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Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét,
hogy 110. árverésünk zártkörűen, csak írásban leadott és telefonos vételi ajánlatokkal,

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

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

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

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

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

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

2022. március 24-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. május 20-án rendezzük, melyre átveszünk régiségeket,

szépen illusztrált könyveket, kéziratokat, metszeteket, térképeket.
A borító a 412. tétel felhasználásával készült.

Az árverést vezeti:
Glózer-Say Ádám

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

A katalógus fotóit készítette:
Oláh Gergely Máté

Tipográfia és nyomdai előkészítés:
Ujvári Sándor

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

www.szokepnyomda.hu
Ügyvezető igazgató Szikszay Olivér

Kiadó:
Honterus Antikvárium és Aukciós Ház

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

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

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

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

Szeretettel várja kedves Vásárlóit
a Honterus Antikvárium
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1.ARANY JÁNOS:
Murány ostroma. Beszély.
Pesten, 1848. Emich Gusztáv. [nyomatott Beimelnél] [4] + 127 p.
Első kiadás. Előzékéből felül pár centi hiányzik. 
Korabeli, kissé viseltes félvászon-kötésben. Címlapján pecsét, előzékét pótolni kell. 

14.000,-

2. ASZTALOS MIKLÓS [szerk.]
A történeti Erdély.
[Budapest], 1936. Erdélyi Férfiak Egyesülete. [Hungária ny.] 739 p. + 64 t. (32 lev.) 
Az előzéken: Tolnai Gábornak szeretettel Miklós!  
Kiadói egészvászon-kötésben. Beragasztott ex librissel.

9.000,-

Atlasz, baedecker

3. 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 papírborítója felragasztva. Szép színekkel, jó állapotban.

18.000,-

4. BOBRIK, HERMANN:
Atlas zur Geographie des Herodot.
Königsberg, 1838. Bei August Wilhelm Unzer. 1 lith. címlap + 7 lith. térkép.
Ritka munka, tíz kőnyomatos térképpel lenne teljes. A lapokon Európa, Ázsia, Líbia, 
Görögország, Termopülé, Közel-Kelet.
Belehelyezve: 
Homerische welttafel. 1806. rézmetszet. D: 26 cm. In: Voss, Johann: Homers Odysse.
Modern félbőr-kötésben, a címlap javított. Haránt folio.

 24.000,-

5. Le royaume de Hongrie. A magyar királyság. Rézmetszetű térkép. Amszterdam, 
1630. 
Metszette Kaerius, Petrus. In: Hondius-Mercator: „Atlas sive cosmographicae 
meditationes de fabrica mundi…499.” Kiadta: Johannes Cloppenburg. Mérete: 18×25 cm. 
Bal alsó sarkában Hungaria felirat, egyéb szöveg nélkül. Erős, de kissé ferde lenyomat, 
rövidebb lapszélekkel. Szántai: Kaerius 1. 288.o

30.000,- 

6. A Magas Tátra turistatérképe. Litográfia, rajzolta Schubert Ignác.
Mérték: 1:50.000. Méret: 500×690 mm. Budapest, [1908.] M. kir. földmivelésügyi 
minister kiadása. 18 szelvény, vászonra vonva, hajtogatva, jó állapotban. Az eredeti cím-
lap felragasztva.

20.000,-
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4.

6.
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7. Magyarország néprajzi térképe. 1910. évi népszámlálási adatok alapján 
szerkesztették Dörre Jenő és Lux Ernő. „Emlékezzetek és emlékeztessetek!-Trianon.” 
Budapest, 1920 cca. Klösz Gy. és Fia. Társadalmi Egyesületek Szövetségének kiadása. 
Mérték: 1:900.000. M: 83×115 cm. Többször hajtott, szélein javított példány.

24.000,-

8. Die Schweiz, die Italienischen seen, Mailand, Turin, Genua, Nizza. Handbuch für 
reisende von K. Baedeker. Achte auflage.
Coblenz, 1859. Karl Baedeker. 1 t. szín. lith. + XLVIII + 390 p. + 15 térkép + 16 lith. 
látkép + 5 kihajt. lith. mell.)
Kiadói vászonkötésben, megkímélt állapotban.

20.000,-

9. [TELEKI PÁL, gróf]: 
Ethnographical map of Hungary based on the density of population by ~ ~. 
Budapest, 1922. Hungarian Geographical Institute/Magyar Földrajzi Intézet Rt. 1 színes 
térképlap. Készítette Kogutowicz Manó. Méret: 86×63 cm, hajtogatva: 21×16 cm. 
Mérték: 1:1.000.000. Színes, feliratozott, angol nyelvű etnográfiai térkép. Minden 
színezett négyzetméter 100 lakosra utal. A térkép az 1910-es népszámlálási adatok alapján 
készült. Kiadói, megkímélt papírkötésben.
Hozzá tartozik:
A szétdarabolt Magyarország az entente békejavaslata alapján.
Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet. Budapest, 1920. Tervezte Kogutovicz Károly. 
Mérete: 71×44 cm. Mérték: 1:1.500.000. 
A papírhiány miatt egy régebbi, orosz térkép hátoldalára nyomtatva.
Papírborítójában, hajtogatva, megkímélt állapotban.

24.000,-

10. Ausztriai általános polgári törvénykönyv kihirdettetett az 1852. november 29. 
nyiltparancscsal. Magyar-, Horvát- és Tótországban, a Szerbvajdaságban és a temesi bán-
ságban, az ezen törvénykönyvre vonatkozó, a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel 
együtt. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch... I-III. rész.
Bécsben, 1853. cs. k. udvari és álladalmi ny. XXI + [4] + 110 + [1] (oldalpár, két nyelven); 
[1] + 395 lev; [1] + 56 + CLXXV p. + 122 lev. 
Az osztrák polgári törvénykönyv kiterjesztése a volt magyar fennhatóságú területekre.
Két kötetben, korabeli, gerincén fakó, feliratos félvászon-kötésben, egyébként jó példány. 

24.000,-

11. Ausztriai honismeret.
Bécs, 1854. cs. k. Iskola-könyv áruló hivatal. [Grund L. ny.] [2] + 121 + [4] p. + 1 szín. térkép. 
Korabeli félvászon-kötésben. Ponori Thewreck Árpád (irodalomtörténész, író) korabeli 
tulajdonosi bejegyzésével és csúnya firkálásaival. Várady Stephanus pecsétjével.

8.000,-
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7.

9.
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12. BABITS MIHÁLY:
Herceg, hátha meg jön a tél is!
Budapest, 1911. Nyugat. [Világosság ny.] 104 + [6] p.
Kiadói, Falus Elek által illusztrált, körülvágatlan papírborítóban.

8.000,-

13. BABITS MIHÁLY:
Jónás könyve.
[Budapest, 1939.) Nyugat. [Hungária ny.] 20 sztl. lev. Első kiadás. 
1000 számozott példányból a 481. számú, Babits Mihály aláírásával! 
A könyv kiállítását Kner Albert tervezte.
Kiadói félvászon-kötésben. Előzéken ceruzás firkálás és későbbi ajándékozási bejegyzés.

16.000,-

14. BABITS MIHÁLY:
Versenyt az esztendőkkel! Uj költemények (1928 – 1933) 
Budapest, [1933.] Nyugat. [Révai.] 128 p.
Előzéken, 1933 könyvnap aláírással! 
Kiadói aranyozott vászonkötésben.

16.000,-

15. [BALÁSFI TAMÁS]: 
Magyar Országnak, Betlen Gábor támadásakori állapotjáról, egy, azon idejű, hazája 
szerető, igaz magyar embernek tanátslása. Újra nyomtatták P. és T. [Piringer Mihály 
és ponori Thewrewk József].
Pozsonyban, 1838. Ifjabb Schmid Antal. VIII + 94 p.
Balásfi 1621-es, bécsi kiadású politikai iratának 1838-as szövegkiadása. A közreadók az 
iratot Eszterházy Miklósnak tulajdonították, de a szövegkiadás bírálatában Alvári álnévvel 
Jászay Pál bizonyította, hogy a Bethlen-ellenes iratnak a kiegyezést kereső Eszterházy 
nem lehetett a szerzője, stílusa és tartalma inkább Balásfi Tamásra vall.
Későbbi, hiányos, keménytáblás papírkötésben.

24.000,-

16. BALÁZS BÉLA:
A fekete korsó. Új játékok.
Gyoma, 1919. Kner Izidor. 95 + [5] p. Első kiadás.
Kiadói fűzött papírborítóban.

6.000,-

17. BALÁZS BÉLA:
Tábortűz mellett. Versek.
Moszkva, 1940. Meshdunarodnaja kniga. 62 + [2] p.
Fűzve, kiadói papírborítóban.

4.000,-
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18. BALÁZS BÉLA:
Tristan hajóján.
Gyoma, 1916. Kner Izidor. 78 + [2] p. Első kiadás.
Kiadói fűzött papírborítóban.

6.000,-

19. BALLA SÁNDOR:
Magyar akrosztikonok.
[Budapest, 1941. M. Ált. Papír és Ny. 79 p.
Amatőr példány! 300 számozottból a 117. Őszinte nagyrabecsüléssel, aláírással!
Kiadói papírkötésben. 

8.000,-

20. BALLA VILMOS:
A kávéforrás. Régi pesti kávéházak legendái.  
Budapest, 1927. [Légrády ny.] 239 p. Második kiadás. 
A szerző (1862–1934) újságíró. Mikszáth Országos Hírlapjának, majd a Pesti Hírlapnak 
és a Budapesti Hírlapnak is közgazdasági rovatvezetője volt.
Fűzve, kiadói, rajzos, megkímélt, körülvágatlan papírborítóban.

8.000,-

13. 15.
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21. BALLAI KÁROLY:
A magyar függetlenségi nyilatkozatok története. Első kötet. Okmányok, iratok, 
jegyzőkönyvek és törvények. 20 hasonmással. [unicus]
Budapest, 1935. Merkantil ny. [4] + 268 + [2] p. + 9 t. (2 kihajt. hasonmás)
Marschal József vendéglősnek dedikált példány!
Kiadói aranyozott vászonkötésben.

10.000,-

22.BARABÁS TIBOR:
Egy bányász élete.
Budapest, 1946. Szikra. 94 p.
Dedikált példány!
Kiadói, illusztrált papírborítóban.

