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Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét,
hogy 112. 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.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

2022. szeptember 15-ig (csüt.) 12 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. november 18-án rendezzük, melyre átveszünk régiségeket,

szépen illusztrált könyveket, kéziratokat, metszeteket, térképeket.
A borító a 347. 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

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. ACSÁDY IGNÁCZ: 
A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után. (Olvastatott a II. osztály 
ülésén, 1890. január 13-án.) 
Budapest, 1890. MTA. 84 p. 
Korabeli félpergamin-kötésben, a gerincen aranyozott címkével, megkímélt állapotban. 
A címlapon tulajdonosi bélyegzés, Gömöry Olivér.

5.000,-

2. Andächtige Verehrung des glorreichen heil. Nähr-vaters Jesu Christi, und 
Jungfräulichen Gespons Mariae, des heiligen Joseph. Auf Neun Mittwoch, oder 
neun Täg nacheinander, sonderbar vor dem Fest dieses Heiligen. Von einem Priester der 
paarfüßigen Carmelitern.
Ofen, [Buda], 1844. Gyurián und Bagó. 1 rézm. t.  + 108 p. 
Imádságos könyv egy karmelita szerzetestől, már 1777-ben megjelent.
Kiadói, korabeli, aranyozott gerincű és vaknyomásos táblákkal díszített egészbőr-kötésben.
Körben aranyozott lapszélekkel, kisebb kopásokkal és hiánnyal. (95×158mm)

12.000,-

3. Anonymus, az az: Bela királynak nevetlen iró deákja a’ ki ama Hét-magyaroknak 
szittyából Almos hertzeg vezérlése-alatt lött ki-jövetelöket meg-irta. Most pediglen 
deák nyelvből magyarra fordította, és a nemes magyar nemzetnek felajánlotta Lethenyei 
János.
Pesten, 1790. Trattner Mátyás. [14] + 71 + [1] p. 
Krónikairodalmunk egyik legjelentősebb darabjának első magyar fordítása. 
Fűzve, korabeli, széteső papírborítóban, lapjai foltosak. Az első borítón szolgaegyházai 
Szőgyén (Marich) László (1806-93), a Főrendiház elnökének poss. beírása. 

24.000,-

4. ARETIN, JOHANN CHRISTOPH FREYHERRN von:
Systematische Anleitung zur Theorie und Praxis der Mnemonik: nebst den 
Grundlinien zur Geschichte und Kritik dieser Wissenschaft. Mit drey Kupfertafeln.
Sulzbach, 1810. Kommerzienrath J. E. Seidelschen. [2] + XIV + 24 + [2] + 136 + 2 kihajt. 
mell. + 3 kihajható rézm. t. + 424 + 24 p. Címlapja javított.
A szerző (1772-1824) német történész, könyvtáros és jogász ritka munkája az emlékezés 
művészetéről, régebbi művekből vett részletekkel és értékes bibliográfiai hivatkozásokkal. 
A szép, barna színnel nyomtatott metszetes táblák, az ABC képeskönyvek módjára kis, 
címeres figurákat ábrázolnak.
Modern félbőr-kötésben, gerincén címkével, körülvágatlan lapokkal, papírdobozban. 
Ritka, jó állapotú és tiszta példány.

60.000,-
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Atlasz, térkép

5. GALLETTI, J[OHANN] G[EORG] A[UGUST]:
Egyetemi világismerete vagy földirati, statisticai és statustörténeti Encyclopaedia, 
minden országok földirati, statisticai és történeti rajzával, mellyben fekvésök, nagyságok, 
népességök, míveltségök, legnevezetesebb városaik, alkotmányaik és nemzeti hatalmok 
’s a régiebb és ujabb történetek vázlata foglaltatik. ’A kilenczedik, földirati-statisticai 
részében Cannabich J. G. F. ’s a történetiben Dr. Meynert Hermann által megbővített 
és újjá dolgozott kiadás szerint Magyarországhoz alkalmazva Vállas Antal … által. 
Tizenöt színezett földképpel. 
Pesten, 1844. Konrád Adolf Hartleben sajátja. [A. Strauss özvegye és Sommer Lipót ny., 
Bécs.] [4] p. + 620 számozott hasáb (oldalanként 2) + [1] p. + 15 határszínezett, lith. tér-
kép, ebből 1 kétlapos (Magyarország, 29×42 cm.). A metszeteket Máschek Rudolf rajzolta 
kőre. Számos fametszetes ábrával és illusztrációval, az országok fametszetes címereivel. 
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben. Kopott, sokat forgatott példány, 
kötése gyengül.

40.000,-

6. Magyarország rézmetszetű, határszínezett térképe. 1743.
Címe jobbra fent, kartusban: „Le Royaume de Hongrie a Paris. Par le Sieur le Rouge 1743.

2. 4.
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Jobbra fent a kereten kívül „59” lapszám. G. L. le Rouge: Atlas Nouveau…(Páris, 1748.) 
című munkájában megjelent lap. M=1: 3.800.000. Képméret: 20,2×26,5 cm. Lapméret: 
22,3×31,5 cm. Le Rouge Hannoverben született francia apától és német anyától. Hadmér-
nökként kezdte kartográfusi pályafutását. XV. Lajos udvari geográfusnak nevezte ki. 
Közepén hajtás nyomával, két lapból összeragasztva, fent kis zöld folt. Szántai: Rouge 2b.

20.000,-

7. Des Koenigreichs Ungarn nordwestlicher Theil Nro. 28. A Magyar Királyság 
észak-nyugati részének rézmetszetű térképe. 
Wien, 1789-91. Metszette Franz Johann Joseph von Reilly. In: Schauplatz der fünf Theile 
der Welt. Méret: 235×310 mm.
Szántai: Reilly 2/7.  A munka összesen hat lappal teljes.
Jó állapotú, tiszta példány, halvány határszínezéssel.

14.000,-

8. Des Koenigreichs Ungarn nordöstlicher Theil Nro. 31. A Magyar Királyság 
észak-keleti részének rézmetszetű térképe. 
Wien, 1789-91. Metszette Franz Johann Joseph von Reilly. In: Schauplatz der fünf Theile 
der Welt. Méret: 195×305 mm. Szántai: Reilly 5/7.  
Jó állapotú, tiszta, széles margójú példány, halvány határszínezéssel.

14.000,-

9. Des Koenigreichs Ungarn östlicher Theil Nro. 32. A Magyar Királyság keleti 
részének rézmetszetű térképe. 
Wien, 1789-91. Metszette Franz Johann Joseph von Reilly. In: Schauplatz der fünf Theile 
der Welt. Méret: 206×360 mm. Szántai: Reilly 6/7.  
Jó állapotú, tiszta, széles margójú példány, halvány határszínezéssel.

14.000,-

10. PETERMANN, AUGUST:
Mittheilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt über wichtige neue 
Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von ⁓ ⁓.
Gotha, 1862. Justus Perthes. [Engelhard-Reyherschen.] VI + 490 p.  
Végére kötve: Inner-Afrika nach dem stande der geographischen…II. abth. [4] + 31-78 p. 
‒ Brazilianische provinz Minas Geraes. [2] + 42 p. ‒ Inner-Afrika nach dem stande der…
III. abth. [2] + 79-96 p. + 24 finoman színezett lith. térkép. (10 kihajtható, 8 nagy méretű)
Az első térképen Magyarország Galíciával és Erdéllyel, majd Ausztrália, Új Zéland, 
Kongo és Angola, Egyiptom, Líbia, Közép-Afrika. 1855-től számos kiadás ért meg.
Kiadói egészvászon-kötésben, vaknyomásos és aranyozott táblákkal. Lapjain enyhe 
rozsdafoltokkal. Katona Béla gyűjteményi pecsétjével. Megkímélt példány.

20.000,-
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5.

10.
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11. BABAI [FERENC], FRANCISCUS: 
Archiepiscopi Strigonienses, de utraque republica praeclare meriti compendio 
metrico deducti a ~ ⁓. 
[Nagyszombat], 1776. Typis Tirnaviensibus. 103 p.
Az epigramma egyik legnevesebb művelője a jezsuitának indult, majd világi pappá vált 
Babai Ferenc (1742-78). Szerinte a műfaj a költészet lelke, mert az „argutiá”val játszó 
szellem leginkább ebben nyilatkozhatik meg (elménckedés), s a tudós emberek ezzel te-
szik nyájassá a társalgást. Műveinek egyik csoportjában (két tételünk) epigrammákba fog-
lalta a rendi ország legfőbb vezetőit: a királyokat, a nádorokat és az esztergomi érsekeket.
Megkímélt, korabeli papírkötésben.

12.000,-

12. BABAI [FERENC], FRANCISCUS: 
Ungariae palatini, propalatini et locumtenentes regii bello, paceque clarissimi, 
compendio metrico deducti a ~ ⁓.
[Nagyszombat], 1775. Typis Tirnaviensibus. 126 p.
Megkímélt, korabeli papírkötésben.

12.000,-

Balaton

13. [BABOTSAI JÓZSEF]: 
Boldog Zala vármegye! Keszthelyi Hév-vizedről méltán neveztetel igy attól, a’ 
ki ezen rendeket irta ditséretedre D. B. I.
Sopronban, 1795. Sziesz Kláránál. 28 p. Három kis metszettel. A mű második lapja 
középtájt sérült (hiánytalan). 
Nagyvarvai Babocsay (Babócsai) József doktor, Zala vármegye főorvosához fűződik Hé-
víz gyógyvizének első szakmai leírása és méltatása. Kora színvonalán leírja a gyógyvíz 
általa felismert összetevőit csakúgy, mint az itt kezelésre ajánlható betegségeket. 
Korabeli papírkötésben, megkímélt állapotban. Ritkán előforduló balneológiai munka.

30.000,-

14. Balaton és környékének turistatérképe. Rajz és metszet Schubert Ignácz.
Budapest, 1910 körül. Heisler és Kózol. Méret: 72×52 cm. Mértéke 1:150.000. 
Többször hajtva, az eredeti papírborítójába ragasztva. Szép színekkel, jó állapotban.

24.000,-

15. Balatonfüred. Gyógyfürdő és éghajlati gyógyintézet.
[Budapest, 1936 előtt, Stephaneum.] 19 + [1] p. 
Tűzött, 19 fényképpel illusztrált reklámfüzet.

4.000,-
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11. 13.

14.
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16. BOLEMAN ISTVÁN, Dr.: 
Fürdőtan. Kiváló tekintettel a magyarhoni gyógyhelyekre.
Budapest, 1887. Franklin. VIII + 603 p. Térkép hiányzik! 
/Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. LII. köt./ 
Kiadói, aranyozott gerincű vászonkötésben, vaknyomásos táblákkal és erezett lapszélekkel.

8.000,-

17. CHOLNOKY JENŐ: 
Balaton.
Budapest, [1937.] Franklin. 191 + [1] p. + 24 t. MFT könyvtára. 
Aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, szép példány.

6.000,-

18. CHOLNOKY JENŐ, Dr. 
Tihany. 
[Budapest, 1940. Balatoni Intéző Bizottság. „Élet” ny.] 26 p. + 11 t. (fotók) 
/Balatoni Könyvtár. 8. szám./
Kiadói, tűzött, jó állapotú papírborítóban.

4.000,-

19. LENKEI VILMOS DANI, Dr:
A Balaton, mint gyógytényező.
Budapest, 1912. Balatoni Szövetség. [Stephaneum ny.] VII + 131 p. 
Kiadói, picit fakult papírborítóban.

12.000,-

20. LÓCZY LAJOS:
A Balaton fölrajzi és társadalmi állapotainak leírása. A Balaton tudományos 
tanulmányozásának eredményei czimű monografia-gyűjtemény adatai alapján.
Budapest, 1920. Hornyánszky. 194 p. + LI t. (27 levélen, egy színes)
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal. Néhány ceruzás aláhúzással, közgyűjt. pecséttel.

20.000,-

21. [TÓTH KÁLMÁN – NÁSZAI MIKLÓS]: 
A Balaton vidék népének építészete.
Budapest, 1936. Balatoni Intéző Bizottság. XI + 116 + [1] p. 
Előszó: Padányi Gulyás Jenő. Rövid bevezető után 114 oldalnyi képanyagot tartalmaz. 
/A Magyar Ház Barátainak 1. könyve. Összesen négy kötete jelent meg./ 
Kiadói papírkötésben, illusztrált (kissé sérült) védőborítóval. Tul. pecséttel.

20.000,-
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22. ZEPHAROVICH, [VICTOR LEOPOLD] RITTER von: 
Die Halbinsel Tihany im Plattensee und die nächste Umgebung von Füred. Mit II 
tafeln. [In: Sitzungsberichte der kaiserlichen akademie der wissenschaften. 1856. Bd. XIX. 
S. 339.]  
[Wien, 1856. K.K. Hof- und Staatsdruckerei.] 37 p. + 2 kihajt. mell. 
Zepharovich (1830-1890), osztrák egyetemi tanár, minerológus Tihanyról szóló műve.
Korabeli papírkötésben, vászoncsíkkal megerősítve, svájci pecséttel. Ritka.

20.000,-

17. 20.

22.
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23. BARANYI PÁL: 
Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. Avagy halotti predikácziók…
mely irattatott a Halottaknak vagy koporsóba tételük vagy temetésük 
alkalmatosságival ⁓ ⁓.
Nagy-Szombatban, 1712. Jézus Társasága Académiájának bet. Geich János által. [28] + 
849 + [23] p. A mű második része 1719-ben, Nagyszombatban jelent meg.
A „Hal-Emberek ‒ mondja a prédikátor ‒ azok, kik ennek az életnek háborgó és 
állhatatlan tengerén eveznek, külömb-külömbféle gyönyörűségeken kapdosván.” (243.o) 
Korabeli kopott, kissé sérült, bordázott egészbőr-kötésben, gerincén címke maradvánnyal. 
Tábláján és első lapjain szújáratok. Kötése stabil, lapjai tiszták.
Hozzá tartozik:
BARANYI PÁL: 
Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. Avagy halotti predikácziók…
mely irattatott a Halottaknak vagy koporsóba tételük vagy temetésük 
alkalmatosságival ⁓ ⁓. Második része.
Nagy-Szombatban, 1719. Az Académiának bötüivel. [24] +1000 + [18] p.
Korabeli kopott, kissé sérült, bordázott egészbőr-kötésben, gerincén címke maradvánnyal. 
Tábláján, első és hátsó lapjain szújáratok. Kötése stabil, lapjai tiszták. A két összetartozó 
mű együtt.

60.000,-

24. [BARCLAY, JOHN] BARCLAII, JOANNIS:
Argenis. Editio repetita, et indice locupletior.
Augustae Trebocorum, [Strasbourg] 1623. Impensis Eberhardi Zetzneri. [14] + 480 + [27] p.
Korabeli, dúsan aranyozott és bordázott gerincű egészbőr-kötésben. Címlapján satírozás, 
névbejegyzés. Kissé kopottas példány, de rendben van.

24.000,-

25. BECK, CHRISTIAN AUGUST: 
Jus publicum Hungariae. Cum notis autoris et observationibus Josephi Benzur. 
Viennae, 1790. Joh. Paul Krauss. 284 p. 
A második kiadást kommentárjaival kiegészítette Benczúr József (1728-84) jogtörténész 
és történetíró, Kollár Ádám bécsi tudós körének tagja. Történeti-közjogi munkáival a 
felvilágosult abszolutizmus magyarországi törekvéseit képviselte, szemben a magyar 
rendek törekvéseivel.
Korabeli, keménytáblás papírkötésben, címkével.

16.000,-

26. BEDEŐ PÁL:
Magyarok története a vezérek és királyok képeivel. Hatodik kiadás.
Pesten, 1862. Bucsánszky Alajos. 144 p. Szövegközti és egészoldalas fametszetű képekkel 
gazdagon illusztrált.
Elékötve:
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Csodák könyve. Szent hagyományok és népies mondák, melyekben százötven csodák 
foglaltatnak. 150 képpel diszesitve.
Pesten, 1870. Bucsánszky A. 252 + [4] p.
Elékötve:
SZABÓ IMRE:
Elveszett fiu. Népies elbeszélés.
Pesten, 1851. Eisenfels és Emich. 94 + [1] p.
Korabeli konvolut, amatőr papírkötésben. Viseltes példány. Címlapokon névbeírásokkal.

20.000,- 

27. BEKE KRISTÓF:
A’ betegeknek és haldoklóknak lelki vígasztalására és épűlésére szolgáló kézi könyv 
mellynek hasznát vehetik azok is kik a’ betegekkel bánnak.
Német nyelvbűl magyarra fordította ’s néhány toldalékkal megbővítette ~ ~. 
Budánn, 1826. Magyar Királyi Universitás. XVI + 320 p. 
Korabeli egészbőr-kötésben, aranyozott léniákkal a táblákon és a gericen. Korabeli poss. 
beírásokkal. Jó példány.

8.000,-

28. BENEDEK MARCELL:
A magyar irodalom története.
[Budapest, 1938.] Singer és Wolfner. 255 + [1] p.
Dedikált példány!
Kiadói vászonkötésben.

8.000,-

23. 24. 25.
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29. BEÖTHY ZSOLT:
Rajzok.
Budapest, 1879. Ráth Mór. [Wigand F., Pozsony] VII + 267 + [1] p.
Dr. Freysinger Lajos barátjának szives emlékül…dedikált példány!
A címzett jogász, író, Vác díszpolgára, a Casino elnöke, a lövészegylet főlövésze, képviselő.
Korabeli aranyozott gerincű félvászon-kötésben.

20.000,-

30. BERDA JÓZSEF:
Béke. Versek.
[Újpest,] 1940. [Özv. Ritter Jenőné.] 31 + [1] p.
Számozott (307.) és a szerző által aláírt példány!
Kiadói tűzött papírborítóban.

12.000,-

31. BERNOLÁK, ANTONIO: 
Etymologia Vocum Slavicarum sistens modum multiplicandivocabula per 
derivationem et compositionem concinnata. 
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1791. Wenceslai Jelinek. 160 p. 
A katolikus pap és nyelvész Bernolák (1762-1813) a szlovák irodalmi nyelv megalapítója.
Korhű papírkötésben, címlapján névbeírás, lapjai körülvágatlanok.

30.000,-

32. BERTHA SÁNDOR:
Országgyűlési tárcza 1830ról. Közli ⁓ ⁓.
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi. VIII + 298 p.
Az első előzéken ajánlással: „T. Szalay Sándor Úrnak a Rodostóban született és 
viszontagságos életű Bornemissza Szalay Pál unokájának…”
A szerző részt vett a reformmozgalmakban, az 1832-1836-os országgyűlésen ő szerkesz-
tette a Kerületi Naplót. Vörösmarty és Fáy András barátja volt, Széchenyi bizalmasi 
köréhez tartozott. E munkát Széchenyi, Andrássy György és Wesselényi Miklós urak 
megbízásából szerkesztette, de 12 évi cenzúra után csak ekkor láthatott világot. 
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli, vaknyomásos vászonkötésben, erezett lapszélekkel, 
ex librissel. A végén fontos lista: „Az ország Rendeinek névlaistroma 1830.”

36.000,-
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33. BEVILAQUA BORSODY BÉLA:
Régi és új takácsmesterségek.
Budapest, 1942. Magyar Közgazdaság. [Általános ny.] 380 + [1] p.
Korabeli kartonkötésben, egyedi vászonborítással.

12.000,-

34. BÉL [KÁROLY ANDRÁS], CAROLI ANDREAE: 
De Maria Ludovici primi, principe filia, Hungariae non rege, sed regina, 
commentatio historico-critica. Editio altera.
Lipsiae, 1745. Typis Eisenfeldianis. 55 p. 
Bél Mátyás legidősebb fia (1717-82) történettudós, tanár, a szász választófejedelem 
tanácsosa.
Korabeli félvászon-kötésben, kötése gyengül. Állományi és Nagy Iván pecsétjével. 
Előzékén tintával beírva a szerző más munkáinak címe.

20.000,-

31. 32. 34.
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35. Biblia.  
[A Mi Urunk Iesus Christusnak új Testamentoma. Magyar nyelvre fordíttatott 
Cárolj Gaspar által…]
[Lipcse, 1717. ny. n.] 3-726 p. Rézmetszetű címlapja, első levele, a 23-24. és az utolsó 
hiányzik!
Bibliafordításunk ritka kiadása, Bél Mátyás közreműködésével, ifj. Köleséri Sámuel 
rendezte sajtó alá az Újszövetség-revíziójával, javításaival. Szedéstükre 66×126 mm., 
tizenkettedrét alak. A címlapon nem szerepel a kiadás helye és évszáma, csak a sajtó alá 
rendező kezdőbetűi. „…Hanem tisztelendö és igen érdemes Bel Mátyás URam, a Posoni 
A. C. szerint való Sz. Eklésiának hivséges Lelki Pásztora, látván a Magyar Evangélikusok 
között e› nagy lelki fogyatkozást, Károli forditását a› Görög Textus szerint, és a hitnek 
regulája szerint emendálván, Krisztus URunk születése után 1717. esztendöben Lipsiában 
ki nyomtattatta…” /Csepregi Zoltán: Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században. / 
Mások szerint nehezen hihető, hogy a református Köleséri az evangélikus lelkészt azzal 
bízta volna meg, hogy a közösen kiadandó bibliájukból kigyomlálja a 
kálvinizmusokat. Bod szerint a példányok Köleséri birtokában voltak, ám a terjesztésből 
nem igazán vette ki a részét. 
Korabeli, két rézkapocssal záródó egészbőr-kötésben. Gerince kopott, felül beszakadás.
Miskóltzy Péter 1795-ös poss. bejegyzése és családi feljegyzései, P. Thewrewk Árpád 
pecsétje. A hiányoktól eltekintve megkímélt példány. (8×14×4 cm)

100.000,- 

36. Képes Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész 
Szentírás…ford. Károli Gáspár. Szerk. Tóthfalusi József.
Budapest, [1908.] Hermann Emil. XXII + [2] + [8] + 1116 + 186 + [2] + 415 p.  + 8 t. 
(5 dupla) + 1 térk. Rendkívül gazdag képanyaggal. 
Kiadói, festett, aranyozott, egészbőr-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, nagyon szép 
példány. A Szatmár-megyei, református Jakab-család kézzel-írott bejegyzéseivel ellátva.

60.000,-

37. BOD [PÉTER] PETRI:
Synopsis juris connubialis seu tractatus de jure connubiorum in quo varii casus...
Cibinii, [Szeben] 1763. Typ. Sámuel Sárdi. [16] +131 + [9] p. + 1 kihajtható mell. Első 
kiadás. Magyarul 1836-ban jelent meg kisbaconi Benkő László fordításában „Házassági 
törvény rajz vagy a’ házassági törvényekről való tanitás...” címen. 
Korabeli, kopott, kissé hiányos félbőr-kötésben, címkével. Alex Nagy korabeli poss. 
beírásával.

20.000,- 

38. BREZNAY PÁL: 
A’ keresztyén eklézsiának historiája. Tanítványinak számokra készítette ~ ~. 
Kolozsvártt, 1836. Ev. Ref. Kollégyom ‒ Barra Gábor. 374 p. 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, kisebb kopással.

12.000,-
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36.

35. 37. 38.
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39. BUCELIN, GABRIEL:
Nucleus Insigni Lectionis Variae fructu locuples, historiae cum Sacrae, tum Profanae 
cognitione compendiosissima atque utilissima praegnans, Excolendae juvandaeque 
memoriae perquam accommodus, authore R.P.F. Gabriele Bucelino… [15 térképpel]
Ulmae, [Ulm] 1654. apud Johann Görlin. 237 számozatlan lev. 
Metszett díszcímlapja hiányzik! Címlap verzóján egész oldalas metszet. 1650-ben jelent 
meg először. 
A végén: Notitia S.R.I. principum. Genealogica & stemmatographica. [4] + XXVI + 
[32] p. Ebből 8 táblázat, római, héber, történeti, asztronómiai kalendáriumok, majd 
pápák és római császárok kronológiája.  A végén 15 fametszetű térkép a korabeli európai 
államokról, egy-egy oldalas magyarázatokkal: Bavaria, Franconia, Palatinatus Bavaria, 
Saxonia, Bohemia, Austria, Suevia, Lacus Potamicus, Helvetia, Ungaria, Belgium, 
Galliarum, Anglia, Hispania. /Leírása, Szántai: Bucelinus 1./ 
A szerző (1599-1681) német-svájci történész, író és térképész, Benedek-rendi szerzetes.
Korabeli egészpergamen-kötésben, gerincén címke (14×7,5 cm). Eredeti, kötésre szolgáló 
bőrszíjai és első előzéke nincs meg. Lapjain kisebb rozsdafoltok. Korabeli névbejegyzé-
sekkel: Leopold Mühlback, Ernesti Richter 1680, Johannis Adolfi-Prága, 1660. 
Összességében jó és ritka példány.

140.000,- 

40. BUDAI ÉSAIÁS:
Magyarország históriája a mohátsi veszedelemig. Készitette tanitványi számára ⁓ ⁓. 
Közönséges história. Második rész.
Debreczenbenn, 1805. Csáthy György. 340 p. Első kiadás.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, gerincén felirat.

18.000,-

41. BUDAI ÉSAIÁS:
Magyarország históriája a mohátsi veszedelemig. Készítette és a tanulok számára most 
másodszor, megjobbitva kiadta ~ ~. 
Debreczenbenn, 1811. Csáthy György. 328 p. 
Hozzá tartozik: 
BUDAI ÉSAIÁS: 
Magyarország históriája a mohátsi veszedelemtöl Buda visszavételéig. Készítette ~ ~. 
Debreczenbenn, 1808. Csáthy. [4] + 340 p. Első kiadás 
Hozzá tartozik: 
BUDAI ÉSAIÁS: 
Magyarország históriája melybenn a felséges ausztriai ház örökös uralkodása 
foglalódik. Készítette ~ ~. 
Debreczenbenn, 1812. Csáthy. [4] + 252 p. Első kiadás.
A három kötet egységes, modern, bordázott félbőr-kötésben, gerincén felirat. Körben 
festett lapszélekkel, megkímélt példányok.

60.000,-



- 19 -                                                                112. árverés

39.

39. 41. 40.
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42. BUDAI ÉSAIÁS:
Régi tudós világ históriája, melybenn a’ könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle 
tudósoknak, főképpen pedig, a’ görög és deák íróknak élete, munkái, érdemei, és a’ 
tudományoknak akkori állapotja, rendbeszedve, előadódnak.
Debreczenbenn, 1802. Szigethy Mihály. [2] + XIV + 690 + 18 p. Első kiadás.
Újabb vászonkötésben, gerincén aranyozott felirattal.

14.000,-

43. CALEPINUS, [AMBROSIUS]: 
Septem linguarum Calepinus. Hoc est lexicon latinum, variarum linguarum 
interpretatione adjecta in usum Seminarii Patavini. Editio sexta emendatior, & auctior 
[1–2. kötet, egybekötve.] 
Patavii, [Padova] 1746. Typis Seminarii, Apud Joannem Manfrè. [12] + 529 p. ‒ [2] + 542 
+ 28 + 100 p. Kétszínnyomású címlappal, rézmetszetű dísszel. 
Hétnyelvű szótár, latin, görög, héber, német, olasz, spanyol és francia nyelven. A címlap 
előtt kézzel festett szép címer, tuhegli Damiani Frigyes protonótárius 1748-as tulajdonosi 
bejegyzésével. A boszniai származású férfiú pozsonyi kanonok volt 1759-es haláláig. 
20. századi keménytáblás, stabil félvászon-kötésben, gerincén aranyozott felirattal. 
Jó példány, bár lapjain kisebb vízfolt található. Folio.

80.000,-

44. CERVANTES, SAAVEDRA MIGUEL de:
Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. Győry Vilmos fordítása alapján átdolgozta 
Huszár Vilmos.
Budapest, 1900. Athenaeum. XXXII
Korabeli félvászonban, gerincén címke.

8.000,-

45. CLUVERI, JOHANNIS:
Historiarum totius mundi epitome: a prima rerum Origine usque ad annum Christi 
MDCXXX…Editio octava.
Vratislaviae, [Boroszló], 1673. Esaiae Fellgibeli. [8] + 900 + [66] + 97 + [3] p.
A végén: „Historiarum mundi, ab Anno MDCLIII. usque ad Annum MDCLXVII.”
Johann Clüver (1593-1633) német teológus, történész munkája, a világ története 1630-ig.
Korabeli, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, címkével, festett lapszélekkel.
A gerinc felső része hiányos, lapjai egy részén szújáratok. 1724-es poss. bejegyzéssel.

20.000,-

46. CLUVERII, PHILIPPI: 
Introductionis in Universam Geographiam tam veterem, quam novam Libri sex, 
illustrati, & aucti et P. Bertii Breviarium.
Patavii, [Padova], 1717. Ex Typhographia Seminarii, apud Jo Manfré. 436 p. + 2 kihajt. 
mell. + 2 kihajt. táblázat. A 214. oldaltól Pannóniáról ír, a 379. oldaltól breviárium.
Philipp Clüver (1580-1622) német geográfus és történész, akit a történeti-politikai földrajz 
megalapítójának tartanak. 
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Legfontosabb művei közé tartozik az 1624-ben megjelent „Introductio in Universam 
Geographiam (Bevezetés az egyetemes földrajzba)”. A hat könyvből az első általában a 
Földdel foglalkozik, de hírnevét inkább a fennmaradó öt könyv alapozta meg. Rövid leírá-
sokat tartalmaznak az országokról, hangsúlyt fektetve az emberi és történelmi szemléletre. 
Korabeli, bordázott gerincű egészpergamen-kötésben, festett lapszélekkel. Előzékén 
Vachalek József váradvelencei (nagyváradi) lelkész poss. bejegyzése. (9×16 cm)

24.000,-

47. Concordantiae Maiores Sacrae Bibliae. Summis Vigiliis iam recens ultra omnes 
aeditiones à quodam Theologiae studiolo castigatae & locupletate.
Basileae, [Bázel], 1549. Joannem Hervagium. 940 sztl. oldal.
Korabeli, öt bordára fűzött, fatáblára vont, léniákkal és görgetőkkel díszített reneszánsz 
bőrkötésben. Kötése sérült, viseltes példány. Lapjai egy részén foltok, utolsó levele 
szakadt, hiányos. Táblaverzón és címlapon korabeli poss. beírások, valamint a Baltavári 
parókia bejegyzése. Két rézcsatja megvan.

80.000,-

48. CONNERT JÁNOS, Dr.: 
A székelyek alkotmányának históriája. Különösen a XVI. és XVII. században. Irta ~ 
~. Németből fordította Balásy Dénes.
Székelyudvarhelyt, 1906. Betegh Pál és tsa. 407 + [1] p. Címlapja, az utolsó és a 296. 
levele javított.
Új, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Címlapja firkált, pecsételt.

8.000,-

43. 45. 46.
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49. CORVINUS, JOHANNES ARNOLDUS: 
Arnoldi Corvini Ius Canonicum, per aphorismos strictim explicatum.
Amstelodami, 1663. Ex officina Elzeviriana. 1 rézm. díszcímlap + [10] + 380 + [13] p.
Az első előzéken beírás: „Az összedőlt serradai plébánia könyvtárából. 1916. máj. 21.” 
Díszcímlap aljából pár mm. levágva, fent korabeli névbeírás, a címlapon kivakart poss. 
beírás.
Korabeli egészpergamen-kötésben, festett lapszélekkel, gerincen felirattal, keretdísszel 
ékesített táblákkal, az elsőn, FCG betűkkel. A táblaverzóra 1687-es dátummal rézmetsze-
tes ex libris ragasztva. Kopottas, de megkímélt példány. (75×125mm)

24.000,-

50. [CÖRVER ELEK]:
Selectae positiones universae philosophiae ex illustrioribus Veterum Recentiorumque 
Philosophorum placitis desumptae, quas sub auspiciis excellentissimi, ac illustrissimi 
domini domini comitis Ludovici de Battyan…sub assistentia Alexii S. M. Magdalena. 
Budae, 1746. Typis Veronicae Nottenstein, viduae [özvegy]. [16] + 72 p.
A szerző (1714-47) báró, kegyesrendi tanár Nyitrán, névtelenül írt munkája.
Mögékötve:
RANSANUS, PETRUS:
Epitome rerum Hungaricarum Velut per indices descripta auctore ⁓ ⁓ apud 
Matthiam regem,..
Budae, 1746. Typis Veronicae Nottenstein. VIII + 298 + [20] p. Kétszínnyomású cím-
lappal, kisebb díszítő metszetekkel. A két mű közül Ranzanoé az érdekesebb, aki Mátyás 
történetírójaként könyvében említést tesz – többek között ‒ a királyné-koronázás jogáról, 
amely a veszprémi püspököt illeti. (Lásd 39.o)
A két mű együtt, korabeli, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, körben festett lapszélek-
kel, címkével. A gerincen kisebb hiány és sérülés az első táblán. Jó könyv. Az előzéken 
és a címlapon Bezerédj III. Mihály (1728-97) alispán, hétszemélynök névbeírása.

20.000,-

51. [CZIRÁKY ANTAL MÓZES]: 
Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium in Hungaria a 
primordiis monarchiae in haec tempora. 
Budae, 1820. Typis Regiae Univ. Hung. [2] + 305 + [2] p. + 9 mell. (kihajt. genealogiai tábla) 
A szerző (1772-1852) tárnokmester, országbíró, az MTA igazgató tagja, aranygyapjas lovag.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, címkével. Címlapon is beszedett rézmetszet. 
Megkímélt példány.

18.000,-
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Családtörténet, genealógia

52. ALAPI GYULA, Dr.:
Komárom vármegye nemes családai.
Komárom, 1911. Spitzer ny. 308 p. Címlapja és első három számozatlan levele belehe-
lyezve, helyettük a figyelmetlen mester egy másik mű fénymásolt címlapját kötötte be!
Modern félvászon-kötésben, gerincén felirat.

18.000,-

53. BAÁN KÁLMÁN:
A bulyi és jékei Jékey család története.
Budapest, 1944. [Egyházm. ny. Veszprém] 97 p. + 13 t. (1 színes) + 7 mell. (5 kihajt.)
Modern egészvászonban, gerincén címfelirattal.

8.000,-

54. BAÁN KÁLMÁN: 
Magyar genealogiai és heraldikai forrásmunkák 1561-1932.
Oklevelek, genealogiai, heraldikai művek, valamint kéziratos oklevelek és családtörténeti 
gyűjtemények összefoglaló jegyzéke. A családtörténet és nemességkutatás kulcsa. 
Összeállította: ⁓ ⁓. 
Budapest, [1932.] Robur Irod. V. [Kellner és Kiss Törekvés ny.] 84 p.
Kiadói, fűzött, kissé viseltes papírborítóban, közgyűjt. pecséttel.

3.000,-

47. 49. 50.
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55. BENKÓ IMRE: 
Az inárcsi Farkas család története. Írta és okmánytárral ellátta ⁓ ⁓.
Nagykőrös, 1903. Bazsó Lajos. 77 p. + 1 kihajtható leszárm. t.
Modern félvászon-kötésben, az eredeti borító másolata felragasztva.

8.000,-

56. BOÉR GÉZA, B:
Récsei báró Rétsey Ádám táborszernagy és rokonai.
Budapest, 1942. Máté Ernő. 1 t. + 18 p. + 2 kihajt. mell.
Tűzött, kissé sérült papírborítóban.

5.000,-

57. BŐJTHE ÖDÖN: 
Húnyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a 
birtokviszonyokra. Írta 1882-90 ben okmányok alapján ⁓ ⁓. 
Budapest, 1891. Szerző – Müller Károly ny. 307 + [6] p. (ebből 2 oldal nemesi családok 
címereinek rajzaival.) 
Korabeli, erősen kopottas, gerincén sérült, hiányos félvászon-kötésben. Daróczy és Boér 
pecsétekkel.

30.000,-
 
58. BÖLÖNY LÁSZLÓ, nagybölöni: 
A nagybölöni Bölöny-család (Bewlewn nemzetség) története. Irta és kiadta (kézirat 
gyanánt 100 példányban) ⁓ ⁓. 
Kolozsvár, 1903. Ellenzék Könyvnyomda. VIII + 332 + 116 (okmánytár) + [3] p. + 1 
kihajt. leszármazási tábla. Az elejénél oldalszámozáson belül 1 színes t. (a család címere). 
Korabeli, viseltes félvászon-kötésben. A kötés az elejénél megnyílt.

8.000,-

59. CZOBOR BÉLA:
Magyarország világi és egyházi hatóságai kiadott pecséteinek jegyzéke.
Pest, 1872. Athenaeum. 88 + [1] p.
Korabeli, viseltes gerincű kemény hátas papírkötésben, első táblán címkével.

5.000,-

60. DOBY ANTAL, feöldy:
A Lónyay család. Nagy lónyai és vásáros naményi gróf, báró és nemes.
Mutatvány a szerző ily czímű munkájából: A magyarországi benszülött és beköltözött 
mágnás családok ismertetése. 
Budapest, 1895. Pallas. 140 p. + 2 t. + VII leszárm. tábla (dupla, 3-4. együtt)
Korabeli, koszos félvászon-kötésben, a mellékletek kijárnak. Tulajdonosi pecséttel.

12.000,-
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61. ETHEY GYULA:
A verebélyi érseki nemesi szék.
[Veszprém, 1941. Egyházm. kny.] 66 p.
/Különlenyomat a Magyar Családtörténeti Szemle 1941. V. – 1942. VIII. számából./
Fűzve, papírborítók nélkül.

3.000,-

62. Fontana d’Angioli báró Lo Presti család nemzedék-rendje.
Budapest, 1885. Hornyánszky Viktor. 65 p. + 2 t. (1 színes) + 3 kihajt. mell. Kétnyelvű 
magyar–német kiadvány. 
Enyhén foltos, aranyozott, korabeli félvászon-kötésben, fűzése szétesőben.

8.000,-

63. Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat. 1906. IV. évf. 1-12. szám. 
Szerkesztik Sándor Imre és Sebestyén József. [teljes]
Kolozsvár, 1906. Gámán János örököse – Stief Jenő ny. 124 p. + XIV (külön füzetben 
a tartalomjegyzék)
A 12 füzet a tartalomjegyzékkel együtt, borítók nélkül. Ráadás a Családtörténeti lapok I. 
évf. 1. száma, kissé viseltes állapotban.

20.000,-

53. 57.
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64. Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat. 1908. VI. évf. 1-6. szám. 
Szerkesztik Sándor Imre és Sebestyén József. 
Kolozsvár, 1908. Gámán János örököse – Stief Jenő ny. 192 p.
Hat füzet együtt, borítók nélkül.

12.000,-

65. Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat. 1910. VIII. évf. 1-6. szám. 
Szerkesztik Sándor Imre és Sebestyén József. 
Kolozsvár, 1910. Gámán János örököse – Stief Jenő ny. [4] + 144 p. + 2 t. (21-24. old. hiány)
Hat füzet együtt, borítók nélkül.

