal. Az előzéklapon szép, korabeli poss beírással, verzójára modern ex 
libris ragasztva. Jó példánynak gondoljuk. 

40.000,-

365. WESSELÉNYI MIKLÓS, B.
Balitéletekről. 1831-ben.
Bukarestben, 1833. [Lipcse, Wigand Ottó] XXXVI + 323 p. Első kiadás.
A szerző legfontosabb munkája. A polgári átalakulást sürgető politikai röpirat a cenzúra 
miatt jelent meg Lipcsében. Wesselényit e művének megírása után az udvar, a jottányi 
változtatást sem engedő Metternich kancellár célpontjává tette.
Valamivel későbbi keménytáblás papírkötésben, körülvágatlan lapokkal, felragasztott cím-
kével. Címlapon 1940-es poss. bejegyzés. Jó példány, enyhén foltos lapokkal.

24.000,-
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366. WESSELÉNYI MIKLÓS, B.
Szózat a’ magyar és szláv nemzetiség’ ügyében.
Lipcsében, 1843. Wigand Ottó. [Hála, Heynemann Eduárd] VIII + 372 + [1] p. 
Első kiadás. A szerző írásában a reformkori liberális nemesség programját és céljait  
foglalja össze a nemzetiségi politikával kapcsolatban, kiemelve az orosz birodalom által 
támogatott pánszlávizmus veszélyének jelentőségét.
Kiadói, német nyelvű, papír reklámívbe kötve, körülvágatlan lapokkal, jó állapotban.  
Hátul pár lap teteje kissé foltos.

24.000,-

367. [WINDISCH, KARL GOTTLIEB]
Politisch-geographisch- und historische Beschreibung des Königreichs Hungarn.
Pressburg, 1772. Anton Löwe. 1 t. rézm. + [6] + 470 + [4] p. 
A címlapon a pozsonyi várat ábrázoló rézmetszetű vignettával. A szerző (1725-93)  
Pozsony főkapitánya, majd polgármestere volt. E munkája elsősorban azok számára  
készült, akik nem jutottak hozzá a komolyabb, tudományos igényű leírásokhoz, ill. nem 
tudtak latinul.
Enyhén kopottas, korabeli, dúsan aranyozott, javított, bordázott gerincű egészbőr-kötés-
ben, körül festett lapszélekkel. Jó példány.

50.000,-

368. Wollstandige bilder-reihe der österreichischen regenten aus dem hause 
Babenberg, dann der deutschen kaiser aus dem hause Habsburg und Lotharingen…
IV abtheilungen.
Grätz, 1827. Lithographirt und zuhaben bey Joseph Kaiser. 1 t. lith címkép (I. Ferenc)  
+ 63 kőnyomatos mellkép + 3 lith. mell. (kihajtható leszármazási táblák)
A második lap verzóján tartalomjegyzékben felsorolva az uralkodók.
Modern, bordázott bőrkötésben, körülvágatlan lapokkal. Az eredeti, töredékes címlap  
is bekötve, kiegészítve. Az első pár lap sarkai pótolva, a lapokon végig rozsdafoltok.
Nagyon ritka munka, teljes.

90.000,-

369. ZAVARONI, FRANCISCO
Apparatus ad Biblia Sacra in XX. tabulas distributus.
Romae, 1728. excudebat Komarek. 22 t. dupla haránt folio. 
Az érdekes tipográfiai elrendezésű kötet az Ótestamentum-beli zsidóságot mutatja  
be különböző témák szerint csoportosított áttekintő táblázatokban.
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, díszes, keretléces lapokkal. Jó példány.

40.000,-

370. ZRÍNYI MIKLÓS, Gróf
Ne bántsd a magyart. Irta ⁓ ⁓. És most újjonnan ki-botsáttatott.
Marosvásárhelyen, 1790. [Ev. Ref. koll.] 1rézm t. (másolat) + 94 + [2] p.
Modern félbőr-kötésben, címlapja enyhén foltos, javítva.

30.000,-
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371. ZRÍNYI MIKLÓS 
A Török Afium ellen való orvosság című munkájának kéziratos változata 1782-ből.
A kötet 2 számozatlan és 86 kézzel számozott, tintával beírt oldalt tartalmaz. A kézírás 
végig jól olvasható. A másoló személye ismeretlen. A kötet abban az időben, 1790-ben 
jelent meg nyomtatásban Morvaországban, de a könyvek magas ára miatt népszerű volt a 
kéziratban való terjesztése. Az OSZK kézirattárában is több másolt példány található. 
Korabeli egészbőr-kötésben. A címlapon Dr. Novák S. tulajdonosi bélyegzése.

40.000,-

372. A zsidók egyetemes története. I-VI. kötet.
Graetz nagy műve alapján és különös tekintettel a magyar zsidók történetére. Szerk.  
Szabolcsi Miksa. A magyar zsidók történetére vonatkozó részeket összeállította Kohn  
Sámuel.
Budapest, 1906-1909. Phönix Irod Rt. [Jókai ny.] XXX + [1] + 599 p.; XVII + [1] + 632 p.; 
XIII + [2] + 616 + [1] p.; XX + [1] + 608 p.; XVIII + [3] + 622 + [1] p.; XX + 644 p.
Az utolsó kötetben függelékül: „A szombatosok története Erdélyben.”
A hat kötet kiadói, egységes, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, erezett lapszélekkel. 
Színükben árnyalatnyi különbséggel, egyik gerince felül javítva. Jó sorozat.

90.000,-

369



- 223 -                                                                109. árverés

370 371371

372



Honterus Antikvárium                                                 - 224 - 

Tartalommutató

1-5. ............................................... Ady Endre
6. .................................................. Tétel
7-23. ............................................. Atlasz, térkép
24-38. ........................................... Tételek
39-45. ........................................... Biblia
46-87. ........................................... Tételek
88-104. ......................................... Folyóirat, kalendárium
105-147. ....................................... Fotó, kézirat, aprónyomtatvány
148-162. ....................................... Tételek
163- 168. ...................................... Gyermek- és ifjúsági irodalom
169-234. ....................................... Tételek
235-248. ....................................... Metszet, grafika
249-285. ....................................... Tételek
286-291. ....................................... Radnóti Miklós
292-294. ....................................... Tételek
295-309. ....................................... RMK-RMNy-Apponyi
310-312. ....................................... Tételek
313. .............................................. Ősnyomtatvány
314-329. ....................................... Tételek
330. .............................................. Szabadkőművesség
331-333. ....................................... Tételek
334-342. ....................................... Széchenyi István
343-372. ....................................... Tételek

A katalógusban található dedikált és aláírt tételek:
1; 4; 27; 35; 59; 64; 104; 114; 158; 180; 191; 199; 201; 208; 209; 

232; 259; 286; 288; 343.



184.

280.

243.



HONTERUS
ANTIKVÁRIUM

109. aukció

Honterus Antikvárium és Aukciós Ház
Budapest, 1053 Múzeum krt. 35.

Telefon: (36-1) 267-2642, 317-3270
Az aukció idején: 06 20 967-8659

www.honterus.hu
E-mail: honterus@honterus.hu

H
on

te
ru

s A
nt

ik
vá

riu
m

 1
09

.