6.000,-

23. BARANYI PÁL:
Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. Avagy halotti predikácziók…
mely irattatott a Halottaknak vagy koporsóba tételük vagy temetésük alkalmatossá-
gival ⁓ ⁓.
Nagy-Szombatban, 1712. Jézus Társasága Académiájának bet. Geich János által. 
[28] + 849 + [23] p. A mű második része 1719-ben,  Nagyszombatban jelent meg. 
Korabeli egészbőr-kötésben, gerincén tintás felirattal. Címlapján pecsétek, előzékén 
tulajdonosi beírások, tábláján szújáratok. Egyébként jó példány.

24.000,-

24. BARÓTI DEZSŐ:
Juhász Gyula. Tanulmány.
Szeged, 1933. Prometheus ny. 80 p. Szegedi Fiatalok Művészeti Koll. VII. kiadvány.
Kiadói, Buday György fametszetével illusztrált papírborítóban. Részben felvágatlan.

6.000,-

25. Báró Kohner Adolf gyűjteménye. Collection baron Adolphe Kohner. /Az Ernst –
múzeum aukciói. XLVIII. Összeállította Dr. Pogány Kálmán/
Budapest, 1934. Ernst-múzeum. [Légrády T. ny.] [2] + 61 p. + LVIII képtábla.
Kohner Adolf (1866-1937) nagybirtokos és nagyiparos, műgyűjtő és mecénás, a Szolnoki 
Művésztelep egyik alapítója és az Országos Képzőművészeti Társulat elnöke is volt. 
A harmincas évek elején egy rosszul sikerült valutaspekuláció vezetett ahhoz, hogy adós-
ságai miatt kénytelen volt megválni csodálatos gyűjteményétől és Damjanich utcai palotá-
jától is.
Kiadói, viseltes, foltos papírkötésben, elöl felragasztott színes címer. A kötet felül vizet 
kapott, ezért pár képtábla összetapadt. Korábbi tulajdonosa, − aki végigülte az árverést 
− ceruzával szorgalmasan bejegyezte a leütési árakat. Szenzációs külföldi 
és hazai művészek névsorával.

5.000,-
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26. BÁSTHY JÓZSEF: 
Magyarok emléke, a’ velek rokon ’s azon egy kormány alatti nemzetekével, 
1526. óta. Első kötet. [unicus]
Budán, 1836. Kir. Tud. egyetem. 2 t. lith. (Eszterházy Pál, Belánszky J.) 
+ VIII + 402 + [5] p. Címlapja másolt. Hátul névmutató.
Az ügyvéd, táblabíró munkája lexikon, amely sajnos csak az „a” betű végéig jutott. 
Korabeli keménytáblás kötésben, gerincén címke. 

6.000,-

27. BERCZELI A[NZELM] KÁROLY:
Tigrisek. (Tragiko-burleszk)
Szeged, 1933. Prometheus. 87 p. A címlap Buday György fametszete.
Kiadói illusztrált papírborítóban, előzéken Tolnai Gábor beragasztott ex librisével.

5.000,-

28. BEREMÉNYI GÉZA:
A telihold dalai.
[Budapest, 1997. Kulturtrade. Franklin ny.] 89 + [3] p. Számos fényképpel.
Duplán dedikált példány! Juhász Ferenc költőnek, majd 22 év múltán Bélának, Egerbe.
Kiadói illusztrált papírborítóban.

5.000,-

21. 23.
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29. BERZEVICZY ALBERT: 
Az absolutismus kora Magyarországon. 1849-1865. 1-3. köt. 
Budapest, 1922-[1932.] Franklin Társ. 436 p.; 566 p.; 443 p. A mű 4 kötetben teljes!
Egységes, kiadói, aranyozott gerincű és táblás vászonkötésben. 
A bajsai Voinits könyvtárból.

16.000,-

30. BERZEVICZY, [GERGELY] GREGORIUS:
De commercio & industria Hungariae.  Accedunt in fine observationes Joan. Bárdosy.
Leutschoviae, [Lőcse], 1797. Michaelis Podhoránszki. [8] + 225 p. A 147 lev. üres. 
A melléklet nincs bekötve.
A szerző elsők között látta meg Magyarországon, hogy a feudális viszonyok gátolják a 
haladást. Éles bírálatban hívta fel a nemesség figyelmét a jobbágyság kizsákmányolására.
Modern félbőr-kötésben.

12.000,-

31. BERZSENYI DÁNIEL:
⁓ ⁓ összes művei. Költelem ’s folyóbeszéd. Közrebocsátá meghagyása szerint Döbrentei 
Gábor. Harmad kiadás. Kéziratban maradott még nem ismertekkel.
Budán, 1842. Magy. Kir. Egyetemi Sajtóval. XXXVI + 300 p. Fametszetekkel díszítve.
Korabeli, vaknyomásos félvászon-kötésben, kopottas állapotban. Egy levele szakadt.

16.000,-

32. BESSENYEI GYÖRGY:
Hunyadi. ⁓ ⁓ által. 
Budapest, [1929. Neuwald Illés.] XXII + 63 p. 
Nyomatott az V. ker. Állami Berzsenyi Dániel Reálgimnázium 1928 - 1929. évi 
VII. osztályának költségével 1000 számozott példányban. Ez a 92. sz. példány. 
Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti borítók bekötve. Ex librissel.

4.000,-

33. BESSKÓ JÓZSEF:
A honfoglaló magyar nemzet lovairól. Craniometriai tanulmány.
Budapest, 1906. Pátria. 173 + [2] p. + 3 t.
Nagyságos Rubint Dezső alezredes, vezérkari főnöknek dedikált példány!
Kiadói, megkímélt vászonkötésben. 

8.000,-

34. [BETHLEN DOMOKOS, iktári gróf] I. Gr. B. D.: 
A nemzeti jól-létről. 
Bétsben, 1831. Haykul Antal. 95 p. 
Modern félbőr-kötésben, a gerincen aranyozott címkével, a kiadói papírborítékok bekötve. 
Erősen foxing foltos lapokkal, elöl korabeli poss. bejegyzés.

8.000,-



- 13 -                                                                110. árverés

35. Szent Biblia, mellyet az egész keresztyénségben be-vött régi deák bötűből ma-
gyarra fordította a Jésus-alatt vitézkedő társaság-béli nagy-szombati Káldi György 
pap. Nagyszombat, 1732. Academiai bötűkkel Berger Leopold. 1 sztl. lev. + 636 + 562 
p.+15 sztl. lev. Második kiadás. A rézmetszetű díszcímlap hiányzik! 
Első 12 levele szöveghiányos, szakszerűen javítva. Fametszetű záródíszekkel. 
Korabeli hat bordára fűzött egészbőr-kötés, kipótolva, új csatokkal. Összességében 
jó példány.

70.000,-

36. Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. pontif. max. jussu recognita, Clementis 
VIII. Auctoritate edita, atque versiculis distincta.
Venetiis, 1765. Typographia Balleoniana. 1 t. rézm. címkép + LVI + 908 p.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, a gerincen javítással, körben festett 
lapélekkel. Nagyon szép kezdő és záró rézmetszetekkel, az elején több poss. bejegyzéssel. 
Első pár lapja kissé gyűrött.

30.000,-

37. BLOCH JÓZSEF: 
A hegedüjáték és tanitási módszere. (Methodika.) 80 ábrával és 640 
hangjegypéldával.
Budapest, 1906. Rozsnyay K. [Eberle Józs. tsa.] XV + 402 + [4] p. 
Korabeli, kopottas, félbőr-kötésben.

6.000,-

29. 30. 31.
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38. BOD PÉTER: 
Magyar Athenas avagy avagy az Erdélyben és Magyar-országban élt tudos 
embereknek... historiájok mellyet... egybe-szedegetett, és... közönségessé tett. F. Ts. ~ ⁓. 
[Szeben] 1766. ny. n. [28] + 360 + [8] p. Első kiadás. 
A kétszínnyomású címlapon fametszetű vignetta. A mutató utolsó levele hiányzik. 
A művet címlapja szerint 1766-os keltezéssel tervezték kiadni, de a szerző ajánlása 
szerint valójában csak 1767-ben jelentették meg. A „Magyar Athenas” legfőbb újdonsága 
az egyházias felfogástól való erős eltávolodás és a nemzeti szempont előtérbe kerülése. 
Bod munkájának Erdélyről az egész Magyarországra való kiszélesítése és latin helyett 
magyar nyelvű kiadása a nyelvi-nemzeti közösség eszméjéhez való közeledést jelzi. 
E művében 528 magyar szerzőt, szépírót és tudóst ismertet és értékel, ezen kívül feljegyez 
62 névtelenül megjelent munkát is. „Valamiképpen a hazának ártani nem szabad, azonkép-
pen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek”
Modern egészbőr-kötésben, gerincén aranyozással, körül festett lapszélekkel. Elöl több 
poss. bejegyzéssel: Haber András, Lukács István. A végén, másfél levélen korabeli 
kézírással kijegyzetelések.

18.000,-

39. BODÓ [MÁTYÁS], MATHIAS: 
Jurisprudentia criminalis secundum praxim & constitutiones Hungaricas in 
partes duas divisa. Cujus pars prior, jus & processum criminalem publica delicta & 
malefactores, modumque contra eos procedendi, in genere; pars posterior, crimina publica 
& privata, eorumque & modum puniendi. In specie, exponit, authore Mathia Bodo.
Posonii, [Pozsony], 1751. Ex Typographia Joannis Michaelis Landerer. [16] + 325 
+ [15] p. Folio. Első kiadás. 
A műből két variáns ismert: az alapkiadás, ami a tételünk, valamint egy másik, amely kis 
példányszámban Balassa József vizsgája alkalmából készült. Az előcímlap és a piros-feke-
te nyomású főcímlap mindkettőben azonos, az alapkiadás címlapjának hátoldala azonban 
üres, míg a variánsnál e helyen a vizsga ismertetése olvasható. Bodó Mátyás (1690–1750 
körül) jogtudós, jogakadémiai tanár, táblabíró, műve hiánypótló munka volt a hazai bünte-
tőjog történetében. 
Korabeli, díszes, dúsan aranyozott, bordázott gerincű egészbőr kötésben, címvignettával, 
piros festésű lapszélekkel. Dekoratív példány.