9.000,-

66. Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat. 1911. IX. évf. 1-6. szám. 
Szerkesztik Sándor Imre és Sebestyén József. 
Kolozsvár, 1911. Gámán János örököse – Stief Jenő ny. 148 p.
Hat füzet együtt, papírborítókkal.

12.000,-

67. Genealógiai füzetek. Családtörténeti folyóirat. 1912. X. évf. 1-6. szám. 
Szerkesztik Sándor Imre és Sebestyén József. 
Kolozsvár, 1912. Gámán János örököse – Stief Jenő ny. 128 p. + 35 p. tartalommutató + 2 t.
A ritka családtörténeti periodika számai papírborítóban, gerincnél papírcsíkkal megerősítve.
Végén az 1-10. évfolyamok tartalommutatója.

12.000,-

68. GHYCZY ELEMÉR:
Külföldi uralkodóházak vére egy magyar család ereiben. Függelékül 12 árpádházi 
ősanya leszármazási táblája.
Pécs, 1931. Dunántúl Pécsi Egy. ny. 97 p.
Modern nylkötésben, felirattal.

5.000,-

69. GORZÓ BERTALAN, bilkei: 
Szatmár vármegye nemes családjai.
Nagykároly, 1910. Gál Samu. [Pátria, Bp.] 140 p.
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal, a gerince sérült. Az eredeti aranyozott papírborító 
bekötve.

12.000,-

70. GYALÓKAI BÉLA:
A nemes Szent-györgyi Gyalókay-család rövid története. Címerrajzzal 
és leszármazási táblával.
Selyp, 1943. [May János, Bp.] 8 p. + 1 t. + 1 kihajt. mell.
Tűzött papírborítóban. Daróczy Zoltán pecsétjével.

5.000,-
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71. HELLEBRONTH KÁLMÁN, ifj.:
Családtörténeti jegyzetek. I. füzet. Összegyűjt. ⁓ ⁓.
Budapest, 1912. Pesti könyvny. [2] + 168 p.
Korabeli, kopott félvászon-kötésben, eredeti papírborító felragasztva.

16.000,- 

72. HELLEBRONTH KÁLMÁN, ifj.:
Családtörténeti jegyzetek. Genealógiai folyóirat. 1914. I. évf. 1-10 füzet (komplett)
Szerkeszti és kiadja ifj. Hellebronth Kálmán.
[Nagykőrös], 1914. [Ottinger ny.] 302 p. (folyamatos lapszám.)
Az első füzet kivételével kiadói, jó állapotú papírborítókban.

20.000,-

73. HELLEBRONTH KÁLMÁN:
Az ócsai és enesei Torkos-család. 
Győr, 1934. Győri Szemle Társaság. 330-347 p.
[mögékötve] 
GÁLOS REZSŐ, Dr.: 
Torkos János, B. Amade László orvosa.
Győr, 1934. Egyházmegyei ny. 22 p. /Győri Szemle Könyvtára 12. sz./
Tűzött papírborítóban. Daróczy Zoltán pecsétjével.

4.000,-

66. 69.
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74. HORÁNSZKY PÁL:
Liptó vármegye nemes családai. Összeállította ⁓ ⁓. I-II. füzet. A-D. D-H.
Budapest, 1942-44. Fodor Árpád. 84 + 6 t. ‒ 87-131 p. + 14 t. + 5 mell.
A két füzet megkímélt állapotban.

12.000,-

75. HORVÁTH KÁLMÁN, Dr.:
A Muray-Szombathi Zobothin-család.
Szombathely, 1943. [Rónai F., Kőszeg]132-155. p. /Különl. a Nemes családok tört. I. köt./
Papírborítójában, kis szakadással és „tiszteletpéldány” pecséttel.

3.000,-

76. HORVÁTH KÁLMÁN:
A prosznyákfalvai és szentbenedeki Prosznyák család.
Szombathely, 1943. [Rónai Frigyes, Kőszeg] 117-128 p. /A Nemes Családok I. kötetéből./
Tűzött papírborítóban. Tiszteletpéldány pecséttel. 

3.000,-

77. ILLÉS JÓZSEF: 
A magyar czímer és a királyi czím története. 1804-től kezdve. Székfoglaló ~ ~. 
Felolvasta 1916. október 9-én. 20 szövegközti képpel, 4 melléklettel.
Budapest, 1917. MTA. [Athenaeum.] 100 p. + 4 t. /Értekezések a történeti tudományok 
köréből, XXIV/6. szám./ 
Kiadói, körülvágatlan, jó állapotú papírborítóban.

5.000,-

78. KOLUMBÁN KÁROLY:
Az olaszteleki és Száldobosi Kolumbán nemzetség értesítője. Családtörténeti 
tanulmány.
Budapest, 1940. Bethlen G. Irod és nyomdai rt. 64 p.
Kiadói papírborítóban.

6.000,-

79. KOMÁROMY ANDRÁS, Dr.:
A borosjenői Tisza család ősei.
Budapest, 1895. [Franklin] 162 p. /Különnyomat a Turul, 1895. évi folyamából./
Modern vászonkötésben, gerincen felirat.

3.000,-

80. KÖLCSEY DEZSŐ:
A Kölcsey, máskép Szente-Mágócs nemzetség. Kölcsey Ferencz. Családtörténeti 
tanulmány.
Budapest, 1930. Szerző. [Révai.] 77 + [1] p. + 1 t. (Kölcsey) + 5 kihajt. mell. + 4 p. (Függelék)
Későbbi félvászon-kötésben, gerincén címfelirat.

6.000,-
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81. KUBINYI [PÉTER] PETRO:
Genealogia familiae de Felső Kubin, fratribus sius dicata a ⁓ ⁓.
Pesthini, 1814. J. T. Trattner. 40 p. + 3 kihajt. t. Egy szövegközti rézmetszetű címerrel.
Első kiadás.
Modern félvászon-kötésben, felirattal. Az előzéken korabeli poss. beírás Kubinyi 
Carolustól. 

24.000,-

82. LEHOTZKY [ANDRÁS] ANDREAM:
I. Regni Hungariae, et Partium eidem annexarum statuum et ordinum seu Nobilium 
Familiarum Stemmatographia intersertis accessorie notationibus, de antiquis populis 
Hungariae oras incolentibus ⁓ ⁓. [Pars II., 1-2. sectio]
Posonii, 1807. Georgii Aloysii Belnay. [2] + 458 p. (recte 456. ugrik egyet a 442-nél.)
A szerző népszerű genealógiai munkájának második kiadása.
Valamivel későbbi, aranyozott gerincű, szép félbőr-kötésben, körben festett lapszélekkel. 
A végén másfél oldal korabeli jegyzetelés, főként Lehoczkyról. Rumy Károly könyvtárából.

20.000,-

83. LÓNYAY FERENC, Dr.:
A nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay család eredete.
Budapest, 1941. Kmeny. 176 + [2] p. + 7 mell. (3 kihajt.)
A szennycímlapon a szerző hosszas dedikációjával Erdélyi Lászlónak!
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

8.000,-

77. 82. 81.
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84. Magyar Családtörténeti Szemle. Genealógiai és heraldikai szaklap. 
Szerk. Baán Kálmán. I-III. évf. 1935-1937.
Budapest, 1935-37. Sylvester ny. 24 + 24 +24 + 24 + 28 + 28 + 28 + 36 + 212 p.
Együtt, korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben.

36.000,-

85. Magyar Családtörténeti Szemle. Genealógiai és heraldikai szaklap. 
Szerk. Baán Kálmán. VI. évf. 1940. 1-12. szám. [teljes]
[Veszprém, 1940. Egyházmegyei kny.] 288 p. + 8 kihajt. mell.
Korabeli, egyedi, keresztöltéses, színes vászonborítóban, gerincén címke. Az első szám 
borítója bekötve.

18.000,-

86. Magyar Családtörténeti Szemle. Genealógiai és heraldikai szaklap. 
Szerk. Baán Kálmán. VII. évf. 1941. 1-12. szám. [teljes]
[Veszprém, 1941. Egyházmegyei kny.] 289 p. + 5 t. + 3 kihajt. mell. 
Korabeli félvászon-kötésben.

16.000,-

87. Magyar Családtörténeti Szemle. Genealógiai és heraldikai szaklap. 
Szerk. Baán Kálmán. X. évf. 1944. 1-4. szám. [komplett, több nem jelent meg]
[Veszprém, 1944. Egyházmegyei kny.] 96 p. + 5 t. + 3 kihajt. mell. + 1 dupla mell.
Négy, kiadói, tűzött füzetben.

12.000,-

88. NAGY IMRE:
A Pécz nemzetség örökösödési pere 1425 – 1433. Székfoglaló értekezés.
Budapest, 1892. MTA. [Athenaeum] 49 p. (531-577)
/Értekezések a tudományok köréből. XV. köt. 10. szám./
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal, az eredeti borító bekötve.

3.000,-

89. NAGY IVÁN:
Családtörténeti értesítő czimerekkel és leszármazási táblákkal. I-III. évf. 1899-1901. 
Szerkesztik és kiadják: Komáromy András és Pettkó Béla. 
Budapest, 1899-1901. Athenaeum. 324 + [4] p. ‒ [4] + 261 p. + 1 kihajt. mell. ‒ [4] + 283 p.
Az első évfolyam hét füzetben (teljes), papírborítókkal, a 2-3. évfolyam korabeli félvá-
szon-kötésben, felirattal. Megkímélt példány, néhány lapszéli, ceruzás aláhúzással.

60.000,-

90. Nemesi évkönyv 1923. Szerkeszti: királydaróczi Daróczy Zoltán. I. évfolyam.
Budapest, 1923. May ny. 1 t. (IV. Károly) + XI + 297 + [2] p. + 9 kihajt. t. + 2 kihajt. mell. 
Kiadói, aranyozott táblás vászonkötésben, hátul pár festék pötty. Megkímélt állapotban, 
még a szmoking bevágott zsebében is elfér. (12×15 cm.)

20.000,-
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91. Névmutató Fejér vármegye levéltárának nemesi anyagához. Összeállította 
Rexa Dezső.
Székesfejérvár, 1914. Eisler A. ny. [6] + 165 [recte 156] hsz. + [1] p.
Viseltes, gerincén szakadt, kiadói papírborítóban.

6.000,-

92. [PADÁNYI GULYÁS JENŐ]:
Adatok a nemes Gulyás család (Padányi Gulyás család) leszármazásához. Összeáll. ⁓ ⁓.
Vác, 1938. Kapisztrán ny. 14 p. /Magyar Családtörténeti Szemle 1938. VI-VII. számából./
Tűzött papírborítójában.

3.000,-

93. [PÁLMAY JÓZSEF]
Processus Prod. ex cottus Divertoriis. A vármegyékbe költözőkre vonatkozó 
nemességigazoló eljárás. Pálmay József gépiratos munkája. 
109 géppel számozott levél. 
A szerző családtörténetíró, genealógus (1863-1928) először katonatiszt, majd levéltárnok, 
később múzeumi titkár értékes szolgálatot tett a nemzetnek genealógiai kutatásaival.
„A czél, melyet szerzőnk maga elé tüzött, mindenesetre nagy jelentőségü, mert nemzeti 
multunk és a magyar nemesség története, úgyszólván, azonos fogalmak, s ki a magyar 
nemesség történetét kellő világitásba helyezi, az hazai történelmünk felderitése körül 
feledhetetlen érdemeket szerez magának.”
Félvászon-kötésben, gerincén felirattal, jó állapotban.

30.000,-

89. 89. 90.
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94. [PÁLMAY JÓZSEF]
Conscriptio. 1614. Háromszék vármegye összeírása. Pálmay József kéziratos munkája.
54 számozott oldal + 2 sztl. lev. (tartalommutató) + 84 levélen 36 beírt oldal (névmutató).
A Sepsiszentgyörgyön, 1901-ben megjelent munka kéziratos változata.
Félvászon-kötésben, fűzése gyönge.

40.000,-

95. [PÁLMAY JÓZSEF]
A Liptómegye által kiadott nemesi bizonyságlevelek és igazolások jegyzéke. 
Pálmay József gépiratos munkája.
38 géppel számozott, egy oldalon beírt levél + 52 üres lev.
A munka 1900-ban került kiadásra.
Félvászon-kötésben, gerincén felirat.

12.000,-

96. [PÁLMAY JÓZSEF]
Conscriptio. 1614. Marosszék vármegye összeírása. Pálmay József kéziratos munkája.
29 számozott oldal + 40 számozatlan levél. Helységek szerint, majd a családnevek 
felsorolása. A nyomdakész mű 1904-ben jelent meg Marosvásárhelyen, „Marostorda 
Vármegye nemes családjai” címmel.
Félvászon-kötésben, címfelirattal, fűzése szétesett.

40.000,-

97. [PÁLMAY JÓZSEF]
Nemességvitató perek Pozsony vármegyében. Pálmay József gépiratos munkája.
165 géppel számozott, egy oldalon beírt munka. Megjelenéséről nincs tudomásunk.
Félvászon-kötésben, címfelirattal, fűzése szétesett.

24.000,-

98. [PÁLMAY JÓZSEF]
Conscriptio. 1712. Udvarhelyszék vármegye összeírása. Pálmay József kéziratos 
munkája.
1 színes, kézzel rajzolt címer (Székelyudvarhely) + 63 számozott levél + 36 számozatlan 
levél. Először a települések szerint, utána a családnevek összeírása.
A ritka genealógiai munka 1900-ban jelent meg nyomtatásban.
Félvászon-kötésben, fűzése meggyengült állapotban.

40.000,-

99. [PÁLMAY JÓZSEF]
Udvarhely vármegye levéltárában feltalálható pecsétek. Pálmay József kéziratos 
összeírása.
67 számozatlan, regiszteres levél kézzel beírva.
Korabeli, kopott félbőr-kötésben, címkével.

40.000,-
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100. POTTYONDI BÉLA, csáfordi és pottyondi:
A Pottyondi család monografiája. Írta és összeállította ⁓ ⁓.
Szombathely, 1937. Martineum ny. 64 p.
Címlapján dedikált példány: Tódor barátomnak emlékül Béla!
Kiadói, fűzött papírborítójában.

8.000,-

101. [RÉTHY LÁSZLÓ, Dr.]:
A Békés- és Aradmegyei Réthy család történetése vonatkozó adatok. Összegyűjt. ⁓ ⁓.
Budapest, 1908. [Réthy Lipót és fia, Arad] 32 p. + 2 t.
Kiadói, gerincénél sérült, tűzött papírborítóban.

6.000,-

102. SEBESTYÉN JÓZSEF, keöpeczi:
A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a bethleni gróf Bethlen család címere.
Kolozsvár, 1928. Lapkiadó ny. 19 p. + 3 t.  /Erdélyi Tudományos Füzetek 13. sz./
Domanovszky Sándornak dedikált példány!
Tűzve, gerincén kissé hiányos papírborítóban.

5.000,-

93-99. 98.
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103. SCHNEIDER MIKLÓS:
Fejér megye nemesi összeirásai (1754 ‒ 1809.)
Székesfehérvár, 1934. Számmer utóda, Pannonia ny. 71 p.
Végére kötve:
SCHNEIDER MIKLÓS:
Fejérmegyei nemességvizsgálatok.
Székesfehérvár, 1937. [Pannonia ny.] 32 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirattal.

8.000,-

104. SCHNEIDER MIKLÓS:
Fejér megye nemesi összeirásai (1818-21. 1828.)
Székesfehérvár, 1934. Számmer utóda, Pannonia ny. 139 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirattal.

8.000,-

105. SCHNEIDER MIKLÓS:
Fejér megye 1843. évi nemesi összeirása.
Székesfehérvár, 1936. Debreczeni István. 43 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirattal.

8.000,-

106. SCHNEIDER MIKLÓS:
Trencsén megye 1725-1732. évi nemességvizsgálatai. 
Szombathely, 1938. [Vasvármegye ny.] 32 p.
Dr. Főglein Antalnak dedikálva!
Viseltes, piszkos papírborítóban.

4.000,-

107. SIPOS ZSIGMOND: 
Borzsova monographiája.
Beregszász, 1911. Balogh Tamás ny. 288 + [9] p. + 14 t. (1 kihajt.) + 2 tábl. (kihajtható).
Modern félvászon-kötésben, felirattal. Címlap hiányzik!

6.000,-

108. SOOS FERENCZ:
A kudui Soos család.
Kolozsvár, 1912. Stief Jenő. 22 p. + 2 dupla mell. 
/Különlenyomat a Genealógiai Füz. 1912./
Kiadói, fűzésénél elvált papírborítóban.

3.000,-
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109. [SZOMBATHY ISTVÁN]:
Az ősnemes Szombathy-család leszármazási táblája. 1934. Kézirat gyanánt.
Egy levél és 2 kihajtható leszármazási tábla.
Emlékül Daróczy Zoltán barátomnak, Szombathy István 1935. V. 14.
Nyomda és kiadási hely nélküli, szakadt papírborítóban.

6.000,-
 
110. SZONTAGH DÁNIEL:
Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei.
Pest, 1864. Emich Gusztáv. 216 p.
Dedikált példány!
Kiadói viseltes papírborítóban, az első leszakadt. Debrecen város pecsétjével.

20.000,-

111. SZÖLLŐSY KÁLMÁN:
A Felsőszöllősy-család krónikája.
Budapest, 1911. „Pátria” 179 p. + 1 kihajt. nemzetségi t.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén címke.

3.000,-
112. Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye. Szerkesztik 
Báró Nyáry Albert és Fejérpataky László. [1-60. kötet + 2 tárgymutató]
1883-1884-1885. Első, második és harmadik évi folyam.  [Egybekötve]
Budapest, 1883-85. MHGT. [Franklin.] [8] + 152 + 2 színes t. (három helyett) ‒ [2] + 176 
p. + 4 színes t. ‒ [2] + 192 p. + 7 t. (6 színes)  
Turul. 1886-1887-1888. Negyedik, ötödik és hatodik évi folyam.
[8] + 200 p. + 3 t. (1 dupla) ‒ [2] + 200 p. + 7 t. (3 színes, 1 dupla, 2 kihajt) ‒ 23 p. (mel-
léklet Oklevéljegyzék) ‒ 184 + 8 p. + 3 t. színes + 1 kihajt. mell.
Turul. 1889-1890-1891. Hetedik, nyolcadik, kilencedik évi folyam.
 [8] + 196 p. + 7 t. (5 színes, 1 kihajt.) ‒ [2] + 224 p. + 4 t. + 2 kihajt. mell. ‒ [2] + 208 + 8 
p. (nemes levelek) + 4 színes t.
Turul. 1892-1893-1894. Tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik évi folyam.
[8] + 200 p. + 3 színes t. + 1 kihajt. mell. ‒ [2] + 212 p. + 5 színes t. (2 dupla) + 1 kihajt. 
mell. ‒ [2] + 200 p. + 4 színes t.
Turul. 1895-1896-1897. Tizenharmadik, tizennegyedik, tizenötödik évi folyam.
[8] + 9-212 p. (4 lev. hiány) + 5 t. (4 színes) ‒ [2] + VIII + 194 p. + 4 színes t + 2 kihajt. 
mell. ‒ [2] + 200 p. + 4 színes t.
Turul. 1898-1899-1900. Tizenhatodik, tizenhetedik, tizennyolcadik évi folyam.
[8] + 152 p. + XXVI kihajt. mell. + 4 színes t. ‒ [2] + VIII + 204 + [2] p. + 4 színes t. ‒ [2] 
+ VIII + 200 + [2] p. + 4 színes t. + 2 kihajt. mell.
Turul. 1901-1902-1903. Tizenkilencedik, huszadik, huszonegyedik évi folyam.
Szerkesztik Schönherr Gyula és Varjú Elemér. 
[4] + 208 p. + 4 színes t. + VIII p. ‒ [4] + 208 p. + 3 színes t. + 2 mell. (1 kihajt.) + VIII p. 
‒ [4] + 192 p. + 6 t. (színes, 1 dupla, 1 kihajt.) + VIII p. Eredeti papírborítók bekötve.
Turul. 1904-1905-1906. Huszonkettedik, huszonharmadik, huszonnegyedik évi 
folyam.
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Szerkesztik Schönherr Gyula és Varjú Elemér. 
[4] + 200 + VIII p. + 8 t. (1 kihajt. 3 színes) ‒ [4] + 192 + VIII p. + 8 t. (3 kihajt mell. 3 
színes) ‒ [4] + 192 + VIII p. + 6 t. (2 kihajt, 2 színes) Eredeti papírborítók bekötve.
Turul. 1907-1908-1909. Huszonötödik, huszonhatodik, huszonhetedik kötet.
Szerkeszti Varjú Elemér és Áldásy Antal. 
208 + VIII p. + 1 hasonmás + 1 kihajt. mell. 3 színes t. ‒ 192 p. + 4 t. (3 színes) + 1 kihajt. 
mell. ‒ [4] + 192 p. + 4 t. (3 színes) Eredeti papírborítók bekötve.
Turul. 1910-1911-1912. Huszonnyolcadik, huszonkilencedik, harmincadik kötet.
Szerkeszti Áldásy Antal. 
192 p. + 1 színes t. ‒ 192 p. + 1 színes t. ‒ 192 p. + 2 színes t. Eredeti papírborítók bekötve.
Turul. 1913-1914-1915. Harmincegyedik, harminckettedik, harmincharmadik kötet.
Szerkeszti Áldásy Antal és Holub József.
192 p. + 1 színes t. + 1 dupla mell. ‒ 144 p. ‒ 92 p. (csak 2 szám a háború miatt)
Turul. 1916-1917. Harmincnegyedik, harmincötödik kötet.
Szerkeszti Áldásy Antal, Holub József és Tóth László
[6] + 128 p. + 1 színes t. ‒ [4] + 66 p. 
1918-1921. Harminchatodik kötet. [4] + 50 + [4] + 50 p.
1922-1923. Harminhetedik kötet. [4] + 44 p. + 1 színes t.
1924. Harminnyolcadik kötet. [4] + 40 p.
1925. Harminckilencedik kötet. [4] + 40 p.
1926. Negyvenedik kötet. [2] + 42 p.
1927. Negyvenegyedik kötet. 98 p.
1928. Negyvenkettedik kötet. 137 p. Eredeti papírborítók bekötve.
Turul. 1929-1936. Negyvenharmadik – ötvenedik kötet. Szerkeszti Áldásy Antal, 
Tóth László majd Czobor Alfréd.
[2] + 120 p. + 1 színes t. + 1 kihajt. mell. ‒ 108 p. ‒ [4] + 106 p. ‒ 89 + VI + 1 kihajt. mell. 
‒ 87 + [1] p. + 1 ff. t. ‒ 90 p. ‒ 106 + [2] p. + 1 kihajt. mell. ‒ 94 + [1] p. + 1 színes t.
Turul. 1937-1940. Ötvenegyedik, ötvenkettedik, ötvenharmadik kötet. Szerkeszti 
Czobor Alfréd. 95 + [1] p. ‒ 95 + [1] p. + 2 t. (kétold.) ‒ 93 + [1] p. + 1 t. 
1940. Ötvennegyedik köt. 99 + [1] p.
1941. Ötvenötödik köt. [6] + 95 + [1] p. + 1 t. (kétold.)
1942. Ötvenhatodik köt. [6] + 93 + [1] p. + 1 t. (kétold.)
1943. Ötvenhetdik köt. 43 + [1] p.
1944-1946. Ötvennyolc-ötvenkilenc-hatvadik köt. Szerk. Bottló Géza. [2] + 37 + [1] p.
Hozzá tartozik:
Turul. Név és tárgymutató az 1883-1892. évfolyamaihoz. Szerk. Borovszky Samu.
Budapest, 1893. Magyar Heraldikai és Genealógiai T. [4] + 107 p. Első 2 levél másolva.
Mögékötve:
Név és tárgymutató a Turul 1893–1936. évfolyamaihoz. Sajtó alá rend: Fekete Nagy 
Antal
Budapest, 1940. Magyar Heraldikai és Genealógiai T. [8] + 260 p. 
Modern félvászon-kötésben, aranyozott címfelirattal.
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A Turult 1883-ban alapították, mint az ekkor megalakult Magyar Heraldikai és Genealógi-
ai Társaság (MHGT) közlönyét. A folyóirat elsősorban a történeti segédtudományok (ge-
nealógia, heraldika, szfragisztika, diplomatika) művelésére alakult. Az aukcionált 15 kötet 
és a névmutató gyakorlatilag komplett gyűjtemény 1946-ig. Csak néhány melléklet hiá-
nyozhat. A magyar családtörténeti kutatások alapvető és megkerülhetetlen forrása. Néhány 
levélen aláhúzás vagy lapszéli jegyzetelés. Pár lapja szakadt, esetleg kissé foltos. Pár kötet 
gerince, táblája javítva. Az eredeti papírborítók néhány kivételtől eltekintve belekötve. 
Nagyjából egységes, piros, könyvkötői vászon-kötésekben, gerinceken címfelirattal.

450.000,-

113. VICZMÁNDY TAMÁS, viczmándi és butkai:
Az én őseim.
Budapest, 1931. Kmeny. 132 p. + 2 kihajt. mell.
Aláírt tiszteletpéldány!
Kiadói papírborítóban.

5.000,-

112.
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114. CSAPLOVICS [JÁNOS], JOHANN von: 
Gemälde von Ungern. I-II. theil.
Esrter Theil: I. Ungern ist Europa im kleinen. II. Eintheilung, Comitate, Bezirke, Städte, 
Märkte, Dörfer, Prädien. III. Bewohner. IV. Religionen. V. Literatur. Wissenschaftliche 
Aufklärung. Künste. Zweiter Theil: VI. Industrie. VII. Ungern als Staat. VIII. National-
Gebräuche. Feste. Lebensweise.  
Pesth, 1829. C. A. Hartleben [J. M. Trattner Eblen v. Petróza]. VIII + 345 + [7] p. ‒ V + 
[1] + 334 p. Térkép hiányzik! 
Aranyozott gerincű, valamivel későbbi félvászon-kötésben, jó állapotban, ex librissel. 

60.000,-

115. CSAPODI [LAJOS] LUDOVICI:
De religione revelata, eius regulis et virtutibus praecipuis: libri tres.
Tyrnaviae, 1771. [14] + LXXVIII + [2] + 339 + [8] p. ‒ 412 + [11] p. A három rész 
egyben.
Korabeli, bordázott, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. 
A gerincen felül kis hiány, egyébként szép könyv.

18.000,-

116. CSAUSÁNSZKY, (JÁNOS KERESZTÉLY) JOANNES BAPTISTA: 
Extractus synopticus Punctorum & Paragraphorum benigni urbarii Sub 
Gloriosissimo Regimine Augustae Memoriae Imperatricis, et Reginae Apostolicae 
Mariae Theresiae ad inclytum Regnum Hungariae introducti...
Posonii, 1816. Simonis Petri Weber et Filii. [8] + 125 p.
Hozzá tartozik 8 db. magyar + 1 német és 1 latin nyelvű urbárium.
A jobbágy ház-helynek mivoltáról (2db) – A colonicalis sessiok constitutivumáról 
(2 db) – Kegyelmes utasitás az urbarialis regulatiot executioban vévö közönséges 
tisztviselök számára ‒ Az jobbágyok és zsellérek szolgálatjokról – A haszon vétel 
(beneficium) rendgye.
A német nyelvű, Baranya vármegyei helységben kitöltve, aláírásokkal és viaszpe-
csét maradvánnyal. Hozzá tartozik Zolyomi István kézírással írt záloglevele 1834-ből, 
Bretzenheim Ferdinánd számára, a sárospataki és regéci uradalmak örök urának címezve, 
viseltes állapotban.
A kötet és a hozzátartozó rendeletek jó, közepes állapotban.

80.000,-

117. CSELKÓ ISTVÁN, Cselko-Lehotai:
Válogatott Darabok minden korú jeles magyar Írókból. Az Ifjúság Hasznára. 
Kiadta ⁓ ⁓.
Posonyban, 1827. Belnay Özvegy és Örökösseinek betűivel. VI + 162 p. Utolsó levele 
pótolt.
Második kiadás, az első tíz évvel korábbi. A végén magyar közmondások.
Modern félvászon-kötésben, címkével, körülvágatlan lapokkal. Táblaverzóra korábbi 
tulajdonos neve ragasztva. 

16.000,-
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118. Csokonai-Emlény. Szerkeszti s kiadja Hamar László.
Debreczenben, 1871. Ifj. Csáthy Károly. [Városi könyvnyomda.] 1 t. (kőnyomatú címkép: 
Csokonai emlékszobra) + [4] + 1 t. + 97 p. + 2 t. (kőnyomat). Egyetlen kiadás.
Korabeli, viseltes félvászon-kötésben, ami megerősítésre szorul. Lapjai kissé 
rozsdafoltosak, a metszetek is barnultak. Címlapján korabeli ajándékozási bejegyzés.

24.000,-

119. [DAYKA GÁBOR]:
Dayka’ versei. Öszveszedte Kazinczy Ferenc. Második bővebb kiadás.
Budán, 1833. M. kir. egyetem. XIV + [2] + 17-192 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal. Kissé rozsdapöttyös lapokkal, tul. pecséttel.

16.000,-

120. [DERERICZKY] DESERICIUS JOSEPHUS INNOCENTIUS ‒ PRAY 
[GYÖRGY] GEORGIUS: 
Dissertationes ita collectae ut argumenta argumentis excipiantur de origine 
Hungarorum. Pars prima.
Colocae, [Kalocsa], 1768. [Piarista ny.] [14] + 96 p. A mű 2 kötetben teljes.
A piarista Desericzky és a jezsuita Pray élénk vitát folytattak a magyarok őstörténetéről, 
illetve az erről tudósító források hitelességéről. Ezt mutatja be a mű kettejük érveit 
ütköztetve. 
A címlapon pészaki Bajzáth József veszprémi püspök poss. beírása.
Korabeli, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, címkével. Kopott, kissé hiányos, lapjain 
néhol szújáratok. Néhány metszetes záródísszel.

20.000,-

114. 115. 116.
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121. DESIGN, ANSELMO:
Historica Auxilia. Historischer Behülff und Unterricht von der Geographia, Politica, 
Chronologia, Kriegs-Weesen, und anderen nach heutiger Art meistens zur Histori zu 
wissenden Dingen. Für die Catholische Jugend. I. Theil. [Benne Magyarország 
és a Balkán északi részének térképe.]
Sulzbach, 1733. Gedruckt bey Christian Holst. Verlagts Johann Gastel, Stadt am Hoff. 
[22] + 28 + [2] + 13 + 29 lev. + 120 + 45 + [2] + 166 + [2] + 69-96 p. + 33 kétoldalas réz-
nyomatú térkép + 2 rézm. mell. (egyik hiányos)
A műben a következő térképek szerepelnek: World Map–Europe 2 maps–Asia continent 
2 maps –Africa continent –Western hemisphere 2 maps–Spain, Portugal–Italy–Great 
Britain, Ireland–France–Germany 2 maps–German provinces 9 maps–Bohemia–Austria–
Netherlands–Switzerland–Scandinavia–Russia–Poland–Hungary, Balkans–Greece, 
Turkey–Middle East. A térképek mögött egy levélen részletes szövegmagyarázat. 
A XXVII. térkép Magyarország 1718-as határait rögzíti: Haupt karte Hungarn, Sclavonia, 
Croatia, Servia, Bosnia &c., hét címerpajzzsal. 
A kis méretű térképek (110×132 mm) mindegyike korabeli színezéssel, határszínezéssel, 
körül keresőhálózattal. A nagyobb települések nevei, a domborzati helyek kiemelve. 
Az ensdorfi Anselm Desing (1699–1772) a felvilágosodás korának bencés polihisztora volt.
Ez az első kiadás első kötete, (a háromból) hiánytalan. Szántai: Design 1a.
Korabeli, kopott, bordázott egészbőr-kötésben, vaknyomásos, címeres táblákkal, körben 
aranyozott lapszélekkel. Címlapja nincs meg, első levele szakadt, hiányos. Elöl egy 
gépiratos lev. bekötve a kötet címével, régi állományi pecséttel. Összességében 
jó állapotban, jó térképekkel.

120.000,-

122. DÓCZY JÓ[Z]SEF:
Európa tekíntete jelenvaló Természeti, Míveleti és Kormányi Állapotjában. 
Szerkéztette ⁓ ⁓. I. kötet. Európa átaljában, Portugallia, és Spanyolország.
Bétsben, 1829. Haykul Antal betűivel. 296 p. A mű 12 kötetben teljes.
Kiadói papírkötésben, körülvágatlan, vízfoltos lapokkal. 

20.000,-

123. DUGONICS ANDRÁS: 
Nevezetes Hadi-Vezérek. Öszsze-szedte ⁓ ⁓ Királyi Oktató 1767-ben. 
Pesten, 1817. Trattner János Tamás betűivel. 220 + [4] p. Első kiadás. A címlapon 
rézmetszetű, szép illusztrációval, a címkép metszet nincs bekötve. 
A szerző írja történelmi tanulmányáról: „Ezeket a’ leg-nevezetesebb hadi vezéreket azért 
szedegettem össze: hogy magyarjainkban a bátor sziveket fel-indíthassam; és hogy ezek 
a’ Nagy hadi vezérek, a’ vezérségre iparkodóknak ösztönt adgyanak.” Szüry 1033.
Valamivel későbbi félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel, gerincén felirat. 

24.000,-
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121.

121. 123.



Honterus Antikvárium                                                 - 42 - 

124. EDER, [JÓZSEF KÁROLY] JOS. CAR.: 
Breviarium juris transsilvanici cum prooemio de fontibus juris transs. et indice 
locupletissimo.
Cibinii, [Nagyszeben], 1800. Petri Barth. [28] + 196 + [49 index] p.
A bölcsész kat. szerző (1760-1810) Approbáták és Compiláták latin fordítása bevezetéssel.
Korabeli papírkötésben, ráragasztott címkével. 

20.000,-

125. ENDRŐDY JÁNOS:
Az embernek boldogsága, ki fejtegetve a’ józan böltselkedésnek segédségével. Írta 
polgár társainak hasznokra ~ ~. Három könyvben. I-III. kötet. [teljes] 
Pesten, 1806. Trattner Mátyás. XVIII + [2] + 323 p. ‒ [8] + 355 p. ‒ [8] + 462 + [2] p.
Elől bejegyzés: „Ajándékozta a Vörösmarty körnek Hermann István 1909. febr. 13-án.” 
A három kötet egységes, korabeli, keménytáblás papírkötésben, címkével és festett 
lapszélekkel.

24.000,-

126. ENDRŐDY JÁNOS:
Az ó, és új testamentomi történetek. Sommába foglalta, meg magyarázta és szükséges 
tanulságokkal meg világosétotta ⁓ ⁓. Második meg jobbéttatott ki adás.
Posonyban, 1806. Belnay György Aloys. XVI + 150 p.
Mögékötve:
A keresztyén meg győződésből. Írta minden ifjaknak és sok öregeknek ⁓ ⁓. 
Posonyban, 1806. Belnay György Aloys. X + 198 p.
Hozzákötve:
Tsak egy két szó erköltsi meg-vesztegettetésünkről.
Pesten, 18013 Trattner Mátyás. 88 p. 
A három Endrődy mű egybekötve, korabeli papírkötésben, festett lapélekkel, gerincén címke.

18.000,-

127. ENGEL, JOHANN CHRISTIAN von:
Geschichte des freistaates Ragusa.
Wien, 1807. Anton Doll. 1 t. rézm. + VIII + 344 p. + 1 rézm t.
Blascke metszetén a kikötő, a címlapon és hátul numizmatikai metszet.
Korabeli keménytáblás papírkötésben, körülvágatlan lapokkal, gerinc felül kissé sérült.

40.000,-

128. Erdély és a visszatért keleti részek.
Összeállították: Orbók Attila és Csatár István. [Illusztrációk Pérely Imre.] 
Budapest, 1941. Halász kiadó. [Pesti Lloyd ny.] 732 p. + 40 t. (20 levélen). Egészoldalas 
és szövegközti rajzokkal. Makkai Sándor, Kozocsa Sándor, Nyirő József, Tamási Áron, 
Dutka Ákos és mások írásaival. A városok történetével, statisztikával, az 547. oldaltól 
személyi adattárral. 
Kiadói, aranyozott, dombornyomásos vászonkötésben. A hátsó kötéstábla kissé megnyílt.

14.000,-
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125.

127.

128.
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129. Erdélyi történelmi adatok. I-IV. Szerkeszti és kiadja Gróf Mikó Imre. 
[A IV. kötet címlapján: Uj folyam I. kötet. Kiadja az Erdélyi Muzeum Egyesület. 
Szerkeszti Szabó Károly.]
Kolozsvártt, 1855- 62. Ev. Ref. főtanoda betüivel. [2] + XXXI + 368 + [3] p. ‒ [2] + IV + 
400 + [2] p. ‒ [2] + II + 357 + [4] p. ‒ XIV + 373 + [3] p. + 1 mell. hasonmás. 
Kiadói papírborítóban körülvágatlan.

24.000,-

130. Erdélyország’ történetei’ tára. Egykoru ‚s magyar nyelven készített 
történetiratok-, levelek-, országgyülési végzések- és törvényczikkelyekből. 
Kiadják gróf Kemény József és Nagy Ajtai Kovács István. I-II. kötet.
Kolozsvártt, 1837-1845. Barra Gábor‒özv. Barráné és Stein. [ev. ref. Collegium] XXV + 
256 p. ‒ XIII + [2] + 291 p.  Három levele kihajtható.
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, vaknyomásos táblákkal, 
festett lapszélekkel. Nagyon szép.

40.000,-

131. ESTIENNE, CHARLES [STEPHANO, CAROLO]:
Dictionarium Historicum, Geographicum, Poeticum: Gentium, Hominum, Deorum 
Gentilium, Regionum, Insularum, Locorum ... ad Sacras & Profanas Historias, 
Poëtarumque Fabulas intelligendas necessaria, Nomina ... complectens & illustrans. ...
Genevae, 1650. Jacobi Stoer. [8] p. + 2110 hasábszám
Korabeli egészpergamen-kötésben, gerincén felirat, stabil állapotban. Lapjai olvasottak, 
foltosak. Ritka mű. A peremartoni Bakos família könyvtárából.

50.000,-
132. ÉRDY JÁNOS, Dr.:
Erdélyben talált viaszos lapok. A Magyar Academia elibe terjesztette ⁓ ⁓. 
Hat kőiratú táblával.
Pest, 1856. Eggenberger F. [Emich G.] 21 p. + 6 kihajtható színes lith. t.
Modern vászonkötésben, jó állapotban. Latin-magyar bilingvis.

8.000,-

133. FABRICIUS, ALBERT JOHANN:
Codex Pseudepigraphus Veteris Testamenti, Collectus Castigatus, Testimoniisque, 
Censuris & Animadversionibus illustratus.  
Hamburgi & Lipsiae, 1713. Sumptu Christian Liebezeit. 1 rézm. t. + [24] + 1174 + [26] p. 
A hamburgi polihisztor, bibliográfus szöveggyűjteményeivel és szövegkivonataival megte-
remtette az ószövetségi apokrif és pszeudepigráfikus irodalom máig használatos fogalmát: 
Ábrahám apokalipszise, Ádám és Éva élete, Jób testamentuma, Salamon ódái.
Korabeli, bordázott egészbőr-kötésben, címkével, körül festett lapszélekkel, vaknyomásos 
táblákkal. Erősen kopott, kiszáradt, de jó tartású kötet. Ritka mű.

50.000,-
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130. 131. 131.

133. 133.
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134. FARKAS JÓZSEF:
Bibliai földrajz iskolák és családok számára. A Calvi Könyvkiadó-Társulat által 
kibocsátott „Biblische Geographie” nyolczadik kiadása nyomán írta ⁓ ⁓. 
Fametszvényekkel és az Igéretfölde acélmetszetű térképével.
Pest, 1870. Hornyánszky Victor. VIII + 364 p. + 1 térkép (kihajtható acélmetszet). 
Számtalan egész oldalas és szövegközti fametszettel. 
Korabeli, aranyozott, vaknyomásos, foltos egészvászon kötésben. Poss. bejegyzésekkel.

10.000,-

135. FÁY ANDRÁS:
Buza-virágok és kalászok. I-II. kötet [teljes] 
Pesten, 1853. Beimel J. és Kozma Vazul. [4] + 266 p. ‒ [4] + 337 p. Első kiadás. 
Egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, címkével. ÁKV cédulkával, beragasztott ex librissel.

12.000,- 

136. FÁY ANDRÁS:
Óra-mutató. Jóakaratú hitfeleinek mutogatja ⁓ ⁓.
Pesten, 1842. Trattner és Károlyi. XII + 149 p.
Fáy ebben a röpiratban tárta fel a református iskolai és egyházi kormányzás hiányait.
Korabeli, szépen aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Az előzéken korabeli poss. 
bejegyzés és modern, beragasztott ex libris. Ezenkívül egy későbbi bejegyzés, amely 
szerint a mű címe Sartorius János: „Magyar lelki ora” (1730) c. énekeskönyvéhez köthető.

12.000,-

137. FEJÉR GYÖRGY: 
Ember-nemesítés, vagy is: A’ természeti erkölcs-tudomány.
Pesten, 1842. Trattner-Károlyi. 248 p. 
Korabeli, keménytáblás papírkötésben, kicsit kopottas.

12.000,-

138. FEJÉR GYÖRGY:
Az ember kiformáltatása gondolkodó erejére nézve. Vagyis közhasznú logika. 
Pesten, 1810. Trattner Mátyás. [14] + 336 p.
A szerző (1766-1865) teológus, kanonok, egyetemi tanár, az egyetemi könyvtár 
igazgatója, szintén egy ácsmester fia volt. Több, mint száz művet publikált.
Korabeli keménytáblás papírkötésben, új előzékekkel, gerincen felirat. Poss. bejegyzéssel, 
pecséttel és ex librisekkel. Ritka mű, jó állapotban.

24.000,-

139. Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város általános ismertetője és 
címtára az 1931–32. évre. I–II. kötet [egybekötve] Főszerkesztő F. Szabó Géza Szer-
kesztők: Gyulay Sándor, Rexa Dezső és Szathmáry István. 
Budapest, 1932. Vármegyei Tisztviselők Orsz. Egy. [Vác, Kapisztrán ny.] XXI + [2] + 415 p. 
Kiadói, kopottas vászonkötésben.

8.000,-
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140. FEKETE ISTVÁN:
Öreg utakon.
Budapest, [1941.] Singer és Wolfner. [Hornyánszky] 341 + [2] p. Első kiadás.
Kiadói félvászon-kötésben, az eredeti, illusztrált, kissé viseltes papírborítóban.

24.000,- 

141. FERENCZY ISTVÁN:
⁓ ⁓ levelei. Rimaszombat rend. tan. város közönségének megbízásából közzéteszi: 
Dr. Wallentinyi Dezső. 
Rimaszombat, 1912. Rábely M. és Fia ny. 1 t. + 522 + [3] p. + 6 t. + 1 kihajt. leszárm. t.
Korabeli-kiadói egészvászon-kötésben, aranyozott felirattal, A gerincen tintafolt.

8.000,- 

142. FERENCZY JAKAB – DANIELIK JÓZSEF: 
Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjté ⁓ ⁓. Kiadja a Szent István Társulat. 
Pest, 1856. Emich Gusztáv. VIII + 64 + X p. 
Hozzá tartozik: 
DANIELIK JÓZSEF: 
Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Gyűjté ⁓ ⁓. 
Kiadja a Szent István Társulat. 
Pesten, 1858. Gyurián József. VI + 441 p. 
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félvászon-kötésben, festett lapszélekkel, jó példány. 
Ajándékozási és tulajdonosi bejegyzéssel. (Kiss József, Ocsovszky Kázmér.) Az első 
könyv új kartonkötésben, az eredeti papírborító bekötve, pecsétekkel.

18.000,-

136. 138. 140. 142.
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143. FERENCZY JÓZSEF:
A magyar hirlapirodalom története 1780-tól 1867-ig.
Budapest, 1887. Lauffer Vilmos. [Athenaeum] VIII + 506 p.
Modern vászonkötésben, címkével, az eredeti papírborítók bekötve.

8.000,-

144. FÉRÉAL M. V.:
Az inquisitió és egyéb spanyol titkos társulatok titkai.
Történelmi jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta Cuendias M. Francziából ford.: 
Huszár Imre. 
Brünn, 1864. Karafiat F. [Jacob és Holzhausen, Bécs.] 1t. címlap + VIII +547 + XX p. + 
22 t. (fametszet). Számos szövegközti illusztrációval.
A korabeli aranyozott és vaknyomásos vászonkötés új keménytáblákra vonva. Gulyás 
Miklós honvéd-huszár beírásával és pecsétjével és a pápai huszár ezred pecsétjével.

18.000,-

145. FILLENBAUM, LEOPOLD:
Materia tentaminis ex jurisprudentia naturali, jure publico, gentium, civili, et 
criminali…Leopoldus de Fillenbaum…
Vindobonae, [Bécs], 1773. Joann. Thomae nobil de Trattnern. 59 p. 
Korabeli, kopott egészbőr-kötésben, gerince hiányos, kisebb sérülésekkel. Lapjai tiszták.

24.000,-

146. FINÁLY HENRIK, Dr. [szerk.]: 
A latin nyelv szótára. A kútfőkből a legjobb és legújabb szótárirodalomra 
támaszkodva. Összeállította ⁓ ⁓.
Budapest, 1884. Franklin. X + 2134 (hasábsz.) + [1] p.
Egyszerű vászonkötésben, gerincén felirat.

12.000,-

147. FLEURY, LAMÉ: 
Mythologia. Nevendék-ifjaknak. ⁓ után Nagy Péter. XV kőmetszettel.
Kolozsvártt, [1845.] Ifj. Tilsch. [az ev. ref. főisk. ny.] XII + 196 p. + 15 t. /Kék könyvtár 
IV./ Előzékén Tatár Lőrincnek a nagyenyedi collegium kitűnő diákja 1855 jun. 30-án.
Korabeli, kissé viseltes, picit repedt félbőr-kötésben.

12.000,- 
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Folyóirat, almanach, kalendárium

148. Alkotmány. Politikai és közgazdasági napilap. 
XXIII. évf. 1918. nov. 1-nov. 30. 256-281. szám.
Bp. 1918-19. Athenaeum. Egy szám 12-18 p. Kollacionált, törékeny, savas papíron.
1895-ös újraindítását követően konzervatív keresztény lapként tartották számon, 1896 
után az első valóban politikai jellegű katolikus lap lett. Szerkesztője Bonitz Ferenc volt. 
1919 őszétől megint újraindult.
Hozzá tartozik:
XXIII. évf. 1918. dec. 1-dec. 31. 282-306. szám.
XXIV. évf. 1919. jan. 1-jan. 31. 1-27. szám.
XXIV. évf. feb. 1- feb. 28. 28-51. szám.  Hiány 41, 44. számok.
XXIV. évf. márc. 2-márc. 28. 53-73. szám. Hiány 59, 65, 69. számok. 
A ritka folyóirat öt hónapnyi anyaga izgalmas időszakból. 
Öt kötetben 114 szám, amatőr félvászon-kötésben, együtt.

30.000,-

149. Armenia. Magyar-örmény havi szemle. 1890. Negyedik évf. 1-12. füzet. Felelős 
szerk.  és kiadó: Szongott Kristóf. 
Szamosujvártt, 1890. Todorán Endre „Aurora” kny. VI + 384 p. (Folyamatos lapszámozás-
sal) A 6. füzet hiányzik! A Szongott Kristóf által alapított, 1887 és 1907 között megjelenő 
magyar-örmény havi szemle és annak köre jelentősen hozzájárult az örmény identitásmen-
tő mozgalom kiteljesedéséhez, amely arra is tanította az olvasókat, hogyan kell jó magyar 
hazafinak lenni, de örmény módon élni. 
A 11 füzet megkímélt állapotban, kettő borítója lejár.

20.000,-

144. 145.
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150. Aurora. Hazai almanach. Szerkezteté Kisfaludy Károly. Kiadá Lichtl Károly. 
1830. (Kilenczedik év.)
[Pesten. 1830. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István.] 1 t. + [6] + 336 + [3] p. + 3 t. 
Későbbi, színes papírkötésben, körben aranyozott lapszélekkel, azonos borítású védőtokban. 

20.000,-

151. Budapesti Szemle. 1857 – 1902. [56 kötet]
Szerkeszti és kiadja Csengery Antal. Új folyam 1865-től, szerkesztőtárs Lónyai 
Menyhért. 1873-tól Gyulai Pál, az M. T. Akadémia megbízásából.
Pest- Budapest-Bécs. Herz János. Emich Gusztáv. Ráth Mór. Holzhausen Adolf. Franklin.

1857. I. köt. [6] + 474 p. + 1 kihajt. színes 
lith. térkép + 1 kihajt. mell.
1858. II. köt. 429 + [2] p. + 1 kétold. lith. 
térkép
1860. VIII. köt. 494 + [2] p.
1860. X. köt. 496 + [2] p.
1861. XII. 417 + [3] p.
1862. XV. 395 + [1] p. + 1 kihajt. térkép
1863. XVII. köt. 503 + [1] p. + 1 kihajt. 
színes mell.
1864. XIX. köt. 377 + [2] p.
1864. XX. köt. 512 + [1] p.
1865. I. köt. 658 + [3] p. 
1865. III. köt. 470 + [1] p. + 1 kihajt. szí-
nes vasúti térkép
1867. VIII. köt. 382 + [2] p.
1869. XIII. köt. 514 + [2] p.
1873. I. köt. [4] + 516 p.
1873. II. köt. [4] + 447 p.
1873. III. köt. [3] + 439 p.
1874. IV. köt. [4] + 432 p.
1874. V. köt. [4] + 448 p.
1874. VI. köt. [4] + 432 p.
1875. VII. köt. [4] + 448 p.
1875. IX. köt. [4] + 448 p.
1876. X. köt. [4] + 448 p.
1876. XI. köt. [4] + 432 p.
1876. XII. köt. [4] + 416 p.
1877. XIII. köt. [4] + 432 p.

1877. XIV. köt. [4] + 416 p.
1877. XV. köt. [4] + 432 p.
1878. XVI. köt. [4] + 432 p.
1878. XVII. köt. [4] + 416 p.
1878. XVIII. köt. [4] + 416 p.
1879. XXI. köt. [4] + 448 p.
1880. XXIII. köt. 432 p. címlap hiány
1880. XXIV. köt. 448 p. címlap hiány
1890. LXI. köt. [4] + 528 p.
1890. LXII. köt. [4] + 480 p.
1890. LXIII. köt. [4] + 480 p.
1890. LXIV. köt. [4] + 496 p.
1891. LXV. köt. [4] + 480 p.
1891. LXVI. köt. [4] + 496 p.
1891. LXVIII. köt. [4] + 496 p.
1892. LXXI. köt. [4] + 480 p.
1892. LXXII. köt. [4] + 480 p.
1902. CIX. köt. [4] + 496 p.
1902. CX. köt. [4] + 480 p.
1902. CXI. köt. [4] + 496 p.
1902. CXII. köt. [4] + 480 p.
1903. CXIII. köt. [4] + 480 p.
1903. CXIV. köt. [4] + 480 p.
1903. CXV. köt. [4] + 480 p.
1903. CXVI. köt. [4] + 480 p.
1904. CXVII. köt. [4] + 496 p.
1904. CXVIII. köt. [4] + 480 p.
1904. CXIX. köt. [4] + 480 p.
1904. CXX. köt. [4] + 480 p.

18 kötet korabeli dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben, 16 kötet korabeli bordázott 
gerincű félbőr-kötésben, gerincén aranyozott felirattal. 22 kötet korabeli félvászon-kötésben,
Széles Dénes, Merkly Belus József, Körmendy József, Hazai Első Takarékpénztár poss. 
bejegyzéseivel, pecséttel.

200.000,-
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150.

151.

151.

150.
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152. Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. 1918. okt. 3-dec. 24. 225-295. szám.
Budapest, 1918. Athenaeum. Egy szám 16-20 p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Hozzá tartozik:
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. 1919. jan. 19.-feb. 28. 16.-50. szám
Budapest, 1919. Athenaeum. Egy szám 12-16 p. 
Korabeli félvászon-kötésben.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. 1919. márc. 7-márc. 25. 56-70. szám.
Budapest, 1919. Athenaeum. Egy szám 16 p. 
A 69. számban „Mindenkihez”, a Forradalmi Kormányzótanács közleménye.
Korabeli félvászon-kötésben.
Hozzá tartozik:
Budapesti Közlöny. 1919. aug. 8-szept. 30. 71-123. szám.
Budapest, 1919. Athenaeum. Egy szám 4-6 p. 
Korabeli, amatőr, javításra szoruló félvászon-kötésben. Román cenzúra alatt.
Hozzá tartozik:
Budapesti Közlöny. 1919. aug. 9-aug. 27. 72-95. szám. 
Számonként 2-4 p. Román cenzúra alatt. 
A 83. számban Horthy proklamációja és a „Lenin-fiúk” rémtettei.
Öt kötet együtt, amatőr, korabeli félvászon-kötésben.

30.000,-

153. [Calendarium] Uj és Ó Kalendariom, Kristus Urunk’ Születése után 1812dik 
esztendőre, (a 365 napokból álló közönséges Esztendő). Melly Erdélyre, Magyar 
Országra és más Tartományokra is alkalmaztattatott Hanckens Bálint continuatioja 
szerént.
[Nagy-Enyeden? 1811.] Reform Kolegy betüivel, Fiedler Gottfried. 22 számozatlan lev.
11 üres levélke bekötve, amelyek egy részén fakó tintával beírások olvashatók. Címlapja 
és első levele nincs meg. (8×10 cm)
Papírkötésben, a lapok viseltes, koszos állapotban.

5.000,-

154. Annus a nativitate salvatoris nostri Iesu Christi M. DCCC. XXV. [1825] 
communis dierum 365. stylo gregoriano, et juliano deductus sive calendarium in usum 
ecclesiae R. Catholicae [...].
Budae, [1824.] typis ac sumt. Typogr. Regiae Univers. Hungar. XVII + [51] p.
Hozzákötve:
Schematismus inclyti regni Hungariae partiumque eidem adnexarum. 
Cum schematismo literario eiusque indice subnexo 1825.
Budae, [1825.] Sumtibus Typogr. Reg. Universitat Hungaricae. 414 + 72 + [18] p.
Korabeli, keményhátas papírkötésben, jó példány.

8.000,-
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155. Közhasznu és mulattató nemzeti vagy hazai kalendáriom, mind a’ két Magyar 
Hazában lakó Katholikusok’ Protestánsok’ és Óhitüek számára, Krisztus Urunk› 
születése után 1833dik közönséges esztendőre. 19. esztendei folytatás.
Pesten, 1833. Trattner J. M. és Károlyi István. 38 sztl. lev. A kétszínnyomású naptárrész-
hez 5 levél bekötve, amelyek sűrűn telejegyzetelve: Nyitrai baromvásárba vettem magam-
nak tehenet 57 és fél forintért – megdöglött egy nagy disznónk a szőlőhegyen – prichinai 
csaplárosnénak ki mérettem 34 fél…
Megkímélt példány, új papírborítóban.

12.000,-

156. Annus a nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi MDCCCXXXV. dierum 
365 stylo Gregoriano, et Juliano deductus sive Calendarium in usum ecclesiae r. 
catholicae.
Budae, 1835. Typogr. Reg. Universit. Hungaricae. XVII + [23 naptár] + [34 vásárok] + 
451 (Schematismus) + 117 p. (Schematismus Literarius)
Korabeli, keményhátas papírkötésben, gerincén aranyozott címkével, jó példány.

14.000,-

157. Annus a nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi MDCCCXXXIX. dierum 
365 stylo Gregoriano, et Juliano deductus sive Calendarium in usum ecclesiae r. 
catholicae.
Budae, 1839. Typogr. Reg. Universit. Hungaricae. XVI + [14 naptár] + [34 vásárok) + 
499 (Schematismus) + 128 p. (Schematismus Literarius) A naptárhoz 7 üres levél bekötve, 
egyiken számolatok.
Korabeli bordázott és aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, körben aranyozott lapszélek-
kel. A gerinc kopott, alul és felül kis hiánnyal.

14.000,-

154. 155. 156. 157.
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158. Országos nagy képes-naptár 1862-dik évre. Szerkeszti Girókuti P. Ferencz. 2. évf.
Pesten, 1862. Landerer és Heckenast. 8 sztl. lev + 353-480 hasábsz.
Az elején kétszínnyomású lapokkal.
Újabb félvászon-kötésben, megkímélt példány.

6.000,-

159. Régi és valódi Löcsei-féle Székely naptár az 1941-ik 365 napból álló közönséges 
évre. Uralkodó égijegy ez évben a Vénusz. Szerkeszti Krón Ernő. 99. évfolyam. A vásárok 
pontos jegyzékével.
Marosvásárhely, 1941. Székely Naptárak kiadóv. ‒ Szilágyi J. kny. 128 (helyesen 150) + [14] p. 
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti papírborítókkal. A Maros-Torda vm. Kat. parancsnoksá-
gának ellenőrző pecsétjével és az elöljáró aláírásával. Hozzá tartozik a Székely naptár zseb-
előjegyző füzete. 8 sztl. lev. tűzve, borítójában, rajta 1941-es év, a naptáron belül 1946.

8.000,-

160. Az Erdélyi Múzeum-egylet évkönyvei IV-VI. kötet. Szerkesztette Brassai Sámuel.
Kolozsvárt, 1868-1873. [ev. ref. főtanoda] [4] + 130 + XXIX p. + 3 t. (1 színes, 2 kihajt) 
‒ [4] + 146 + XIV + 2 színes t. (egy kihajt.) + 1 kihajt. hasonmás. ‒ [4] + 146 + XX p. + 2 
kihajt. t. (egy színes)
Együtt, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Egy lapon kis hiány, rozsdafoltokkal.

30.000,-

161. Folyóirat kolligátum, 1916. aug. 31 és szept. 1-2.
Három nap lapszemléje a Budapesten megjelenő újságokból: Világ‒Budapesti Hirlap‒
Magyar Hirlap‒Az Est‒Pesti Napló‒Népszava‒Pesti Hirlap‒A Nap‒Budapest‒Az Ujság. 
A cenzúra miatt számos esetben csak üres hasábokat látunk. 
Korabeli, keménytáblás félvászon-kötésben. Egy lap sérült.

20.000.-

162. Folyóirat kolligátum, 1916. szeptember. 3.
Egy nap krónikája a budapesti újságok tükrében: Világ‒Budapesti Hirlap‒Magyar Hirlap‒Az 
Est‒Pesti Napló‒Népszava‒Pesti Hirlap‒A Nap‒Budapest‒Az Ujság‒8 órai ujság‒Esti Ujság
Az első nap szinte teljes kollekció, de a végére kötve a szeptember 4-5-6. napi számokból 
is pár szám. Hozzákötve még Streuffler Katonai Lapjának 1916. szept. 2. száma, kisebb 
formátum, sajnos szakadt.
Korabeli, keménytáblás félvászon-kötésben. 

20.000,-

163. Folyóirat kolligátum, 1916. szeptember. 8-16. között megjelent fővárosi 
napilapokból.
Alkotmány‒Világ‒Magyar Hirlap‒Az Est‒Pesti Napló‒Népszava‒Pesti Hirlap‒A Nap‒Az 
Ujság‒Uj hirek‒Esti ujság. A cenzúra miatt néhány esetben csak üres hasábokat látunk. 
Korabeli, keménytáblás félvászon-kötésben. 

20.000,-
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164. Független kisgazda. Politikai hetilap. IV. évf. 1934. 1-46. szám. jan. 5.-dec. 2. 
Felelős szerk. Rakovszky Tibor.
Miskolc, 1934. Universal ny. Egy szám 8 p. Az egyes számok fejlécein kisebb ragasztó-
nyomok, valószínűleg így volt csomagolva, kézbesítve az újság. A folyóirat bekötött 
számai Szakács Andor szerkesztő hagyatékából.
Korabeli félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. Komplett.

30.000,-

165. Független kisgazda. Politikai hetilap. V. évf. 1935. 1-41. szám. feb. 3.-dec. 22. 
Felelős szerk. Rakovszky Tibor és Szakács Andor.
Budapest, 1935. Általános ny. Egy szám 4-12 p. Választási programbeszédekkel, fényké-
pekkel. 
Korabeli, amatőr félvászon-kötésben, a végén egy karácsonyi melléklet behelyezve.

30.000,-

166. Független kisgazda. Politikai hetilap. VI. évf. 1936. 1-52. szám. jan. 1.-dec. 27. 
Felelős szerk. Rakovszky Tibor és Szakács Andor.
Budapest, 1936. Általános ny. Egy szám 4-12 p. Választási programbeszédekkel, fényké-
pekkel. 
Korabeli, amatőr félvászon-kötésben. Komplett.

20.000,-

159. 160. 165.
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167. Független kisgazda. Politikai hetilap. VII. évf. 1937. 1-52. szám. jan. 3.-dec. 26. 
Felelős szerk. Rakovszky Tibor és Szakács Andor.
Budapest, 1937. Általános ny. Egy szám 4-12 p. Választási programbeszédekkel, fényké-
pekkel. Egy lap fejléce sérült, hiányos.
Korabeli, amatőr félvászon-kötésben. Komplett.

20.000,-

168. Független kisgazda. Politikai hetilap. VIII. évf. 1938. 1-52. szám. jan. 2.-dec. 25. 
Felelős szerk. Szakács Andor.
Budapest, 1938. Általános ny. Egy szám 4-12 p. Választási programbeszédekkel, fényké-
pekkel. 
Korabeli, amatőr félvászon-kötésben. Komplett.

20.000,-

169. Független kisgazda. Politikai hetilap. IX. évf. 1939. 1-53. szám. jan. 1.-dec. 31. 
Felelős szerk. Szakács Andor.
Budapest, 1939. Általános ny. Egy szám 4-12 p. Programbeszédekkel, fényképekkel. 
Korabeli, amatőr félvászon-kötésben. Komplett.

20.000,-

170. Független kisgazda. Politikai hetilap. X. évf. 1940. 1-52. szám. jan. 7.-dec. 30. 
Felelős szerk. és kiadó Szakács Andor.
Budapest, 1940. Általános ny. Egy szám 8 p. Az első 24 szám kisebb formátumú. Benne 
egy-egy levélen folytatásos regény, amely négyrét hajtva olvasható, így csak fejjel lefelé.
A fejlécen Gaal Gaston és Eckhardt Tibor, a szerkesztőség tagjai Tildy Zoltán, Nagy 
Ferenc és Czirják Antal. A címlapon a cikkek fényképekkel illusztrálva.
Keménytáblás papírkötésben, gerincen vászoncsík.

30.000,-

171. Hébe zsebkönyv 1826. Kiadta Igaz Sámuel.
Bécs, 1826. Grund Leopold. 1 rézm. címkép + 1 rézm. díszcímlap + [8] + 340 + [4] p. + 4 
rézm. t. az elejénél és 1 lith. t., valamint egy kihajtható kotta a végénél. A címlapon Léva. 
A metszeteket Berkovetz, Kovatsch, Hoffmann M. és Blaschke készítette. 
Korabeli keménytáblás papírkötésben, körül aranyozott lapélekkel, a gerince viseltes, 
táblája piszkos. (10×12 cm)

12.000,-

172. Hét nap. Politikai hetilap. I. évf. 1 szám. 1933. dec. 30. Szerkeszti és kiadja 
Szakács Andor.
Budapest, 1933. Hungária Rt. 16 p.  
Eckhardt Tibor: A Dunavölgy új rendezése ‒ Pethő Sándor: A legitimista frontról ‒ 
Hegymegi Kiss Pál: Öt öreg politikusról ‒ Szakács A: Halálos tűzijáték (a jakobinusokról) 
‒ Régi tudósítások Pest városáról ‒ Az új földesurak, stb. Fényképekkel illusztrálva.
Megkímélt állapotban.

4.000,-
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167.

171. 171.

168.
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173. Honművész. A Regélő folyóiratnak társa. Hatodik évi folyamat. 1838. I. és II. 
kötet. Jan. 1-dec. 30. 1-104. szám. Alapítá és szerkezé Mátray Gábor.
Pesten, 1838. Trattner-Károlyi. 1 rézm. címlap + [4] + 408 p. + 21 lith. t. (színes divatkép) 
+ 1 ff. rézm. mell. ‒ 1 rézm. címlap + [4] + 409-824 p. + 25 lith. t. (színes divatkép) Az 
első kötetből 3 metszet hiány. A nagyon szépen színezett metszetek némelyikét Kostyál 
Dániel rajzolta, metszette Kohlmann Károly. A ruhakölteményeket Kostyál Ádám és Tóth 
Gáspár neves pesti szabók műhelyében lehetett megrendelni.
Lakatos 849.
Két kötetben, korabeli, kopott félbőr-kötésben, vaknyomásos felirattal. A lapok enyhén 
foltosak, a divatmetszetek kissé sárgultak. Jó példány.

60.000,-

174. Ismertető honi- s külgazdaságban és kereskedésben. 1839. Első félév-harmadik 
évi folyamat. Kiadá Borsos Márton. 1-51. szám. Január 3.- jun. 27.
Budán, 1839. Magyar Királyi Egy. bet. [4] p. + 624 hasábsz.
Korabeli viseltes, fűzött papírkötésben, lapjai kissé foltosak, egyébként jó példány.

16.000,-

175. Koszorú. Szép Literaturai Ajándék a’ Tudományos Gyüjteményhez. 
1828. Nyolczadik Esztendei Folyamat.
Pesten, 1828. Trattner J. M. 192 p. Két levél (113-127.) rossz helyre kötve, de hiány nincs.
Kazinczy, Kölcsey, Vitkovics, Döbrentei első közlésű írásaival.
Kiadói papírkötésben, nagy szamárfülekkel.

6.000,-

176. Külügyi szemle. Külpolitikai, nemzetközi jogi és világgazdasági folyóirat. 
1939. XVI. évf.  1-4. szám. Felelős szerk. Drucker György.
Budapest, 1939. Magyar Külügyi Társ. [Dunántul pécsi egy. ny.] 459 + 3 + [1] p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat.

12.000,-

177. Külügyi szemle. Külpolitikai, nemzetközi jogi és világgazdasági folyóirat. 
1940. XVII. évf. 1-6. szám. [teljes] Felelős szerk. Drucker György.
Budapest, 1940. Magyar Külügyi Társ. [Dunántul pécsi egy. ny.] 6 + [2] + 556 p. Az 
elején egy levél hiány. Végére kötve az idegennyelvű rezümék és az eredeti papírborítók. 
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat.

12.000,-

178. Külügyi szemle. Külpolitikai, nemzetközi jogi és világgazdasági folyóirat. 
1941. XVIII. évf. 1-6. szám. [teljes] Felelős szerk. Drucker György.
Budapest, 1941. Magyar Külügyi Társ. [Dunántul pécsi egy. ny.] 7 + 618 p. 
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat. Jó példány.

12.000,-
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173. 173.

173. 176.
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179. Magyar Thália. Játékszini almanach 1853-ra. Alapítá és szerkeszti Vahot Imre.
Pesten, 1852. Müller Gyula. 4 lith. t. + 310 + [4] p. Első évi folyam.
Korabeli félvászon-kötésben.

8.000,-

180. Magyar ujság. II. évf. 1940. okt. 18- dec. 31. 239-298. szám. Szerk. Czebe László.
Budapest, 1940. Centrum kiadó V. ‒ Hungária ny. Számonként 8-12 p.
Fényképekkel illusztrált jobboldali folyóirat.
Valamivel későbbi, keménytáblás félvászon-kötésben.

16.000,-

181. Népszava. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt központi közlönye. XLVII. 
évf. 1919. szept. 28-okt. 31. 188-216. szám. Felelős szerk. Somogyi Béla.
Budapest, 1919. Világosság könyvny. 1 szám 6 p.
Minden szám román cenzúra alatt, számos cikk részben vagy egészben törölve. 
Korabeli papírkötésben, gerincén vászoncsíkkal megerősítve. Folio.

12.000,-

182. Nyugat. IV. évf. 4. szám. 1911. feb. 16. 
Főszerkesztő: Ignotus. Szerkesztők: Fenyő Miksa és Osvát Ernő.
Budapest, 1911. Jókai ny. [8] + 321-416 p.
Babits friss költeményeivel, Móricz novellával, Ady verssel, kritikákkal.
Falus Elek által illusztrált kiadói, megkímélt papírborítóban.

5.000,-

183. Nyugat. IV. évf. 11. szám. 1911. jun. 1. 
Főszerkesztő: Ignotus. Szerkesztők: Fenyő Miksa és Osvát Ernő.
Budapest, 1911. Jókai ny. [8] + 1001-1096 p.
Ady, Babits, Lányi Sarolta friss költeményeivel, Karinthy novellával, kritikákkal.
Falus Elek által illusztrált, kiadói, megkímélt papírborítóban.

5.000,-

184. Nyugat. V. évf. 5. szám. 1912. márc. 1.  
Főszerkesztő: Ignotus. Szerkesztők: Fenyő Miksa és Osvát Ernő.
Budapest, 1912. Nyugat ny. [4] + 385-476 p.
Feleky Géza, Szini Gyula, Réti Ödön, Lányi Sarolta, Jászay-Horváth Elemér munkáival.
Falus Elek által illusztrált, kiadói papírborítóban.

5.000,-

185. Nyugat. VII. évf. 13. szám. 1914. jul. 1.  
Főszerkesztő: Ignotus. Szerkesztők: Ady Endre, Fenyő Miksa.
Budapest, 1914. Nyugat ny. [4] + 56 p.
Nagy Lajos, Móricz, Ady, Halász Imre, Eckhardt Sándor és Ignotus munkáival.
Kissé viseltes, kiadói papírborítóban.

4.000,-
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186. Nyugat. VII. évf. 21. szám. 1914. nov. 1.  
Főszerkesztő: Ignotus. Szerkesztők: Ady Endre, Fenyő Miksa.
Budapest, 1914. Nyugat ny. [4] + 397-452 p.
Ady, Füst Milán és Ignotus munkáival.
Kissé viseltes, kiadói papírborítóban.

4.000,-

187. Nyugat. VII. évf. 1914. nov. 16.  22. szám.
Főszerkesztő: Ignotus. Szerkesztők: Ady Endre, Fenyő Miksa.
Budapest, 1914. Nyugat ny. [4] + 453-508 p.
Ady, Schöpflin Aladár, Lakatos László, Szabó Dezső, Babits első közléseivel.
Kiadói papírborítóban.

4.000,-

188. Szegedi Füzetek. Nyelv-, irodalom- és néptudományi közérdekű folyóirat. Szerk.: 
Mészöly Gedeon. I-III évf. 1934 -1937. [egybekötve, teljes]
Szeged, 1934-37. M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem és az Egyetem Barátainak 
Egyesülete. Szeged városi ny. VIII + 320 p. ‒ [2] + 230 + [1] p. ‒ [4] + 253 p. 
/ACTA Litterarum ac Scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-Josephinae. Sectio: 
Philologica. Tom. VI-XI./ 
Tartalom: Üdvözlet a fajrokonoknak ‒ A síkság és a róna szó története ‒ Arany János stílus-
művészete ‒ A magyar gémeskút ‒ Hátra van még a fekete leves ‒ A középkori Eperjes ma-
gyarsága ‒ Az ormányság nyelvjárásából ‒ A kalocsai hímzés eredete ‒ Szegedi tájszavak. 
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén címke.

20.000,-

182. 184.
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189. Szinházi Ujság. II. évf. 1911. 1-9. szám. Jún. 14. - júl. 19. Felelős szerk. Tallián 
László.
Marosvásárhely, 1911. Nagy Samu kny. Számonként 8 p. (az utolsónál egy lev. hiány)
Számos helyi reklámmal: Szoknyanadrágos női zenekar, alkoholmentes étterem, stb.
Korabeli, viseltes félvászon-kötésben. Rövid életű periodika.

5.000,-

190. Virradat. Politikai, nemzetgazdasági és irodalmi ujság. Szerkeszti és kiadja 
Szakács Andor. 1918. I. évf. 1- 83 szám. jan. 23- dec. 29. 
Budapest, 1918. Helios sajtóipari üzem. Az elején 4 p. programszám. Egy szám 8 p.
A lapban számos hasáb üresen maradt, valószínűleg a cenzúra nem engedte közlésre az 
adott szöveget. Mozgalmas év, remek politikai és irodalmi cikkekkel, kiváló szerzőgár-
dával: Kozma Nándor, Orbók Attila, Papp Viktor, Kosztolányi Dezső (Gyász-kar, Sikoly) 
Jászay-Horváth Elemér, Márai Sándor és még sokan mások. A „vitriolos” vezércikkek 
többségét Szakács Andor írta, majd Kalmár Antal. Benne Krúdy folytatásos regénye 
„Napraforduló” címmel, 36 részben (könyvalakban, Napraforgó) és „Szerető a vetőkártyá-
ban” elbeszélés. A szövegeket Pólya Tibor remek, gunyoros rajzai színesítik.
A végére helyezve az 1919. II. évfolyam 3 kisebb formátumú lapszáma: kettő nov. 16-i dá-
tummal, egyiken „Az elnémított Virradat” fejléccel, valamint a dec. 25-i.  Az augusztus 7-i 
egy lapos, rendkívüli, cenzurált kiadásban József főherceg bejelenti az új magyar kormányt.
A folyóirat utolsó száma a IV. évf. 233. számával, 1921. október 19-én jelent meg.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat. Ritka periodika, megkímélt állapotban. Folio.
Nem tévesztendő össze az 1928-as aradi napilappal és az 1935-től induló nyilas hetilappal.

80.000,-
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Fotó, kézirat, aprónyomtatvány

191. Aggteleki csepkő-barlang. Aggteleker Troppstein Höhle.
Eperjes, 1910 körül. Divald Károly. 18 db. leporello nyomtatott fotóalbum. Papírméret 
10,5×16,5 cm, képek 7,5×10,5 cm.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

20.000,-

192. Budapest 66 db. képeslap album 1893-1899.
A lapok jó állapotban, többségük futott, külön védőtokban. Sok lithográfia.
Nagyon szép, préselt táblás, új egészbőr albumban, aminek 40 levelén 
160 berakóhely van.

60.000,-
193. Budapest. 109 db. képeslap bőr albumban. 1900-1905.
A lapok jó állapotban, többségük futott, külön védőtokban. Zömmel a pesti Dunapart, 
az MTA és a szállodasor környéke.
Nagyon szép, préselt táblás, modern egészbőr albumban, 160 berakóhellyel.

50.000,-

194. Budapest. 64 db. képeslap és 3 fotó bőr albumban. 1906-1910.
A lapok jó állapotban, többségük futott, külön védőtokban. Széchenyi tér, Lánchíd 
és a szállodasor környéke. A fotók közül kettő vizitkártya méretű az Akadémiáról.
Nagyon szép, préselt táblás egészbőr albumban, 160 berakóhellyel.

50.000,-

192.

192.
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195. Budapest. 33 darabos képeslap album. 1911-1915.
A lapok jó állapotban, többségük futott, külön védőtokban. Széchenyi tér, rakpart, 
MTA környéke. 
Nagyon szép, préselt táblás egészbőr albumban, 160 berakóhellyel.

30.000,-

196. Budapest. 104 darabos képeslap album.
A lapok jó állapotban, többségük futott, külön védőtokban. Főszerepben az MTA 
és a Lánchíd környéke
Nagyon szép, préselt táblás egészbőr albumban, összesen 160 berakóhellyel.

50.000,-

197. Budapest. 40 darab képeslap bőr albumban.
A lapok jó állapotban, többségük futott, külön védőtokban. Budapest éjjel, címeres lapok. 
Nagyon szép, préselt táblás, szecessziós, egészbőr albumban, 160 berakóhellyel.

24.000,-

198. Budapest. 20 darab képeslap bőr albumban.
A lapok jó állapotban, többségük futott, külön védőtokban. Zömmel a háború utáni lapok. 
Nagyon szép, modern, préselt táblás, szecessziós, egészbőr albumban, 160 berakóhellyel.

12.000,-

199. A Független Kisgazdapárt politikusai Eckhardt Tiborral. Két Gárdonyi fotó.
Valószínűleg a parlamentben készült két sajtófotó a 30-as évek közepén. 17×23 centis, 
két személlyel, a másik 12×17 cm. négy személlyel.
Mindkettőn ceruzás vonalazás a körbevágott mérethez, nyomdai előkészítéshez. 
Megkímélt állapotban, hátul a fényképész pecsétjével.

20.000,-

200. Herkülesfürdő.
Dresden, 1897. Stengel & Co. 12 szelvényes leporelló fotóalbum, a képeken számozva és 
feliratozva, magyar és német nyelven. Képméretek: 9,8×14,3 cm. Az első kép az első tábla 
verzójára ragasztva, a többi vászoncsíkkal összeakasztott kép belehajtogatva. 
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben, tiszta, kontúros felvételekkel. 
Hegedűs László pecsétjével.

24.000,-

201. Központi Kárpátok ‒ Central Karpathen.
Dresden, 1901. Stengel & Co. 12 szelvényes leporelló fotóalbum, a képeken számozva és 
feliratozva, magyar és német nyelven. Képméretek: 9,8×14,3 cm. Az első kép az első tábla 
verzójára ragasztva, a többi vászoncsíkkal összeakasztott kép belehajtogatva. 
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben, tiszta, kontúros felvételekkel.

24.000,-



- 65 -                                                                112. árverés

191. 199.

200. 201.
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202. Ludovika Akadémia 25 éves találkozó, 1927-ben. 
Ismertelen fényképész ff. csoportképe 24 személlyel. 23×17 centi, vászonra vonva.
Jobbra fent a neves egri dinasztia tagjai, csíkszentgyörgyi Mártonffy Béla őrnagy és két fia.
Ismert személy még a képen Folkusházy Lajos, Budapest alpolgármestere.
Jó állapotban, kissé bizonytalanul körbevágva.
Hozzá tartozik egy korabeli, futott, hosszú címes, színes levelező lap a Ludoviceummal.