30.000,-
 
40. BOKROS-BIRMAN DEZSŐ: 
~ ~ szobrász.
Budapest, 1928. Amicus. [Bíró M.] 65 + [1] p. Ebből 16 lev. illusztráció.
Előszó Karinthy Frigyes, vm. Genthon István, Rabinovszky Máriusz, Forgó Pál írásaival.
Kiadói, keménytáblás papírkötésben, a művész önarcképe az első táblára ragasztva.

6.000,-
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35. 35. 36.

36. 39.
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41. BOSNYÁK ZOLTÁN:
A magyar fajvédelem úttörői.
Budapest, [1942.] Stádium. 289 + [2] p. + 10 t.
Kiadói félvászon-kötésben, az eredeti, viseltes, illusztrált papírborítóban.

8.000,-

42. BOLLA MÁRTON:
Általános világtörténete’ főbb vonalai. [1-3. köt.] A’ hatodik latin kiadás után magyarítá 
Kecskeméthy Csapó Dániel. 
Pesten, 1845-46. Beimel J. 150 + [2] p. + 2 kihajtható mell.; 158 + [2] p. 4 kihajt. mell.; 
259 p. + 3 kihajt. mell. 
Egybekötve, korabeli, gerincén aranyozott vászonkötésben. A piarista történész ritka 
munkája, Gedeon János plébános pecsétjével.

16.000,-

43. BROUGTHON, [THOMAS]:
Brougthonnak a religióról való históriai lexikona a’ mellyben a világ kezdetétől fogva a 
mai időig a pogányoknak, zsidóknak, keresztyéneknek, mahummedánoknak tudományok, 
isteni tiszteletek, ceremoniájik, szokásaik, hellyeik, személlyeik, írásaik, azoknak történe-
teikkel együtt, a leg jobb írókból elő-adattatnak, magyar nyelvre ford. és hozzá-adásokkal 
ki-botsátotta Mindszenti Sámuel. 1-3 darab.
Komáromban, 1792-93. Wéber Simon Péter bet. [16] + 628 p. - [8] + 605 p. - [2] + 440 p. 
Az első és harmadik kötet új, félbőr-kötésben címkékkel, a második korabeli félbőr-kötés-
ben. Előzékek hiányosak, utolsó levele szakadt. Károlyi Árpád és István névbeírással.

30.000,-

44. Budapest műemlékei.
Írták: Gárdonyi Albert, Kuzsinszky Bálint, Szőnyi Ottó, Lux Kálmán, Csányi Károly, 
Foerk Ernő, Kertész K. Róbert, Lechner Jenő. Szerkesztette: Dr. Lechner Jenő. 
Budapest, [1924.] Bp. Székesfőváros és Műemlékek Orsz. Biz. VIII + 255 p. 501 képpel. 
Kiadói gerincén javított, illusztrált papírkötésben.

8.000,-

45. BUDAY GYÖRGY:
Boldogasszony búcsúja. (15 fametszet) A Szeged-alsóvárosi havi Boldogasszony-napi 
búcsú emlékezete. [3. kiadás]
Szeged, 1931. Szegedi Fiatalok Műv. Koll. 16 t.
Kiadói, tűzött, illusztrált papírborítóban.
Hozzá tartozik: 
BUDAY GYÖRGY:
Boldogasszony búcsúja. (15 fametszet) A Szeged-alsóvárosi Boldogasszony-napi 
búcsú emlékezete. [IV. kiadás]
Szeged, 1931. Szegedi Fiatalok Műv. Koll. Prometheus ny. 3 sztl. lev. + 15 t. + 1 lev.
Kiadói, fűzött, illusztrált papírborítóban.

10.000,-
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46. CAESAR, C[AIUS] JULII:
Caesaris commentarii de bello Gallico et civili. Cum notis Hungaricis in usum 
juventutis edidit Paulus Kováts. 
Posonii, 1831. Typis Haeredum Belnayanorum. 1 kihajt rézm. térkép + XXXII + 500 p. 
Magyar nyelvű előszóval és rövid értekezéssel Julius Caesar életéről és írásairól, 
valamint terjedelmes jegyzetekkel az ifjúság számára. 
Korabeli, gerincén címkével ellátott, papír-kartonált kötésben. A mű két kötetben teljes, ez 
az első rész a gall háborút írja le, amelyet név- és tárgymutató zár le.

12.000,-

47. CHOLNOKY JENŐ: 
A sárkányok országából. Életképek és utirajzok Khinából.
Veszprém, 1900. Köves és Boros könyvny. XX + 365 p. + 1 kihajt. térkép 
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat. Megkímélt példány.

8.000,-

48. CHROBOK – SCHÜNKE:
Hogyan játszunk a lóversenyen.? Hasznos utbaigazítások és játékrendszerek. 
Minden turflátogatónak nélkülözhetetlen.
Budapest, 1903. Singer L. 37 + [2] p.
Hozzákötve:

42. 46.
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HERMANN, M.:
Die geheimnisse der falschspieler. Die kunst in allen spielen zu gewinnen.
Berlin, 1900. Eckstein. 64 p. illusztrációkkal.
Hozzákötve:
HERMANN, M.:
Das glück im spiel. Magische anweisung das glück im spiel nach wunsch zu lenken.
Berlin, [1900.] Eduard Renzel. 30 p. A szerző képzett bűvész volt.
Hozzákötve:
W. H. A.
Monte Carlo. Roulette und trente et quarante.
München, 1899. Carl Haushalter. 51 + [1] p.
Végére kötve:
ÁNYOS LÁSZLÓ:
Hazárdjátékok és kártyacsalások. Összeállította és erkölcsi jegyzetekkel ellátta ~ ~ 
recitátor és imitátor.
Veszprém, 1906. Pósa Endre. 47 p.
Korabeli aranyozott félvászon-kötésben, amely egy számmal nagyobb mint a könyvek 
mérete. Öt ritka hazárdjáték könyv, kártya és bűvésztrükkökkel. 

16.000,-

49. CICERO, MARCUS TULLIUS:
M. Tullii Ciceronis Selectae orationes ad exemplar probatissimorum codicum 
expressae, cum Christophori Cellarii argumentis …editio altera.
Debrecini, 1796. Michael Szigethy. [4] + 508 + [7] p.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Kopott példány, előzéke firkált, 
hiányos. Némethy Dániel poss. bejegyzésével.

18.000,-

50. [CONTI, GIROLAMO NATALE]:
Natalis comitis mythologiae, sive explicationis fabularum, libri decem.
Hanoviae, [Hanau] 1605. Typ. Wechelianis, apud Claudium Marmium & haeredes 
Johannis Aubrii. [16] + 1193 p. 
Conti (1520-1582) népszerű mitológiai munkája először 1568-ban jelent meg Velencé-
ben. Ezt a kiadást összeállította Linocerio Geofredo. A címlapon 1773-as bejegyzés, a 
táblaverzón beragasztott könyvcédula a pesti piarista iskolától.  
Korabeli, dúsan aranyozott és bordázott egészbőr-kötésben, körben festett lapszélekkel. 
Sajnos repedezett és hiányos, de a kötet jó tartású. Tükrei helyenként rozsdafoltosak. 

 20.000,-

51. CZUCZOR GERGELY – FOGARASI JÁNOS: 
A magyar nyelv szótára. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából készítették 
⁓ ⁓. I-VI. kötet.
Pest, 1862-1874. Emich Gusztáv – Athenaeum. [4] + 1326 (hasábsz.) + [3] + 164 p., [4] 
+ 1774 hsz. + [1] p., [4] + 1584 hsz., [4] + 1312 hsz., [4] + 1506 hsz. + [1] p., [4] + 1282 
hsz. + [2] + 8 p. 
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Az Akadémia 1844-ben határozta el egy magyar nagyszótár kiadását és megbízta 
Czuczor Gergely költőt, bencést szerzetest a munkálatok elkezdésével, segédszerkesztő-
ként pedig Fogarasi Jánost kérte fel. Bár nagy lendülettel kezdtek a megíráshoz, az első 
kötet csak másfél évtized után jött ki a nyomdából. Az utolsó pedig 1862-ben, már öt 
vévvel Czuczor halála után. A hat kötet egységes, korabeli, aranyozott gerincű vászonkö-
tésben, vaknyomásos táblákkal és festett lapszélekkel. Kopottas sorozat, 
egy-két kötet gerince feslik. Könyvtári pecséttel.

80.000,-

52. CSAPÓ JÓ[Z]SEF: 
Uj füves és virágos magyar Kert, mellyben mindenik Fünek és Virágnak Neve, Neme, 
Ábrázatja, Természete és Ezekhez képest külömbféle Hasznai, értelmessen meg-
jegyeztettek ⁓ ⁓… által.
Posonyban, 1775. Landerer Mihály. [12] + 10-305 + [21] p. Első kiadás.
Új papírkötésben, címkével. Címlapja másolt! Előzékén feljegyzések. 

20.000,-

53. CSÁSZÁR FERENC:
Görög-romai mythologiai zsebszótár. Készítette ⁓ ⁓. 
Pesten, 1844. Kilián György. 1 címkép + XV +526 p. 18 t. metszet. (Grimm Vince) 
Korabeli, kissé kopott vászonkötésben, elöl pecséttel és ex librissel. Szüry: 749. 

 8.000,-

49. 51. 50.
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54. CSENGERI ANTAL: 
Magyar szónokok és statusférfiak. (Politicai jellemrajzok.) Kiadja ~ ~.
Pesten, 1851. Heckenast. [6] + 561 p.
Tartalom: Nagy Pál, Beőthy Ödön, Deák Ferencz, Bezerédj István, Szemere Bertalan, A 
két Wesselényi Miklós, Szentkirályi Móric, Eötvös József, Dessewffy Aurél, Kölcsey Fe-
renc, Széchenyi István, Szalay László.
Korabeli, kissé kopottas félvászon-kötésben, címlapon poss. beírás.