8.000,-

203. A Magas Tátra. Die Hohe Tatra.
Budapest, 1910 körül. Divald és Monostory. Harántalakú, szecessziós díszítésű, fekete 
fotókarton albumba ragasztott 15 db. színes képeslap.
Zsinórfűzéssel, megkímélt állapotban.

12.000,-

204. Tiszolci fogaskerekű vasút nagy viaduktja. 1896 körül. 
Nagyméretű fotó, 170×225 mm. Vágó Bertalan budapesti műterméből, fotókartonjára kasí-
rozva. A kisgarami vasmű felé (Breznóbányán keresztül) tartó 41,2 km hosszú vasútvonal 
725 m t.f. magasságban halad. Két szakaszon a kétlemezes Abt fogassín rendszer került 
lefektetésre 5,836 km összhosszúságban. A Bánovo és Zbojská állomások között a pálya 4,7 
km hosszon, 166 m szintkülönbséget küzd le. Ma szlovák település a rimaszombati járásban, 
népszerű kirándulóhely, ahol újra jár a gőzös. Jó állapotú kép, jobbra fent egy kis sérüléssel.

12.000,-

205. Venezia. Velence fotóalbum 20 képpel.
Hely, év és nyomda nélkül. 1910 körül. 1 színes címlap + 20 ff. fénykép
Kiadói, piros, vaknyomásos és aranyozott egészvászon-kötésben. Haránt folio.

10.000,-

206. BEKE ÖDÖN (1883‒1964) nyelvész, finnugrista kiterjedt levelezése 
a mari-cseremisz szótár kiadása ügyében. 30 db. dokumentum.
– Postázott, gépelt és aláírt levélen hívja Beke Ödönt Laczkó Géza 1945 júliusában, hogy 
csatlakozzon a Haladó Értelmiség Klubjához, az új Magyarország demokratikus építése 
érdekében.
– 7 oldalas kritika a szótár ügyében Hajdú Tibor kandidátus és Lakó György aláírásával, 
1956. májusi dátummal.
– Az ELTE levélpapírján Beke arra kéri Rusznyák Istvánt, (MTA elnök) hogy hatalmas 
munkája – hattyúdala – még életében megjelenhessen.1959.
– Az MTA fejléces papírján, Sőtér István aláírásával, 1963-as dátummal, amelyben halo-
gatja a szótár kiadását.
– Az MTA levelén Erdei Ferenc elvtárs arról tájékoztatja 1963 augusztusában a szerzőt, 
hogy vagy megbékél a szöveg 90 ívre való szűkítésével, vagy megvásárolják tőle a kézira-
tot és elfektetik a könyvtárban. Erdey Grúz Tibor, Paizs Dezső és mások sk. aláírásaival.
A könyv kiadásának kálváriáját részletesen bemutató hivatalos dokumentumok és levelek 
jó állapotban. (A mari nyelvjárási szótár 1997-től jelent meg 9 kötetben.)

18.000,-
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207. BETHLEN ISTVÁN (1874‒1946) miniszterelnök gépelt, aláírt levele ENYVÁRY 
JENŐ (1884‒1959) a Fővárosi Könyvtár igazgatója, bibliográfus számára.
Kelt: Bp. 1928. nov. 9., a miniszterelnök levélpapírján. Egy gépelt levél. Tart.: Köszönetet 
mond a Schubert centenáriumra kiadott bibliográfiáért.
Egy hajtással, megkímélt állapotban.

30.000,-

208. ECKHARDT TIBOR (1888‒1972) politikus sk. levele SZAKÁCS ANDOR 
(1877‒1942) újságíró, szerkesztő, lapkiadó számára.
Kelt: Pertisan, Tirol, 1935. aug. 1. Három és fél ceruzával beírt oldal. Az eredetileg 5 
oldalas levél 4. része sajnos nincs meg. Az 1-2-3-5. levelek 24×36 centis, egységes, 
üvegezett, fekete színű fakeretbe helyezve, az utolsó a postázott borítékkal együtt.
Tart.: Toborzó. A kisgazda politikus őszinte szavakkal ostorozza a Gömbös kormányt, 
amiért egypártrendszerre tör, kizsákmányolja a dolgozó népet, a bank- és kartell uralmat 
szolgálja. A nyári pihenőt az erőgyűjtésre kell fordítani. Szinte programbeszédben fel-
vázolja a kisgazdapárt elkövetkező terveit. „A régi szellemben, megújhodott erővel száll 
harcba a Független Kisgazda. A magyar nép szeretete és bizalma kiséri őt a becsület 
rögös útján.”
A négy, keretezett levél jó állapotban.

24.000,-

209. GÁRDONYI GÉZA (1867‒1922) író névjegykártyáján, hivatalos ügyben írt 
autográf sorai MÁRTONFFY LÁSZLÓ (1849‒1900) úrnak, Egerben.
Dátum és hely nélkül, valószínűleg 1898-99 táján, Egerben. Tart: Öt percnyi időre kéri 
a címzettet, fogadja a hivatalában, mert elkezdte építeni a kerítést a házánál.
Gárdonyi 1897-ben vásárolta meg a Takács utcai ingatlant és kezdte a maga ízlésére átépí-
teni, ezért volt szüksége a hivatalos engedélyre. A névjegykártyán a Takács utca 24. mel-
lett (ma Gárdonyi) a másik cím, Dohány utca 76., az Írók- és hírlapírók Otthon körének 
palotája, amit 1898-ban adtak át. Az időpont így nagyjából beazonosítható. A jeles egri 
família, csíkszentgyörgyi Mártonffy úr ezidőtájt ügyvéd, majd megyei főügyész volt.
Nevesített borítékjában, az író aláírása nélkül, jó állapotban.

20.000,-

210. HÓMAN BÁLINT (1875‒1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter gépelt 
és aláírt levele PUSZTAI JÁNOS miniszteri tanácsos úrnak.
Egy hajtott levél. Kelt: Bp. 1942. júl. 4. Tart.: Horthy előző nap felmentette Hómant 
a miniszeri állásából, ezért elbúcsúzik és köszönetet mond a szolgálataiért.
A minisztérium fejléces papírján, megkímélt állapotban.

14.000,-

211. KÁLLAY MIKLÓS (1887 – 1967) földművelésügyi miniszter fogadja HORTHY 
MIKLÓS (1868 – 1957) kormányzót a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megnyi-
tásán, 1934. június 14-én. A fekete-fehér fotót készítette Hölzel Gyula koszorús fény-
képészmester Budapesten, aki közel 40 éven át az Állat- és Növénykert fotósa is volt. 
M:17×23 cm.
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A kiállítás megnyitását a XVI. Nemzetközi Mezőgazdasági Kongresszus budapesti tanács-
kozásával kötötték egybe. A Magyarországon rendezett, Trianon óta első jelentős nem-
zetközi eseményen mintegy húsz államból érkező résztvevők a világválság utáni Európa 
mezőgazdaságának talpra állításáról tanácskoztak. A kongresszus – ahogy a korban fogal-
maztak – legfőbb attrakciója az átalakított Magyar Mezőgazdasági Múzeum megnyitása 
volt. A múzeum főbejárati lépcsőjénél Kállay miniszter köszöntötte Horthy kormányzót, 
aki az osztrák kancellár, a pápai nuncius, a német, olasz és osztrák követek, valamint a 
széles érdeklődő közönség előtt megnyitotta a kiállítást. Jó állapotú felvétel, egy másik 
példánya a fenti múzeumban található.

12.000,-

212. KLEBELSBERG KUNÓ (1875‒1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter gépelt 
és aláírt levele RÉPAY DÁNIEL (1869‒193?) tanár úrnak.
Egy hajtott levél, egy oldalon. Bp. 1931. feb. 19. Tart.: Köszönetet mond a a magyar 
tanítóképzés és népművelés terén, törhetetlen hazaszeretettel végzett munkájáért.
A minisztérium fejléces papírján, megkímélt állapotban.

10.000,-

213. Az 1830ki Lengyel-támadás. Irta Kaiser A. Liptse, 1833.  Első darab. [Kézirat]
Egy kéz által folyóírással, tintával írt munka. 2 sztl. lev. + 160 kézzel számozott oldal, lent 
őrszavakkal. A szerzőről nincs tudomásunk, a mű megjelenésének sem találtuk nyomát.
„Tanulj szomszédod kárán nemzetem.” 1830-31-ben zajlott a lengyel felkelés az orosz 
birodalom ellen. A forradalom elbukott Paskevics és I. Miklós cár annektálta 
Lengyelországot és 50 ezer ember menekült Európába.
Korabeli papírkötésben, fűzve, gerinc nélkül, körülvágatlan lapokkal. Címlap alján tulaj-
donosi névbeírás. Viseltes, piszkos mű, de a lapokon a szöveg jól olvasható. Különleges, 
talán kiadásra érdemes munka.

24.000,-

214. LYKA KÁROLY (1869‒1965) művészettörténész, festő, kritikus, szerkesztő 
sk. levele ismeretlenhez, Carlo aláírással.
Az Uj Idők fejléces papírján, dátum nélkül, II/15. Tart: Öreg barátját tájékoztatja arról az 
öreg barát, hogy dolgozik a probléma megoldásán. Valószínűleg Herczeg Ferencnek szólt 
az üzenet. Lyka a huszas évek közepétől számos cikket publikált Herczeg népszerű 
folyóiratában, könyveit is az Irodalmi Rt. adta ki.
Jó állapotú levél.

6.000,-

215. MARÓCZY GÉZA (1870‒1951) sakknagymester, olimpiai bajnok illusztrált 
karácsonyi üdvözlőlapja aláírásával SZAKÁCS ANDOR (1877‒1942) szerkesztő-
újságíró-politikus számára. Felcímzett borítékjában, New York-ból Budapestre, 1927. 
Jó állapotban.

3.000,-
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216. [PUCCINI, GIACOMO] 
La fanciulla del West. Opera in tre atti. A Nyugat leánya. Puccini háromfelvonásos 
operájának zongorakivonata.
Roma, 1910. G. Ricordi & Co. [8] + 163 p.
Az előzéken Puccini aláírásával!
Viseltes papírborítóban, az első borító hiányzik, gerince hiányos. Elől egy korabeli 
magyar nyelvű ajándékozási bejegyzés.

30.000,-

217. PUKY ENDRE (1871‒1941) a Gömbös kormány külügyminiszterének sk. köszö-
nő lapja „Kedves Gyula bátyám” megszólítással. 
Abauj-Torna vármegye alispánja fejléces papíron (10×15), kelt Kassa, 1917. nov.
Hét sor tintával, Endre aláírással. A küldő ekkor a fenti vármegye alispánja volt.

6.000,-

218. SÜTŐ ANDRÁS (1927‒2006) Herder- és Kossuth-díjas magyar író 7 db. levele 
LÉTAY LAJOS (1920‒2007) író, költő, szerkesztő számára.
– A Marosvásárhelyi Kultúrpalotát ábrázoló képeslapon mond köszönetet Létay újévi 
üdvözletéért. 1964.
– Egy hajtott levél, egy oldalon gépelve, aláírással. Kelt: 1964. aug. 15. Egy írásával 
kapcsolatban érdeklődik és noszogatja szerkesztőjét a megjelenés idejéről. „Mi azonban 
ne hallgassunk, mert azt is tapasztaltam, hogy ha zörög az ember, mégis csak meghallják 
egyszer…” Az Uj élet szerkesztőségébe, Létaynak, borítékjában.
– Egy hajtott levél, egy oldalon gépelve, aláírással. Kelt 1971. nov. 14. Tart: Az első Pezs-
gő-díjat Páskándi Géza nyerte (Az eb olykor emeli lábát) Sütő előtt. Az Utunk főszerkesz-
tőjéhez, Létayhoz címezve, borítékjában, jó állapotban.
– Másfél gépelt oldal, aláírással. Kelt 1972. jan. 24. Tart: Sütő védelmébe veszi Veress Dánielt, 
akinek új kötetét (Vándorúton, esszék) egy szerkesztőségi cikk csúnyán lehúzta. Jó állapotban.
– Egy gépelt oldal, aláírással. Kelt 1975. okt. 8. Tart: Szabadkozik, mert nem tudja meg-
írni Létay felkérésére az Utunkba szánt novellát egy nőhistóriáról. „Most már tele vagyok 
lerakódással, iszapos és hináros kötöttségekkel.” Borítékjában, jó állapotban.
– Egy gépelt oldal, aláírással. Kelt: 1984. jan. 19.  Dühösen kéri számon szerkesztőjét, 
hogyan került 11 komoly hibával és szótörléssel nyomtatásba egyik műve. „Kedves Lajos! 
Kérlek ne hagyj engem olvasóim előtt e nyomorúságos helyzetben, és add le – hangnemé-
ben letompított helyreigazításomat.” Megkímélt állapotban.
– Két gépelt oldal, sk. aláírással. Kelt: 1984. júl. 12. Tart: Létay Lajosnak az Utunk fő-
szerkesztőjének. Sütő ebben a kétoldalas levelében is kiáll a személyeskedő, nacionalista 
mocskolódások ellen (Balogh Edgárt védve), számos nevet említve (pl. Panek Zoltán) – 
kéri barátját, hogy tegyen meg mindent a rágalmazások ellen. Borítékjában, jó állapotban.
– Egy kézzel beírt oldal, aláírással. Kelt: 1986. szept. 30. Tart: Továbbra is aggódik 
a lapban megjelenő uszító és ocsmány írások miatt: „De újabb Panek banditizmus esetén 
személyesen megyek szétverni az írásomat – ólomban is!” Hajtva jó állapotban.
A személyes hangvételű dokumentumokból kirajzolódik a kitűnő író harcos kiállása az 
erdélyi magyarság és az irodalom tisztasága érdekében. A hat levél és a képeslap együtt.

80.000,-
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219. SZENT-GÖRGYI ALBERT (1893-1986) Nobel-díjas orvos, biokémikus sk. 
levele ismeretlen számára, „Kedves Sanyi” megszólítással.
Saját levélpapíron, egybeírt oldal. Kelt. Woods Hole, Massachusets, 1970. márc. 26.
Tart.: A kérdéses személyt nem ismeri, gyógymódot nem tud ajánlani. 
Jó állapotban, felcímzett és postázott borítékjában, aláírással ellátva.

24.000,-

220. Autó-, motorkerékpár-, teherautó- tipuskönyv 1939. Összeállította Déván István.
[Budapest, 1939. Stádium.] Kir. Magy. Automobil Klub. 103 p. Illusztrációkkal.
Kiadói, enyhén viseltes papírborítóban.

20.000,-

221. Hódmezővásárhelyi emlékdoboz rajzokkal és versekkel 1838-1842 között. 
Haránt alakú, könyvecskét idéző, 8×13 centis, aranyozott kartondobozka. Belehelyezve 
7×11 cm méretű papírlapok, amelyeken versek és bájos rajzok találhatók. Ismeretlen hölgy 
„emlékkönyve” lehetett valószínűleg Hódmezővásárhelyen. A legtöbb innen datált, de Makó 
és Szeged városok is szerepelnek. Többségük 1838-as, a legkésőbbi 1842-es beírás, egy ki-
vételével magyar nyelvűek. 25 csak szöveget tartalmaz, 4 rajzos, ebből egy színes, 
1857-es dátummal. Számos papírlap neveket is tartalmaz a beírótól, ill. rajzolótól.
Utólag belehelyezve 10 db. a 19. század első harmadából származó lithografált, színezett, 
kis szerencse, avagy jó kívánság kártya. Néhányuk ablakos, kivágott, német nyelvű szöve-
gekkel. Állapotuk gyenge, korábbi ragasztónyomok a hátoldalon.
A vászonnal bevont, körben aranyozott szegélyű dobozka sérült, erősen kopott, a lapok 
többsége megkímélt állapotban. Különleges reformkori emléktárgy.

24.000,-

222. [Katalógus] Dávid Hangszerház-Musikhaus. 
Kolozsvár-Cluj, [1929. Szilágyi ny.] 144 p. magyar-német bilingvis
Mindenféle hangszerek, alkatrészek, zenelejátszók (beszélő gépek) és teniszütő (!) 
illusztrációjával és leírásokkal, árak Lei-ben.
Viseltes, piszkos, rajzos papírborítóban.

16.000,-

223. Horváth Antal ruházati cikkek kereskedésének reklámfüzete.
Címlapján rajz: Segítsünk Gömbösnek letörni az árakat! 1932. nov. 16 oldal tűzve, 
készült az Arany János nyomdában. Számos illusztrációval.

4.000,-

224. [Nagykálló, 1670.] Kalo színezetlen rézmetszet.
Megjelent: „G. G. Priorato: Historia di Leopoldo Cesare” című háromkötetes munkájában. 
Vienna, 1670. Hátul 95. szám. Lapméret: 306 × 384 mm. Képméret: 287 × 365 mm.  
Jobb felső keretben betűvel jelzett nevezetességek, az előtérben hajdú lovasok. 
Szalai: Nagykálló 1670/1.
Jó állapotban.

24.000,-



- 75 -                                                                112. árverés

221. 221.

224.



Honterus Antikvárium                                                 - 76 - 

225. KALBUS, OSKAR: 
Vom Werden deutscher Filmkunst. 1. Der stumme Film. 2. Der Tonfilm.
Altona-Bahrenfeld, 1935. Cigaretten-Bilderdienst. 136 p. + 2 színes t. ‒ 136 p. + 2 színes t.
200-200 beragasztott, jó minőségű ff. fotóval a kor német sztárszínészeiről 
és filmjeleneteikből. 
A két jó állapotú album aranyozott, dombornyomásos, felragasztott színes képpel.

24.000,-

226. REINPRECHT RUDOLF abbáziai Victoria panziójának vendégkönyve. 
1908. dec. 30. ‒ 1915. máj. 9.
Egyedi, egészbőr album, szecessziós dísszel és Victoria felirattal. 65 levélen tintával 
és ceruzával beírt köszönő sorok, versikék, kotta, beragasztott fényképek, egy rajz. 
Hegedüs Sándor borászati felügyelő, Maloschik Nándor vendéglős, Keményfi Lajos 
hajóskapitány, Kis-Bíró József karikaturista, Goszleth István fényképész és neje, Dr. 
Kosztka Legány Emma, Gebrüder Weisz Breslau, Kornis Géza, Szabolcs várm. főjegyző, 
Záborszky Béla építész, gróf Teleki János, Baumann Károly énekes-komikus, Stancsics 
Norbert bakonybéli apát és sokan mások. A ház szlogenje: „Magyar gazda, magyar 
konyha.” Már a papa, Reinprecht Alajos is híresen jó vendéglős, ráadásul zeneszerző 
is volt. A Fiume szállodában, és a Margitszigeten is dolgozott. Az unoka, Mecseki-
Reinprecht Rudolf zongoraművész-zeneszerző volt.
Hozzá tartozik számos, a családdal kapcsolatos dokumentum. Képeslap méretű fotó a 
penzió személyzetéről, elől a tulajdonos és felesége, Izsmán Erzsébet. Reinprecht Rudolf 
halotti értesítője. (1943. nov. 13.) Egy időskori, egy gyermek fotó, egy képeslap a hotel 
étterméről. Reinprecht Rezső Gedeon Alajos keresztlevele 1897-ből. Reinprecht Rezső 
házt. és szállodás (I. Döbrentei u. 2-4.) 1921. évi jövedelem, vagyon- és hadiadó hivata-
los okirata kitöltve, indoklással. Halotti anyakönyvi kivonat (1939), 5 db. német nyelvű, 
burgenlandi születési és anyakönyvi kivonatok, pecsétekkel aláírással, bélyegekkel. Egy 
származási táblázat. 
A legizgalmasabb tétel Reinprecht úr visszaemlékezései 1885-től 7 gépelt levélen, 
amelyben megemlítettik Petánovits József, Bokros Károly, az Ehm és a Lippert vendéglő 
is, sajnos töredékben maradt.
Az albumot megfordítva 20 számozatlan, ceruzával beírt levelet találunk valószínűleg 
az idős Reinprecht úr kezevonása.  Egy oldalon 1920-as feljegyzések, de innentől 1938 
augusztustól 1942 áprilisig tartó havi bejegyzések következnek.  A naplószerű szövegek 
az időjárástól az érkező vendégekig, elintézendő feladatok, kiadás-bevételi számok, a dol-
gozók nevei, beosztásai és juttatásai, napi feladatok és történések leírása: „Rudi ma foglal-
ta el állását a Rádióban – Rózsa cseléd ma beállt – Hurcolkodás a Damjanich 35-ből 
Rudihoz a Váczi u. 25-be – Bor 20 f. dohány 1.15, mosás 2.8.” 
Az album és a dokumentumok is jó állapotban. A vendégkönyvi résznél három levél kijár, 
néhány beszakadva. Érdekes, feldolgozandó anyag.

80.000,-
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227. [Részvény] Alapterve a’ pesti nemzeti magyar Szinhaz’ igazgatására össze állt 
Részvény- Társaságnak.
Egy hajtott (folio) levél első oldalán a nyomtatott szöveg, harmadikon a részvény-kötelez-
vény. 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 dísz-
telen, 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. Jó álla-
potban.

30.000,-

228. A Tanácskormány tagjainak fényképe korabeli képeslapokon 1919. 19 db.
Ágoston Péter külügyi – Böhm Vilmos hadügyi – Dovcsák Antal szociális termelési – Er-
délyi Mór közellátási – Hamburger Jenő földmivelésügyi – Hevesi Gyula szociális ter-
melési – Kalmár Henrik német – Kun Béla külügyi – Ládai István igazságügyi – Lukács 
György közoktatásügyi – Pogány József külügyi – Stefán Ágoston ruszin – Szabados Sán-
dor közoktatásügyi – Szántó Béla hadügyi – Szamuely Tibor közoktatásügyi – Vágó Béla 
belügyi – Varga Jenő szociális termelési és Vantus Károly földmivelésügyi népbiztosok. 
A lapok mind íratlanok, jó állapotban.

36.000,- 

229. FRAKNÓI VILMOS:
Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel I-III.
I. kötet. A Magyar Királyság megalapításától a Konstanczi Zsinatig. 1000-1417. II. kötet. 
A Konstanczi Zsinattól a Mohácsi Vészig. 1418-1526. III. kötet. A Mohácsi Vésztől Ma-
gyarországnak a török járom alól fölszabadításáig. 1526-1689. 
Budapest, 1901-03. Szent-István-Társulat. [Stephaneaum ny.] XVI + 404 p. ‒ [4] + IX + 
[1] + 489 p. ‒ X + 567 p. 
Egységes, modern vászonkötésben, gerincen felirattal.

16.000,-
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Gasztronómia, borászat

230. BAROSS KÁROLY ‒ DRUCKER JENŐ, Dr.:
Francziaország szőlőművelése. 178 ábra és rajz.
Budapest, 1901. „Borászati lapok.” [Pátria.] V + 364 + [1] p. 
Fényképekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált alapos szőlészeti munka.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal.

12.000,-

231. KAPITÁN MÁRIA: 
A sertés házi feldolgozása.
[Budapest], 1941. Szerző. [Hungária rt.] 32 p. 
Előkészületek, tisztítás, szakszerű feldarabolás, feldolgozás és házi készítmények leírása.
Hozzá tartozik:
KAPITÁN MÁRIA: 
Zöldség és gyümölcs házi konzerválása.
[Budapest], 1942. Szerző. [Madách ny.] 62+ [1] p. 
Mindkét munka tűzve, kiadói, jó állapotú papírborítékban.

5.000,-

232. KUGLER [HENRIK] GÉZA: 
A legujabb és legteljesebb gyakorlati nagy budapesti szakácskönyv és házi 
czukrászat. Hires magyar és franczia szakács-művészek nyomán irta ~ ~.
Budapest, [1901.] Rozsnyai Károly. [Márkus Samu] 521 + [16] p. Számos képpel. Horváth: 910. 
Kiadói viseltes, javított félvászon-kötésben, illusztrált táblával. A végén a reklámok kijárnak.

18.000,-

230. 232.
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233. MALATINSZKY FANNY: 
~ ~ szakácskönyve. 700 recepttel, 16 oldal színes műlappal és 5 oldal fekete ábrával. 
Sajtó alá rend. az „Orsz. Nőképző Egyesület”. 
Budapest, [1912.] Légrády. VI + 256 p. + 20 t. (15 színes). Horváth: 1057.
„…a tőle tanult „turós-takart” nevű sütemény az 1907. évi londoni nemzetközi 
szakácskiállításon kitüntető érmet nyert.” 
Kiadói, illusztrált (Garay), egészvászon-kötésben, viseltes, használt példány. 

12.000,-

234. NAGY JOLÁN, szopori: 
Magyar nők szakácskönyve. Saját tapasztalatai után összegyűjtötte és szerkesztette 
Szopori Nagy Jolán. 2. és 3. ezer. Bővített kiadás.
Budapest, 1910. Kertész József. [4] + 324 p. Horváth: 1209. 
Kiadói, enyhén kopottas félvászon-kötésben, előzéken ajándékozási bejegyzés.

8.000,-

235. RADVÁNSZKY BÉLA:
Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. Különkiadás egy kötetben.
Budapest, 1896. Hornyánszky Viktor. [Franklin.] [2] + V + 494 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat.

12.000,-

236. SIMON ELEMÉRNÉ, Özv. [BOLEMÁN ILONA]: 
Eredeti kunsági szakácskönyv. Saját tapasztalatai alapján összeállitotta ⁓ ⁓ 
Kisújszálláson. V. 100 recepttel bővített kiadás.
[Budapest, 1950. Athenaeum.] 160 p. (A 153. oldal előtt + 1 lev. hibajavítás.) 
Fűzve, színes kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú, jó példány.

14.000,-

237. SZILÁRD GYULA:
Szőlőművelés és borkezelés könyve.
Budapest, 1903. Pátria. [2] + 279 p. II. kiadás. Rajzos illusztrációkkal.
Új, keményhátas papírkötésben, régi gyűjt. pecséttel.

14.000,-
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238. GERECZE PÉTER, Dr.: 
A pécsi székesegyház. Különös tekintettel falfestményeire. Műtörténeti tanulmány. 
Budapest, 1893. Hornyánszky V. [8] + 282 + [4] p. + 1 dupla t. + XXI t. 
Kiadói, díszesen aranyozott, álbordás félbőr-kötésben, körben aranyozott lapélekkel. 
Nagyon szép példány. Folio.

60.000,-

239. Görög-római mythológia. Összeállította Csiky Gergely. 
Budapest, 1891. Franklin T. VIII +232 p. Második változatlan kiadás.
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon-kötésben, aranyozott lapszélekkel. Szép példány.

5.000,-

240. GRAESSE – BENEDICT – PLECHL: 
Orbis Latinus. Lexikon lateinischer geographischer Namen des Mittelalters und der 
Neuzeit. 1-3. Band. 
Braunschweig, [1972.] Klinkhardt & Biermann. [Akadémiai ny. Bp.] [4] + 684 p. ‒ 
[4] + 652 p. ‒ [4] + 700 p. Az eredeti kiadás egyenrangú másolata.
Fűzött, egységes, festett vászonkötésben, jó állapotban.

30.000,-

238. 239.
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241. GROSSING, RUDOLPHI FRANCISCI:
Jus publicum Hungariae.  Unica complexum dissertatione.
Hale Saxonum, [Halle], 1786. Typographia Helleriana. 296 + [6] p. 
(Index téves számozással) 
Az egykori császári alkalmazott hírhedt műve, melyben a magyar királyi hatalom abszolút 
voltát vitatja. Ostorozza Werbőczyt, aki elhitette a nemességgel, hogy őket a privilégiu-
mok, nemesi kiváltságok megilletik. A címlapon rézmetszetes címerpajzs.
Viseltes és hiányos korabeli papírkötésben, címkével. Címlapján egyházgyűjt. pecsét.

12.000,-

242. GUEVARA, ANTONII de: 
Epistolae ac Dissertationes in quibus multa s. Scripturae loca explicantur, 
antiquitates illustrantur, historiae ex omni antiquitate petitae referuntur, et tam 
publicae quam privatae rei administrandae pro omni hominum statu…
Francofurti, 1671. Joannis Baptistae Schönwetter. [8] + 311 p. 
A szerző (1480–1545) spanyol történetíró, moralista, udvari tanácsos és prédikátor, élete 
végén püspök. Belépett a ferencesek rendjébe, ahol hamarosan magas tisztségeket kapott. 
1523-ban V. Károly udvari gyóntatójává nevezték ki. A császárt elkísérte tuniszi hadjára-
tában és később itáliai utazásaira is. Fanatikus vallásossága arra késztette, hogy elfogadja 
Toledo és Valencia városok főinkvizítori tisztét. Tanító irányú műveit kortársai széles 
körben olvasták. Jelen munkája Szent Írás magyarázatokat tartalmaz, 1539-ben jelent meg 
először.
Korabeli, bordázott és dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben, festett lapszélekkel. 
A gerinc szújáratos, lapjai erősen rozsdafoltosak. Címlapján beszedett fametszet. 
Bakonybélben és Dunaföldváron is megfordult a könyvtárban.

20.000,-

Gyermek és ifjúsági irodalom

243. [ĐEFOE, DANIEL]:
Robinson Crusoe élete és kalandjai. Defoe angol eredetije után a magyar ifjuság 
számára átdolgozta Radó Antal.
Budapest, 1909. Lampel R. [Franklin] 218 + [1] p.
Kiadói, festett, illusztrált egészvászon-kötésben.

20.000,-

244. 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, sokat forgatott állapotban. Harántfolio. 29×30 cm.

24.000,- 
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245. [Mesekönyv] Jó barátok nagy képeskönyve. Sok kép sok vers. 
Festette Muhits Sándor.
Budapest, é. n. Singer és Wolfner – Posner. 17 illusztrált keménytábla, félvászon-kötésben, 
versekkel. A páros oldalakon színes rajzokkal Muhits Sándortól, a páratlanon fekete-fehér 
illusztrációkkal más grafikusoktól. A borítók verzóin is rajzokkal. A versek egy részét 
Pósa Lajos szignálta. 
Gerince javított, sarkai picit letörve. Nagyon ritka mesés könyv, használt állapotban.

12.000,-

246. [TÁBORI PÁL] Öreg Medve: 
Utazunk Budapestre. Tányértalpú koma újabb kalandjai. Mühlbeck Károly rajzaival.
[Budapest, 1934.] Singer és Wolfner. [Hornyánszky] 152 p. 
Festett, aranyozott, kiadói egészvászon kötésben. Szép példány, védőtokban.

12.000,-

247. TERSÁNSZKY J[ÓZSI] JENŐ:
Okos és Oktondi. Két királyfi kalandjai. ⁓ ⁓ meséje, Kolozsvári Sándor rajzaival. 
Budapest, 1941. Officina. 78 + [2] p. 
Kiadói félvászon kötésben, megkímélt állapotban. Ritka könyv, szép, színes illusztrációkkal.

20.000,-

246. 247.
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248. GYÖRGY ENDRE (szerk.): 
Amíg városatya lettem... A főváros főtisztviselőinek és a törvényhatósági bizottság 
tagjainak önéletrajzgyűjteménye fényképekkel.
Budapest, 1931. Globus ny. 419 + [1] p. + 64 t. (oldalszámozáson belül) Második kiadás. 
A címlapot Kner Albert, a kötést Kner Erzsébet készítette. 
Kiadói, illusztrált félvászon-kötésben. 

8.000,- 

Hadtörténelem

249. DANZER, ALFONS: 
Unter den Fahnen. Die Völker Österreich–Ungarns in Waffen.
Prag–Wien–Leipzig, 1889. Tempsky – Freytag. 1 t. ff + VIII + 471 + [1] p. + 10 t. 
(9 színes, 1 dupla ff.) Egészoldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrálva. 
Kiadói, festett vászonkötésben, aranyozott gerinccel, festett lapszélekkel.

24.000,-

250. GAYDA, VIRGINIO: 
Mit akar Olaszország? Fordította Widmar Antonio.
[Budapest, 1940.] Athenaeum. 288 p.   
A szerző érvelése szerint az első világháborús áldozathozatalhoz képest Olaszország na-
gyon keveset kapott, ezért mindenképpen revízióra van szükség. Joga van az Adriához, 
a testvéri albán néphez, a Földközi-tenger vidékéhez, valamint a fehér faj védelméhez.  
Fűzve, illusztrált, kiadói borítóban.

6.000,-

251. Gazdasági ismertető az osztrák és magyar csapatok által megszállott 
orosz-lengyelországi területekről.
Budapest, 1915. M. kir. Kereskedelmi Múzeum. [Stephaneum.] 60 p. + 22 t. + 1 térkép + 
1 kihajt. mell.
Kiadói, fűzött, illusztrált papírkötésben. Ritka mű az I. világháborúról.

8.000,-

252. Hadtörténelmi közlemények. Évnegyedes folyóirat. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 
1888. Első évf. I. kötet. 1-4. szám. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1888. MTA. [Franklin.] IV + 172 p. + 3 t. (kettő színes kihajt. térkép) ‒ 173-332 
p. + 3 t. (1 kihajt. térkép) ‒ 333-499 p. + 3 t. (kettő kihajt. térkép) ‒ 500-670 p. + 2 t. 
(1 kihajt. térkép) Számos szövegközti illusztrációval.
Kiadói aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. 
Az eredeti borítók bekötve. Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-
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253. Hadtörténelmi közlemények. Évnegyedes folyóirat. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 
1889. II. évf. 1-4. szám. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1889. MTA. [Franklin.] IV + 176 p. + 4 t. (kettő kihajt. térkép) ‒ 177-336 p. + 
3 t. (2 térkép, 1 kihajt) ‒ 337-516 p. + 3 t. (2 térkép) ‒ 517-704 p. + 2 t. (1 kihajt. térkép) 
Számos szövegközti illusztrációval.
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. Az 
eredeti borítók bekötve. Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

254. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1890. III. évf. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1890. MTA. [Franklin.] IV + 732 p. + 14 t. (10 csatavázlat, 8 kihajt.)
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. Az 
első füzet borítói bekötve. Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

255. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1891. IV. évf. [egybekötve, tel-
jes]
Budapest, 1891. MTA. [Franklin.] IV + 724 p. + 15 t. (10 csatavázlat, 8 kihajt.)
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. Két 
levele sérült. Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

249. 252.
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256. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1892. V. évf. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1892. MTA. [Franklin.] [4] + 716 p. + 8 t. (3 kihajt. 2 dupla)
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. 
Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

257. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1893. VI. évf. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1893. MTA. [Franklin.] [4] + 740 p. + 7 t. (1 kihajt.)
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. 
Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

258. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1894. VII. évf. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1894. MTA. [Franklin.] [4] + 715 p. + 9 t. (4 kihajt.)
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. 
Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

259. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1895. VIII. évf. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1895. MTA. [Franklin.] [4] + 564 p. + 8 t. (4 kihajt.) 
Hozzákötve:
Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. 
Első rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig. 
XII + 326 p. + 1 t. kihajt. / Magyar Hadtörténelmi Könyvtár 3. köt./
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel. 
Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

260. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1896. XI. évf. [egybekötve, 
teljes]
Budapest, 1896. MTA. [Franklin.] [4] + 539 p. + 8 t. (2 kihajt., 2 dupla) 
Hozzákötve:
Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. 
Második rész. A mohácsi vésztől a legujabb korig. 
260 p. + 1 t. kihajt. / Magyar Hadtörténelmi Könyvtár 4. köt./
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel, 
számos lapok közti illusztrációval. Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-
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261. Hadtörténelmi közlemények. Kéthavonkint megjelenő folyóirat a magyar hadi 
történetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1897. X. évf. [egybekötve, teljes]
Budapest, 1897. MTA. [Franklin.] [4] + 646 p. + 5 t. (1 kihajt.)
Hozzákötve:
A hadtörténelmi közlemények első tiz évfolyamának név- és tárgymutatója 1888-1897.
35 p.
Hozzákötve:
Magyar hadi krónika. A magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek katonai története. 
Második rész. A mohácsi vésztől a legujabb korig. XI + 261-579 p.
Hozzákötve:
Hadtörténelmi helység-névtár. A Rónai Horváth Jenő honvéd ezredes által írt Magyar 
hadi krónika I. és II. kötetéhez. 81 p.
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel, 
számos lapok közti illusztrációval. Megkímélt példány, törölt állományi pecséttel.

20.000,-

262. Illustrirte geschichte der k.u.k. Armee. Fest-Ausgabe zum 50-jährigen 
Regierungs-Jubiläum Sr. Majestät des Kaisers Franz Joseph I. Unter dem Protectorate 
Sr. kaiserlichen und königlichen Hoheit, des durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Otto … 
Mit zahlreichen, meist gleichzeitigen Illustrationen. I–II. Band. 
Wien, 1898–1900. Gilbert Unger. [6] + 808 p. + 22 t. (4 kihajtható és 1 kétlapos) ‒ [8] + 
780 p. + 26 t. (4 kihajt.) + XLII t. + 12 t. (számozott, színes). 
A két kötet egységes, kiadói, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, a kötéstáblákon 
préselt díszítésekkel, körül festett lapszélekkel, megkímélt állapotban.

50.000,-

252-261. 262.
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263. HAJAS ISTVÁN:
Egyházi pásztor […] mellyeket fő tisztelendő Zsolnai Dávid úrnak […] ki-botsátott 
Hajas István Weszprémi Plébánus, és V. Esperes. I–IV. könyv.
I. könyv. Mellyben élő nyelven mondatott egyházi beszédei közzül néhányat Ádventtől 
Víz-kereszt utánig való vasárnapokra. 
II. könyv. Septuagesima vasárnaptól böjt végéig egyházi beszédek. 
III. könyv. Húsvét után I. vasárnaptól, Pünköst után IV-dikig egyházi beszédek. 
IV. könyv. Pünköst után V. Vasárnaptól a’ XVI-dikig egyházi beszédek.
Győrött-Weszprémben, 1790-95. Streibig József – Sámmer Mihály. 802 + [8] p. ‒ 822 + 
[6] p. ‒ 772 + [6] p. ‒ [4] + 744 [helyesen 736] + [4] p. Egyetlen kiadás. 
A mű 5 kötetben teljes! 
Egységes, korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, címkékkel és 
festett lapszélekkel. Kisebb kopásokkal, egy címke hiányzik.

20.000,- 

264. HAJNIK [PÁL] PAULUS: 
Historia Juris Hungarici a tempore Sancti Stephani Primi Regis ad glorise 
regnantem Franciscum I. Pars I-III. [egy kötetben]
Budae, 1807-1808. Typ. regiae Univ. Hung. 16 sztl. lev. (13 táblázat az Árpádházi kirá-
lyokról.) ‒ 13 sztl. lev. (A vegyes-házi királyokról 10 táblázat.) ‒ 15 sztl. lev. (Habsburgok 
II. Lipótig 12 táblázat.)  
Eredeti, gerincén viseltes papírkötésében. Folio.

12.000,-

265. HENSZLMANN IMRE:
Magyarország ó-keresztény, román és átmenet-stylü műemlékeinek rövid ismertetése.
Budapest, 1876. M. Kir. Egyetemi kny. 177 + [3] p. + 5 t. (1 kőnyomat) + 1 kihajt mell. + 
1 térk. (kihajtható) Gazdag szövegközti képanyaggal.
Kiadói egészvászon-kötésben, aranyozott táblával, erezett lapszélekkel. Három 
beragasztott ex librissel, egyik a címlapon. Szép könyv.

60.000,-

266. Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu’a présent. 
Tome cent-dixieme. Histoire moderne. soixante-dixieme. Contenant la fin de l’histoire 
d’Angleterre, et le commencement de l’histoire de Hongrie. 
Paris, 1788. Moutard. XXIV + 554 p. A 453. oldaltól Magyarország története.
Korabeli, egészbőr sorozatkötésben, piros-zöld címkékkel, kis kopással, körül festett 
lapszélekkel. A térképet a sorozat 111. kötetéhez kötötték.

20.000,-
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263. 263.

265. 266.
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267. [HOFFMANN, LEOPOLD]:
Babel. Fragmente über die jetzigen politischen Angelegenheiten in Ungarn.
[Bécs], 1790. Gedruckt im römischen Reiche. [2] + 102 p.
Az osztrák szerző ‒ aki öt évig Pesten a német irodalom professzora volt ‒ műve komoly 
ellenhatást váltott ki a korban. A politikai röpirat célja helyes útra terelni a megtévedt ma-
gyar nemzetet, s jó tanácsokkal kivezetni a bábeli zűrzavarból, melybe keveredett. 
A szabadság a szerző szerint önkényt jelent, s csak arra való, hogy a gyönge elméket 
megzavarja, s a forró vérű embereket ábrándozókká és bolondokká tegye. 
Későbbi félvászon-kötésben, címlapján poss. bejegyzés.

18.000,-

268. HOLLÓK [IMRE] EMERICUM:
Nexus nationis Hungarae cum Polonica. Explicitus per ⁓ ⁓.
Cassoviae, [1831.] Caroli Werfer. XIV + 186 + [1] p.
A rozsnyói bölcsészdoktor (1796-1871), nagyprépost, tanár történettudományi munkája.
Kiadói, gerincén picit viseltes papírkötésben. Két kézírásos bejegyzéssel.

12.000,-

269.  [HORATIUS FLACCUS, QUINTUS]: 
Horátzius levelei. Wielandnak magyarázó jegyzéseivel. Fordította Kis János. Első 
kötet. [unicus]
Sopron, 1811. Szíesz ’Maradéki’ betűjével. 299+ [4] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben, körülvágatlan lapokkal. Kopott példány, hiányzó 
előzékekkel, vízfoltos lapokkal, címlapja pótolva, rajta poss. bejegyzés. Hátul bekötve 
egy levél, félig bejegyzetelve.

12.000,-

270. [HORNYÁNSZKY VIKTOR] 
Geographisches Lexikon des Königreichs Ungarn. Ein Hilfsbuch für Behörden, 
Postämter, Advokaten und Geschäftsmänner. Nach amtlichen Quellen und besten 
Hilfswerken bearbeitet von Hornyánsky Victor. Zweite unveränderte Auflage. 
Pest, 1864. Gustav Heckenast. [4] + 420 p. A címlapja pecsétes. 
XIX. század végén készült, restaurált félvászon-kötésben.

8.000,-

271. HORVÁTH [DOMOKOS] DOMINICUS:
Jubilum Coeleste et Onomasticum, primus, per sentimenta religiosa…
Weszprimii, 1822. Typis Clarae Számmer. 45 sztl. lev.
Modern félbőr-kötésben, jó állapotban, csornai pecséttel.

8.000,-
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272. HORVÁTH [KERESZTÉLY JÁNOS], BAPT. JOANNE: 
Declaratio infirmitatis fundamentorum operis Kantiani Critik der reinen Vernunft.
Budae, 1797. Typis Regiae Universitatis Pestiensis. [4] + 188 p. Egyetlen kiadás. 
Antikantiánus munka. Szerzőnk fizikaprofesszor, tankönyvíró (1733-99) halála előtt két 
évvel írta meg Kant művének, „A tiszta ész kritikájának” (1781) második magyarországi 
bírálatát. Az első Rozgonyi József: „Dubia de initiis transcendentalis idealismi Kantiani” 
című műve volt, 1792-ben. Ezt most sajnos nem árverezzük.
Korabeli, keménytáblás papírkötésben, megkímélt példány.

14.000,-

273. HORVÁTH [MIHÁLY] MICHAELIS:
Statistica regni Hungariae, et partium eidem adnexarum. Ed. altera: auctior, et 
emendatior 
Posonii, 1802. Michaelis Landerer de füskut. XXIV + 542 + [2] p. Először 1794-ben.
Korabeli papírkötésben, gerincén címkével, megkímélt állapotban.

12.000,-

274. HÓMAN BÁLINT:
A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII-XIII. századi leszármazói. (Forrásta-
nulmány)
Budapest, 1925. MTA. [M. kir. egyetemi ny.] 108 p. + 1 két oldalas mell. belehelyezve.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat, és egy pici szakadás.

12.000,-

268. 271.
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275. Igazságügyi tiszti névtár. A tartalom betűsorozati jegyzékével és betűsoros 
névmutatóval…Összeállította Kakass Kálmán.
Pest, 1872. Rudnyánszky A. [2] + VI + 398 + [1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Egy lap sarka hiányzik, a címlapon 
ipolysági pecsétek.

8.000,-

276. [IMRE JÁNOS]:
Az ifjú magyar bölcselkedő. Nem ki, hanem mit?
Pesten, 1830. Petrózai Trattner J.M. és Károlyi I. VI + 7-134 p.
„A nagy világba úti könyv gyanánt szeretete zálogáúl ajándékoza Tanítójok ⁓ ⁓.”
Kiadói, sérült gerincű, foltos papírborítóban.

8.000,-

277. IPOLYI ARNOLD:
Magyar műtörténelmi tanulmányai.
Budapest, 1864. Ráth Mór. [Holzhausen Adolf, Bécs.] [4] + 576 + [2] p. Uj kiadás.
Korabeli, bordázott gerincű, igényes félbőr-kötésben, címkékkel, festett lapszélekkel.

8.000,-

278. JANN, FRANZ XAVER:
Des Herrn Abbtes Anselm Desing Kurze Anleitung Die Universalhistorie Nach 
Der Geographie Auf Der Landkarte Zu Erlernen, Für Die Studierende Jugend 
Herausgegeben. Mit einer universalkarte.
Augsburg, 1803. Matthias Riegers. [2] + 480 + [34] p. + 1 kihajt. nagyméretű térkép.
Jann folytatta Desing munkáját az ifjúság számára az egyetemes történelem megismerésére.
Korabeli, bordázott bőrkötésben, címkével, körben festett lapszélekkel. Jó példány.

30.000,-

279. JÁSZAY PÁL:
A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az Arany Bulláig.
Írta ⁓ ⁓. Kiadta barátja Toldy Ferenc.
Pest, 1855. Emich Gusztáv. 1 t. lith. (szerző) + XIV + (15)-560 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, címlapon Czapáry poss. bejegyzés, 
előzéken ex libris.

20.000,-

280. JÓKAI MÓR:
Mondjuk ki az igazat.
Budapest, 1878. Athenaeum. 46 p. 
A józsefvárosi képviselőválasztáson elmondott szövege. Címlapja bekötve.
Hozzákötve:
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VAJDA JÁNOS:
Magyarság és nemzeti önérzet. Kóros áramok.
Budapest, [1896] Singer és Wolfner. [Budapesti Hirlap ny.] 180 p. 
Kissé piszkos első borítója bekötve. A szerző utolsó munkája.
Végére kötve:
[DEGRÉ ALAJOS]:
Pártok és vezérek az Országházból. Irta egy volt képviselő.
Budapest, 1882. Révai. 135 + [1] p. 2. kiadás. Az eredeti papírborítók bekötve.
A három politikai tárgyú, ritka mű egybekötve, újabb félvászon-kötésben, címkével.

20.000,-

277. 278. 280.276.

278.
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Judaika

281. BERNSTEIN BÉLA, Dr.:
A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók. A zsidó honvédek névjegyzékével.
Budapest, 1939. Tábor-kiadás. [Hungária rt.] 270 + [1] p. Második kiadás.
Kiadói, javított gerincű félvászon-kötésben.

4.000,-

282. FLAVIUS, JOSEPHUS:
Flavius, Josephus De bello Judaico, ac expugnata per Titum Caesarem Hierosolyma 
libri septem. Interprete Rufino Aquilejensi.
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1755. Typ. Academicis Soc. Jesu. [4] + 573 + [2] p. 
A zsidó történetíró és hadvezér híres, a 66–70 között tartó zsidó háborút leíró munkájának 
első Magyarországon nyomtatott kiadása. 
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. 
Alul és felül kisebb hiánnyal, lapjai rozsdafoltosak, ezektől eltekintve jó példány.

20.000,-

283. KASZANICZKI [ÁDÁM], ADAMO de Nagy Selmetz:
 seu Grammatica linguae sanctae institutio in usum theologiae שדקה ןושל קודקד
auditorum concinnata.
Viennae, [Bécs], 1791. Jos. Hraschanzky. 8 + [8] + 238 p. 
A szerző kanonok, dékán, a héber nyelv tanára Nagyszombatban és Pozsonyban.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, címkével, festett lapszélekkel. 
Címlapján a kivakart poss. beírás csúnyán javítva.

12.000,-

284. KOHN SÁMUEL, Dr.:
A zsidók története Magyarországon. A legrégibb időktől a mohácsi vészig. 
68 kiadatlan okirattal.
Budapest, 1884. Athenaeum. XXXII + 489 + [1] p. 
A szövegben néhány ceruzás aláhúzással és negatív lapszéli megjegyzésekkel.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirattal. Egyik sarka javított. 
Keleti Gyula pecsétjével.

8.000,-

285. KÓBI KOHN:
Kóser élczek, adomák és fáin gondolatok. Üsszegyőjté ~ ~ ögyvédbojtár és káplárjelült. 
Budapest, 1878. Franklin. 159 p. 
Korabeli, aranyozott gerincű, kopottas egészvászon-kötésben.

5.000,-



- 95 -                                                                112. árverés

286. LŐW IMMANUEL ‒ KULINYI ZSIGMOND: 
A szegedi zsidók 1785-től 1885-ig.
Szeged, 1885. Szegedi Zsidó Hitközség. [Erdélyi Lajos.] 1 t. (Lőw E. fametszetű portréja) 
+ XXVI + [2] + 373 p. + 18 t. (selyempapírral védett arcképek, a hitközség elöljárói, 
támogatói). Lap számozáson belül 2 duplaoldalas alaprajz. Szennycímlapján részben 
olvashatatlan korabeli névbeírások 
Kiadói, préselt, aranyozott félvászon-kötésben. Kopott, foltos, sokat forgatott példány.

16.000,-

287. [LUZSÉNSZKY ALFONZ]:
A Talmud magyarul. Fordította és kiadja ⁓ ⁓.
Budapest, 1940. [Mérnökök nyomdája.] 208 p. Tizedik, bővített kiadás.
Luzsénszky Alfonz (1876-1953) katolikus lapkiadó, szélsőjobboldali író-újságíró, 
természetgyógyász. Munkássága antiszemita, a zsidóságot úgymond „leleplező”, máig 
közkézen forgó kiadványok megjelentetésében teljesedett ki. A kötetben szereplő temati-
kus és tendenciózus idézetek, valamint a fordítás kérdései miatt máig viták tárgya. Már 
a Horthy-korszakban perbe fogták, mely során bebizonyosodott, hogy Luzsénszky az ere-
deti Talmud szövegét nem látta, ehelyett August Rohling Der Talmudjude című, a Talmu-
dot keresztényellenesnek beállítani igyekvő 19. századi összeállítását ültette át magyarra, 
amely maga sem eredeti, hanem Eisenmenger, 1700-ban megjelent Entdecktes Judenthum 
című művének kivonatos feldolgozása, mely a Talmudot és a rabbinikus irodalmat sötét 
színben festő számtalan hasonló munka közül a legismertebb. (Mike:103/538.)
Kiadói, jó állapotú, felvágatlan papírborítóban.

5.000,-

282. 283. 285. 286.
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288. Magyar-Zsidó Oklevéltár.  I-II-III-IV-V/1-XVI. kötet.
Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Gyűjtötte, szerkesztette és összeállította 
Friss Ármin, Mandl Bernát, Kováts Ferenc, Grünvald Fülöp és Scheiber Sándor.
Budapest, 1903-1937-1938-1959-1974. Wodiáner F. és fiai ‒ Hornyánszky ‒ Egyetemi ny.
I.köt. 1092-1539. XLI + [3] + 524 p.
II. köt. 1540-1710. XII + 566 p.
III. köt. 1711-1740. [4] + 919 + [1] p.
IV. köt. 1371-1564. CVIII + 582 + [1] p.
V/1. köt. 1096-1700. 515 p. + 3 t. (6 hasonmás)
XVI. köt. 1412-1770. 565 p. + 1 t. (2 hasonmás)
Az első kötet korabeli, aranyozott, kopott vászonkötésben, a többi munka megkímélt 
papírkötésben.

20.000,- 

289. Magyar zsidók a millenniumon. Művelődéstörténeti tanulmány. Szerkesztik: 
Zichy Herman gróf és Derestye Gy. M. 
Budapest, 1896. Miljkovic Dragutin. [Márkus Samu] 256 (helyesen 257) + [2] p. 
A 113. oldaltól életrajzokkal, arcképekkel. Acsády Ignácz, Szász Károly, Gelléri Miksa, 
Silberstein Adolf, Szabolcsi Miksa és mások írásaival. 
Korabeli, aranyozott táblás egészvászon-kötésben, körül aranyozott lapélekkel. 

18.000,-

290. Omzsa Haggáda
Ribáry Géza dr. bevezetésével, Munkácsi Ernő dr. történeti és művészeti tanulmányával, 
Kohn Zoltán dr. fordításával és magyarázatával. [Göndör Bertalan illusztrációival].
[Budapest, 1942.] OMZSA. LXXXII + [1] + 73 + [1] p. 
Megjelent ezer számozott példányban. Ez a 262. sz. Munkácsi Ernő, Ribáry Géza, Kohn 
Zoltán és Göndör Bertalan által aláírt példány! 
Kiadói, gerincén kissé viseltes, szakadozott keménytáblás papírkötésben. Az eredeti, 
két (héber feliratú) kerámia függővel ellátott könyvjelzővel. Folio.

24.000,-

291. 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 Dr. 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, két különböző, festett, aranyozott bekötési táblával (Dávid csillagos 
‒ szecessziós növényi ornametika), viseltes gerincű, aranyozott vászonkötésben, erezett 
lapszélekkel. Kopottas, olvasott sorozat.

50.000,-
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289. 290.

291. 292.
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292. JUSTINUS, MARCUS JUNIANUS:
Iustini Ex Trogo Pompeio Historia: Fidelissima Recognitione nunc postremo, collatis ad 
autorem et Graecis et Latinis Historicis, pristinae veritati restituta…Cum indice 
locupletißimo. Coloniae Agrippinae, [Köln], 1580. Apud Ioannem Gymnicum. [28] + 342 
+ [4] p.
Trogus elveszett világtörténetének kivonata, amely minden ismert nép történetét sorba veszi.
Későbbi, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, vaknyomásos díszes táblákkal, körben 
festett lapszélekkel. Egyik bőrszíjas rézcsatja még meg van. Gerincén kisebb sérülések, 
javítva. Címlapján poss. beírás, előzékén beragasztott ferencesrendi ex libris. Jó példány.

60.000,-

293. Kalauz az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum részéről rendezett 
könyvkiállításhoz. Könyvkiállítás Budapest 1882.
Budapest, 1882. [Athenaeum-Pesti Könyvnyomda Rt.-Posner.] 1 t. díszcímlap [2] + 6 + 
261 + [5] p. + 2 színes t. (3 helyett). Lapszámozáson belül egészoldalas és szövegközti, 
részben színes képanyaggal. Az eredeti színes papírborítók belekötve. Érvénytelenített 
pecsétekkel.
Korabeli, bordázott gerincű félbőr-kötésben (Gottermayer és Halfer), aranyozott 
címfelirattal, felül aranyozással. Szép könyv, minimális kopással.

50.000,-

294. KARVASY ÁGOST:
Népszerű nemzetgazdászati tudomány. Mivelt rendek szükségeihez alkalmazva. 
Negyedik javított és ujolag bővitett kiadás.
Budapest, 1874. Athenaeum. XII + 446 p. /MTA Tudományok csarnoka III./
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, címlapján egyházgyűjt. pecsét.

8.000,-

295. KASSÁK LAJOS: 
A telep. 
[Budapest, 1933.] Pantheon. [Elek ny.] 248 p. + 4 lev. (hirdetések) Első kiadás.  
Fűzve, kiadói, aranyozott vászonkötésben, feliratos papírborítóban.

8.000,-

296. KASSÁK LAJOS: 
Világanyám. ⁓ ⁓ összes versei. [Borítón: Versek 1914 – 1921.]
Wien, 1921. Bán-Verlag. [Gesellschaft für Graphische Industrie.] 145 + [3] p. Első kiadás. 
A címlapot Bortnyik Sándor rajzolta. Békefi Gyula pecsétjével.
Fűzött, illusztrált, kiadói borítékban, az első tábla kissé megtört, sokat forgatott példány.

20.000,-
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293. 293. 294.

295. 296.
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297. KASSICS [IGNÁC], IGNATIUS: 
Enchiridion seu exctractus benignarum normalium ordinationum regiarum… 
Secundum materias serie chronologica, et ordine alphabeti digestus privata industria 
⁓ ⁓. Tomus I-II. 
Pest, 1825. Matthiae Trattner de Petróza. XXIV + 344 + 182 p. 
A két rész egy kötetbe kötve, archaizáló, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Megkímélt 
állapotban. A mű 3 részben teljes.

8.000,- 

298. KATONA DIENES:
Első magyar király Ázsiában. Igaz történetekre alapitott hősi költemény.
Sátoralja-Ujhely. 1874. A „Zemplén” kny. 347 + VIII p. Első pár lapja megerősítve.
Korabeli félbőr-kötésben.

8.000,-

299. KAUTZ GYULA:
A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra 
Magyarországon.
Pest, 1868. Heckenast Gusztáv. XVI + 602 + [1] p.
Korabeli, kopottas egészvászon-kötésben, festett lapszélekkel.

12.000,-

300. KAZINCZY FERENC:
Kazinczy Ferencz munkáji. Szép literatura. Elsö kötet.
Pesten, 1814. Trattner J. M. 1 rézm. t. (Révai M.) + [6] + 379 p.
Modern kartonborítóban, kissé vízfoltos lapokkal.

12.000,-

301. KÁRMÁN JÓZSEF: 
⁓ ⁓ írásai és Fanni hagyományai. Újra kiadta és bevezette D. Schedel Ferenc.
Pest, 1843. Hartleben K. Adolf. 1 t. lith. (Fanni és Kármán) + [6] p. + IX-XVI + 148 hsz.
Későbbi, bordó maroquin egészbőr-kötésben, gyönyörű előzéklapokkal, körben aranyozott 
lapélekkel. Beragasztott ex librissel. Nagyon szép könyv.

36.000,-

302. [IV. Károly magyar király]: Aus Kaiser Karls Nachlass. [Herausgegeben von 
Karl Werkmann.]
München, 1924. Verlag für Kultur-Politik. [Offizin der Mandruck AG.] 162 + [4] p. Első 
kiadás. Bibliofil munka, megjelent 391 számozott, névre szóló példányban, melyből ez a 
150. számú, Elemér Fürst von Lónyay (Lónyay Elemér Ödön, 1863-1946, diplomata, 
földbirtokos, Rudolf trónörökös özvegyének férje) számára készült.  
IV. Károly (I. Károly néven osztrák császár) 1918 novemberében előbb az osztrák, majd a 
magyar ügyekben való minden részvételéről volt kénytelen lemondani, s miután mindkét 
országban kikiáltották a köztársaságot, Svájcba költözött. 1921-ben kétszer is kísérletet tett a 
magyar trón visszaszerzésére, a második alkalommal fegyveres összetűzésekre is sor került. 
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A mű az első kísérlet eseményeiről számol be, amikor IV. Károly 1921. március 27. és 
április 5. között visszatért Magyarországra, és Horthy Miklós kormányzótól követelte a 
hatalom átadását. Horthy nemleges választ adott. Ezután IV. Károly visszavonult Szom-
bathelyre, majd újra megpróbálta – ezúttal levélben – felszólítani Horthyt a hatalom át-
adására. Időközben Szombathelyre gyűltek a királyhű arisztokraták, s az ott állomásozó 
katonaság is a király mellett állt. Horthy azonban – egy rövid megingás után – ismét mere-
ven elutasította a hatalom átadását, és utasította a katonai parancsnokot, hogy távolítsa el 
a trónörököst az országból. Mivel IV. Károly akkor még ellene volt az erőszakos hatalom-
átvételnek, tudomásul vette a történteket és antant katonák kíséretében visszatért Svájc-
ba. Előszóval ellátta, szerkesztette és kiadta Karl Werkmann, IV. Károly utolsó titkára. /
Studio: 40/247./ 
Aranyozott, kiadói, bordázott, fekete egészmaroquin kötésben, felül aranyozott lapszé-
lekkel, kézi festésű, arany-fekete előzékekkel. Körülvágatlan, széles margójú, gyönyörű 
példány. 

30.000,-

303. [KECSKEMÉTHY AURÉL] KÁKAY ARANYOS: 
Nagy férfiaink. Legujabb fény- és árnyképek ⁓ ⁓tól
Budapest, 1874. Szerző. 237 p. 
Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben, vaknyomásos táblákkal, festett lapszélekkel. 
Beragasztott ex librissel és tul. pecsétttel.

7.000,-

301. 301. 302.
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304. KELLÉR ANDOR:
A rulettkirály. Gály Lajos életregénye.
Budapest, 1936. Pallas. 99 p.
Dedikált példány!
Kiadói kissé kopott vászonkötésben.

6.000,-

305. KEMÉNY SIMON – CSÓK ISTVÁN: 
Az ördög tarisznyája. [Versek.] Csók István három eredeti, kézzel színezett 
illusztrációjával. 
[Budapest, 1930.] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 62 p. + 3 t. (kézzel szín. kőnyomat). 
Megjelent 300 kézzel számozott példányban, melyből ez a 108. számú, a szerző aláírásával! 
Festett, kiadói selyemkötésben, szép példány. A kötetet tervezte és a címlapot rajzolta 
Falus Elek.

30.000,-

306. KEMÉNY ZSIGMOND:
Korteskedés és ellenszerei. [Első és második füzet, teljes.]
Kolozsváratt, 1843-44. [A kir. Lyceum ny.] 120 + 133 + [1] p.
Egybekötve, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Az elején enyhén vízfoltos 
lapokkal, néhány rozsdapöttyel. Ex librissel.

20.000,-

307. KENT, JOHN:
Racing Life of Lord George Cavendish Bentinck, M. P. and other Reminiscences.
Edinburgh and London, 1892. William Blackwood and Sons. XX + 482 + [20] p. + 23 t. 
(egy dupla) Számos lovas illusztrációval.
A neves család tagja, Portland hercege, politikus és lóversenyistálló tulajdonos élete.
Kiadói, fakult, kopottas egészvászon-kötésben.

8.000,-

308. [KÉZAI SIMON] M. SIMONIS de KEZA: 
Chronicon Hungaricum, quod ex codice membranaceo nunc primum et ad fidem 
apographi Vindobonensis et Budensis chronici... excitat Alexius Horányi
Viennae, [1781.] Typis Josephi nob. de Kurzbeck. 132 p. 
A második fennmaradt magyar történeti mű szövegkiadása, 13. századi szerzője IV. László 
király jegyzője volt. A négy részre tagolt krónika történelmünket a hunoktól tárgyalja 
Attilán és a honfoglaláson át az 1280-as évekig. Egy 18. századi másolat alapján adta 
közre Horányi Elek piarista szerzetes, a „Memoria Hungarorum” című irodalomtörténeti 
lexikon összeállítója. Példányunk első kiadás, ritkán szereplő, könyvtörténetileg is értékes 
munka. Korabeli vászonkötésben, gerincén aranyozott címke. Ex libris pecséttel.

20.000,-
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305.

306. 307. 308.

304.
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309. KHEVENHÜLLER, FRANC. ANTONIUS:
Regum Veterum Numismata anecdota, aut perrara notis illustrata.
Viennae, [1753.] J. T. Trattner. [14] +182 + [4] p. + 3 rézm. t. (kihajtható) 
Hozzákötve: 
KHEVENHÜLLER, FRANC. ANTONIUS:
Materia tentaminis publici, quod in collegio regio theresiano…
Viennae, 1752. Ex typographia Trattneriana. 24 sztl. lev. 
Korabeli, aranyozott, sérült, hiányos gerincű, bordázott egészbőr-kötésben. Címlapján 
állományi beírás és pecsét, lapjai erősen foxingfoltosak.

24.000,-

310. [KOLINOVICS GÁBOR]: 
Posthuma memoria Josephi Esterházii de Galantha,... fata, et res, privatas, togatas... 
gestas... complexa.
Tyrnaviae, [Nagyszombat] 1754. Typ. Acad. Soc. Jesu. [16] + 278 + [29] p. 
Kétszínnyomású címlappal, metszettel. Az Esterházyt ábrázoló metszet hiányzik.
Kolinovich Gábor (1698-1770) királyi jegyző, ügyvéd történelemmel, régészettel is foglalko-
zott, majd Esterházy József titkáraként folytatta pályáját. E munkája alapos és részletes Ester-
házy-életrajznak számít, kronológiai sorrendben haladva kíséri végig a gróf életútját és tetteit. 
Korabeli, bordázott, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, címkékkel. Kopottas példány, 
kis hiány a gerincén.

12.000,-

311. [KOLLÁR ÁDÁM FERENC] KOLLARIUS, ADAMI FRANC.:
Historiae Iurisque publici regni Ungariae amoenitates… Volumen I-II.  
Vindonobae, [Győr], 1783. Typis Baumeisterianis. [6] + 128 + 189 + [1] p.
„Magyarország történetének és közjogának szépségei” a szlovák jogtudós, udvari 
tanácsos, a pánszlávizmus képviselőjének tollából.
Korabeli félvászon-kötésben, jó állapotban. Horvát Árpád könyvtárából.

24.000,-

312. Kormányfőtanácsosok albuma.
[Felelős kiadók és szerkesztők Hauder Károly és Weichert Béla.]
[Budapest, 1931. Engel Zsigmond] 182 + [2] p. Hártyapapírral védett fényképekkel.
Kiadói? egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal, az első táblán Benedek 
Sándor nevével.

8.000,-

313. [KORN, CHRISTIAN HEINRICH]: 
Grof Pontisznak avagy a tulajdon fia által meg-ölettetett atyának szomoru története. 
Németből haza-nyelvünkre fordittatott B[udai János] [és] M[agyary) J[ános] által.
Posonyban és Kassán, 1788. Füskuti Landerer. 156 + [4] p. (a kiadó könyvlistája). 
György L. 68. 
Későbbi, foltos vászonkötésben, címkével, beragasztott ex librissel. Címlapja piszkos, foltos.

12.000,- 
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310. 311.

309. 310.
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314. Koronázási album. Az Érdekes Ujság kiadása.
Budapest, 1917. Érdekes Újság. [Légrády ny.] 159 p. + 5 t. (4 színes) Számos szövegközti 
képpel. Ábrányi Emil, Ambrus Zoltán, gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Beöthy 
Zsolt, Berzeviczy Albert, Csernoch János, Heltai Jenő, Herczeg Ferenc, Kabos Ede, gróf 
Khuen-Héderváry Károly, Kiss József, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, 
Rákosi Viktor, Szomaházy István, báró Wlassics Gyula eredeti közleményeivel. 
Kiadói, színes, illusztrált (Végh Gusztáv) félvászon-kötésben.

20.000,-

315. Koronázási Emlékkönyv. 1867. junius 8.
Természet után rajzolt 20 illustráczióval Kolarz, Kriehuber, Katzler és Jankótól. 
A szöveget írták Falk Miksa tudor és Dux Adolf.
Pesten, 1867. Gyurián és Deutsch testvérek. 1 t. lith. díszcímlap + 7-52 + [1] p. + 21 hp. 
védett lith. t. + 3 mell. (alaprajz, 2 lapon)
Kiadói, kissé kopott, erősen foltos egészvászon-kötésben, elől aranyozott, préselt táblával. 
Jó állapotú kőnyomatokkal. Folio.

80.000,-

316. KOVACHICH, [MÁRTON GYÖRGY], MARTINUS GEORGIUS:
Vestigia comitiorum apud hungaros ab exordio regni eorum in Pannonia, usque ad 
hodiernum diem celebratorum…Tomus I-II.
Budae, 1798-1800. Typis Regiae Universitatis Pestiensis. [7] + VIII-LXXII + 505 p. ‒ 
XVI + 558 p. Mindkét kötet hátsó előzékén korabeli jegyzetelések.
Kovachich Márton György (1744–1821) jogtörténész, könyvtáros, kutatómunkájával meg-
alapozta a magyar állam- és jogtörténeti forráskutatást. A mű a középkori Magyarország 
ismeretlen, vagy elfeledett törvényeit gyűjti össze. 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, címkékkel. Címlapján poss. bejegyzés. 
Egyik kötet gerince hosszan berepedt.

24.000,-

317. KÓS KÁROLY: 
Erdély. Kulturtörténeti vázlat.
Kolozsvár, 1929. ESZC. [Concordia.] 91 p. + 60 t. (részben színes linometszet) + VII p. 
Az Erdélyi Szépmíves Céh 38. kiadványa, 132. példány, Székely József számára.
Kiadói, sokat forgatott félbőr-kötésben, táblaverzón beragasztott ex libris.

12.000,-

318. KÖLESY VINCZE KÁROLY – MELCZER JAKAB  
Nemzeti Plutarkus vagy a’ Magyarország’ ‚s vele egyesült Tartományok’ Nevezetes 
Férfiainak Életleírásaik. Hív forrásokból merítette…1-3. köt.
Pesten, 1815-16. Trattner János T. 1 rézm. t. + 270 p. ‒ 1 rézm. t. + VIII + 9-278 + [3] p. ‒ 
1 rézm. t. + 297 + [2] p. A címképmetszetek Mansfeld munkái.
Három, egységes, modern, bordázott félbőr-kötésben, aranyozott felirattal. Az eredeti 
borítók másolata bekötve. A lapok sarkain kisebb folt.

18.000,-
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315. 316. 318.

318. 317.
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319. Körösi Csoma Sándor dolgozatai. 
Összegyűjtötte és életrajzzal bevezette Dr. Duka Tivadar. 
Budapest, 1885. MTA. 1 t. címkép + VIII + 438 p. + 1 t. + 1 kihajtható térkép. 
Végére kötve:
JAKAB ELEK: 
Dr. Duka Tivadar könyve Körösi Csoma Sándorról. Ismertető értekezés. 
Budapest, 1888. MTA. 67 p. 
/Értekezések a történelmi tudományok köréből XIV. köt. II. sz./
Együtt, korabeli, kopott félvászon-kötésben.

12.000,-

320. KRÚDY GYULA:
Hét bagoly.
Budapest, 1922. Athenaeum. 222 + [2] p.
Címlapján Szakács Andornak 1922-ben dedikált példány!
A címzett (1877 – 1942) jogi tanulmányokat végzett, majd újságírói tevékenységét a füg-
getlenségi Magyarországban kezdte, később három évig a Szegedi Napló munkatársa volt. 
1902-ben megindította a Szeged és Vidékét, később a Szegedi Újságot. Bp.-re visszakerül-
ve 1907-től a Budapesti Hírlap munkatársa és az Otthon Írók és Hírlapírók Köre titkára. 
1912-től Az Est munkatársa, 1914-től a Magyarország felelős szerk.-je. 1917-ben megala-
pította a Virradatot, itt közölte folytatásokban Krúdy a Napraforgót. (lásd XX tétel) 
A Tanácsköztársaság bukása után a Friedrich-kormány sajtófőnöke. 1922-ben és 1931-ben 
kisgazdapárti programmal képviselővé választották. 1926-tól 1933-ig a Mai Nap, később a 
Független Kisgazda felelős szerk.-je. Krúdy haláláig jó barátságban volt vele és számtalan 
alkalommal írt felkérésre a Szakács által szerkesztett sajtóorgánumokba.
Az eredeti rajzos, szépen javított és pótolt papírborítóban, körül- és felvágatlan lapokkal.
Krúdy szűkmarkúan bánt a dedikációkkal, most egy újabb hiteles példánnyal gazdagodhat 
gyűjtőtársunk.

150.000,-

321. KRÚDY GYULA:
Nagy kópé.
Wien, 1921. Pegazus. [W. Hamburger.] 160 p. Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben, címkével. Az eredeti, rajzos papírborító bekötve. Pecséttel.

6.000,-

322. KRÚDY GYULA: 
Pesti évkönyv. Feljegyzések, a magányban és a piarcon, sóhajtással és reménynyel 
az évekből, mikor mindenki rongyos volt Magyarországon ⁓ ⁓ írásában.
[Budapest] 1921. Székasi Sacelláry Pál. [Korvin testvérek]. 1 t. szín. fametszet + 141 + [1] 
p. Számos szövegközti illusztrációval, amelyek Conrad Gyula fametszetei. 
400/49. számú példány, a metszet Conrad Gy. aláírásával! A harmadik Sacelláry kiadvány. 
Kiadói, bordázott gerincű félbőr-kötésben, aranyozott címfelirattal, ex librissel.

24.000,-
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323. KUNOSS ENDRE:
Gyalulat vagyis megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek 
különféle nyelvekbül kölcsönöztetvén, a magyar beszédben és írásban korcsosítva 
vagy eredetikép használtatnak. (Magyar és német nyelvű címlappal.) 
Pest, 1835. Fűskúti Landerer. [6] + V-XVIII + [2] + 116 p. 
XX. század eleji félvászon-kötésben, gerincén felirat.

12.000,-

324. [LAET, JOANNES de]: 
De Imperio Magni Mogolis sive India Vera Commentarius e varys auctoribus 
congestus. 
Lugduni Batavorum, [Leyden], 1631. Elzevir. 1 rézm. díszcímlap + [6] + 285 + [16] p. 
Egy egészoldalas, szövegközti fametszetes illusztrációval. (16-rét, 6×11 cm) 
Korabeli egészpergamen kötésben, kifogástalan állapotban a híres nyomdából.

40.000,-

325. LANDGRAF ÁDÁM: 
Az haba födélnek, az az: agyaggal öszve tapasztott szalma födélnek meg-magyará-
zása, mellyben annak különös hasznát mind az égések, mind pediglen más-féle vesze-
delmeknek el-távoztására, hozzá tartozandó szükséges eszközökkel, és az el-készítésnek 
módgyával együtt elegendő képen meg-mutatván, és cuprumokkal meg-világosítván ⁓ ⁓ 
német nyelven ki-botsájtott, mostanában pedig magyar nyelvre fordittatott… 
Eger, 1772. A Püspöki Oskola bötüivel. 110 p. + 3 kihajtható, rézm. t. 
A vasmegyei származású szerző uradalmi igazgató volt a Zichy és a Zay családnál.
XX. századi egészbőr-kötésben, aranyozott felirattal, jó metszetekkel.

24.000,-

326. LAPIDE, CORNELIUS:
Effigies Sancti Pauli sive vitae apostolicae. In folatium, Exemplum Virorum 
Apostolicorum…
Tyrnaviae, 1737. Leopold Berger. [4] + 129 p.
Korabeli, javított félbőr-kötésben, lapjainak felső része ázott. (8×13 cm)

12.000,-

327. LASSÚ ISTVÁN:
Nagy Británnia statistikai, geographiai és historiai leirása. Kidolgozta ⁓ ⁓.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner M. VI + 158 p.
Korabeli papírkötésben, körbevágott példány.

12.000,- 

328. LASSÚ ISTVÁN:
Az orosz birodalom statistikai, geographiai és historiai leírása. Kidolgozta ⁓ ⁓.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner M. [6] + 178 p.
Korabeli papírkötésben, körbevágatlan példány. Poss. bejegyzéssel.

20.000,- 
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329. LASSÚ ISTVÁN: 
A török birodalom státistikai, geographiai és históriai leirássa.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner M. [8] + 126 + [1] p. + 4 t. rézmetszet 
Az első kiadáshoz nem járt térkép, viszont a négy „idegen” metszettel még különlegesebb.
Charles de Ferrriol művéhez (Recueil de cent estampes representant differentes nations du 
Levant..1714) készült metszetek száz évvel későbbi másolatai Christoph Weigeltől.
Korabeli papírkötésben, körbevágatlan példány. Előzéken poss beírás.

12.000,- 

330. [LASZKALLNER ANTAL]: 
A’ könyvolvasásról. Második, néhány tárgyfejtegető érdekes jegyzésekkel, ’s egy uj 
szerkezetü toldalékkal bővitett, kiadás. 
Veszprémben, 1848. Ramasetter Károly. 125 p. Az első kiadása 1832-ben jelent meg.
Kiadói papírborítóban, táblája kissé sérült, címlapon elmosódott pecsét.

8.000,-

331. Lerajzolása eggy igazán megtérő bűnösnek, avvagy Dávid’ ötvenedik 
Zsoltárának Magyarázása.
Veszprémben, 1825. Özv. Számmer Klára. XIV + 224 p.
Korabeli, dúsan aranyozott félbőr-kötésben, gerincvignettával, pirosra festett lapszélekkel.

8.000,-

324. 325. 331.
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332. LESS, GOTTFRIED: 
Keresztyén erköltsi tudomány, mely Lesz Gottfried a’ theológiának rendes tanítója 
által irattatott, most pedig németből, magyarra fordíttatott Tóth Mihály által.
Hely n. 1788. ny. n. [16] + 397 p. 
A helyszín és a nyomda megjelölése nélkül kiadott mű kiadási helyeként a bibliográfiák 
Bécset jelölik meg. A kötet első számozott oldalán található metszett fejlécet a kolozsvári 
Hochmeister Márton használta („Az életnek mestersége, 1800). /Abauj 101/254./ A fordí-
tó, Tóth-Pápai Mihály (1752-1831) orvos, akkor pont Bécsben tanult, de Rozgonyi József 
Kassára teszi a nyomdahelyet, ahol a másik fordítása is megjelent. 
Korabeli keménytáblás, kissé viseltes papírkötésben, címkével.