8.000,-

55. CSERÉP JÓZSEF:
I. Világhírű Nagy Sándor a matyó- magyarság királya volt. Mellékletek: II. A tudá-
kosság hajtásai. − Ikes igeragozás s egyéb beszédbeli tévelygéseink. − Petőfi Sándor 
születéshelye. III. Végzetem. 
Debrecen, [1937.] Csáthy Ferenc. [József nádor Műegy. ny.] 42 p. 
Fűzve, kiadói borítékban. Cserép József (1858-1948) egyetemi tanár. A budapesti tudo-
mányegyetemen római irodalomtörténetet tanított. Az 1920-as évektől romantikus műve-
ket írt a magyarok őstörténetéről. Jelen művében a legnagyobb komolysággal, széleskörű 
klasszika-filológiai jegyzetapparátussal kívánja bebizonyítani a címben jelölt állítását. 
Hozzá tartozik:
STEIN AURÉL:
Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz. Az MTA 1929. október 12-iki összes ülésén 
tartott felolvasás.
Budapest, 1929. Franklin T. 32 p. /Különlenyomat a Budapesti Szemle 1929. évi novembe-
ri füzetéből./
Kiadó, picit foltos papírborítóban. A két mű együtt.

8.000,-

56. CSISZÁR SÁMUEL – HEREPEI KÁROLY: 
A’ Kolo’svári Ev. Reformata Ekklésia’ Kűlső Városi Templomának Fundamentum-
köve’ letétele’ alkalmatosságával October’ 3-dikán 1829 tartatott Innepe. 
Kolosváron, 1829. Ref. Kollégyom’ betűivel. 21 + 23-67 p. A bevezető történeti rész után 
(saját címlappal): Milyen Templomot építtsünk mü? A’ Kolo’svári Ev. Reformátusok’ újon-
nan épűlendő Kűlső Templomjok’ Szegelet-Kövének letételekor a’ régi Kűlső Templomban 
October’ 3-dik napján 1829-ben tartott beszédje Herepei Károly, Helybeli Pap-nak. 
Modern papírkötésben, jó állapotban. 

10.000,-

57. [CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY, ford.]:
A’ tavasz. Írta Kleist, forditotta ⁓ ⁓. Hozzájárulnak Kleistnak némelly apróbb Da-
rabjai.
Nagy-Váradon, 1806. Máramarosi Gotlíb Antal. XVI + 70 p. Utolsó 8 levél hiány!
Második kiadás. A költő egyik legkorábbi önálló kötete, legjobb műfordítása először 
1802-ben jelent meg. Az előbeszédben Csokonai a nyelvújítás kérdéséről ír. 
Modern félbőr-kötésben, körülvágatlan lapokkal.

20.000,-
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58. CSÖNDES PÁL:
Ifjuság.
Budapest, 1933. Káldor. [Világosság ny.] 70 p.
Könyves Tóth Kálmánnak dedikálva!
Kiadói papírborítóban, Molnár C. Pál fametszetével illusztrálva.

7.000,-

59. CSUPPAY LAJOS: 
Sopron, a Civitas Fidelissima. Városismertetés tanulmányi kirándulást vezető tanárok 
számára. 
Sopron, 1929. Horváth Kálmán. 34 + [2] p. Szövegközti képekkel. 
Tűzve, illusztrált, picit viseltes, kiadói papírborítékban, leányiskolai bélyegzéssel.

6.000,-

60. DEÁK FERENCZ:
Adalék a magyar közjoghoz. Észrevételek Lustkandl Vencel munkájára: „Das Un ga-
risch-Österreichische Staatsrecht” a magyar köz jog történelmének szempontjából.
Pest, 1865. Pfeifer Ferdinánd. [Emich Gusztáv] 188 p. Első kiadás. 
A mű a szerző legfontosabb közjogi munkája, egyben a Kiegyezés előtörténetének egyik 
jelentős dokumentuma. A tanulmány első közlése a Budapesti Szemle című folyóiratban 
jelent meg.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel.

8.000,-
61. Deák-magyar teljes szókönyv, melly a közbeszéd szavain kivűl magában foglalja 
a Történettudományban, Földleirásban, s a Természet három országában, előforduló 
Neveket. Első kötet. A – D. [unicus] Készült Baner, Calepin, Párizpápai, Scheller, s több 
mások munkái után, különös figyelemmel a szószármazásra, szókötés szabályaira, s a szó-
tagok hangmértékeire. 
Pesten, 1837. Esztergami k. Beimel József. 1062 p.
A címlap verzón olvasható „Értesítés” szerint Beimel ,,mutatványnak”, azaz mintának 
szánta kiadványát, hogy megrendelőket szerezhessen készülő nagy munkájához.
Korabeli kartonált példány, gerincén címkével. Jó példány, ritka mű.

12.000,-

62. DECSY SÁMUEL:
Pannóniai Féniksz  avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv. Mellyet irt ⁓ ⁓. 
E’ Könyvnek az ára I. forint.
Bétsben, 1790. Trattner János Tamás. [16] + 274 + [12] p. Első kiadás.
Elöl korabeli, kézírásos címlappal, az „igazi” csak másolat.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, gerincén felirat, egy lev. alul pótolva. Jó példány.

12.000,-
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63. DECSY SÁMUEL:
Osmanografia, az az: A’ Török Birodalom’ Természeti, erköltsi, egy-házi, polgári’ s 
hadi állapottyának, és a Magyar Királyok ellen viselt nevezetesebb hadakozásinak 
summás leirása. [I-III. rész.] 
Bétsben, 1788-89. Kurtzboeck Jósef. [16] + 378 + [21] p. + 1 kihajt., színezett rézm. tér-
kép, a németből (28×37 cm.); 442 + [22] p. + 1 kihajtható táblázat.; [8] + 772 + [16] p. 
+ 1 kihajtható, színezett rézm. térkép másolat! (32×42 cm., Berkeny János Sámuel.)
Az első két kötet korabeli, megkímélt kartonkötésben, gerincén címkével. Címlapján 
Csősz névbeírással. A harmadik rész korabeli kartonkötésben, új címkével. Jó példány.

30.000,-

64. DESSEWFFY AURÉL, gróf:
X.Y.Z. könyv.
Pesten, 1841. Trattner – Károlyi betüivel. [6] + 183 + [2] p. Modern, keménytáblás kötés-
ben, gerincén felirat. Részben felvágatlan példány, utolsó 12 levele tisztítva.

12.000,-

65. DESSEWFFY JÓ[Z]SEF gróf:
A' „Hitel” czímű munka' taglalatja.
Kassán, 1831. Werfer Károly. 260 + [3] p.
Az előző évben megjelent Hitelre számos válasz született. Ez talán a legjelentősebb, 
amelyre feleletként írta meg Széchenyi a Világ című munkáját.
Későbbi vászonkötésben, az eredeti borítók felkasírozva. Könyvtári másodlat pecséttel.

12.000,-

66. DEVECSERI GÁBOR:
Margitszigeti elégia.
Budapest, 1945. Officina. 107 + [3] p. Dedikált kötet: Moravcsik Gyula professzor úrnak 
hálás szeretettel!
Kiadói fűzött papírkötésben.

8.000,-

67. DEVECSERI GÁBOR:
A mulatságos tenger.
Budapest, 1936. Nyugat. [Haas Ottó ny.] 61 + [1] p. Anton Strakának nagyrabecsüléssel dedi-
kált példány! A címzett szlovák műfordító, lelkész, kulturális attasé volt a két háború között.
Kiadói papírborítóban.

8.000,-

68. DEVECSERI GÁBOR: 
Odüsszeusz szerelmei.
Budapest, 1964. Magvető. 373 + [10] p. Első kiadás. 
Nemes Györgyéknek igaz szeretettel dedikálva! 
Aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, illusztrált védőborítóval.

8.000,-
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61. 63.

62. 63.
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69. DÉRY TIBOR:
A befejezetlen mondat. 1-3. köt.
Budapest, 1957. Szépirodalmi. [Kossuth ny.] 301 p.; 396 p.; 474 p. Első kiadás.
Abody Bélának és családjának dedikálva 1960! 
Kiadói félvászon-kötésben, papír védőborítóval. 

24.000,-

70. DÉRY TIBOR:
Színház.
Budapest, 1976. Szépirodalmi. 1t. + 646 + [4] p.
A Lakatos (István) családnak dedikált példány, a címzett beragasztott ex librisével!
Kiadói vászonkötésben, védőborítóval.

14.000,-

71. DÉZSI LAJOS, Dr.:
Szenczi Molnár Albert. (1574-1633)
Budapest, 1897. MTT. − Franklin. 1 t + 243 + [1] p. + 2 t. (egy kihajt. hasonmás)
A Magyar Történelmi Társulat XIII. évf. 2. köt.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén címkékkel.

8.000,-

72. DOMOKOS PÁL PÉTER: 
A moldvai magyarság. 
Csíksomlyó, 1931. Péter Ferenc - Csíkszereda. 302 p. Szövegközti képekkel. Első kiadás.
Jakab András csángó magyar testvéremnek 1932-ben dedikált példány!
A szerző az 1985-ben megjelent 5. kiadáshoz írt előszavában írta a következőket: „Haza-
térve első, 1929-es moldvai utamról, annak könyvvé rendezett anyagával hiába próbál-
koztam a különböző, kiadóval is rendelkező felekezetek, politikai pártok illetékeseinél, a 
moldvai kérdés senkit sem érdekelt. Még a tudományos fórumokat sem. Elkeseredésemet 
látva Péter Ferenc, csíkszeredai nyomdász azonban azt mondta: „Egyet se búsuljon tanár 
úr! Kiadom én azt a könyvet!” Így jelent meg a könyv első kiadása ötszáz példányban, 
saját költségemen, 1931-ben Csíkszeredában. Könyvárusi forgalomba nem került, magam 
postáztam és terjesztettem.”
Fűzve, illusztrált kiadói, picit gyűrött borítékban. Ritka. 

12.000,-

73. DÓSA ELEK: 
Erdélyhoni jogtudomány, melyet az alkotmányos Erdélyhonban az 1000-dik év olta 
törvényrendszerben költ, s az 1849-dik évig érvényességgel birt törvények és szokások 
szerint. Szerkeszté ⁓ ⁓ jogtudor. Három könyvben. I. könyv: Erdélyhoni közjogtan. II. 
könyv: Erdélyhoni magánjogtan. III. könyv: Erdélyhoni magyar pertan.
Kolozsvártt, 1861. Gámán János – A Rom. Kath Lyceumi nyomda betüivel – Az Ev. Ref. 
Főtanoda betüivel. XLIII + [3] + 244 + [1] p.; XVI + 580 + [2] p.; XIII + 327 + [3] p. 
Három, egységes, újabb félvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

16.000,-
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74. DSIDA JENŐ:
Nagycsütörtök. Versek.
Kolozsvár, [1934.] ESZC. [Minerva] [4] + 86 p.
„Hiszek a hitben, a bátorságban, az élet minden körülmények között megmaradó 
szépségében. Hiszek a mindenható mosolygásban.”
Kiadói papírborítóban. 

12.000,-

75. DUGONICS ANDRÁS: 
Az arany pereczek. Szomoru történet öt szakaszokban. Irta ⁓ ⁓ királyi oktató. 
Posonyban és Pesten, 1790. Füskúti Landerer Mihály. 1 t rézm. + [6] + 453 p. 
Első kiadás. 
„Amazon Etelkát, és emezen Arany Pereczeket, nagy külömbséggel írtam. Amazt az Or-
szág Eleihez, és a’ tanúltabb Elmékhez szabtam. Ugyanazért: ottan minden szó talpra esik, 
és sokat jelent, ha feszegettetik. Ezen Arany Pereczeket a’ középrenden lévő Magyarjaink-
nak számokra készítettem.”
Modern félbőr-kötésben, címkével. Címlapja másolattal pótolt, sokat forgatott példány.

18.000,-

76. DUGONICS ANDRÁS:
Bátori Mária. Szomoru történet öt szakaszban. Endrődi Sándornak Dugonicsról irt 
tanulmányával.
Budapest, [1881. Aigner Lajos. Rudnyánszky kny.] [2] + 199 + [1] p. 
Korabeli, kopottas félvászon-kötésben, felirattal.

5.000,-

75.75. 77.72.
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77. DUGONICS ANDRÁS:
Jeles történetek.  Mellyeket a’ magyar játék-szinre alkalmaztatott ⁓ ⁓. Első könyv. 
I.: Toldi Miklós. Szomorú történet. Három szakaszokban. Etelka Karjelben. Szomorkás 
történet. Négy szakaszokban.
Pesten, 1794. Füskúti Landerer Mihály. 1t. rézm. címkép + 386 p. A metszeten Toldi 
Miklós, Binder János Fülöp munkája. A szerző egyik legritkább műve, két kötetben teljes.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, címkével. Utolsó két levele másolattal pótolt. Elöl 
mintha Vályi András poss. beírása lenne.

18.000,-

78. DUGONICS ANDRÁS:
A’ szerecsenek. Újjabb életre hozta ⁓ ⁓ kiráji oktató. Első könyv. Európai történetek. 
– Másadik könyv. Áfrikai esetek.
Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti Landerer Mihály. VIII +10-432 p.; 1 t. + X + 12-432 
p.
Az első rész címképmetszete hiányzik. A másodikban Dugonics oszlopa rézmetszett cím-
kép – kissé foltos −, Szerelemhegyi rajza, Karacs Ferenc metszete. Mindkét kötetben 
Karacs egy-egy rézmetszetű térkép-vignettájával; Égiptom és Szerecsen ország. 
A második kötet elején Csokonai verse és „lábjegyzetei” Dugonicshoz.
A két könyv korabeli, eltérő kötésben: kopottas, aranyozott gerincű félbőrben, és kopott, 
aranyozott gerincű félvászon-kötésben. 

20.000,-

79. Duisy-Steel – C. Duisberg Wien-Solingen-Prága-Budapest-Bukarest 
acélárunagykereskedések. [Termék-mintaköny.]
Hely, év és nyomda nélkül. [1936.] 80 p. A kések, pengék, ollók, stb. illusztrációjával. 
Hozzá: Árjegyzék az 1936. évi kiadású mintakönyvhöz. 14 p., fűzve. 
Aranyozott, kiadói félvászon-kötésben, megkímélt állapotban. Jó példány.

10.000,-

80. DUTKA ÁKOS:
Cédrusfa csellón. Versek.
Budapest, 1934. Singer és Wolfner. [Általános ny.] 157 + [3] p. A címlap verzóján 
beragasztott színes rajz a szerzőről. Számozatlan példány.
A 3. oldalon a költő személyes dedikációjával Tóth László főszerkesztő úrnak!
Kiadói, viseltes, gerincén sérült papírborítóban, körülvágatlan lapokkal.

16.000,-

81. Az egri egyházi főmegye névkönyve 1849. évre.
Egerben, 1849. Érs. Felsőtanodai könyvny. [2] + 196 + [15] p. 
Kiadói megkímélt papírborítóban.

8.000,-
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82. Egyetemes irodalomtörténet. Szerk.: Heinrich Gusztáv. 1-4. köt. 
I.: Ó-kori keleti népek és hellének. - II.: Rómaiak és románok. - III.: Kelták 
és germánok. - IV.: Ural-altajiak és szlávok.
Budapest, 1903-1911. Franklin. XX + 742 p. + 40 t. (ebből 9 kétlapos) és 1 mell. 
(hasonmás), XV + 915 p. + 31 t. (ebből 6 színes, 2 kétlapos), XII + 680 p. + 38 t. (4 szí-
nes, 1 kétlapos), XI + 746 p. + 25 t. (ebből 1 színes) és 1 kihajtható térkép. Szövegközti és 
egészoldalas képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrálva.
A négy kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben, gyönyörűen 
márványozott lapszélekkel, szép állapotban.

36.000,-

83. ELEK ARTÚR:
Fáy Dezső a festő és illusztrátor. 41 képmelléklettel. 
 Budapest, [1929.] Amicus. [Bíró Miklós ny.] 32 p. + 16 t.
Reichard Piroskának – költő, műfordító, kritikus – meleg kézszorítással dedikált 
példány!
Kiadói javított, illusztrált papírborítóban.

10.000,- 

82.
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84. [EMERSON, RALPH WALDO]:
Képes számtan Emerson amerikai tudós jeles iskolai kézikönyve után hat egész tiz 
éves kisdedek számára.
Budán, 1847. m. kir. egyetemi ny. 64 p.
1844-ben és egy év múlva is napvilágot látott hasonló, nem azonos címmel számtankönyv, 
de példányunkkal egyik sem egyezik.
Korabeli, kopott félvászon-kötésben, előzékein diákos betűvetések, régi közgyűjteményi 
pecséttel és poss. beírással. Nagyon ritka, elemi iskolás számtankönyvecske.

8.000,-

85. EÖTVÖS JÓZSEF, B:
Kelet népe és Pesti Hirlap.
Pest, 1841. Landerer és Heckenast. [2] + 120 p. Első kiadás.
Későbbi, átkötött félvászonban, kissé víz- és rozsdafoltos lapokkal.

8.000,-

86. EÖTVÖS JÓZSEF, báró:
A nemzetiségi kérdés.
Pest, 1865. Ráth Mór. [Bécs, Jacob és Holzhausen] IX + [1] + 158 p. Első kiadás.
Modern félbőr-kötésben, körülvágatlan lapokkal.

8.000,-

87. EÖTVÖS JÓZSEF, B:
Reform.
Lipcse, 1846. Köhler Károly. [Tauschnitz Bernát] [6] + 297 p. Első kiadás.
Kiadói papírkötésben, körülvágatlan lapokkal, enyhén viseltes állapotban. A második 
levélen beragasztott ex libris.

8.000,-

88. EÖTVÖS JÓZSEF, B:
A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra.
Bécsben, 1851. Jasper, Hügel és Manz. [Keck és Pierer Sándor] IV + 471 + [1] p. 
Első kiadás, a második rész 1854-ben jelent meg.
Modern félvászon-kötésben, gerincen felirat. Az eredeti papírborítók bekötve.

8.000,-

89. ERDÉLYI JÁNOS:
⁓ ⁓ költeményei.
Budán, 1844. Magy. Kir. Egyetem betűivel. 320 p. Első kiadás.
A tartalomban a címek mellett a keletkezés helye és ideje is fel van tüntetve.
Korabeli, kopott félvászon-kötésben, helyenként foltos lapokkal, gerincén címke és rag-
szám. Az előzéken a − „Kövágó Eörsi olvasóegylet sajátja 1857” − kézírásos bejegyzés 
olvasható. Itt az ideje visszajuttatni.

8.000,-
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90. ERDÉLYI JÓZSEF:
Árdeli szép hold. Egy költő gondolatai a magyar nyelvről.
Budapest, 1939. Magyar élet. [Jövő ny.] 158 + [2] p.
Aláírt példány! Felette Dr. Tompa Kálmán poss. bejegyzése!
Kiadói papírkötésben, színes, rajzos védőborítóval.

8.000,-

91. ERDÉLYI JÓZSEF:
Az utolsó királysas. ⁓ ⁓ költeményei. 1924 – 1928.
Pápa, 1928. [Főiskolai ny.] 102 p.
Londesz Eleknek nagyrabecsüléssel dedikált példány!
Kiadói, színes papírborítóban, ex librissel. Sarkán pici hiány, a darabka belehelyezve. Fel-
vágatlan kötet.

8.000,-

92. Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve. 
Kiadja az Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve szerkesztőbizottsága.
Pécs, 1941. Kultúra kny. 414 p.
Kiadói, aranyozott, kissé kopottas vászonkötésben.

5.000,-

93. ERDÉLYI ZOLTÁN:
Május. Költemények.
Budapest, 1892. Mezei Antal kny. 130 + [5] p.
A címlap verzóján a költő verses ajánlásával!
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon-kötésben Müller könyvkötészetéből. Szép kis kö-
tet, elöl ajándékozási bejegyzéssel: „Szilvássy Irénke kiasszonynak határtalan 
gyűlölettel, egy csúf ember…” − szintén a költőtől.

8.000,-

94. Erdélyünk és honvédségünk. Történelmi eseménysorozat képekkel. Szerkesztette 
vitéz Béry László és mások közreműködésével vitéz Rózsás József őrnagy.
Budapest, 1941. Vitézi Rend Zrínyi Csoport. [Stádium.] 1 címkép + 224 p. + 40 t. 
(I-LXXX számozott) + 8 t. (színes) +1 térk.
Kiadói, festett, kissé kopottas egészvászon-kötésben.

10.000,-

95. ESCHENBURG, JOACHIM JÁNOS:
A' tudományok' esméretére tanító könyv. Talprajzolat a' tudományok' öszves előter-
jesztésére... Magyarúl közli [ford.] Lánghy István.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner. [2] +VIII + XXII+ 516+[13] p.
Korabeli félbőrkötésben, címkével, jó példány.