8.000,-

333. LEUTEMANN HENRIK: 
Állattani atlasz. Az emberfajokat ábrázoló táblával. Szerzé ⁓ ⁓. Magyarra fordította 
Kún Alajos. Tartalmaz 255 szép színnyomatú állat-ábrát.
Budapest, [1890 körül.] 48 p. + XXIV t. (duplaoldalas, színes kőnyomat)
Illusztrált kiadói félvászon kötésben. A gerinc kissé fakult, a tábla kopott, a metszetek 
kissé piszkosak, egyébként megkímélt állapotban.

50.000,-

334. LIPSIUS, JUSTUS ‒ TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS:
Iusti Lipsi ad libros Historiarum notae.
Antwerpiae, 1600. Ex officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum. LXXXII + [29] p.
A címlapon és az utolsó levélen szép, fametszetes nyomdászjelvény.
Modern félbőr-kötésben, barnult lapokkal, jó állapotban.

40.000,-

335. LOREDANO, FRANCESCO GIOVANNI:
Bizzarrie Academiche Di Gio. Francesco Loredano: Con Altre Compositioni 
del Medesimo. Parte prima.
Venetia, 1662. Appresso li Guerigli. 1 rézm. díszcímlap + [6] + 9-308 + [2] p.
Politikus, író, inkvizítor (1607-61) a 116. velencei dózse rokona, akadémiai esszéinek 
gyűjteménye először 1655-ben jelent meg. Második kötete „Aggiontoui i Ragguagli di 
Parnaso, & gli Amori Infelici” címmel jött ki.
Korabeli, kissé viseltes pergamen kötésben. Hátsó előzéke levált, elől számolásokkal, 
néhány lapja gyűrött. Első tábláján préselt betűkkel és 1676-os évszámmal. Sokat forgatott 
példány. (8×14 cm)

36.000,-

336. MADÁCH IMRE:
Az ember tragédiája. Drámai költemény. A költő arczképével és Zichy Mihály 
öt rézfénynyomatu képével.
Budapest, 1897. Athenaeum. 1 t. + [4] + 229 p. + 5 t. 15. kiadás.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. Szép könyv.

8.000,-
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337. A magyar országgyűlés története 1867-1927. Szerkesztette Balla Antal.
Budapest, [1927. Légrády.] 540 p. Szövegközti illusztrációkkal.
Aranyozott, kiadói, javított gerincű félbőr kötésben. Korábbi közgyűjt. pecséttel.

16.000,- 

338. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a’ Magyar Tudós Társaság. [1-2. 
kötet, magyar-német, német-magyar rész]
Budán, 1835-38. Magyar kir. egyetem. [Antal Mihály ügyelése alatt] VIII + 790 + [2] p. ‒ 
[2] + IV + 846 + [2] p. „A szótárban ott látjuk az új szókat a régiek mellett, a nyelvtanban 
a szóképzés és összetétel újabb alkotásait, de nem tudjuk meg sehol, melyek az újítottak, 
melyek a régiek, és a nyelv szabályainak megállapításánál egyenlő rangú kiinduló pont 
mind a kettő.”
Két kötetben, a korabeli, aranyozott gerincű egészbőr-kötés új táblákra vonva, körül 
festett lapszélekkel. Címlapon poss. beírás.

24.000,-

339. Magyar Országgyűlési Almanach. Ötszáz magyar élet. 1931 ‒ 1936. 
Szerkesztik Lengyel László és Vidor Gyula.
Budapest, [1931.] Globus. 575 p. A képviselők fényképeivel.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

8.000,-

340. Magyar Történelmi Emlékek – Monumenta Hungariae Historica. Első osztály: 
Okmánytárak 1-12. köt. Közzé teszi Wenczel Gusztáv.
Pest, 1860-1974. MTA – Emich Gusztáv - Athenaeum. 
VI. köt. Árpádkori új okmánytár. 1. 1001-1235. [4] + XLII + 402 p.
VII. köt. Árpádkori új okmánytár. 2. 1234-1260. [4] + XIX + 405 + [1] p.
VIII. köt. Árpádkori új okmánytár. 3. 1261-1272. XV + [3] + 363 p.
IX. köt. Árpádkori új okmánytár. 4. 1272-1290. XX + [3] + 414 p.
X. köt. Árpádkori új okmánytár. 5. 1290-1301. XXI + [3] + 336 p.
XI. köt. Árpádkori új okmánytár. 6. Második folyam 1. 890-1235. XXXVI + 578 p.
XII. köt. Árpádkori új okmánytár. 7. Második folyam 2. 1235-1260. XXVI + [2] + 564 p.
XIII. köt. Árpádkori új okmánytár. 8. Második folyam 3. 1261-1272. XXII + [2] + 479 p.
XVII. köt. Árpádkori új okmánytár. 9. Második folyam 2. 1272-1290. XXX + [2] + 584 p.
XVIII. köt. Árpádkori új okmánytár. 10. Második folyam 5. XXX + [2] + 468 p.
XX. köt. Árpádkori új okmánytár. 11. Harmadik folyam 1. XXXV + 620 p.
XXII. köt. Árpádkori új okmánytár. 12. Harmadik folyam 2. XXXVIII + 707 p.
A 12 kötet egységes, modern, aranyozott gerincű kartonkötésben. Az eredeti borítók 
bekötve. Néhány kötet előzékén ill. hátsó lapján ceruzás jegyzetelés. Megkímélt, jó sorozat.

40.000,-
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341. [MAKÓ PÁL]: 
Institutiones arithmeticae in usum scholarum grammaticarum et gymnasiorum per 
regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. Par(te)s I-III [egybekötve].
Budae, 1841-1843. Regiae Universitatis Hungaricae. [4] + 108 p.‒ 80 p. ‒ 141 p.
A népszerű tankönyv 1777-78-ban jelent meg először.
Korabeli, kissé kopottas vászonkötésben, címkével. Hátsó előzékén kézírással, cigány 
szavak rövid szótára, elől névbejegyzés ua. kéztől.

12.000,-

342. MARTINI, [KARL ANTON] CAROLI ANTONII: 
De lege naturali exercitationes sex. Editio nova et emendata.
Vindobonae, [Bécs], 1776. Joseph Kurzböck. [6] + 214 p. Szép kezdő-záró metszetekkel.
Korabeli, dúsan aranyozott és bordázott gerincű egészbőr-kötésben, apróbb kopásokkal. 
Lapjai végig foltosak.

16.000,-

343. [MATTHAEI, CHRISTIAN FREDERICK]:
XXI Veterum Et Clarorum Medicorum Graecorum Varia Opuscula: Primo Nunc 
Impensis Anastasii, Nicolai, Zoes Et Michaelis, Fratrum Zosimadarum, Nobilissimorum 
Ioanninorum… Oribasii...indicem vocabulorum adjecit Christianus Fridericus de Matthaei.
Mosquae, [Moszkva] 1808. Litteris Caesareae Universitatis. XIV + [2] + 416 p. 
Görög-latin, kétnyelvű, ritka orvosi munka. Szerzője (1744-1811) wittenbergi, majd 
moszkvai filológus professzor, nagyszámú görög kéziratot kutatott fel, amelyek egy részét 
feldolgozta, másik részét eltulajdonította.
Korabeli keménytáblás kartonkötésben, címkével. Sajnos a gerinc felül behasadt, 
egyébként jó tartású, ritka kötet.

80.000,-

344. Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból.
Egybegyűjté és jegyzetekkel kisérve kiadta Apsai Mihályi János. 
Máramaros-Sziget, 1900. Mayer és Berger. X + 674 p. /Máramaros vármegye tört. 1. köt./ 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Címlapján névbejegyzés, és jákfai Könczöl 
Antal ex librise.

12.000,-

345. MÁRTON ISTVÁN:
Langii, [Joach.] colloqvia. Quibus accedunt imitationes hungaricae, grammatica 
latina, lexiconque latino-hungarico-germanicum. In usum scholarum edidit 
Stephanus Márton. Editio II. auctior et emendatior. 
Jaurini, [Győr] 1794. Typ. Jos. Streibig. M. [10] + XII-LXXVI + 320 p.  
Elől: Dissertatio, vagyis, a’ról való Értekezés, miképpen kellyen akár a meg-hólt, akár az 
élő nyelveket könyvekből tanítani s tanúlni. Kétszínnyomású címlapján szép rézmetszet.
Korabeli, dúsan aranyozott, sérült, de pótolt gerincű félbőr-kötésben. Lapjai alsó sarka 
vízfoltos. Hátsó előzékén korabeli jegyzetelés.

18.000,-
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346. MEDNYÁNSZKY CÉZÁR, báró:
 ~ ~ emlékezései és vallomásai az emigrációból. Angolból fordította és kiegészítésekkel 
ellátta Dr. Óvári-Avary Károly. 
Budapest, 1930. Singer és Wolfner. [Budapesti Hirlap ny.] 1 t. + 238 + [2] p.
Belehelyezve egy kézírásos levél: „Méltóságos Koós Zoltán úrnak az országgyűlés felső-
házi tagjának, gróf Széchenyi Aladár ő méltósága részéről felajánlott tiszteletpéldány.”
Kiadói papírborítóban, sarkán pici hiány.

12.000,-

[Metszet] 
347. Az ideiglenes magyar Képviselőház Pesten. (A Múzeum kertjéből fölvéve) 
– Das provizor[ische] Landhaus in Pest. 1866.
Slowikowski Ádám színezett kőnyomata. Kiadta Lauffer Vilmos, nyomtatta Leitner M. L. 
Pesten. Ablak mérete: 26×32 cm, paszpartu: 435×495 mm. Csillag 373.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy a magyar történelem egyik emblematikus épületével állunk 
szemben, minthogy a legnagyobb címletű bankjegyünk, a húszezer forintos hátoldalán is 
ez az épület szerepel. 1865. július1-én kiadott rendeletében Ferenc József császár december 
10-re hívta össze a várva várt első magyar országgyűlést. Mivel nem állt rendelkezésre alkal-
mas és méltó hely, ezért sürgőssé vált – még ha ideiglenes jelleggel is –, egy képviselőházat 
építeni. Szkalnitzky Antal, Diescher József és Ybl Miklós benyújtott tervei közül az utóbbi 
bizonyult szerencsésnek és az építkezés vezetésével és a részletes kivitelezési tervek elké-
szítésével őt bízták meg. A munkálatok lázas sietséggel indultak, hogy a 90 napos határidőt 
tartani tudják. Nagyjából három hónap alatt épült fel a képviselőház, ami a mai logisztikai és 
technikai háttérrel is lehetetlen vállalkozásnak tűnik, a költségek természetesen egyharma-
dával drágultak. 1865. december 10-én átadták az építészeti szempontból már kész épületet, 
ezért érdemei elismeréseként Ybl a Ferenc József rend lovagkeresztjét, Diescher József kivi-
telező koronás aranykeresztet kapott és a munkásokat, iparosokat is megjutalmazták. Persze 
ennek a magyaros-huszáros vágtának meg lett a böjtje, mert a falak nem száradtak ki, a ház 
nem volt bebútorozva, így csak 1866. április 11-én vehették birtokba a képviselők, addig a 
Nemzeti Múzeumban üléseztek. A neoreneszánsz épület kilenctengelyes homlokzattal, föld-
szintjén oroszlánfejjel díszített íves nyílásokkal néz a Múzeum kertje felé. A Bródy Sándor 
utcai épületben ma az Olasz Kultúrintézet működik.
Nagyon szép állapotú, gyönyörűen színezett, ritka metszet.
Ára 10 darab húszezer forintos.

342.
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Mezőgazdaság

348. BALASSA FRIGYES:
A cséplőgépek szerkezete és azok kezelése.
Budapest, 1904. [Károlyi György könyvny.] 255 + [4] p.
Korabeli félvászon-kötésben.

12.000,-

349. BURGER JÁNOS:
Mezei gazdaság kézikönyve. Magában foglaló a földmüvelés tudományát alapos 
oktatásokkal a földmüvelés, növénytermesztés-, marhatenyésztés- és háztartás-
ra. Földesurak, jószágigazgatók, gazdatisztek s minden földbirtokos számára. Irta ⁓ ⁓. 
Forditotta Szőllősi Csicseri Elek. Két rész egy kötetben.
Pesten, 1838. Heckenast Gusztáv. XVI + 208 + IV + 208 p.
Korabeli, kopottas félvászon-kötésben, felirattal, festett lapszélekkel.

20.000,-

350. CSAPODY VERA: 
Színes atlasz „Magyarország kultúrflórájá” -hoz. Magyarország Kultúrflórája X. kötet. 
Főszerk: Erdey Ferenc és Jávorka Sándor. Kultúrflóra 12. 
Budapest, 1961. Akadémiai Kiadó. 39 p. (tűzött füzet a leírásokkal) + 180 t. (színes, 
önálló lapok) 
Kiadói félvászon-kötésben, kissé sérült, ragasztott kartontokban.

20.000,-

347.
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351. DADAY JENŐ, Dr.:
A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig bezárólag, tekintettel 
a külföldi állattani irodalom magyar vonatkozású termékeire is.
Budapest, 1891. MTT. [Franklin.] VII + [1] + 307 + [2] p.
Korabeli vászonkötésben, címkével, festett lapszélekkel.

6.000,-

352. [DIÓSZEGI SÁMUEL – FAZEKAS MIHÁLY] 
Magyar fűvész könyv. Melly a’ két magyar hazábann találtatható növevényeknek 
megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént. I-II. rész. [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. Példányunk egy ezek közül!
Kötés nélkül, hajtott, körül- és felvágatlan ívek, jó állapotban. Csak az első ív és az index 
kicsit gyűröttebb, viseltesebb. A számára készült, egyedi díszdobozban, aranyozott felirattal.
Leendő tulajdonosa kedvére beköttetheti vagy benne hagyja különleges dobozában.

32.000,-
 
353. GALGÓCZI KÁROLY:
Magyarország a Szerbvajdaság s Temesi bánság mezőgazdasági statisticája. Hivatalos 
s magán uton gyüjtött legujabb adatok nyomán kidolgozta és közrebocsátja ~ ~.
Pesten, 1855. Szerző. [Emich.] IV + [2] + 430 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel. Szalay Alajos 
könyvtárából.

12.000,-

354. HÁMORI DEZSŐ, Dr.:
Lótenyésztés. 93 képpel és 9 melléklettel.
Budapest, 1946. Athenaeum. 346 p. + 7 t. (egy dupla) + 1 térkép (dupla) + 1 melléklet 
(kihajtható: Nonius leszármazási táblázata). Első kiadás.
Dr. Kenyeres Imrének dedikált példány!
Új keménytáblás félvászon-kötésben, gerincén felirat.

12.000,-

355. HERMAN OTTÓ 
A magyar pásztorok nyelvkincse. A magyarok nagy ősfoglalkozása.
Budapest, 1914. Hornyánszky Viktor. 1 t. címkép + [4] + XVI + 798 p. + 2 t. (A táblák 
előtt hártyapapír.) Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat LXXXIX. kötet. 
Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben.  Ez a ritkább változat. Gerince feslik.

16.000,-
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356. ILLÉS NÁNDOR:
Erdőtenyésztéstan. Fametszetű ábrákkal.
Budapest, 1879. Eggenberger-Hoffmann és Molnár. XIV + 341 p.
Korabeli egészvászon-kötésben.

8.000,-

357. JOHNSON, SAMUEL:
Hogy nő a vetés. Kézi könyv a növény chemia alkatáról, szerkezetéről és életéről, 
mezőgazdasággal foglalkozók számára. Eredetiből fordította Duka Marczell.
Budapest, 1876. K. M.Term. Társ. [Franklin] XXVII + 404 p.
Kiadói, kissé kopottas vászonkötésben.

5.000,-

358. JOHNSON, SAMUEL:
Miből lesz a termés. Kézi Könyv a légkörről és a talajról, a gazdasági növények 
táplálása szempontjából. Eredetiből fordították Balás Árpád és Mendlik Lajos.
Budapest, 1878. K. M.Term. Társ. [Franklin] VIII + 360 p. 
Kiadói, kissé kopottas vászonkötésben.

5.000,-

359. MAGDA PÁL:
A mezei gazdaság philosophiájának szabásai szerént okoskodó és munkálkodó gazda.
S. Patakon, 1833. Nádaskay András. 252 + [4] p.
Korabeli megkímélt papírkötésben.

12.000,-

360. Mezőgazdasági lexikon. I-II. 
Szerkesztették Bezerédj Adorján, Szilassy Zoltán. Szöveg közé nyomott számos ábrával.
Budapest, 1911. Grill Károly. [Légrády T.] CXXIII + 506 + [2] p. ‒ [2] + 528-1286 + [1] p. 
Kiadói, aranyozott, szecessziós félbőr-kötésben. II. bővített és átdolgozott kiadás. Ex libris.

20.000,-

361. Hivatalos Méneskönyv Ausztria és Magyarország részére. Magában foglalja az 
Ausztriában és Magyarországban lévő telivér-lovakat. XI. kötet. Kiadja az Osztrák Jockey 
Club és a Magyar Lovaregylet közös méneskönyv bizottsága. [magyar-német bilingvis]
Bécs, 1907. [Reisser Kristóf.] XLV + [1] + 627 p.
Későbbi, szép állapotú egészvászon-kötésben, aranyozott felirattal.

20.000,-

362. PFAHLER [KÁROLY] CAROLUS:
Jus Georgicum Regni Hungariae et partitum eidem adnexarium commentatus est ⁓ ⁓. 
Keszthely, 1820. Francisci Perger. [20] + CXXXV + [1] + 352 + 174 + [2] p.
A két rész egy kötetben, korabeli, kopott keménypapír-kötésben, címkével, festett 
lapszélekkel.

20.000,-
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363. SAÁROSSY-KAPELLER FERENCZ, Ifj.:
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. T. Cz.) magyarázata.
Budapest, 1883. Weiszmann Testvérek. VII + [1] + 272 p.
Lónyay Sándor őméltóságának dedikált példány!
Kiadói, aranyozott táblás egészvászon-kötésben, festett lapszélekkel.

12.000,-

364. SMITH, EDWARD:
A tápszerek. Negyedik kiadás után fordította Hőgyes Endre.
Budapest, 1877. K. M.Term. Társ. [Franklin] XIV + [2] + 443 p. Illusztrációkkal.
Kiadói egészvászon-kötésben, aranyozott címfelirattal.

5.000,-

365. STEPHENS, HENRY: 
Mezei gazdaság könyve. ⁓ ⁓ „The Book of the Farm” czímű munkája nyomán a 
hazai körülményekhez alkalmazva kiadják Korizmics László, Benkő Dániel, Morócz 
István. 1-7. kötet. [négybe kötve]
Pesten, 1855-58. Herz János. 1 lith. t. + [4] + XII + 538 + [2] + 4 liht. t. + [4] + 478 + [2] 
p. ‒ [2] + 526 + [2] p. + 1 kihajt. mell. ‒  3 litht. t. + [4] +456 + [2] p. ‒ 354 + [2] + 240 + 
3 kihajt. mell. A harmadik kötet címlapja és 3 t. hiányzik. Az utolsó két mű együtt számoz-
va. Számos szövegközti illusztrációval.
Három kötet korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, a negyedik rész modern vá-
szonkötésben. Ex librissel és névbeírással, összeségében megkímélt példányok.

70.000,-

357-358. 360. 362.
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366. Telivér-csikó árverés tartatik 1898 május 20-án délután 2 órakor Budapesten, a 
Tattersall helyiségeiben. Auction von Vollbut-Jahrlingen…[magyar-német bilingvis]
[Budapest, 1898. Pátria.] 72 + [1] p.
Fűzött, enyhén viseltes papírborítóban.

4.000,-

367. TÓTHFALUSI MIKLÓS:
Virágkedvelő. Szerény kalauz a virágok nagy mezejére. Gruner-Förster, 
Ritter-Bosse-Krause, Poiteau-Vilmorin nyomain ⁓ ⁓.
Pesten, 1847. Emich Gusztáv. [8] + 122 + [2] p.
Kertészeti praktikák a 19. században, lexikonszerű felsorolásban. Torokrojt, hamvika, 
virnád, tüskörcz, ferdencs, sziklány, érzenc, szigoráll, kandilla, dákoska, pofóka. 
Korabeli, enyhén sérült félvászon-kötésben, hátul kissé foltos lapokkal. Ritka munka.

12.000,-

368. VERESS GYÖRGY, Dr.: 
Lóismeret.
Kassa, 1942. Szerző. [Wiko.] 109 + [3] p. 62 szövegközti képpel. 
Kiadói rajzos, picit viseltes papírkötésben, a címlapon aláírás. 

6.000,-

369. WECKHERLIN, A[UGUST]:
Az angol gazdasági rendszer, és annak más, különösen némethoni körülményekre 
való alkalmazása. Saját szemlélése után irta ⁓ ⁓.  Második eredeti kiadás után 
szabadon magyarította…Erdey Fülöp.
Pesten, 1848. Trattner-Károlyi. XIV + 15-280 p. + 1 kihajt. mell.
Modern félbőr-kötésben, címkével. Az eredeti papírborítók bekötve.

20.000,-

370. WERTHEIMSTEIN ALFRÉD:  
Észrevételek az országos lótenyésztés érdekében megjelent Memorandumra.
Nagyvárad, 1904. Láng József. 39 p.
A szerző földbirtokos, a biharmegyei lótenyésztő-bizottság elnöke, Cséhteleken 
(Váradtól 70 km.) volt kastélya és mintagazdasága a 20. század elején. 
Tűzve, kiadói, foltos papírborítóban, ritka.

16.000,- 
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371. MIKECS LÁSZLÓ:
A moldvai katolikusok 1646-47. évi összeírása.
Kolozsvár, 1944. Erdélyi Muzeum Egy. [Minerva rt.] VIII + 150 p.
Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti borítók a végére kötve.

8.000,-

372. MIKLÓS JENŐ:
Madárka.
[Budapest, 1929.] Genius. [Kunossy ny.] 1 t. (hp. védett kromolitográfia) + [6] + 152 p. 
Magyarország első könyvhete emlékére megjelent bibliofil kiadás. Kolofon: „A magyar 
irodalom és magyar műveltség ünnepének emlékezetéül ebből a könyvből, külön erre az 
alkalomra egészbőrkötésben összesen 50 példány kerül forgalomba, amelyből a 16. számú 
példányt […] küldi a könyv szerzője: Miklós Jenő.” A nyomtatott szöveg alatt Miklós Jenő 
eredeti aláírásával. A díszlapot Fáy Dezső rajzolta, a kötésterv Végh Gusztáv munkája. 
Kiadói, díszesen aranyozott, vörös egészmaroquin kötésben, gerincén apró kopással. 
Szép példány.

10.000,-

373. MOCSÁRY LAJOS:
A magyar társasélet.
Pest, 1855. Müller Emil. [4] + 128 + [1] p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén aranyozott felirattal. Címlapon pecsét, ex libris.

20.000,-

367. 372.
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374. MOLDOVÁN GERGELY, Dr.:
A magyarországi románok.
Budapest, 1913. ny. n. 562 + [1] + 11 t. /Nemzetiségi Ismertető Könyvtár/
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal. Címlapon halvány pecsétnyom.

16.000.-

375. MOLNÁR ENDRE:
Egy protestans küzdelme és diadala a’ nagy ünnepély előestvéin. Jegyzékekkel és 
adatokkal ellátva.
Pozsonyban, 1844. Schmid Antal. [4] + 126 + [1] p.
Wenckheim József református jószágigazgatója addig küzdött a hitével, amíg rekatolizált.
Korabeli félvászon-kötésben, kissé rozsdafoltos lapokkal.

8.000,-

376. MONTAZET, [ANTONE de MALVIN]:
Pásztori oktatás, mellyben a hitetlenségnek okai, és az isteni tiszteletnek 
fundamentomi adatnak elől. Frantzia nyelven irta ~ ~ … Most pedig a Magyar Nemzet-
nek Lelki Hasznára Anya nyelvünkön ki botsátatott. I-II. szakasz [egybekötve, teljes] 
Szombathelyen, 1790. Siess Antal Jósef. [8] + 173 + [2] p. ‒ [2] + 204 p. 
Korabeli keménytáblás papírkötésben, címkével.

12.000,-

377. MÓRICZ ZSIGMOND:
Légy jó mindhalálig. ⁓ ⁓ regénye. [Első kiadás.]
Budapest, 1921. Athenaeum. 281 + [2] p.
Korabeli, kissé fakult félvászon-kötésben, gerincén címkével. Az eredeti papírborító 
Gara Arnold illusztrációjával bekötve. Bírálati tiszteletpéldány pecséttel.

40.000,-

378. Műbarátok könyve. [Szerk. Szana Tamás.]
Budapest, 1891. Műbarátok Köre. [Franklin Társ.] 1 t. (pergamin címkép) + [6] + 128 + [2] 
p. + 6 t. (heliogravure) + 5 t. (kotta) + 1 t. (pergamin) Számos szövegközti rajzzal illusztrálva. 
Holland merített papírra nyomva. A heliogravürök Bécsben Blechingernél, a legyezők Kádár 
Gábornál Párizsban, a fénynyomatok Jaffénál Bécsben, a kották a Pesti Könyvnyomdában 
készültek. Bródy Sándor, Tóth Béla, Ambrus Zoltán, Justh Zsigmond, Jókai Mór írásaival. 
Korabeli, bordázott és aranyozott gerincű bibliofil félbőr-kötésben, Szalatnai és Weichner 
kötészetéből. Nagyon szép könyv.

50.000,-

379. NAGY IGNÁC: 
Magyar titkok. Közli ⁓ ⁓. I-XII. füzet. [három kötetben, teljes]
Pesten, 1844-45. Hartleben Konrád Adolf. [Landerer és Heckenast.] I-IV: 80 p. + 2 lith. 
t. ‒ 93 + [1] p. + 2 lith. t. ‒ 77 + [1] p. + 2 lith. t. ‒ 78 p. + 1 lith. t. V-VIII: 88 + [2] p. + 
2 lith. t. ‒ 86 p. + 2 lith. t.; 87 + [1] p. + 2 lith t. ‒ 85 + [3] p. + 2 lith. t. IX-XII: 90 p. + 2 
lith. t. ‒ 87 + [1] p. + 2 lith. t. ‒ 88 + 2 lith. t. ‒ 99 + [1] p. + 2 lith. t. 
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Egy metszet hiány, néhány lap foltos, egy címlap szakadt. A szerző főműve a romantikus 
regénytípus szerkezeti fonalára fűzött életképek sorozata, amelyben a főváros korabeli 
életét és társadalmi viszonyait ábrázolta és bírálta. 
A három kötet egységes, modern kartonkötésben, kettő táblájára az eredeti papírborító 
felragasztva, jó állapotban. Kovács Mihály tulajdonosi bejegyzésével.

24.000,-

380. NAGY PÁL: 
Vitézvári báró Simonyi Jó’sef herczeg Hessen Homburg magyar lovas regement’ 
híres ezredes kapitánnyának példás élete leírása, mellyet nemzeti örömbül készített 
és kiadott ⁓ ⁓.
Pesten, 1819. Trattner János Tamás betüivel. 1 rézm. t. + XX + IV + [5]-258 + [8] p. 
Első kiadás. 
A szerző e művében emléket állít nagy hírű kortársának, a legvitézebb huszárként elhí-
resült Simonyi Józsefnek, azaz Simonyi óbesternek (1771–1832). A huszártiszt az utolsó 
török háborúban és a francia–Habsburg csaták egész sorában kitüntette magát, vakmerő 
haditetteket hajtva végre. A munka vélhetőleg az óbester megrendelésére készült, a könyv-
táros-régész pedig akarva vagy akaratlanul maga is hozzájárult a legendaképzéshez. 
Szüry 3362. 
XX. század második felében készült vaknyomásos félbőr-kötésben. Körülvágatlan, visel-
tes, foltos, első két levelén javított lapokkal. Címlapján Kátai Gábor gyógyszerész-orvos 
korabeli ajándékozási bejegyzése.

24.000,-

381. [NAPOLEON, LOUIS BONAPARTE]:
Napoleon Bonaparte Lajos titkos emlékiratai. 1-5. köt.
Debreczen. 1860-62. Telegdi K. Lajos. [Okolicsányi és Tsa.] 309 + [1] +287 + [1] + 308 p. 
‒ 327 + [1] + 419 + [1] p.
Kettőbe kötve, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Kovács Pál pecsétjével, 
beragasztott ex librissel. Teljes.

36.000,-

382. NAPOLEON, III. [Charles Louis Bonaparte Napóleon]:
Julius Caesar története. [1-2. kötet, egybekötve]
Budapest, 1881. Ráth Mór. [Emich Gusztáv.] [2] + VII + 413 + [1] p. ‒ [2] + V + [1] + 
402 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, körben festett lapszélekkel. Jó példány, 
második kiadás.

20.000,- 

383. Nemzeti dicsőségünk. Fényes korszakok a magyar nemzet történelméből. 
[Szerkesztette: Hock János. Kiadta: Herzig Miksa.]
[Budapest, 1900]. Nemzeti Dicsőségünk Kiadó Vállalata [Révai és Salamon könyvnyomda.] 
1 t. (fénymetszetű díszcímlap) + VIII + 299 + [1] p. + 50 t., a táblák előtt nyomtatott 
hártyapapírral. Első kiadás. 
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Székely Bertalan, Lotz Károly, Kriesch Aladár, Madarász Viktor, Zichy Mihály, Wagner 
Sándor és többek fénynyomatú illusztrációival. 
Festett, aranyozott, dombornyomásos, kiadói egészvászon díszkötésben, körben aranyo-
zott lapszélekkel. Megkímélt állapotú, jó példány, a gerince alján kisebb folt. A kötés 
Gottermayer N. műhelyében készült. Folio.

80.000,-

384. NIEBERLE, AEMILIAN:
Octava seraphica religioso spiritualia exercitia facienti. Singulis annis per octo continuos 
dies studiose pariter ac devote celebranda…Reimpressum in conventu Csikiensi…
[Csíksomlyó], 1733. Michaelis Bors. [12] + 329 + [7] p. Első kiadás.
Ritka ferences mű, Szinnyei, Gulyás nem ismeri, Petriknél II/2 881. 
Korabeli, két, bőrszíjas rézcsattal záródó egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel, 
címlapján névbeírással. Ritka mű és nyomdahely, jó állapotban.

18.000,-

385. Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magne matris Mariae, 
sanctorumque honori debita. Editio novissima, omnibus proribus auctior, et locupletior. 
Budae, 1758. Typ. Academicis societ. Jesu. [22] + 462 + [5] p. + 13 t. metszet
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, körben aranyozott lapélekkel. 
Fejnél és lábnál kis sérüléssel, beszakadással. Címlapja enyhén piszkos.

20.000,-

386. ORTUTAY GYULA: 
Fedics Mihály mesél. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel kiséri ⁓ ⁓. 
Budapest, 1940. Egyetemi Magyarságtud. Int. [Franklin] 410 p. + 3 t. 
Tolnai Gábor irodalomtörténésznek dedikált példány! /Új Magyar Népköltési Gyűjtemény I. /
Új félbőr-kötésben, felirattal.

12.000,- 

387. OSTERWALD FRIDERICH JÁNOS:
A’ Keresztyének között ez idő szerént uralkodo romlottságnak kutfejeiről valo 
elmélkedés. Melly Frantzia Nyelven irattatott ~ ~ által, és Mostan Magyar Nyelvre 
fordíttatván ki-adattatott. I-II. szakasz (egybekötve, teljes) 
Debreczenben, 1745. Margitai János. [14] + 313 p. [7] + 357 + [1] p. 
Korabeli, kopottas, gerincén picit hiányos egészbőr-kötésben.

18.000,-

388. OVIDIUS, PUBLIUS NASO:
P. Ovidii nasonis Heroides sive epistolae…ad modum Joannis Minellii.
Lipsiae, 1739. Ex Officina Weidmanniana. 1 rézm. t. + [6] + 332 + [20] p.
A „Hősnők levelei” tizenöt bánatos szerelmű, vagy éppen tragikus sorsú mitológiai hősnő 
vallomásait tartalmazó gyűjtemény.
Korabeli megkímélt félbőr-kötésben, lapjai kissé foltosak. Gyöngyösi Pál poss. bejegyzésével.

12.000,-
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389. PAP IGNÁCZ:
Ékesszólástan.
Veszprémben, 1847. [Ramasetter Károly] 254 + XIII p.
Korabeli, viseltes gerincű, javított papírkötésben, címkével.

6.000,-

390. PARTINGTON, CHARLES FREDERICK:
The British cyclopaedia of natural history, combining a scientific classification of 
animals, plants, and minerals, with a popular view of their habits, economy, and 
structure. By authors eminent in their particular department. I-III. volumes.
London, 1835-37. Orr & Smith. [Bradbury & Evans] [4] + XVI + 796 p. + 23 lith. t. ‒ [4] + 
888 p. +19 lith. t. + 5 térkép (dupla) ‒ VIII + 844 + [4] p. + 13 lith. t. Első kiadás, komplett.
Mindegyik kötetben a gróf Károlyi György-féle hitbizományi könyvtár beragasztott ex 
librise, amelyet 1936-ban bocsátottak árverésre. A ragszám mellékelve.
Kiadói, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, körül festett lapszélekkel. A gerincek kiszá-
radtak, berepedtek, egyik javítva, pótolva. Stabil kötetek, az egész oldalas fekete-fehér 
metszeteken kívül is számos illusztrációval. A térképeken Birmingham, Észak-Amerika, 
Törökország-Kis-Ázsia, India és Oroszország.

60.000,-

391. [PÁTHY DEZSŐ] ÁRVAFFY BÉLA:
Hornai levelek, feleletül a papucs-kormány alapos útmutatásaira. 
Pesten. 1832. Trattner J. M. és Károlyi I. 66 p. (recte 67)
Szerzőjéről nem tudunk sokat, ez a mű Máriához írt levélregény. 
Új papírkötésben. A címlapon fehér folt, egy eltávolított pecsét kimart helye.

6.000,-

392. PÁZMÁNY PÉTER: 
Hodegus. Igazságra vezérlő kalauz, mellyet írt és most sok helyen jobbítván 
kibotsátot Cardinal ⁓, esztergami érsek.  
Nagy-Szombatban, 1766. Jesus Társasága. 1 t. (Pázmány portréja) + 1 rézm. címlap + XVI 
+1092 + [8] p. Metszett fejlécekkel és záródíszekkel. A kiadványt 4. kiadásként szokták leírni.  
Korabeli, bordázott, aranyozott gerincű, egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. A táblák 
sarkai, a gerinc feslik, hiányos, szakadozott, a könyvtest ép.

50.000,-

393. PÁZMÁNY PÉTER: 
A római anya-szent-egyház szokásából minden vasárnapokra, és egy-nehány 
innepekre rendeltt evangeliomokrúl predikátziók, mellyeket élő nyelvnek tanítása – 
után irásban foglalt cardinal ⁓ ⁓ esztergami érsek. 
Nagy-szombatban, 1768. Jesus Társasága Akademiai Collegiumának bötüivel. XXVIII + 
1276 p. Harmadik kiadás, Almásy Ignác disszertációja nélkül.
Valamivel későbbi, vaknyomásos és aranyozott gerincű félbőr-kötésben, festett lapszélek-
kel. Stabil, tiszta könyv, a gerinc szépen javítva, pótolva. Ex libris Éder György.

90.000,- 
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394. PERETSENYI NAGY LÁSZLÓ: 
Oríthia magyar amazon története.
Posonyban és Pesten, 1804. Füskúti Landerer Mihály. 1 t. címképmetszet (Mansfeld 
rézm.) [16] + 171 + [5] p. 
Perecsényi Nagy László (1771-1827) Arad vármegyei esküdt, majd szolgabíró volt. Verses 
és prózai elbeszélő műveivel az őshaza iránt Dugonics által szított érdeklődést élesztette 
tovább. A műben, „Az ég alatt, a föld szinén / Nincsen olyan árva, mint én” kezdetű, 
népszerűvé vált dalbetéttel is találkozunk. Szűry 3358. 
Korabeli enyhén viseltes félvászon-kötésben, felirattal.

20.000,-

395. PERGER JÁNOS: 
Bé vezetés a’ diplomatikába vagy is az oklevél esméret tudományába mellyet tt. 
Schwartner Márton úr után... ki adott ~. I-III. rész [egybekötve].
[Pest,] 1821. Trattner J. T. [4] +162 +182 + 280 + [4] p. + VI kihajt. rézm. t. A jó állapotú 
metszeteken királyi pecsétek, okmány hasonmások, az ábc betűinek archaikus átírásai.
Korabeli, kissé kopott, keménytáblás papírkötésben, gerincén felirat, körülvágatlan 
lapokkal. Nagy Iván könyvtárából és más pecsétekkel, egy ex librissel.

40.000,-

396. PERGHOLD [PÁL LUKÁCS], PAULUS LUCAS: 
De rege et cive, eorumque mutuo officio opus christiano-juridico politicum, 
observationibus historicis, criticis, moralibus, & polemicis illustratum, ac publici juris 
factum, cum sub faventissimis, ac gratiotissimis auspiciis totius excelsae Regiae Curiae 
Judiciariae selectissimas ex universo jure theses per triduum publice propugnaret 
generosus, ac perdoctus dominus Joannes Szkatsányi… 
Budae, [1761.] Typis Leopoldi Francisci Landerer. 1 t. (Binder János Fülöp allegórikus 
rézmetszetű címképe) + [12] + 278 p. + [28] p. Egyetlen kiadás. 
Kiadói kolligátum. Perghold Pál Lukács a királyok és a polgárok jogairól szóló értekezé-
séhez Szkacsányi János doktori értekezését kötötték. Példányunkban a 148. oldal mellé 
egy nyomtatott szövegű jegyzetfület is befűztek. 
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, címvignettával, piros festésű 
lapszélekkel. Kopott, olvasott példány. Előzékén névbeírások.

20.000.

397. PETŐFI SÁNDOR:
⁓ ⁓ összes költeményei végleges, teljes kiadás. Életrajzi bevezetéssel ellátta Jókai Mór. 
Eredeti kéziratok és kiadások alapján rendezte, jegyzetekkel és variánsokkal kísérte 
Havas Adolf. I–VI. kötet.
Budapest, 1892–96. Athenaeum. I.: Petőfi élete és költeményei. Elbeszélő költemények. 
II.: Kisebb költemények 1842–46. III.: Kisebb költemények 1847–49. IV.: Drámák. V.: 
Elbeszélések, utirajzok és naplójegyzetek. VI.: Hirlap czikkek, levelezés, vegyesek. 
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1 t. (címkép: Petőfi portréja. Heliogravűr) + [4] + XCV + [1] + 423 + [1] p. ‒ 1 t. 
(Szendrey Júlia portréja) + [2] + 576 p. ‒ 1 t. (Petőfi-szobor Budapesten) + [2] + XVIII + 
719 p. ‒ [4] + 431 p.  ‒ [2] + 560 p. ‒ 320 p. Sorozatunkba, sajnálatos módon az 5. kötet 
végébe 12 levél, a 6. kötet végébe pedig 100 levél nem lett bekötve! Szüry: 3626., 3638.
Korabeli, egységes, párnázott egészbőr-kötésben, a gerinceken aranyozott, vaknyomásos, 
álbordás díszítéssel, körben a lapszéleken aranymetszéssel. Mindegyik kötet előzékén 
beragasztott ex libris, Ladislai de Visy (Forbát Alfréd grafikája). A gerincek kissé fakultak, 
de így is különlegesen szép példány.

80.000,-

398. PONGRÁCZ JÓ’SEF: 
Hét Szentségekről, és Mise Áldozatról két könyvek. I–II. köt. [egybekötve] 
Veszprém, 1838. Jesztány Totth János. VI + 7-264 + [8] + IX+10-147 + [7] p. 
Korabeli papírborítóban, körülvágatlan példány.

8.000,-

399. PÓR ANTAL:
Róma története a Nyugati Birodalom elenyészteig. A művelt rendek szükségeihez 
alkalmazva. Ötven fametszetű képpel.
Budapest, 1873. Athenaeum. 1 lith. t. + VI + [2] + 454 + [2] p.
Korabeli félvászon-kötésben, címkékkel. Enyhén foltos lapokkal.

8.000,-

400. [PRAY GYÖRGY]:
Index rariorum librorum bibliothecae universitatis regiae Budensis. Pars. I. A – I.
Budae, 1780. Typis Regiae Universitatis. [14] + 565 + [1] p. Első kiadás. Unicus.
Korabeli, gerincén kissé sérült papírkötésben, címkével, festett lapszélekkel. Duplum 
pecséttel, Sándor István könyvtárából. Megkímélt példány.

16.000,-

401. PRESUHN, EMIL:
Pompeji. Die neuesten Ausgrabungen von 1874 bis 1881 für Kunst- und 
Alterthumsfreunde…zweite verbesserte und sehr vermehrte auflage. Zehn 
abteilungen.
Leipzig, 1882. T. O. Wiegel. XII + 8 + 8 + 8 + 8 + 10 + 8 + 8 + 8 + 10 + 15 p. + 80 t. 
(hp. védett). A színes kromolithográfiákon pompeji villák dekoratív freskói és mozaikjai 
láthatók. A német régész, aki 8 évig kutatott Itáliában, elsőként dokumentálta a leleteket 
Geremia Discanno és Amy Butts művészek segítségével, hogy „a pompeji karaktert a 
maga múló rajzával, könnyed, gyakran közömbös ecsetkezelésével és a freskók gazdag, 
de tompa színeivel megragadja.”
Kiadó félvászon-kötésben, aranyozott táblával, a gerinc alján kis sérüléssel, körben festett 
lapszélekkel. Megkímélt példány.

120.000,-
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397.

400. 401.
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402. PRILESZKY [JÁNOS] JOANNE:
Acta et scripta Sancti Theophili patriarchae Antiocheni et M. Minutii Felicis in 
summam redacta et proloquiis atque annotationibus illustrata ⁓ ⁓. 
Tyrnaviae, 1764. Typ. collegii academici soc. Jesu. [4] + 276 p. + 1 kihajt mell. (szakadt)
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, címkékkel, körül festett lapszélekkel.
Címlapon pecsét, gerincen lent kis hiány. 

12.000,-

403. [PULSZKY KÁROLY]:
A magyar történeti ötvösmű-kiállítás lajstroma. Megnyittatott 1884. év február hó 17-én. 
Budapest, [1884.] Franklin. [4] + VIII + 108 + 180 + 174 + [2] +120 + 56 p. + XXXII t. 
(16 levélen) 
Az öt terem tartalma: Őskori, egyptomi, görög, etrusk, római és népvándorláskori tárgyak. 
– Egyházi szerek és sláv tárgyak. Izraelita egyházi szerek. – Világi tárgyak a XII–XVII. 
(XVIII). századokból. – Asztalkészletek, ékességek, fegyverek. – Evőeszközök, asztalra 
valók, XVII–XIX. század Rococco, stb. Szövegközti fametszetű ábrákkal rendkívül 
gazdagon illusztrálva.  
Korabeli, aranyozott gerincű, javított félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel. 
Dr. Kiss János pecsétjével. Megkímélt példány.

24.000,-

404. PURGSTALLER CALAS. JÓZSEF:
A bölcsészet elemei. 1-4. kötet. [6 rész, egybekötve, teljes]
Pesten, 1843. Hartleben. [6] + IV + 82 + [2] + [2] + 79 + [3] + [2] + 137 + [3] + [4] + 101 
+ [2] + [2] + II + 100 + [2] + [2] + II +168 + [3] p. Első kiadás. Bevezetés és lélektan ‒ 
Gondolkodástan ‒ Ismerettan ‒ Erkölcstan ‒ Szépműtan ‒ A bölcsészet története. 
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű, félvászon-kötésben, a címlapon kegyesrendi pecséttel 
és beragasztott ex librissel. Néhol kissé rozsdafoltos lapokkal.

24.000,- 

405. RAMÓCZY VALERIÁN: 
Álladalomtan. I–III. füzet. 
I. füzet: A statistikának elméletét, Europa, meg az Austriai birodalom általános rajzát 
terjesztendi elő. II. füzet: Tartalmazza Magyarhont, és Erdélyt. III. füzet. Tartalmazza 
Europa többi álladalmait. 
Pozsony, 1847. Bucsánszky. VI + [2] + 189 + [6] p. ‒ 108 + [4] p. ‒ 262 + [10] p. 
Kettőbe kötve, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Kis kopással, állományi 
bélyegzőkkel.

24.000,-
 
406. [RAMÓCZY VALERIÁN] R. W.: 
Nemzeti iskolai-szótár. Szerkeztette ⁓ ⁓. Magyar-német rész. [Magyar-német címlappal.]
Pozsonyban, 1838. Bucsánszky Alajos. [Sollinger, Bécs.] VIII + 283 + [4] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben.

6.000,-
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407. [RÁKÓCZI] RÁKÓCZY FERENCZ, II.: 
~ ~ fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól a végéig. (1711.) 
Közli Thaly Kálmán. Ötödik, átdolgozott és bővített kiadás.
Budapest, [1872.] Ráth Mór. VIII + 9-335 + [1] + 8 p.
Korabeli, festett táblás félvászon-kötésben, felirattal, felül kis kopással.

8.000,-

 

Rend- és felekezettörténet

408. BALANYI GYÖRGY - LANTOS ZOLTÁN: 
Emlékkönyv a magyar piarista rendtartomány háromszázéves jubileumára.
Budapest, [1943.] Budapesti Piarista Diákszövetség. 430 p. + 1 térk. mell. + 1 t. 
Fűzve, kiadói papírborítóban.

4.000,-

402. 403. 404. 405.
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409. BALANYI GYÖRGY – BIRÓ IMRE – BIRÓ VENCEL – TOMEK VINCE: 
A magyar piarista rendtartomány története.
Budapest, 1943. Magyar Kegyestanítórend. [Stephaneum ny.] 373 + [1] p. + 1 térkép mell. 
Kiadói papírborítóban.

5.000,-

410. BALICS LAJOS, Dr.: 
A római katholikus egyház története Magyarországban. I-II. (háromba kötve)
I. kötet: Szent István király koronáztatásától Szent László király haláláig. 1000–
1095. II/1-2. kötet: Kálmán királytól az Árpádház kihaltáig. 1195–1301. 
Budapest, 1885-1890. Szent-István-Társulat. [Athenaeum] VI + [2] + 503 p. ‒ XI + 499 p. 
‒ IX + 654 p. A Szent-István-Társulattól Tárkányi-díjjal jutalmazott pályamunka. 
Tulajdonosi, egyházgyűjteményi érvénytelenített pecsétekkel.
Két kötet, aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben felirattal, erezett lapszélekkel. 
A harmadik kötet, eltérő, korabeli félvászon-kötésben. Kopott, viseltes példány.

18.000,-

411. BÉKEFI REMIG, Dr.:
A pásztói apátság története. I.: 1190-1702. II.: 1702-1814. III. Oklevéltár 1342-1812. 
Budapest, 1898-1902. [Hornyánszky Viktor.] IX + 778 + [1] p. + 5 t. + 4 kihajtható mell. 
(3 hasonmás és 1 leszárm. t.) − VIII + 620 + [1] p. − [6] + 512 + [1] p. 
/A Zirczi, Pilisi, Pásztói és Szent-gotthárdi Cziszterczi Apátságok Története III-V. kötete. / 
A három kötet egységes, enyhén kopott, kiadói aranyozott és vaknyomásos egészvászon-
kötésben, körül festett lapszélekkel. Huszár Dezső főszolgabíró ex librisével és pecsétjé-
vel, törölt állományi bélyegzőkkel.

24.000,-

412. CSEVAPOVICH [GERGELY] GREGORIUS:
Synoptico-memorialis catalogus observantis minorum provinciae S. Ioannis a 
Capistrano, olim Bosnae Argentinae;…
Budae, 1823. Universitatis Hungaricae. XII + 372 p. + 1 kihajtható rézmetszetű térkép.
Szántai: Renner 1. A magyarországi ferences rend történetének feldolgozása.
Korabeli kartonkötésben, gerincén címkével, festett lapszélekkel. Jó példány, a metszet 
kissé foltos. Állományi pecséttel.

36.000,-

413. A jászóvári premontrei kanonokrend jubileumi névtára 1802-1902. 
Történeti bevezetéssel.
Budapest, 1902. Stephaneum ny. 353 + [3] p. + 9 t. 
Kiadói papírborítóban. Picit viseltes példány, elől ajándékozási bejegyzéssel.

6.000,-

414. KATONA [ISTVÁN], STEPHAHUS: 
Historia metropolitanae Colocensis Ecclesiae. Concinnata studio Stephani Katona. 
Pars I–II.
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Pars I.: Complectens archi-episcopos Colocenses ante cladem Mohatsianam, cum 
prodromo geographico de veteribus incolis, hodiernisque parochiis huius dioecesis. Pars 
II.: Complectens archiepiscopos Colocenses post cladem Mohatsianam, cum epilogo 
biographico de Colocensibus, canonicis et parochis, vivis et defunctis. 
Colocae, [Kalocsa] 1800. Typis Scholarum Piarum. 534 + [5] p. ‒ 495 + [5] p. Első kiadás. 
A szerző hiánypótló munkájában a kalocsai érseki egyház történetét mutatja be. Tételünk-
be a térképet nem kötötték bele. 
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, felirattal, körben festett lapszélek-
kel. Brandtner György pecsétjével.

24.000,-

415. KISBÁN EMIL:
A magyar Pálosrend története. I-II. kötet.
Budapest, 1938-40. Pálos kolostor kiadása. [Grafika ny. – Dunántul ny.] 1 t. + 361 + [4] p. 
‒ 478 p. + 1 kihajt. térkép.
Kiadói, rajzos papírkötésekben, kicsit foltos, kicsit hiányos borítókkal.

12.000,-

416. KNÁISZ [MIHÁLY] MICHAEL de Miskoltz: 
Chronologo-Provinciale ordinis f. f. minorum S. Francisci conventualium provinciae 
Hungariae, et Transilvaniae, nunc S. Elisabeth reginae nuncupatae; praemissa 
compendiosa vita Seraphici Patris in gratiam junioris nostri Cleri editum, ac pro grati 
animi perenni testimonio Fratribus suis dicatum. 

411. 414. 416.
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Posonii, 1803. Typis Georgii Aloysii Belnay. 1 rézm. címkép + 416 p. + 1 kihajtható rézm. 
térkép (Karacs Ferenc: „Mappa Topographica Locorum et Conventuum Provinciae Hun-
gariae”.) Szántai: Karacs 5. 
Egyetlen kiadás, a magyarországi ferences rend történetét leíró mű. 
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 

18.000,-

417. A pápai evang. reform. egyház levéltára 1510 – 1811. Ismerteti Liszkay József.
Pápán, 1875. Reform. Főtanoda. VIII + 10-227 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Hegyeshalmy ex librissel.

12.000,-

418. SZABÓ GYÖRGY PIUSZ: 
Ferencrendiek a magyar történelemben. Adalékok a magyar ferencrendiek történetéhez. 
Budapest, 1921. [Budapesti Hirlap ny.] 452 p. 
Kiadói egészvászon-kötésben, felirattal.

12.000,-

419. A Szent Domonkos-rend multjából és jelenéből.
A szerzet 700 éves jubileuma alkalmából méltóságos és főtisztelendő Dr. Fischer-Colbrie 
Ágost előszavával. Kiadta Dr. Horváth Sándor. 
Budapest, 1916. Stephaneum. 424 p. + 11 t. + 3 kihajtható térkép. Számos szövegközti 
képpel. 
Kiadói egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címkével. A végén egy gépelt levél 
belehelyezve a lábatlani apácazárda történetével. Megkímélt példány. Morvai Ödön 
pecsét.

12.000,-

420. VELICS LÁSZLÓ: 
Vázlatok a magyar jezsuiták multjából. I–III. füzet.
Első füzet: A megtelepedés és az első vergődések kora (1560–1610). Második füzet: 
A szétterjedés kora (1610–1690). Harmadik füzet: A virágzás és feloszlatás kora (1690–
1773). 
Budapest, 1912-1914. Szent-István Társulat. [Stephaneum ny.] 130 p. + 3 t. ‒ 162 p. 
+ 4 t. ‒ 132 p. + 8 t. Egyetlen kiadás.
Az első két füzet körülvágatlan papírkötésben, a harmadik újabb vászonkötésben, gerincén 
felirattal. Picit viseltes példányok.

12.000,-
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RMK

421. ASZALAI [ISTVÁN] STEPHANUS:
Index Seu Compendium Operis Tripartiti, Et generalis decreti, constitutionumque 
inclyti regni Hungariae, ac partium eidem annexarum, olim per Stephanum Aszalai 
Vice-Judicem Curiae Regiae, Ordine Alphabetico Conscriptus, expost vero Subsecutorum 
Diaetalium Articulorum sensu, ad Novissimam usque Diaeatam Posonien. Anni 1687. 
Inclusive auctus. 
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1694. Typis Academicis. [28] + 9-441 p. 4 lev. hiány, helyére 
üres lapok kötve!
Végére kötve:
Articuli juris thavernicalis, olim post tristem amissae Budae, omniumque 
antiquorum juris thavernicalis monumentorum cladem recollecti, et per sac. 
caes regiamque eotum regnantem Majestatem clementer confirmati. Nunc vero. 
Post gloriosam ejusdem Budae miseratione divina victricibus armis augustissimi, & 
potentissimi imperatoris Leopoldi I. &c, recuperationem, novissime recusi, & adjectis 
articulorum titulis aucti, ac divulgati.
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1694. Typis Academicis. 20 sztl. lev. 
Aszalai István a XVII. század közepe táján nádori ítélőmester, országbírói helytartó, jeles 
országgyűlési szónok. Jelen művében a magyar törvényeket szedte betűrendbe. 
Első kiadása 1650-es. A második művet Petrik csak 1726-ból említi.
RMK II. 1781./1780. 
Korabeli, aranyozott, bordázott, kissé kopott gerincű egészbőr-kötésben. Első előzéke 
hiányzik, korabeli poss. bejegyzéssel.

90.000,-

421. 421.
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422. BÖYTÖS [ISTVÁN] STEPHANO:
Domus Domini in vertice montium sive ecclesia Romano-Catholica…
Tyrnaviae, [Nagyszombat.] 1695. Typ. Acad. per Joannem Andream Hörmann. [8] + 476 + 
[4] p. Első kiadás.
Böytös István felsőörsi plébános, prépost műve a katolikus egyház szervezetének és tanításának 
rendszeres összefoglalása, és szembeállítása elsősorban a protestáns tanokkal. RMK II. 1802.
Korabeli, sérült és hiányos gerincű félpergamen-kötésben. A könyvtest jó, a kötés stabil. 
Címlapon poss. bejegyzések.

40.000,-

423. [GEORGIEVICS BERTALAN] GEORGIEUIZ, BARTHOLOMAEO: 
De Turcarum moribus epitome.
[Lugduni, Lyon] 1598. Ioannes Tornaesius. [Jean de Tournes] 184 + [8] p. Hat szövegközti 
fametszetű ábrával.
Georgievics Bertalan (1510-66) az 1526-os mohácsi csatában Szalkai László kíséreté-
nek tagjaként esett török   fogságba. 1540-ben sikerült megszöknie, és több könyvet írt a 
fogságban eltöltött szenvedéseiről és élményeiről, valamint Kelet-ázsiai és Észak-afrikai 
orientalista megfigyeléseiről. Ez a legnépszerűbb műveinek gyűjteményes kiadása, először 
Antwerpenben jelent meg, 1544-ben. RMK III. 672. 
Archaizáló, nagyon szép, vaknyomásos egészbőr-kötésben.

120.000,-

424. ILLYÉS [ANDRÁS JÓZSEF] ANDREAS JOSEPHUS: 
Verbum Abbreviatum. Id est: Liber Concionum Dominicalium, qui per totum annum, 
pro qualibet dominica ternas conciones complectitur. I-II. kötet. [egybekötve, teljes]
Viennae, 1695. Typis Matthiae Sischowitz. [12] + 390 (426) + [2] p. ‒ [12] + 392 + [2] p. 
Rézmetszetes kezdő- és záródíszekkel, címlapverzókon a Szentháromság. 
Illyés András (1637-1712) bölcseleti doktor, erdélyi püspök közel 30 egyházi könyv írója. 
RMK III. 3928.  Ritka, csak hét példány ismert. 
Egybekötve, korabeli, bordázott, kopott egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel, gerince 
sérült és hiányos. Címlapján tintás satírozás, első előzéke hiányzik, lapjai számos helyen 
víz-és rozsdafoltosak, néhányon szújárat.

80.000,-

425. ILLYÉS [ISTVÁN], STEPHANUS: 
Catecheses doctrinae christianae, seu compendiosa Christiani hominis, in rebus 
Fidei, Morum, & Controversarium institutio…
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1701. Joannem Andream Hörmann. [12] + 545 + [19] p. 
Első latin nyelvű kiadás. 
Illyés István (1650–1711) szentjóbi apát, esztergomi nagyprépost, végszendrői püspök 
katekizmusa elsőként magyar nyelven jelent meg, Nagyszombatban, 1686-ban: „Lelki Tej. 
Avagy Catechismus” címen. A címlapon poss. beírás, számos levélen szúrágásnyom. 
RMK II. 2082. 
Korabeli, kissé kopottas félpergamen-kötésben.

80.000,-
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422. 423.

424. 425.
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426. ILLYÉS ISTVÁN:
Fasciculus miscellaneus. Az az némelly Ünnepi Solennitásokra, s egyéb olykor ada-
tott külömbféle alkalmatosságokra, készittetett, és kötéskébe foglaltatot egynéhány 
prédikácziók. Mellyeket élő nyelvi prédikálása után rendbevett, helyesleg bévitett, és 
irásban ki-adott ⁓ ⁓.
Nagy-Szombathban, 1725. Academiai bötükkel. [8] + 159 + [7] p. Első kiadása 1710-es, 
jelzete RMK I. 1779.
„Ritka eset, hogy az új kiadás pontos mása lett volna a régi kiadásnak. Illyés Miscellaneus 
című művének tizenöt évvel később megjelent új kiadásáról első rátekintésre azt hittem, hogy 
címlapkiadás, alaposabb megvizsgálása alapján azonban megállapítottam, hogy az új kiadás 
újraszedés alapján készült.” Pl. a szerző nevében lévő vessző elcsúszott. /Szentkúty Pál: 
Magyar Könyvszemle, 1957./ 
Korabeli, bordázott félbőr-kötésben, címkével. Erősen kopottas, de ritka mű. Címlapon 
és előzéken kisatírozott névbeírásokkal.

30.000,-

427. [NAGY FERENC, homoródszentpáli]: 
Verböczi István Törvény Könyvének Compendiuma. Melly közönséges Magyar-
Versekre formáltatván iratott, és kiadatott Homorod Sz:Pali N. Ferencz által.
Kolosvaratt, 1701. Lengyel András özvegyénél. [10] +108 (valójában 106) + [26] p. 
Egy helyütt téves, elcsúszó lapszámozással (39=41). Keretdíszes címlappal, beszedett 
könyvdíszekkel. 
Szentpáli Németh Ferenc (1651-1713) erdélyi királybíró, paszkvillus (csúfolódó) 
versszerző a kolozsvári unitárius iskolában tanult a költő, Felvinczi György seniorsága 
idején. Ez a munka második kiadása, először 1699-ben jelent meg.  
RMK I/1625.
Korabeli, erősen kopott félbőr-kötésben, címlapján pici hiány. Első és hátsó előzékén 
számos jegyzetelés. Címlapverzón nagyszebeni ajándékozási bejegyzés.

80.000,-

428. [SCHERRER GEORG]:
Propugnatio festi theophoriae et processionis ejusdem a Georgio Scherrer […] 
contra Jacobum Andreae, alias Schmidl, haeresiarcham, Germanice typis vulgata anno 
misericordiae 1589. quam in Latinum vertit, ac eidem triginta tria miracula eucharistia 
annexuit Johanne Lyczei… 
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1706. Typis Academicis. [14] + 186 p. 
Néhány levélen apró szúrágásnyomok, címlapján korabeli névbejegyzés. Az 1589-ben 
német nyelven napvilágot látott, protestáns eretnekekkel vitázó jezsuita kiadványt 
Lőcsei János fordította latin nyelvre. 
RMK II. 2272.  
Hiányzó gerincű, korabeli, viseltes papírkötésben.

24.000,-
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426. 427.

428. 429.
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429. [RÉTHY LÁSZLÓ] LÖWY ÁRPÁD: 
Magyar ethnographia. Szerkesztette: Dr. Löwy Árpád. Illusztrálta: [Homicskó Athanáz], 
Farkas Pinkász. I. kötet. [Képek szöveg nélkül.] 
Gyoma, 1910. Kner Izidor. [4] p. + 24 t. (színes).  
Kner magánkiadás, csak tiszteletpéldányként került forgalomba. Kner Izidor által saját 
kezűleg ajándékozott és számozott: „Ez a könyv dr. Zöldy János tulajdona. 46. sz.” 
Lévay–Haiman 1.200. 
Kissé koszos, sokat forgatott lapok, az illusztrált, kiadói, drapp, félvászon mappa vízfoltos.
Tételünk táblaverzójára kis zseb van ragasztva, benne 6 db. kutyanyelv, amelyeken 
a képekhez tartozó rövid, ámde frivol versek ceruzával vannak beírva. Folio.

24.000,-

430. [RÉTHY LÁSZLÓ, Dr.] LÖWY ÁRPÁD: 
⁓ ⁓ válogatott versei. Kiadják: Barátai.
[Arad, 1919.] ny. n. 143 p.
Ez a 892. számu zárt példány.
A pajzán verseiről elhíresült tudós etnográfus, numizmata múzeumőr ars poetikája: 
„Így hát, annyit mondok, ifjú népem: Disznólkodni szabad, de csak szépen.”
Viseltes, kissé sérült, korabeli félvászon-kötésben, az eredeti papírborító cenzurat pecséttel 
bekötve.

12.000,-

431. RUSCHEK ANTAL:
Betegségünk, orvosságunk. Nagyböjti beszédsorozat.
Budapest, 1894. [Franklin] 141 + [2] p.
„Szeretett kis káplánjának” ‒ dedikált példány!
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben, körül aranyozott lapszélekkel, 
piros-zöld címkékkel.

12.000,-

432. SALAMON FERENCZ: 
Buda-Pest története. I-III. kötet.: I.: Buda-Pest az Ó-korban. II.: Budapest a közép-
korban. III.: Kútfő birálatok. (Melléklet a Budapest története második részéhez.)
Budapest, 1878-1885. Kocsi Sándor ny. – Athenaeum ny. VIII + 366 + [1] p. ‒ 1 t. + [2] + 
VIII + 615 + [1] p. ‒ 1 térkép (Homolka J.) + [4] + 381 + [2] p. 
Korabeli, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, festett lapszélekkel. 
Megkímélt sorozat. 

24.000,-

433. SALAMON FERENCZ:
⁓ ⁓ kisebb történelmi dolgozatai. 
Budapest, 1889. Ráth Mór. VII + 430 + [2] p. Új sorozat.
Festett, kiadói, egészvászon-kötésben. Tul. pecséttel.

10.000,-
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434. SASKU KÁROLY: 
Az Éjszak-Amerikai Szövetséges Státusok történetei. 
Angolból Hermann Ágoston professor után fordította ~ ~. Második kötet.
Pesten, 1836. Trattner-Károlyi. 261 + [2] p. Háromban teljes.
Korabeli, kissé foltos félvászon-kötésben, címlapján kis hiány. Lapjai rozsdafoltosak.

8.000,-

435. SCHULZ IRÉN:
Női viselet a kuruc korban. 1670 – 1700.
Budapest, 1912. Pesti kny. X + 120 p. /Művelődéstörténeti értekezések 61. szám./
Modern, bordázott félbőr-kötésben, az eredeti papírborítók bekötve.

6.000,-

436. SCHMITTH [MIKLÓS] NICOLAUS:
Institutiones theologicae dogmatico-scholastico-morales, quas in universitate 
Tyrnaviensi. Tractatus de jure et justitia. Editio altera.
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1760. Typ. Acad. Soc. Jesu. 490 + [18] p. (index) 
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, körül festett lapszélekkel. Gerin-
cén és első tábláján kis hiány, egyébként jó állapotú. Első kiadása 4 évvel korábbi.

20.000,-

429. 431. 432. 436.
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437. SEBESSY JÁNOS, sebessi: 
Az 1832/6 Esztendőben hozott urbéri-czikkelyek’ sommás és részletes előadása, 
‚s azon Czikkelyekben felhívott Törvények’ előmutatása és magyar fordítása.
Pesten, 1837. Esztergami Beimel J. 106 p. 
Kiadói, viseltes, foltos, körülvágatlan papírkötésben.

8.000,-

438. SÉRTŐ KÁLMÁN: 
~ ~ versei. Sajtó alá rendezte: Gellért Vilmos. Bevezetéssel ellátta: Fiala Ferenc. 
Budapest, 1943. Centrum. 1 t. (szerző fényképe) + 728 p. 
Kiadói, javított picit foltos papírborítóban.

10.000,-

[Sopron]

439. CSATKAI ENDRE, Dr.:
Petőfi Sopronban.
Sopron, 1948. Máté Ernő. 32 p.
Tűzött papírborítóban.

6.000,-

440. CSATKAI ENDRE, Dr.:
Sopron 1848-49-ben.
Sopron, 1948. Máté Ernő. 40 p.
Tűzve papírborítóban.

6.000,-

441. HALÁSZ IMRE: 
Soproni és sopronmegyei fejek. Szerkesztette és kiadta: ⁓ ⁓. Első kiadás.
Sopron, 1930. vitéz Tóth Alajos ny. 396 p. Több száz arcképpel, életrajzzal. 
Kiadói, aranyozott, kopott, javított, bársony hatású kötésben.

10.000,-

442. KUGLER ALAJOS:
A soproni színészet története.
Sopron, 1909. [Petőfi könyvny.] 46 p.
Tűzött papírborítóban.

4.000,-

443. PAYR SÁNDOR:
Negyedfélszázados főiskola Sopronban. Emlékfüzet a Soproni Evang. Lyceum 350 
éves jubileumára.
Sopron, 1907. Romwalter Alfréd. 70 p.
Tűzve, papírborítójában.

4.000,-
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444. A „Sopronvármegye” népszavazási emlékalbuma.
Sopron, [1932.] Rábaközi nyomda. 117 p. Belehelyezve 1 t. Horthy M. felragasztott 
képmása és Bér Rudolf gúnyrajzos kisplakátja. Szövegközti képekkel illusztrálva. 
Fűzve, haránt alakú, megkímélt papírborítóban.

16.000,-

445. [SCHROTT, HUGO]:
Geschichtliche Fragmente und das ungarische Staatsleben neuerer Zeit. 1-2 theil.
Leipzig, 1846. Franz Köhler. [4] + 218 + [1] p. ‒ [2] + 212 + [1] p. + 1 kihajt. mell.
Történeti töredékek és az újabbkori magyar államélet. A morvaországi születésű szerző 
az 1840-es években Pesten élt, Hugó Albert néven hírlapíróként működött. 1848 júniusától 
a Pester Zeitungot szerkesztette, majd elindította a Pester Morgenblattot is. Könyveit 
névtelenül jelentette meg. „Unalom bővebben értekezni olly munkáról, mellynek írója 
számtalanszor egyrészt tudatlanságát, másrészt pártszellemét, sőt rosz akaratát is 
bizonyítja.” ‒ Mailáth János gróf korabeli kritikája a kötetről.
Egybekötve, korabeli, dúsan aranyozott egészvászon-kötésben, festett lapszélekkel.

8.000,- 

444. 445.
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446. Statuten für den Oesterreichisch-Kaiserlichen Orden der Eisernen Krone. 
[Kaiserlich u. königlich apostolische Majestät.]
[Wien, 1908. Staatsdruckerei] 16 + [28] p. + 8 lith. t. Német-olasz nyelven.
A táblákon a rendi jelvények, valamint a rend díszruhájába öltözött alakok láthatók. 
Aranyozott, kiadói, javított gerincű vászonkötésben. Első kiadása 1877-es. Folio.

24.000,-

447. STRAUSZ ADOLF:
Bolgár néphit.
Budapest, 1897. M. N. Társaság. [Pécsi irod. ny.] [4] + 406 + [1] p.
/Magyar Néprajzi Könyvtár 1./
Kiadói, körülvágatlan papírborítóban.

5.000,-

448. SZABÓ ISTVÁN:
Ugocsa megye.
Budapest, 1937. MTA- Sylvester ny. XII + 615 p. + 4 különálló kihajt. mell.
/Magyarság és nemzetiség, I/1. köt/
Kiadói picit hiányos, kicsit gyengülő, felvágatlan papírkötésben.

10.000,-

449. [SZAKÁTSI VITUS]:
Gyászemlék néhai nagyméltóságu branyicskai Josika János úr’ ... az erdélyi kir. 
kormányszék nyugalmazott elnöke, és ... királyi biztos ... dicsőült árnyékának szentelve 
1843. Szakátsi Vitus által.
Kolosvárt, [1843.] a királyi lyceum betüivel. 36 p. A szerző kolozsvári minorita szerzetes.
Új papírkötésben.

6.000,-

450. SZALAY LÁSZLÓ:
Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században.
Pest, 1859. Ráth Mór. [Manz Frigyes, Bécs.] [6] + 255 + [1] p.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, vaknyomásos táblákkal. 
Szép kötet a bajsai Vojnits könyvtárból.

18.000,-

451. SZATHMÁRY KÁROLY, P.:
A Gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Főtanoda története.
Nagy-Enyed, 1868. Szerző. [Holzhausen, Bécs] XIII + [3] + 352 + [2] p.
Korabeli aranyozott gerincű félvászon-kötésben, körben erezett lapszélekkel, kis kopással.

8.000,-
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452. SZATHMÁRY KÁROLY, P.:
Samil. Történeti regény. 1-2. köt.
Pest, 1855. Müller Gyula. 1 lith. t. + [4] + 206 + [2] p. ‒ 1 lith. t. + [1] + 221 + [5] p.
Egybekötve, kissé viseltes, aranyozott gerincű, javított, korabeli vászonkötésben. 
Basa János poss. bejegyzésével.

12.000,-

Széchenyi, Kossuth és a szabadságharc

453. HEADLEY, P[HINEAS] C.: 
The life of Louis Kossuth, governor of Hungary. Including notices of the men and 
scenes of the hungarian revolution, to which is added an appendix containing his principal 
speeches, etc. With an introduction, by Horace Greely.
Auburn, 1852. Derby & Miller. [Thomas B. Smith.] 1 t. (címkép, acélmetsz.) + XVI +17-
461 + [7] p. Címképmetszete és címlapja kissé foxingos. Előzéklapján korabeli 
tulajdonosi beírás. 
Kiadói, aranyozott gerincű, tábláin vaknyomással díszített, kissé kopottas vászonkötésben.

14.000,-

446. 450. 453.
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454. KLAPKA, [GYÖRGY] GEORG: 
Memoiren von ⁓ ⁓, April bis October 1849. I. kötet.
Leipzig, 1850. Otto Wigand. 1 t. (Klapka kőnyomatú mellképe) + XXXIV + 422 + [2] p. + 
2 térk. (1 színes, kihajt.) A mű további két kötete egy évvel később jelent meg.
Korabeli félvászon-kötésben felirattal, erezett lapszélekkel.

14.000,-

455. Kossuth-album. Szerkesztik: Áldor Imre, Ormodi Bertalan.
Pest, 1868. Gyurián és Deutsch Testvéreknél. 1 t. (Rusz Károly fametszetű Kossuth-
portréja) + 127 + [1] + XVI p. Első kiadás. Keretdíszes oldalakkal. 
Kossuth Lajoshoz szóló és a vele kapcsolatos művekből összeállított szépirodalmi 
antológia. Kiadói, vaknyomásos, kifakult vászonkötésben, aranyozott lapszélekkel.

20.000,-

456. Kossuth. Sechs Kapitel. Von einem Ungar. [Aus dem Londoner Original.]
Leipzig, 1854. Wolfgang Gerhard. [L. Schnaussz] 52 p. 
Harmadik kiadás. Magyarul egy évvel később jelent meg.
Korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti papírborítók bekötve. A lapok alja vízfoltos.

12.000,-

457. KOVÁCS LAJOS:
Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846-1848. 1-2. kötet.
Budapest, 1889. Franklin. 271 + 317 + [3] p.
Modern vászonkötésben, gerincen címke, a táblákra a papírborító rákasírozva.

12.000,-

458. Magyar szabadságharcz 1849. 
Félvásznas, gerincén feliratozott album, amelynek kézzel számozott 357 oldalára a 
szabadságharccal kapcsolatos események újságcikkei vannak beragasztva 1849. jan. 1. és 
aug. 13 közötti hírekkel. Ezek a szövegek a Pesti Napló ötven évvel későbbi számaiból 
vannak kiollózva. A könyv előzékére ragasztva egy kézírással írt, körbevágott szöveg: 
„Bizonyítom, hogy ez a könyv Magyarország Kormányzójának, Kossuth Lajosnak, 
szeretett bátyámnak tulajdona volt. Budapest, 1898. sep. 25. Ruttkayné Kossuth Lujza.”  
Ez az összeállítás bizonyosan nem, hiszen Kossuth 1894-ben elhunyt, talán egy másik 
kötetből való, amelyik tényleg az ő tulajdona volt.

40.000,- 

459. RÜSTOW, [WILHELM]: 
Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Forditotta Vértesi Arnold és Áldor 
Imre. I-II. kötet. 
Pest, 1866. Emich G. XVIII + 370 + [2] p. + 2 kihajt. térk. ‒ [2] + 439 p. + 2 kihajt. térk. 
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen aranyozott felirattal. Megkímélt példány, 
szép térképekkel.

24.000,-
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454. 455.

459. 460.
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460. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf: 
A Jelenkorban megjelent Adó és két garas.
Budán, 1844. Magyar Kir. Egyetem. [4] + 308 p. Első kiadás. Szentkirályi: 133. 
A szerző, a Jelenkor 1843. június 8. és december 31. között megjelent cikksorozata könyv alak-
ban. Ebben Széchenyi támadja Kossuthot, és saját adózással kapcsolatos elképzeléseit, illetve 
terveit ismerteti. A későbbi gyűjteményes kiadásokban ez a mű nem jelent meg. 
Új félbőr-kötésben, aranyozott gerinccel, az eredeti borítók is bekötve. A könyv lapjai vízfoltosak.

24.000,-

461. [SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf]: 
A’ Kelet Népe. 1841. Második kiadás.
Pozsonyban, 1841. Wigand Károly. 326 p. Az első kiadás is ugyanebben az évben jelent meg. 
Széchenyi talán legnagyobb vihart kiváltó munkája, melyben Kossuthot támadta. 
Korabeli félvászon-kötésben.

20.000,-

462. SZILÁGYI [SÁNDOR] ALEXANDER:
Die letzten Tage der magyarischen Revolution. Enthüllung der Ereignisse in Ungarn 
und Siebenbürgen seit dem 1. Juli 1849. Unter Mitwirkung des Verfassers ~ ⁓ ins 
deutsche übertragen.
Pesth, 1850. Gustav Heckenast. VIII +107 p. 
Javított gerincű, kissé viseltes, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

12.000,-  

463. [SZILÁGYI SÁNDOR ‒ RÁTH GYÖRGY] KARÁDFI és RÁTHKAY: 
Kossuth parlamenti élete. Közlik ⁓ ⁓. I-II. kötet. [egybekötve]
Pest, 1850. Heckenast. 100 p. ‒ VI + [2] + 196 p. 
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal. Levelei alsó sarkán kisebb folt. 

10.000,-

464. VAJDA EMIL, Dr.: 
Kossuth Lajos. Élet és jellemrajz. 48 képpel. 
Budapest, 1892. [Franklin.] 273 p. Szövegközti és egészoldalas képekkel gazdagon illusztrált. 
Kiadói, festett egészvászon kötésben, festett lapélekkel. Koszos borítóval, címlapján pecsétek.

3.000,-

465. VASVÁRY [ÖDÖN] EDMUND:
Lincoln’s hungarian heroes. The participation of hungarians in the civil war 1861-1865.
Washington, 1939. Hung. Reformed Fed. [„Enlightenment”] 171 p. Számos illusztrációval.
Vasváry Ödön által Makkai Sándor püspöknek dedikált példány!
Kiadói papírborítóban, enyhén foltos lapokkal. A 110. oldaltól magyar leírással.

12.000,- 
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466. SZILASY JÁNOS: 
A nevelés tudománya. I-II. köt.
Budán, 1827. Kir. magyar fő oskolák betűjivel. XXVI + 366 + [1] p. ‒ XIV + 346 + [1] p.
Egységes, korabeli félbőr-kötésben, szép címkével. Plánder Pál poss. beírásával, 
beragasztott ex librissel. Jó példány.

36.000,-

467. SZLEMENICS PÁL:
Magyar fenyitő törvény. Negyedik javitott s a legujabb törvények- és rendeletekkel 
bövitett kiadás Ökröss Bálinttól.
Pest, 1865. Heckenast Gusztáv. XVI + 272 p. 
Korabeli félvászon-kötésben, hátul pár szúrágás nyoma. Tul. pecséttel.

5.000,-

468. SZOKOLY VIKTOR: 
Mexiko Miksa császárig. Különösen ős- és ujabbkori története, államszervezete, 
azték müveltségi története s különböző népfajaira vonatkozólag. Báró Müller J. W., 
Prescott William H., Armin Th. s mások nyomán.
Pest, 1866. Emich. 1t. + [8] + VII + 364 p. + 9 t. 
Korabeli, megkímélt félvászon-kötésben, gerincén felirat. Az eredeti borító belehelyezve.