12.000,-
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96. [Énekes könyv] - Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett énekes könyv, melly Szent 
Dávid zsoltárin kívül magában foglal némely kiválogatott, és a helvétziai vallástételt követő 
négy szuperintendentzia által jóvá hagyatott énekeket, egynehány imádságokkal együtt. 
Pesten, 1848. Trattner – Károlyi. X + 11-544 p.; 
Mögékötve: 
−Egynehány reggeli és estveli és más alkalmatosságokra való imádságok. 48 p.
−Halotti énekek. Pápán, 1848. Ref. főiskola. 104 p.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű bőrkötésben, vaknyomásos táblákkal. Simon Ágnes 
1849-es beragasztott tulajdonosi cédulkájával. 

20.000,-

97. FALUDI FERENC: 
Téli éjtszakák. Vagy is a téli est időnek unalmait enyhítő beszédek. Faludi Ferentz
maradvány munkája. Holta utánn darab írásaiból közre botsátotta Révai Miklós.
Pozsonbann, 1787. Patzkó Ágoston. [2] + 331 p. Első kiadás. Szüry 1257.
Korabeli, valamikor díszesen aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, piros lapszélekkel. 
Kopott példány, lapjai felén ázásnyomok. Poss.: Demjén János 1836.; Simon Sándor 1902.

24.000,-

98. FEJES ENDRE:
Rozsdatemető.
Budapest, 1964. Magvető. [Alföldi ny. Debrecen.] 347 + [4] p. Dedikált példány!
Kiadói aranyozott vászonkötésben, illusztrált védőborítóval.

7.000,-

99. A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914-1918. 
Szerkesztette De Sgardelli Caesar. Vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor bevezető soraival.
[Budapest, 1940.] Athenaeum. 1 színes t. (László Fülöptől Horthy Miklós) + 441 p. 
Mintegy 1500 tiszt és tisztjelölt rövid életrajzával és arcképével.
Kiadói, kissé kopottas aranyozott egészvászon-kötésben. 

16.000,-

100. FERENCZY ZSIGMOND JAKAB:
Magyar irodalom és tudományosság története.
Pest, 1854. Müller Emil. X + 218 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Tulajdonosi pecsétekkel.

8.000,-

101. FÉNYES ELEK : 
Magyarországnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai 
és geographiai tekintetben. I-VI. kötet. 
Pesten, 1836-43. Trattner-Károlyi. 532 + [3] p.-568 p.- 455 + [1] p.- 479 + [1] p.- 261 + 
[1] p.- VIII + 420 + [2] p. Az 1., 4. és 5. kötet első közlés.
Korabeli, eltérő kötésekben. Tulajdonosi és közgyűjteményi pecsétek, ceruzás jegyzetelések. 

32.000,-



- 31 -                                                                110. árverés

102. FISCHER, CHRISTOPH:
Fleissiges HerrenAuge Oder WohlAb und Angeführter HausHalter Das ist: Gründlich 
und kurtz zusammen gefasster Unterricht Von Bestell und Führung eines nütz und 
einträglichen LandLebens und Wirthschafft. [I-II. köt.]
Franckfurt-Nürnberg, 1690. Johann Zieger. 1 rézm. címlap (másolat) + [6] + 296 p.; 
1 rézm. címlap + [6] + 310 p.  Első német kiadás, csak két kötet a háromból.
A jezsuita szerzetes (1611-82) alapos és hasznos tanítása házvezetőknek, gazdáknak 
a vidéki élet és gazdaság jó megszervezéséhez. 
Az első könyv címlapja és első levele másolat, első számozott levele hiányzik. A második 
kötet utolsó levele szintén nincs bekötve. Számos levelén kisebb pótlások.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, címkével.

40.000,-

103. FISCHER KÁROLY ANTAL:
A magyar őstörténetírás hanyatlása.
 Budapest, 1904. Dobrovsky és Franke. [Heisler J. ny.] 51 + [4] p.
Korabeli egyszerű vászonkötésben.

8.000,-

104. FISCHER SÁNDOR:
Petőfi élete és művei.
Budapest, 1890. Grill K. [Franklin ny.] 1 t + XIV + [2] + 639 p. + 2 kihajt. hasonmás
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, körben festett lapszélekkel, megkímélt példány.
A címkép kissé viseltes.

8.000,-

93. 95. 102.
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105. FOGARASI ERNŐ:
Humor a hó alatt. A szibériai hadifogság derüs órái − madártávlatból.
Laurencsik Béla tanárnak Szibériában készült 5 eredeti illusztrációjával és Szőke Árpád 
eredeti zenéjével, négy kotta melléklettel. 
 Budapest, 1937. Rózsavölgyi Tsa. [Fővárosi ny.] 1 t. színes + 240 p.
50 számozott példányból a 31. kézzel számozott és aláírt példány!
Aranyozott táblájú egészvászon-kötésben, Rudas Sándor műhelyéből. Kissé piszkos.

8.000,-

Folyóirat, kalendárium

106. Athenaeum tudományok és szépmüvészetek tára. Kiadó szerkesztők Schedel és 
Vörösmarty; Szerkesztő társ Bajza. 1840 első félév. 1-51. szám. jan. 2.-jun. 25. 
Budán, 1840. magyar kir. egyetem betűivel. 828 hsz. + 1 sztl.lev.
Garay János, Nagy Ignác, Vachott Sándor, Kuthy Lajos, Vajda János írásaival.
Korabeli, viseltes vászonkötésben, lapjai enyhén vízfoltosak.

12.000,-

107. Az Érem. Közlemények régi pénz és emlékéremgyűjtők számára. 1922 – 1942. 
[teljes, reprint] Szerkesztésért és kiadásért felelős Szentgáli Károly.
[Budapest, 1980. UVV ny.] [4] + 184 p.
I.évf. 1922. 1-5. szám; II. évf. 1924. egy szám; III. évf. 1925. egy szám; IV. évf. 1926. egy 
szám; V. évf. 1927. két szám; VI. évf. 1928. egy szám; VII. évf. 1934. egy szám; VIII. évf. 
1936. egy szám; IX. évf. 1940. egy szám; X. évf. 1942. egy szám.
A ritka folyóirat jó minőségű másolata vászonkötésben, feliratozott gerinccel. 

24.000,-

108. Honderü. Szépirodalmi, müvészeti és divatlap. 1844. Második év első fele.
[2. szám, télhó 13. – 26. szám, nyárelő 29.] Szerk.: Petrichevich Horváth Lázár. 
Budán, 1844. M. K. Egyetem. 1 t. + [3] + 42- 852 p. A divatképek nélkül. 
A kötetben többek között Vörösmarty Mihály, Tompa Mihály, Czuczor Gergely, Jósika 
Miklós első közlésű írásai találhatók. 
Korabeli félvászon-kötésben, lapjai helyenként rozsdafoltosak. Gerincen: Pesti Salon.

8.000,-

109. Kritikai Lapok a magyar tudományosság, szépirodalom és művészet érdekében. 
1862. Szerkeszti és kiadja Riedl Szende. Első évf. első [és második] fele, 1-18. szám. 
1862. márc. 1. – dec. 15. 
Pest, 1862. Herz János. [Kozma Vazul] VIII + 208 +VIII + 210-432 + [3] p. A 16-17. szám 
nem lett bekötve. A végén a következő évf. tartalomjegyzéke és az áprilisi szám. VIII + 
[257]-272 p. A folyóirat ezzel a számmal véget is ért.
Korabeli félvászon-kötésben, aranyozott felirattal, papírcímke maradvánnyal.

8.000,-
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110. Magyar Élet. Nemzetpolitikai szemle. VIII. évf. 1943. 1-12. szám. [teljes]
Felelős szerkesztő: Ifj. Fitos Vilmos.
Budapest, 1943. „Jövő” ny. Egy lev. tartalom. Júniusig számonként 16, júliustól 32 oldal.
Az 1936-44 között megjelent folyóiratot – mint a népi írók jobbszárnyának publicisztikai 
orgánumát − kezdetben a németellenesség jellemezte, azonban később az antiszemita ten-
denciák felerősödtek és az irodalmi színvonal is csökkent. 
Remek szerzői gárdával, érdekes cikkekkel. Az eredeti, grafikus illusztrációkkal díszített 
papírborítók bekötve. Korabeli, egyszerű félvászon-kötésben. 

8.000,-

111. Magyar grafika IX. évf. 1928. 1-2. szám. VIII. évf. 1927.
A grafikai iparágakat fejlesztő folyóirat. Szerkeszti és kiadja Biró Miklós. 
Budapest, 1928. Bíró Miklós. 72 + IV p. 17 t. (9 színes). A borító hiányzik.
Egészoldalas, fekete-fehér és több színnyomatú grafikai tervekkel, rajzokkal, metszetek-
kel, díszes tipográfiai mintákkal. Elől az előző év tartalomjegyzéke. Végén Ungarische 
Graphik című német nyelvű melléklappal.
Fűzve, illusztrált kiadói borítékban. 

12.000,-

108. 110.
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112. Magyar Kurir. 1828-dik Esztendőre. Szerkezteti és kiadja Márton Jósef. 
Első félesztendő. 1-51. sz. Jan. 4. - jún. 27.
Bétsben, 1828. Haykul Antal. 412 p.
A második magyar nyelvű lapunk, amely 1786-1834 között jelent meg. Ez a korszak 
leghosszabb életű magyar nyelven szerkesztett újságja.
Papírborítójában, jó állapotban. 

16.000,-

113. A magyar nép könyvtára. Szerkeszti Friebeisz István. I-V. füzet.
Pest, 1854-55. Müller Gyula. [Müller Emil ny.] [2] + 88 p.; [2] + 149 + [1] p.; [2] +138 p.
Irták: Dr. Arányi, Brassay, Bernáth Gáspár, Csengery, Degré, Erdélyi János, Érkövy, 
Fáy András, Tompa szövegeivel és Kína földabroszával.
Korabeli kopottas félvászon-kötésben, címlapon poss. bejegyzés.

8.000,-

114. Magyar vasút és közlekedés. [szórványszámok, egybekötve]
1927. 1-4. szám. 64 p.
1925. 23-26. szám. 80 p.
1928. 25-26. szám. 63 + XX p.
1930. 23-26. szám. 84 p.
1932. 1-2. szám. 88 p. (61-81 között XX számozással)
A folyóiratok nyomtatása az Athenaeumban készült. Számos illusztrációval.
Modern félvászon-kötésben, az eredeti papírborítók bekötve. Jó állapotban.

40.000,-

115. Magyar vasúti szaknaptár. 1911. Közlekedési almanach és sematizmus. Hetedik 
évf. Szerkeszti Wodiáner Béla Antal.
Budapest, 1911. Wodianer. XXXII + 2 mell. + 144 p. +1 t.; 640 p. + 1 mell.
Kiadói, megkímélt vászonkötésben.

12.000,-

116. Napkelet. Szerkeszti Tormay Cecile. [1923-1928. 13 köt. teljes]
Bp. Magyar Irodalmi Társaság kiadása. M. Irod T. sajtóvállalata – Kmeny. – Stephaneum.
I-II köt. 1923. január-dec 1-5.; 6-10 szám. VII + 496 +VII +[497] +1000 p.
III. köt. 1924. január-május. 1-5 szám. VI + 496 p.
IV. köt. 1924. június-dec. 6-10 szám. VI + 480 p.
V. köt. 1925. január-május. 1-5 szám. VI + 504 p.
VI. köt. 1925. június-dec. 6-10 szám. VI + 504 p.
VII. köt. 1926. január-május. 1-5 szám. VI + 488 p.
VIII. köt. 1926. június-dec. 6-10 szám. VI + [489]-992 p.
IX. köt. 1927. január-május. 1-5 szám. VI + 479 + [1] p.
X. köt. 1927. június-dec. 6-13 szám. VII + [481] -1151 + [1] p.
XI a-b. köt. 1928. január-június 1-12 szám. VIII + 480 p.; [481]-960 p.
XII a-b. köt. 1928. július-dec. 13-24 szám. VIII + 480 p.; [481]-960 p.
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Napkelet a Magyar Irodalmi Társaság folyóirata 1923 és 1940 között jelent meg Budapesten. 
Főszerkesztője Tormay Cécile 1923–1937-ig, 1937 májusától Kállay Miklós. A „Nyu-
gat” ellensúlyozása céljából alapították. Számos fiatal író, irodalomtörténész és kritikus 
pályakezdését segítették, köztük Halász Gábor, Hamvas Béla, Keresztury Dezső, 
Rónay György, Szabó Zoltán, Szerb Antal. A fiatal Németh László irodalmi tanulmányai 
leginkább e lap hasábjain láttak napvilágot. A folyóirat programadó cikkét Horváth János 
írta „Új közízlés felé” címen. A közönséget és az írókat a folytonos történelmi és irodalmi 
hagyományok ápolása és követése körébe kívánja visszaterelni, óvni a nyugati hatások 
közvetlen utánzásától, öt év múltán Tormay Cécile is hasonló gondolatokat fejtett ki Öt év 
című évfordulós visszapillantásában.
Az öt év 13 kötetben, korabeli, egymástól kissé eltérő félvászon-kötésben, aranyozott ge-
rincfelirattal. Jó példányok.

50.000,-

117. NEUBARTH, CHRISTOPH:
[Kalendariom Christus Urunk születése után való 1678 Esztendőre...alkalmaztatott 
⁓ ⁓ theologus és astrologus által.]
Kolosvaratt, 1678. Veres-egyházi Szentyel Mihály. [16 p., Menses speciales 
observationum variarum.] + 15 p. (Epitome chronologica, continens res memorabiles…) + 
[5 p. Instructio brevis pro veris horis cognoscendis.] 
A mű 40 levéllel teljes! Az első műben rézmetszetes, zodiákus jegyes illusztrációval. 
RMK I. 1221. Új papírkötésben, megkímélt állapotban. 

40.000,-

116. 117.
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118. Nemzeti Ujság.  Keresztény politikai napilap. VI. évf. 1924. ápr. 1.- jún. 28. 
76-127. szám. Főszerkesztő Túri Béla. 
Bp. Pallas ny. Számonként 12-14 p. A vasárnapi 24 p. Kollacionálva, belekötve a Magyar 
Sajtó 6 lapszáma. Ez a sajtótörténeti érdekesség a nyomdászsztrájk miatt jelent meg, ösz-
szesen 8 számmal. 1924. I. évf. 1-8. szám, ápr.12-ápr. 26. (bekötve 2, 4, 5, 6, 7. szám) 
Számonként 8 p., mérete nagyobb az „anya lapnál”, ezért lábnál és a szélénél visszahajtva.
„Valamennyi politikai napilap felfüggeszti megjelenését mindaddig, míg a munkaszerződés 
szentségén elkövetett sérelem orvoslást nem kap azzal, hogy a sztrájkba lépett személyzet 
a jogtalanul abbahagyott munkát újból felveszi. Ez volt az oka annak, hogy a polgári lapok, 
politikai színezetre és pártállásra való tekintet nélkül egységes vonalba tömörülve, hétfő óta 
meg nem jelentek. Az egységes front ma is fennáll és véges-végig csorbittatlanul fenn fog 
továbbra is állani, amig a szerződést a munkások a munkába való feltétlen visszatéréssel 
jóvá nem teszik. A frontegységet semmikép sem bontja meg az a tény, hogy akadt a polgári 
lapok közül kettő, a Szózat és A Nép, mely – megszegve az irásosan, sőt ünnepélyesen vál-
lalt szolidaritási kötelezettséget – ma megjelent. Ennek az eljárásnak a birálatát magában 
foglalja az a ténykörülmény, hogy minden más politikai napilap teljes egyöntetüséggel 
tömörült arra, hogy Magyar Sajtó címen rájuk kényszerített harc időtartamára együttes 
kiadásban fogják naponta reggelenkint a legfontosabb hiranyagot a nagy magyar nyilvános-
ság rendelkezésére bocsátani. Ez a lap a politikai napilapok együttes vállalkozása, közös 
védekező fegyver a munkásságból kiindult jogfosztó, szerződésszegő, az állam rendjét 
megtámadó és a társadalom gazdasági egyensúlyát felforgató eljárással szemben.”
Félvászon-kötésben, jó állapotban.

36.000,-

119. Nemzeti Ujság.  Keresztény politikai napilap. 1924. VI. évf. 1924. júl. 1.- szept. 
30. 129-204. szám. Főszerkesztő Túri Béla. 
Bp. Pallas ny. Számonként 14 vagy 12 p. A vasárnapi 24 p. 
A szépirodalmi részek szerzői többek között, Zilahy Lajos, Csathó Kálmán, Surányi 
Miklós, Szini Gyula.
Kollacionálva, korabeli félvászon-kötésben, jó állapotban. 

36.000,-

120. Nemzeti Ujság. Keresztény politikai napilap. VI. évf. 1924. dec. 21.- VII. évf. 
1925. márc. 31. 275-73. szám. Főszerkesztő Túri Béla. 
Bp. Pallas ny. Számonként 16 p. A vasárnapi 32 p., a karácsonyi 48 p., mutatványszám az 
elején 12 p. A szépirodalmi részek szerzői többek között, Zilahy Lajos, Csathó Kálmán, 
Surányi Miklós, Szini Gyula, Sacelláry Pál, Rexa Dezső.
Kollacionálva, korabeli félvászon-kötésben, jó állapotban.

36.000,-

121. Nemzeti Ujság. Keresztény politikai napilap. VII. évf. 1925. júl. 1.-szept. 30. 
144-219. szám. Felelős szerkesztő Tóth László. 
Bp. Pallas ny. Számonként 16 p. A vasárnapi számok 36 p.
Korabeli stabil félvászon-kötésben, kollacionált. Folio.

36.000,-
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122. Nemzeti Ujság. Keresztény politikai napilap. VII. évf. 1925. okt. 1-dec. 31. 220-
295. szám. Felelős szerkesztő Tóth László. 
Bp. Pallas ny. Számonként 16 p.  A vasárnapi számok 36 p., ebből 4 fotóval illusztrált. 
Korabeli stabil félvászon-kötésben, kollacionált. Folio.

36.000,-

123. Történelmi Arczképcsarnok. 1-66. füzet.
Nyomtatta az Országgyűlési Értesitő kő- és könyvnyomdája r.-t., Budapest. Év nélkül.
A „Lányok Lapja” és a „Hasznos Mulattató” melléklete. Számonként 2 levél. 72 füzettel 
lenne teljes. Az előzékeken és a végén, több oldalon családtörténeti és történelmi-irodalmi 
tárgyú bejegyzésekkel.
Korabeli viseltes bőrkötésben, a becskei Kollár Gergely családjától.

12.000,-

124. Tudományos Gyűjtemény 1824. X-XII. köt.
Pesten, 1824. Trattner M. 1 rézm. t. + 128 p.; 128 p. + 1 kihajt mell.; 1 rézm. t. + 160 p.
Korabeli kopottas félbőrkötésben, gerincén címkékkel.

8.000,-

125. Turáni Vadászok Évkönyve 1942. Szerkesztette Keöpe Viktor.
Budapest, 1942. TVOE. [Stephaneum] 189 + [3] p. Számos illusztrációval.
Kiadói, illusztrált papírborítóban. Az elején kissé hullámos.

6.000,-

124. 125.
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126. Uj Nemzedék. Politikai napilap. V. évf. 1923. jul. 1.- szept. 30. 146-220. szám.
Budapesten jelent meg 1913. december 25-től, kezdetben heti, majd napi gyakorisággal. A 
lap 1944-ben szűnt meg. Egy szám 12, később 8 oldalon. Szerkesztője az induláskor Mi-
lotay István. A lap 1919-ben alakult át délben megjelenő katolikus napilappá, szerkesztője 
hosszú ideig Cavailler József volt.
Félvászon-kötésben, kollacionált, jó állapotban.