14.000,-

462. 465. 466.
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469. [SZUPPAN ZSIGMOND]:
Az irásbeli előadás törvényei, utmutatás a’ jó stylusra. Irta Sz. Zs. Magyar nyelvtan 
serdültebbek számára. II. rész. Irásbeli előadás.
Nagyszombatban, 1845. Wachter Bódog. VIII + 117 + [3] p. 
A szerző (1814-81) a Nagyszombati Esztergom-Érseki Lyceumban hitszónok, a magyar 
irodalom tanára, gimnáziumi igazgató, majd besztercebányai püspök.
Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti borító felragasztva.

10.000,-

470. TAKÁTS SÁNDOR: 
Rajzok a török világból. 1-3. köt.
Budapest, 1915-1917. MTA. [Hornyánszky] VIII + 438 + [1] p. ‒ 463 + [1] + 5 t. ‒ 457 p. 
/MTA Könyvkiadó Váll. Új folyam. 1914-1916. ill. 1917-1919 cyclus./ 
Kiadói, zöld egészvászon sorozatkötésben.

18.000,-

471. TANDORI DEZSŐ:
Sancho Panza deszkakerítése.
Budapest, [1991. Tóthfalusi Tanny.] 53 + [7] p.  /Z-füzetek, 27./
Címlapján dedikált példány! 500-ból az 52. géppel számozott példány.
Kiadói, tűzött papírborítóban.

8.000,-

472. [TÁNCSICS MIHÁLY] STANCSICS MIHÁL: 
Kritikai értekezések, különös tekintettel a MTT munkálataira. 1. kötet. 
Pest, 1835. Trattner-Károlyi. 173 p. Első kiadás. A 2. kötet Kolozsváron ebben az évben.
„Felsőbb helyről lévén megtiltva Budapest szónak használása, ennek okát kérdezni nem 
hozzám tartozván, mélyen fejet hajtva távoztatom el e kitételt, s a censor megigazulására 
csak a már megjelent munkákból idézett helyeken hagyatott meg.”
Nagy Sándor tanár tulajdonosi bejegyzésével és pecsétjével. 
Papírkötésben, körülvágatlan lapokkal, helyenként rozsdafoltokkal.

20.000,-

Természettudomány

473. [BORN, IGNAZ EDLER von]:
Joannis Physiophili specimen monachologiae methodo Linnæana tabulis tribus 
aeneis illustratum…
Augustae Vindelicorum, [Augsburg], 1783. Sumtibus Aloysii Merz. 24 számozatlan lev. + 
3 kihajtható rézmetszet. Keretdíszes lapokkal, elől bekötve 3 üres levél.
Born Ignác (1742-91) erdélyi szász geológus, felvilágosult tudós, udvari tanácsos, a világ 
első nemzetközi tudományos társaságának az alapítója. 1769-ben kinevezték Selmecbá-
nyára bányatanácsosnak, ekkorra már széleskörű tudással, komoly könyvtárral és 
ásványgyűjteménnyel rendelkezett, rendszeres levelezést folytatott kora jeles tudósaival. 
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1770-ben, mint prágai bányaügyi ülnök, beutazta Magyarországot és Erdélyt, felkereste a 
bányákat és ásványlelőhelyeket, ahonnan gazdag anyagot gyűjtött. A szintén szabadkőmű-
ves Wolfgang Amadeus Mozart Born tiszteletére írta „Die Mauererfreude” című kantátá-
ját, valószínűleg Sarastro alakját is róla mintázta.
Viseltes, sérült, fűzött, korabeli papírkötésben. Közgyűjteményi duplum példány, 
Jankovich könyvtár bejegyzéssel. Az előzéken féloldalas bibliográfiai jegyzet a kötettel 
kapcsolatban.

8.000,-

474. BRESZTYENSZKY [ADALBERT ANTAL] ADALBERT, ANTONIO:
Elementa Geometriae et Trigonometriae planae.
Jaurini, [Győr], 1827. Leopoldi Streibig. VIII + 430 + [1] p. + 5 kihajt. rézm. t.
Győri és pesti tudós tanár (1789-1850), tihanyi apát legritkább kötete.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, szép példány. 

20.000,-

475. FELLETÁR EMIL:
Vegytan különös tekintettel a gyógyszerészetre.
Pesten, 1867. Bucsánszky Alajos. [4] + 556 p.
/A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai. III. kötet./
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Tábláin és sarkain kopottas példány.

20.000,-

468. 470. 474.
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476. HADALY, [KÁROLY] CAROLUS, de Hada: 
Elementa hydrotechniae, quae in usum auditorum suorum elucubratus est ⁓ ⁓.
Posonii, 1801. Typis Simonis Petri Weber. [6] + 151 p. + 2 kihajtható rézmetszetű. t. 
Az első magyar vízépítési tankönyv, először 1783-ban jelent meg. Népszerűségét mutatja, 
hogy 1821-ig további hat kiadást ért meg. Ez a negyedik megjelenés.
Archaizáló félbőr-kötésben, aranyozott felirattal. Jó példány.

14.000,-

477. HADALY, [KÁROLY] CAROLUS:
Toxotomia seu scientia quemvis datum arcum circularem, angulumve rectilineum, non 
secus ac peripheriam in quotquot aequas partes geometrice secandi etc. Cum figuris. 
Budae, 1820. Regiae univ. Hungaricae. XIV + 192 p. + 5 kihajtható mell.
A szerző (1743-1834) matematikus, bölcsészdoktor egyetemi tanár, királyi tanácsos.
Új, vaknyomásos gerincű félbőr-kötésben, friss, jó példány.

14.000,-

478. LÁZÁR KÁLMÁN:
A szabad természetből. Képek és vázlatok.
Pest, 1873. Szent István T. [Athenaeum.] VI + [2] + 254 + [2] p.
/Házi Könyvtár XII. / 23 fejezet a hazai állat- és növényvilágról.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Pénzes Antal poss. beírásával 
és beragasztott ex librisével.

8.000,-

479. MIHÁLKA ANTAL: 
Ásványtan alapvonalai. Főgymnasium és főreáltanodákbani használatra. Irta ⁓ ⁓. 
Negyedik egészen újonnan átdolgozott kiadás. 140 fametszvénnyel. 
Pesten, 1864. Heckenast. [8] + 294 + [1] p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén aranyozott felirattal.

14.000,-

480. NYULAS FERENTZ:
Az Erdély országi orvos vizeknek bontásáról közönségesen. Első darab. 
Kolosváratt, 1800. Hochmeister Márton. XL + [2] + 174 + 3 kihajtható tábla. 
A mű három kötetben teljes.
Új, bordázott félbőr-kötésben, címkével. Számos korábbi tulajdonosi beírással.

24.000,-

481. SZABÓ GYÖRGY, Dr.:
Selmeczbánya vidéke földtani szerkezetének és a m. k. felsőbiebertárnai bányák 
mivelési viszonyainak ismertetése. [I-III. rész]
Selmeczbányán, 1885. Joerges Ágost özvegye. [8] + 88 + 31 + [4] + 44 p. + 1 kihajt. mell.
A második mű „A selmeczvidéki telérek” szerzője Péch Antal.
Együtt, modern vászonkötésben, az eredeti borító felragasztva.

16.000,-
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482. SZABÓ JÓZSEF, Dr.:
Ásványtan. Felsőbb tanításra és gyakorlati használatra. Negyedik, újból írt kiadás.
Budapest, 1893. Franklin. XX + 665 p. + 1 színes t.
Kötetünk érdekességét az adja, hogy korábbi tulajdonosa Hörcher Ödön, majd Márton számos 
üres levelet köttetett a műbe, amelyeket egy részét sűrűn telejegyzetelte. Számos kisebb jegy-
zetlap található a kötetben és a sorok között is ceruzás megjegyzések és aláhúzások találhatók. 
Korabeli vászonkötésben, gerincén címke. Stabil példány.

24.000,-

483. SZATHMÁRY LÁSZLÓ, Dr.:
Magyar alkémisták.
Budapest, 1928. K. M. Természettudományi T. [Kmeny.] 1 t. + X + [2] + 452 p.
Kiadói megkímélt vászonkötésben. Számos illusztrációval.

5.000,-

484. TATAI ANDRÁS: 
Kis természettan. Tanuló gyemekek' 's olvasni kivánó köznép' számára. Első darab. 
Kecskeméten, 1846. Szilády Károly. [4] + 191 p. (szövegközti képecskékkel)  
Második kötete 1848-ban jelent meg.  
Korabeli, javított, viseltes félvászon-kötésben, címlapja foltos, pecsétes, Kemenczky János 
poss. bejegyzésével.

14.000,-
 

475. 476. 477.
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485. [TERSZTYÁNSZKY DÁNIEL − ÜRMÉNYI JÓZSEF]: 
Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et 
Provincias eidem adnexas. 
Budae, 1806. Regiae Univer. Hungaricae. 1 rézm. t. (Czetter Sámuel) + 1 rézm címlap + 
XX + 315 + [25] p. Az előzéken Temesváry Alajos és mások korabeli poss. bejegyzésével.
Korabeli, kopottas félbőr-kötésben, címkével, alul pár szú lik. Címlapverzóra ex libris 
ragasztva.

20.000,-

486. THIERRY AMADÉ:
Attila. Történeti kor- és életrajz. Jegyzetekkel forditotta és felvilágosítá Szabó Károly.
Pest, 1855. Geibel Ármin. [Esztergami Beimel József] VIII + 183 + [2] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, sokat forgatott példány, 
Pestessy József pecsétjével.

12.000,-

487. THOMAS JÁNOS, [JEAN]: 
Nouvelle Grammaire Françoise et Hongroise, Nommée le sincere maître de langue. 
I-II. Partie. - Az az: Új Franczia és Magyar Grammatica, a' melly Igaz Nyelv Mesternek 
neveztetik úgy mint: leg könnyebb, rövidebb, helyessebb, és gyakorlás által meg pró-
bált leg jobb mód a' franczia nyelvnek meg tanúlására, a' mellyben a' franczia nyelvnek 
tudománnyára leg rövidebb út mutattatik, úgy hogy azt ebből minden tanító nélkül tsak 
könnyen kiki maga meg tanúlhattya… 1-2 rész. [Egybekötve.] 
Sopronyban, 1763. Sziesz Jósef bötüivel. Találtatik a' Ferdinand Krueg Kalmárnál. [18] + 
232 p. + 1 táblázat (kihajtható) ‒ [10] + 242 + [6] p. 
Egyetlen kiadás. Kétszínnyomású címlapokkal. Az előzéklapon, régi tulajdonosi 
bejegyzés, bélyegző. 
A két rész közé kötve: 
THOMAS JÁNOS, [JEAN] 
Mindenféle franczia és deák titulusok a' mellyek közt mind egyházi, mind világi, 
mind hadi rendeknek a' titulusai francziavúl és deákúl fel találtatnak és az ollyaknak 
tisztviselések azoknak a' számára, a' kik deákúl nem tudnak, magyarúl is fel vannak 
jegyezve. 
Sopronyban, 1763. Sziesz Jóseph bötüivel. Találtatik a' Ferdinand Krueg Kalmárnál. 58 p. 
Egyetlen kiadás. 
Korabeli, kopottas egészbőr-kötésben, új, szépen rádolgozott gerinccel, piros festésű 
lapszélekkel. Balogh István könyvtárából.

24.000,-

488. TIMON [SÁMUEL] SAMUELE:
Imago antique Hungariae. Repraesentans terras, adventus, & res gestas gentis 
hunnicae. Historico genere strictim perscripta. I-II.
Viennae, 1754. Joannis Thomae Trattner. [20] + 231 + [23] p. – [8] + 138 + [13] p. Csinos 
rézmetszetekkel. Timon szerint a nádor szavunk a tót, na dwur szavakból alakult ki. 
Hozzákötve: 
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Additamentum ad Imagines antiquae et novae Hungariae tribus epistolis ad…
Petrum Apor de Al-Torja…prescriptum a ~ ~. 
Hely, év és nyomda nélkül. 37 + [3] p. 
Végére kötve: 
DRASKOVITS MIKLÓS: 
Materia tentaminis publici, quod in Collegio Regio Theresiano [...] subibit Nicolaus 
comes Draskovics de Trakostyan. 
Viennae, 1754. Joannis Thomae Trattner. 19 sztl p. 
A három ritka mű egybekötve, korabeli, bordázott és dúsan aranyozott egészbőr-kötésben, 
körül festett lapszélekkel. Jó példány.

20.000,-

489. TOLDY ISTVÁN:
Régi Magyarország. A magyar birodalom politikai viszonyai a honfoglalástól a 
szathmári békéig. Történelmi s politikai tanulmány.
Pest, 1868. Lauffer Vilmos. [Hornyánszky és Träger.] 428 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirattal, festett lapszélekkel. Lónyay János 
pecsétjével, Eplényi ex librissel. Az elején a lapszélek picit viseltesek.

20.000,-

485. 488. 488.
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490. TOROCZKAI-WIGAND EDE: 
Hímes udvar. Margitay Ernő előszavával.
Budapest, 1916. Táltos. [Világosság ny.] XVII + [1] + 106 (fényképek, s a szerző rajzai) 
+ [2] p. + 4 t. (színes). 
Dedikált példány!
Fűzve, kiadói, a szerző rajzával illusztrált, kissé viseltes borítékban.

20.000,-

491. TÓTH FERENTZ 
A helvétziai vallástételt tartó túl a dunai főtiszteletű superintendentziában élt 
superintendensek, vagy református püspökök élete, e’ jelen való időkig lehozva. 
Irta, ’s kiadta ⁓ ⁓.
Győrben, 1808. özv. Streibig Jósefné betüivel. 206 + [2] p. 
Mögé kötve:
TÓTH FERENTZ 
A helvétziai vallástételt követő túl a’ tiszai superintendentziában élt református 
püspökök élete, e’ jelen való időkig lehozva. Irta, és kiadta ⁓ ⁓.
Győrben, 1812. özv. Streibig Jósefné betüivel. 262 + [5] p. 
Együtt, korabeli javított papírkötésben, címkével, megkímélt állapotban. Az előzéken 
két korabeli poss. beírás.

8.000,-

492. TÓVÖLGYI TITUSZ:
A szívek világa. Beszélyek. I-II. köt.
Pest, 1872. Heckenast Gusztáv. 227 + 208 p.
Egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, felirattal.

12.000,-

493. Tünemény. [Virág Benedekhez.]
Budán, 1830. Magy. kir egyetem. 39 p. 
Valamivel későbbi papírkötésben, Unger és fia pecsétjével.

8.000,-

494. TRAGOR IGNÁC:
Vác műemlékei és művészei.
Vác, 1930. Váci Múzeum Egy. [Berger Ernő] 156 p. + 18, részben színes tábla.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal. Megkímélt példány. Ex librissel.

8.000,-

495. TRIOLET, ELSA:
Az avignoni szerelmesek.
[Budapest, 1960. Európa kiadó ‒ Athenaeum.] 112 + [4] p. + 8 t.
Aláírt és számozott 500/150. példány! Csernus Tibor rajzaival.
Kiadói, festett egészbőr-kötésben, illusztrált védőborítóval.

20.000,- 
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496. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN:
A XVIII. század magyar nyomtatványainak meghatározása. 
Budapest, 1938. Országos Széchenyi Könyvtár. [Egyetemi ny.] 88 p. OSzK Kiadványai VI.
Egyedi fatáblákkal, félvászon gerinccel, az eredeti papírborító bekötve. Ceruzás 
jegyzetekkel.

6.000,-

497. Uj Magyar Athenás. Ujabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-
gyűjteménye. Gyüjtötték s írták Sz. Kiss Károly, Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv.
Budapest, [1887.] Aigner Lajos. [Pallas] [4] + 1 t. (Ballagi Mór arcképe) + 611 + XII p. 
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal, egy lapja (321.) szakadt, hiányos.

12.000,-

Útleírás

498. CHOLNOKY JENŐ, Dr.:
Utazásom Amerikában Teleki Pál gróffal.
Budapest, [1942.] Vajda-Wichmann [Gizella]. [Athenaeum] 304 p. + 34 t. (egy térkép)
Kiadói, megkímélt félvászon-kötésben, címlapján poss. beírás.

6.000,-

491. 494.
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499. DUMAS [ALEXANDRE] SÁNDOR:
Utazás a Kaukazusban. 1858-1859. Ford. Székely József. 1-4. rész. [2 kötetben]
Pest, 1860. Hartleben Konrád Ádolf. [Sommer Lipót, Bécs.] 1 t. (a szerző fametszetű 
portréja) + [6] + XXXII + 132 p. ‒ 174 p. ‒ [2] +164 p. ‒ [2] +164 p.
Későbbi félvászon-kötésben, címkével, néhány rozsdapöttyel. A harmadik kötetbe 
az eredeti borító bekötve.

16.000,- 

500. FALK ZSIGMOND, Dr.:
Oroszország. Úti vázlatok.
Budapest, [1902.] Magyar Kereskedelmi Közlöny. [Pesti könyvny.] 121 + [3] p. + 1 tábla 
(kihajtható). Lapszámozáson belül 15 tábla. 
Hozzá kötve: 
Bayreuth és a Wagner-Szinház. 
Budapest, [1902.] Magyar Kereskedelmi Közlöny. 32 p. (1 tábla kihajtható) 
Kiadói kolligátum, aranyozott, festett egészvászon kötésben, piros lapszélekkel. 

12.000,-

501. GÖMÖRY OLIVÉRNÉ, MARÓTHY MARGIT:
Indiai utamról…
Rimaszombat, 1927. Rábely Károly. 1 t + 157 p. + 12 t. (fotók)
Kiadói, illusztrált papírborítóban. Ritka és szép példány. (12×17 cm)

20.000,-

502. [HABSBURG-TOSCANAI LAJOS SZALVÁTOR, főherceg]:
Der golf von Buccari-Porto Ré. Bilder und skizzen.
Prag, 1871. Heinr. Mercy. 1 színes lith. t. + [8] + 125 p. + 44 t. Szövegközti fametszetekkel.
Az előzéken a szerző ceruzás korabeli ajánlásával!
A szerző (1847-1915) világutazó, útikönyvíró, természetbúvár, a mediterráneum szerelmese.
Kiadói, festett aranyozott egészvászon-kötésben. A térkép hiányzik. A kötés foszlik, 
sarkokon és gerincen is elvált. Lapjain végig ázásnyomok.

46.000,-

503. HÖHNEL LAJOS: 
A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika 
egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Leírta kiséröje ⁓ ⁓ cs. és kir. sorhajó-hadnagy. 
178 képpel és színnyomású térképpel. I-II. kötet.
Budapest, 1892. Ráth Mór. [Hornyánszky V.] 1t. + [6] + 520 p. ‒ 1 t. + [2] + 546 p. 
(A térkép hiányzik.)
Korabeli, egységes, aranyozott gerincű, enyhén kopott félvászon-kötésben. Madaras 
könyvtár pecséttel.

18.000,-
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501. 502.

502. 503.
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504. HUNFALVY PÁL: 
Utazás a Balt-tenger vidékein. I-II. kötet.
Pest, 1880. Ráth Mór. [Bécs, Holzhausen Adolf] XII + 427 + [1] p. ‒ VII + 454 + [1] p. 
Modern nylkötésben, gerincen felirat, az eredeti papírborítók felragasztva. Új kiadás.

24.000,-

505. HÜBNER SÁNDOR: 
A brit birodalmon keresztül. I-II. Függelékül a „La France” póstahajó égése 1886. 
deczember 20-án. 
Budapest, 1899. Ráth Mór kiadása. [Hornyánszky]. [4] + 415 + [1] p. ‒ [4] + 407 + [1] p. 
+ 1 kihajt. színes térkép. Második kiadás. Számos egészoldalas és szövegközti 
illusztrációval.
Korabeli félvászon-kötésekben, aranyozott felirattal, gerince javítva.

16.000,-

506. JANKOVICS MARCELL, Dr.: 
Észak szigetei. (Skócia, Orkney, Faröer, Island, Spitzbergen, Lofoten, Norvégia).
Pozsony 1930. Concordia 221 p. + 33 t. Egyetlen kiadás. 
A címlapon a szerző aláírásával!
Aranyozott, kiadói vászonkötésben, jó állapotban.

12.000,-

507. KAPITÁNY KÁLMÁN: 
Az osztrák császárság. Magyar útikönyv. 11 térképpel és 6 városi tervrajzzal. 
Budapest, 1908. Lampel Róbert. VIII + 328 p. 
Kiadói, piros egészvászon-kötésben, megkímélt példány.

12.000,- 

508. PAYER, JULIUS:
Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874, 
nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol-Expedition 1869-1870 und der 
Polar-Expedition von 1871 von ⁓ ⁓.
Wien, 1876. Alfred Hölder. CVI + [2] + 696 p. + 3 kihajtható térképmell. 
Kiadói, gerincen és sarkokon kissé kopott, díszesen aranyozott vászonkötésben, 
erezett lapszélekkel. Gazdag képanyaggal. 

20.000,-

509. PEKÁR GYULA: 
Délen és éjszakon. I–II. kötet. [I.: Spanyolország, II.: Olaszország, Skandinávia.] 
Budapest, 1898. Athenaeum. [8] + 207 + [2] p. + 22 t. ‒ [8] + 222 + [1] p. + 20 t. 
A két kötet egységes, festett, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Első kiadású, 
megkímélt állapotú példány.

20.000,-
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508. 509.
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510. STEIN AURÉL:
Ősi ösvényeken Ázsiában. Három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati 
tájain. Angolból fordította Halász Gyula.
Budapest, 1934. MTA. [Franklin] XV + 247 p. + 52 t. + 1 kihajt, színes térkép.
Kiadói, fűzött, felvágatlan papírborítóban, jó állapotban.

5.000,-

511. STEIN AURÉL: 
Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. Az angol eredeti után átdolgozta Halász Gyula. 
Budapest, 1913. Magyar Természettudományi Társ. [Pátria] 1 t. (címkép, Stein A.) + IX + 
[2] + 667 p. + 16 t. A térkép hiányzik! /Természettudományi Könyvkiadó V. LXXXVIII./ 
Festett, kiadói egészvászon-kötésben, gazdag szövegközti képanyaggal.

8.000,-

512. TÉREY PÁL:
Angol-skóthoni napló 1858. és 1859. évekről.
Pesten, 1859. Szerző. [Herz János.] [6] + XIV + III + [1] + 368 + [1] p. + 8 t. acélmetszet 
+ 2 kihajt. mell. Számos szövegközti illusztrációval.
A szerző (1831-83) a szabadságharc idején huszártisztként szolgált, a komáromi védőse-
regben őrnagyként Klapka György szárnysegédje volt. A francia Becsületrend kitüntetett-
je. Németországban gazdászati iskolákban tanult, angliai útján főként az állattenyésztést 
tanulmányozta, a végén lovakról és istállókról is beszámol.
Új kartonkötésben, körülvágatlan és részben felvágatlan lapokkal. Kisebb foxing-
foltokkal.

20.000,-

513. UJFALVY-BOURDON, de M[ARIE]: 
De Paris a Samarkand le Ferghanah, le Kouldja et la Sibérie Occidentale. 
Impressions de voyage d’une Parisienne par ~ ~. 273 gravures sur bois et cinq cartes. 
Paris, 1880. Hachette et Cie. 1 t. szerző + [6] + 487 p. + 2 térkép (1 színes) 
Kiadói, bordázott, aranyozott félbőr-kötésben, gyönyörűen festett táblákkal, körben 
aranyozott lapszélekkel. Számos egészoldalas és szövegközti illusztrációval, díszmű. 
Folio.

50.000,-

514. VÁMBÉRY ÁRMIN:
Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-
ban Teheránból a Turkoman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khivába, 
Bokharába és Szamarkandba tett és leírt ⁓ ⁓. 3 javított és bővített kiadás. Kilencz képpel. 
Budapest, 1892. Athenaeum. XLI + [2] + 519 p. + 9 t. képmelléklet  
Aranyozott, kiadói, viseltes, javított egészvászon-kötésben, színes, lithografált képpel az 
első táblára ragasztva. Címlapja pótolva, javítva, egy lapon két szó hiány, egy beszakítva.

8.000,-
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515. VOJNICH OSZKÁR:
A Kelet-indiai szigetcsoporton. Uti jegyzetek.
Budapest, 1913. Singer és Wolfner. [Korvin Test.] 264 p. + 1 térkép (dupla)
A szerző (1864-1914) földbirtokos, vadász és földrajzi író. A bácskai nábob miközben 
keresztül-kasul bejárta a világot, számos izgalmas kalandon ment keresztül. Ötvenedik 
születésnapján egy Port-Said-i szállóban szíven lőtte magát.
Kiadói egészvászon-kötésben, aranyozott táblával, a sarkokon rézpapuccsal. Mártonfi 
Henrik tulajdonosi bejegyzésével az első táblán és a címlapon.

20.000,-

516. ZADRAVECZ ISTVÁN [szerk]: 
Szentföld. 1-2. köt. 
Budapest, [1931.] Szentföld Magyarorsz. Biz. Hiv. K. [Révai.] [8] + 319 p. + 15 t. + 1 
kihajt. térkép ‒ [4] + 331 p. + 17 t. Gazdag képanyaggal. A kötést tervezte 
és a szövegképeket rajzolta Márton Lajos. 
lllusztrált, kiadói vászonkötésben, szép állapotban.

8.000,-

511. 513. 516.
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Vadászat

517. BÁRSONY ISTVÁN:
Magyar földön. Természet és vadászat. Olgyay Ferencz képeivel. [Borító Kotász Károly.]
Budapest, [1910.] Athenaeum. 1 t. díszcímlap + 154 + [1] p. + 12 t. (részben felragasztott) 
Első (dísz)kiadás. Festett, kiadói egészvászon-kötésben. Nagyon szép, tiszta példány. 
Folio.

50.000,-

518. BÁRSONY ISTVÁN:
Magyar természeti és vadászati képek. Képekkel díszítette Neogrády Antal.
Budapest, 1900. Athenaeum. [2] +178 + [1] p. + 25 t. Első kiadás.
Kiadói, festett, aranyozott vászonkötésben. Gerincén felül kisebb szakadás, 
sokat forgatott példány.

12.000,-

519. HUSZÁR LÁSZLÓ:
„Kwaheri.” Viszontlátásra. Afrikai vadásznaplójából irta báró ⁓ ⁓.
Budapest, [1929.] Kmeny. 299 p. + 8 t. színes + 1 kihajt. színes térkép.
Kiadó, festett, kissé elpiszkolódott vászonkötésben. Tul. pecséttel.

8.000,-

520. TAKÁCH GYULA, Gyöngyös-halászi:
Vadászösvényeken a Duna medencéjétől a Kárpátokig.
Budapest, 1930. Hornyánszky. 218 + [2] p. Szövegközti képekkel. 
Kiadói, festett, kissé elpiszkolódott vászonkötésben. Tul. pecséttel.

16.000,-

521. A természet. Állattani, vadászati és halászati folyóirat. VII. évf. 1903-904. 
I-XXIV. szám, IX. 1. -VIII. 15.  Szerkeszti és kiadja Lendl Adolf.
[Hódmező-Vásárhely, 1903-04. Wesselényi Géza ny.] [2] + 288 p. 
Kiadói festett és aranyozott táblás egészvászon-kötésben. Számos illusztrációval.

20.000,-

522. A természet. Állattani, vadászati és halászati folyóirat. VIII. évf. 1904-905. 
I-XXIV. szám, IX. 1. -VIII. 15.  Szerkeszti és kiadja Lendl Adolf.
[Hódmező-Vásárhely, 1904-05. Wesselényi Géza ny.] [2] + 288 p. 
Kiadói festett és aranyozott táblás egészvászon-kötésben. Számos illusztrációval. 
Tulajdonosi pecséttel és névbeírással. Megkímélt példány.

20.000,-
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517.

520. 522.

518.
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523. VARGA ZSIGMOND, Dr.: 
A Debreceni Református Főiskola nagykönyvtára írásban és képben. 
Összeállította ⁓ ⁓. I-II. kötet.
Debrecen, 1934. Tiszántúli Könyv- és Lapkiadó Rt. 228 + III p. ‒ [4] p. + 103 számozott t. 
(1 kihajtható). Szövegkötet + képkötet. Magyar és német nyelvű címlappal és magyarázó 
szöveggel. A borítót tervezte, és fába metszette Gáborjáni Szabó Kálmán. Fényképezte, 
és technikailag rendezte Kozman Leó. 
Az első mű mélységes tisztelettel Dr. Sántha Kálmán részére dedikálva!
Az első kötet bibliofil jellegű, korabeli, bordázott és aranyozott gerincű félbőr-kötésben. 
A második kötet korabeli félbőr-kötésben, gerincén címkékkel. Az eredeti rajzos borítók 
bekötve.

30.000,-

524. [VAS GEREBEN]:
A király tanácsadója megmagyarázza a népnek az uj törvényeket.
Budán, 1848. a magyar kir. egyetemi ny. 52 p.
„…címmel jelent meg a kormány költségén Vas Gerebennek egy könyvecskéje…a kevés 
műveltséggel bíró földnépünknek az őket leginkább érdeklő új törvények értelmét 
a legnépiesebb nyelven, s elmésen kapacitáló okoskodással úgyszólván a szájába rágja”. 
/Pesti Divatlap, 1848. május 20./
Korabeli keménytáblás papírkötésben. Régi állományi pecséttel.

18.000,-

525. [VAUGE, GILLES]:
Értekezés a’ keresztény reménységről a’ lélek-tsüggedtsége bizodalmatlansága, 
és felesleges félelme ellen. Frantziából magyarra for dí totta Pigay Antal, Nagy Méltóságú 
Széchényi Fe rentz Eő Ex cel let ziá já nak Titoknokja. 
Bétsben, 1820. Pichler Antal. 315 + [2] p
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, kissé viseltes példány.

4.000,-

526. [VÁLYI ANDRÁS]: 
A' magyar nyelvnek könnyen, és hasznosan lehető meg tanúlására vezető rövid 
ösvény. Avagy sokféle gyakorlasok' példái a' magyar könyvszerzők munkáiból.
Pesten, 1793. ny. n. [8] +158 p.
Vályi e munkája is a magyar nyelv oktatásának első módszertani könyvei közé tartozik.
Új papírkötésben. Címlapja kissé viseltes, verzóján ex libris és régi állományi pecsétek.

20.000,-

527. VÁMBÉRY ÁRMIN:
Küzdelmeim.
Budapest, 1905. Franklin. 1 t. szerző + VII + 516 + [1] p. + 6 t. + 5 mell. (2 kihajt.)
Kiadói, festett, megkímélt vászonkötésben.

8.000,-



- 175 -                                                                112. árverés

528. VERNE GYULA:
Egy khinai viszontagságai Khinában.
Francziából Zigány Árpád. Benett eredeti rajzaival.
Budapest, 1899. Franklin. 240 p.
Kiadói, megkímélt, piros egészvászon-kötésben, festett táblával.

16.000,-

529. VERNE, [GYULA] JULES:
Utazás a Föld körül 80 nap alatt.
Budapest, én. n. Eisler G. [Budapesti könyvny.] 286 + [2] p. Fordította Zempléni Gyula.
Kiadói, kissé kopott vászonkötésben az első táblára ragasztott színes illusztrációval. 

12.000,-

530. VERNE GYULA:
Az úszó város. Az ostrom-záron keresztül!
Francziából Zigány Árpád. Férat eredeti rajzaival.
Budapest, é. n. Franklin. 242 + [1] p.
Kiadói, megkímélt, piros egészvászon-kötésben, festett táblával.

14.000,-

523. 524. 525. 528-530.
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531. VESZELY KÁROLY:
Gyulafejérvári füzetek. Szerkeszti s kiadja ⁓ ⁓. I-II. köt.
Kolozsvártt, 1862. rom. kath. lyceum. 144 + [1] p. – [2] + 258 + [3] p. 
Kárpát Egyesületi pecséttel. 
Két kötetben, korabeli félvászon-kötésben, aranyozott felirattal, az eredeti papírborítóval, 
a másik kopottas gerincén papírcímkével.

20.000,-

532. VILLALPANDO, JOHANNES BAPTISTA:
Apparatus urbis ac templi Hierosolymitani: Commentariis Et Imaginibvs Illustratvs 
Opvs Tribvs Tomis Distinctvm. 
Romae, 1602-1604. Typis Illefonsi Ciacconi-Excudebat Carolus Vulliettus.  1 t. rézmetszetű 
díszcímlap + XVI + 573 (helyesen 603) + [1] p. A három kötetes munka utolsó kötete. 
Rézmetszetű kezdő és záródíszekkel. Két dupla oldalas rézmetszetű ábrával, és kisebb 
illusztrációkkal. Két kisebb rajzot kivágtak, helyük papírral pótolva. Pár levél felső széle 
erősen vízfoltos, a lapokon kisebb rozsdafoltok. Számos táblázattal, kétszínnyomással is.
Ezt a művet Hieronymus Pradus kezdte el, aki 1572-ben lépett be a Jézus Társaságába, 
és később Córdobában tanított szentírástant, de 1595-ben bekövetkezett halála előtt csak az 
első kötetet írta meg, amely Ezékiel próféta fontos kommentárja. A művet a tudós Juan 
Baptista Villapanda (1552-1608) fejezte be. Sajnos kötetünkből hiányzik a jeruzsálemi város 
és templom nagyméretű metszete, de a régió numizmatikájáról szóló metszetek megvannak.
Valamivel későbbi, keménytáblás, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, két címkével, 
körben festett lapszélekkel. Csornai premontrei pecséttel és beragasztott ex librissel. 
Nagyon ritka munka, szép állapotban. Folio.

60.000,-

533. WASS ALBERT:
A funtineli boszorkány. Regény.
[Cleveland], 1959. Kárpát. 764 p. Első kiadás.
Kiadói enyhén kopott vászonkötésben, felirattal.

10.000,-

534. WATHAY FERENCZ prosaművei.
Régiségbuvár. Kiadta Ponori Thewrewk József. Első kötet, második füzet.
Végvezekényi báró Baldácci Antal arczképével.
Pozsonyban, 1838. Schmid Antal. 1 lith. t. + [8] + 79 + [1] p. A mű kettőben teljes.
A kötet párhuzamosan hozza az eredeti kézirat szövegét és a korhű átiratot. 
Wathay Ferenc (1568-1609 után) katona, török fogoly, festő és naplóíró. 1602-ben 
hadnagyként Székesfehérvárra vezénylik, ahol megsebesül, és török fogságba esik. Innen 
Budára viszik, azután Belgrádba, ahonnan 1603-ban megszökik. Bujdosása és a Dunán 
átkelése után Karánsebes környékén a rácok elfogják, és Temesvárra viszik. Innen ismét 
megszökik, de Lippa környékén a törökök újra elfogják, és egyenesen Konstantinápolyba 
szállítják. Itt fejezi be kalandos emlékiratait 1605-ben. Szüry 5134. (Studio:18/307) 
Fűzve, korabeli, foltos, viseltes papírborítóban.

20.000,-
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531. 532. 532.

535.
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535. WEBER, (SAMU) SAMUEL: 
Zipser Geschichts- und Zeitbilder. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte.
Leutschau, [Lőcse] 1880. Jos. Th. Reiss. 2 t. + 392 + [4] p. + 4 t. 
Új vászonkötésben, ügyesen rádolgozva az eredeti. Utolsó pár levél széle javítva.

18.000,-

536. WERBŐCZY ISTVÁN:
Corpus juris Hungarici, seu decretum generale inclyti regni Hungariae. In duos 
tomos distinctum. Tomus primus, continens Opus Tripartitum Juris Consuetudinarii 
ejusdem Regni Stephano de Werbőcz.
Budae, 1779. Typis regiae universitatis. [16] + 878 p. 
Nemes Magyarország szokásjogának Hármaskönyve, uralkodóink rézmetszetű mellképeivel.
Korabeli, bordázott félbőr-kötésben, gerincnél felül beszakadva, kis hiánnyal. Táblája 
sérült, erősen viseltes, kötése stabil. Szennycímlapján Rosnyai Ferenc ajándékozási 
bejegyzése Biró Balázs számára 1920-ban.

60.000,-

537. [WERBŐCZY ISTVÁN]:
Werböczius illustratus: sive decretum tripartitum juris consuetudinarii inclyti regni 
Hungariae, a magistro ⁓ ⁓.
Tyrnaviae, 1775. Typis Tyrnaviensibus. 569 + [15] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, címkével, körül festett lapszélekkel. Gerinc 
felül sérült, beszakadt, B. H. monogrammal. Az előzék másfél oldalán korabeli vers beírás. 

20.000,-

538. WILL, GEORG ANDREAS:
Der Nürnbergischen Münz-Belustigungen. Erster Theil: in welchem so seltene, als 
merkwürdige Schau- und Geldmünzen sauber in Kupfer gestochen, beschrieben und 
aus der Geschichte erläutert worden…nebst einem Vorbericht von den symbolischen 
Münzen der Stadt Nürnberg.
Altdorf, 1764. Georg Peter Monarh. 1 rézm. díszcímlap + [20] + 422 + [2] p.
Számos rézmetszetű pénzérme másolattal. Belekötve egy fél lev. korabeli kézírással.  
A műnek 1767-ig még három különálló kötete jelent meg.
Korabeli, kissé viseltes félpergamen-kötésben, festett lapszélekkel. A könyvtest jó.

80.000,-

539. ZAJTI FERENC:
Árpád fejedelem honfoglalása. Feszty Árpád történelmi körképe ‒ 70 képpel ‒
Budapest, 1944. [Pátria] 80 p. Számos illusztrációval.
600 példányból a 150. géppel számozott példány.
Kiadói, fűzött papírborítóban.

6.000,-
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538. 538.
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540. ZÁKÁNY JÓ’[Z]SEF: 
Frantzia grammatika, gyakorlásokkal és olvasó könyvel együtt. Készítette tanítványi 
számára ⁓ ⁓.
Debreczen, 1828. Tóth Ferentz. [4] + 280 + [4] p. (igazítások). 
Hozzákötve: 
ZÁKÁNY JÓ’[Z]SEF: 
Gyakorló rész frantzia olvasó könyvel egygyütt. 
Debreczen, 1826. Tóth F. 550 + [5] p. (igazítások). 
Együtt, archaizáló, préselt motívumokkal díszített finom, egészbőr-kötésben, festett lap-
szélekkel.

12.000,-

541. ZINZENDORF, OCTAVIAN KARL NIKOLAUS:
Materia tentaminis publici, quod ex jurisprudentia civili, ex jure ecclesiastico et 
criminali…Octavianus de Sinzendorf…
Vindobonae, [Győr], 1776. J. Thomae de Trattnern. [52] p. + 17 p. A végére kötve: Fragen 
aus der peinlichen rechts gelehrfamzeit. Nach dem leitfaden des herrn Dieterich Hermann 
Kemmerich. 
Zinzendorf Károly (1739-1813) II. József alatt az Udvari számvevőszék elnöke, korábban 
Trieszt kormányzója, államminiszter, a német lovagrend tartománymestere, etc. Francia 
nyelvű naplói, emlékiratai 55 kötetet töltenek meg.
Korabeli, kopott egészbőr-kötésben, kisebb sérülésekkel. A levelek felső sarka enyhén 
foltos. Nagyon ritka mű. Karátsonyi Jenő könyvtárából.

12.000,-

540. 541.
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