16.000,-

127. Új Magyar Muzeum. Felelős szerkesztő Toldy Ferenc. Első folyam: 1850 – 1. 
Első és második kötet. 1-12 füzet. 1850. okt. 1. − 1851. szept. 4. Kiadják a Magyar 
Akademia több tagjai. 
Pest, 1850. Emich Gusztáv. [Eisenfels és Emich.] [4] + 700 p. + [4] + 1 mell. 
Wenczel: Eszmetöredékek a magyarok eredetéről * Hunfalvy: Az igaz Arany bulla * 
Szontagh: A magyarok eredete* Szvorényi: Székes-fejérvár * Ipolyi: Tündérek a magyar 
ősvallásban.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat

12.000,-

128. Zorja - Hajnal. A Kárpátaljai Tudományos Társaság Folyóirata. 
1. évf. 1941. 1-2. sz. 
Ungvár, 1941. KTT. 196 p. + 4 t.
Kissé kopott papírkötésben. 

5.000,-

Fotó, kézirat, aprónyomtatvány

129. I. Ferenc József és felesége Wittelsbach Erzsébet egy-egy kabinet felvétele 1890 
körül.
17×24 centis, nagyon szép, vaknyomásos díszítésű kartonon, ovális keretben, 9×12 cm 
körüli fekete-fehér portré fényképek, Carl Pietzner bécsi műterméből. Kiadta R. Lechner 
Bécsben.
A kartonok kissé légypiszkosak, egyébként jó állapotú képek. Egyik hátoldalán ajándéko-
zási, német nyelvű szöveggel. 

60.000,-

130. Ada-kaleh. 20 db. képeslap. 
Harántalakú, szecessziós, rajzos, tűzött papírborítójában. Íratlan szép lapok, hártyapapírral 
elválasztva. M.G.O. kiadás.

12.000,- 
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131. Aldunai tájképek. 18 képeslap papírborítójában. 
Grieser Mátyás kiadása Orsova. 1910 körül.

8.000,-

132. Balatonalmádi fényképek VÁKÁR TIBOR építészmérnök hagyatékából az 
1960-as évekből. 18 db., egy duplum. Méretük 86×110 mm., hátul a fényképész pecsét-
jével. Falusi életképek, parasztház, kerekeskút, zsúptető, trécselés és utcakép látható. A 
képek jó állapotban.

18.000,-

133. Herkülesfürdő. 12 lapos, színes képeslap leporello. 
1910 körül. Aranyozott, illusztrált borítékban.

8.000,-

134. Kassa. 16 darabos képeslap leporello. 
Nyulászi Béla kiadása. 1910 körül. 

2.000,-  

129.
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135. A Keszthelyi m. kir. Gazdasági Akadémia Tanári kara és végzett hallgatói az 
1927-28 ik tanévben.  A csoportképen ifj. vitéz Horthy Miklós. 
Készítette Timár Rózsika, Keszthely. Mérete 26×20 cm. Barnás árnyalatú felvétel, hátol-
dalán ragasztás nyomaival, jó állapotban.
Hozzá tartozik:
„Sárgulás.” Keszthely, 1928. június 16-án, levelezőlap. Ifj. vitéz Horthy Miklós ceru-
zás aláírásával, és a többi végzős hallgató ceruzás nevével. Régi hagyomány a Keszthelyi 
Gazdasági Akadémián a sárgulás, a búcsúzás az alma matertől. Szekereken, hintókon jár-
ták végig a várost a diákok, s köszöntek el a diákévek környezetétől, a tanszékektől. 
Futott lap viseltes állapotban, egyik sarka hiányos.

24.000,-

136. 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,-

137. Képeslap leporello füzetek Budapestről, 1-2-3. csoport, 3 nyelvű feliratokkal. 
Készült Divald Károly és fia fénynyomdájában, Eperjesen. 1903. M:110×155 mm.
Az első füzetben 15, a másodikban 16 és a harmadikban szintén 15 képeslappal. 
Ritka felvételek és jó állapotú lapok: Városligeti jégpálya – Lépcsőház az új országházban 
– Látkép az elevátortól – Margitszigeti fürdőház – Honvédminiszteri palota – Statisztikai 
hivatal – Erzsébetvárosi templom – Széchenyi István szobra – Kőbányai templom…
A három sorozat együtt.

40.000,- 

138. A magyarok bejövetele. Feszty Árpád körképe. Horti Pál fénynyomata. 1896. 
Harántalakú, vaknyományos és aranyozott vászonkötésben, Feuerstein Ferenc buda-
pesti könyvkötő műhelyéből. 10 szelvény (egyenként 85×140 mm) papírra kasírozva, 
leporelloszerűen hajtva. Teljes hossza 142 cm.
Belehelyezve: A magyarok bejövetele. Feszty Árpád monumentális körképének magyará-
zó füzete, 16 oldalon. 
Az első Körkép rotunda a Városligetben volt a mai Szépművészeti Múzeum sarkánál, ezt 
1898-ban bontották le. A fényképész, a zseniális iparművész és festő Horti Pál volt (1865-
1907), aki éppen ekkor alapított sokszorosító vállalatot, amibe fél év múltán belebukott.
Szép, megkímélt állapotban. Ritka.

20.000,-

139. Norge i billeder. Indeholdende prospekter fra landets fleste tourist-ruter. 
Stavanger&Trondheim, [1910 körül.] Beyer’s Tourist-bureau. [Centraltrykkeriet] 1 sztl. 
lev. + 32 t. ff. fényképek. Norvég turisztikai kiadvány.
Kiadói, festett, illusztrált félvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

10.000,-
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136.

137.

138.

133.

131.
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140. Pannonhalma, 21 képes leporello. 
Monostory kiadás, a huszas évekből. Aranyozott papírborítójában. 

4.000,-

141. A pesti Vigadó a rakparttal. Fotó 1866 körül.
Ismeretlen mester által készített felvétel kartonon, 63×100 mm méretben.
Az Alduna soron az 1849-ben rommá lőtt klasszicista, Pollack-féle Redoute helyén 1865-
ben adták át a romantikus, bizánci és mór stílusú új épületet, Feszl Frigyes tervezésében. 
Balra az Angol királynő szálloda épülete áll a Nagyhíd, ma Deák Ferenc utca sarkán. 
A hazabölcse 15 évig bérelt itt két szobát. Itt állt a nagyforgalmú, a két város összekötő 
hajóhíd. A rakpart kiépítés alatt áll, az építési anyagok előkészítve, a Dunán éppen egy 
rakodó uszály halad. Jobbra egy háromemeletes klasszicista bérház áll, helyére majd a 
Mahart székház épül 1909-ben.
Nagyon ritka városkép a kiegyezés idejéből, tökéletes állapotban, hátoldalán 23. számmal.

60.000,-

[kézirat]
142. APAFI MIHÁLY erdélyi fejedelem (1661-90) oklevele, Fogaras, 1684. május 2. 
Egy beírt oldal (20×30 cm) és külzet, saját kezű aláírással és papírfelzetes pecséttel. 
Tart: Tisza Sára, déri Alvinczy András özvegye a férje halála miatt nyomorúságos állapot-
ba jutott, ezért a fejedelem minden folyamatban lévő jogi ügyét a halál napjától számított 
egy évre és három napra felfüggeszti, és erről az összes tisztségviselőt ezúton értesíti, 
különösen Belső- és Közép-Szolnok, valamint Doboka megyében. 
Megkímélt, jó állapotban.

240.000,-

143. Assignatio. Két utalványozó levél hadviseltek számára Gyula, 1799.
Azonos kéztől származó egy-egy folio méretű levél, egy oldalon beírva. Költ, 1799 eszt 
György hava 18 Gyulán. „Mely szerént Fő Adó Szedő Vitézlő Virágos András úr, Fáskerti 
György és Borbély Jósefnek akik Füleki István és Farkas Josef gyanus embereket Mezőhe-
gyesről Gyulára kísérték…Kátai Györgynek…Alvinczi Mihály hajdunak …Szabó János kato-
nának … 5 f. 15 kr. a Domestica Cassából fizettessen ki… Ki adatott Vidovich György által” 
A másik levél, többek között szintén Virágos Andrásnak utalványoz, amiért Domján 
Mihályt Aradra kísérte három napra. A levél alján másik kéz írásával: „Fölvettem mind 
az magamét, mind az Gyapaiét. Barta Antal, a Ngs várme. katonája.” Ezt is Vidovich 
szignálta (1765-1841), aki gyulai aljegyző, majd Békés vármegye alispánja volt. 
A két jó állapotú dokumentum együtt.

18.000,-

144. ÁPRILY LAJOS (1887-1967) költő, műfordító gépelt, aláírt levele LESZEV 
IRÉN orosz fordító, szerkesztő számára.
Egy gépelt lev., a költő aláírásával. Kelt: 1955. jun. 9. Tart: Meghívja magukhoz 
Kisorosziba a hölgyet és részletesen leírja a közlekedés módját.
Borítékjában, jó állapotban.

20.000,-
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145. BAKTAY ERVIN (1890-1963) orientalista levelei Pusztagyimóti József és felesé-
ge Mária számára. 
−1943. júl. 28. Egy ceruzával beírt oldal, aláírva. Baktay kissé sértődött levele Máriához 
(a leány), aki nem tudott időt szakítani arra, hogy őt meglátogassa és elutazott nyaralni.
−1946. júl. 11. Egy gépelt és aláírt levél. A nagyságos asszonytól érdeklődik a leánya felől 
és kéri, látogassa meg XI. Bogyó u. 3. sz. alatti házában.
−1946. IX. 29. Fél oldal gépelve, aláírva. Érdeklődik a hölgytől, hogy érkezett-e hír 
külföldre távozott lányától.
−1946. nov. 26. Fl gépelt oldal, aláírva. Örömét fejezi ki, hogy a lány férjhez ment 
Lisszabonban, és újabb adatokat kér a horoszkóp elkészítéséhez
−1946. dec. 3. Fél levél hajtva, másfél oldalon gépelve, aláírva. Elkészítette az asszony 
horoszkópját, de még számos adatra szüksége van.
−1947. IX. 22. Fél oldal gépelve, aláírva. Baktay nem volt itthon a nyáron és újabb híreket 
vár a nagyságos asszonytól, a Portugáliába távozott Máriáról.
−1947. X. 9. Három gépelt sor papírszeleten, aláírva. Megköszöni a hölgy válaszát és kéri, 
hogy a levelét juttassa el lányához.
−1949. IV. 3. Egy beírt levlap. Pusztagyimóti József főkertésznek a Hősök temetőjébe.
−1954. Jun. 15. Fél gépelt oldal, aláírva. Baktay nem küldött vissza egy térképet az asz-
szonynak, és köszöni a lánytól kapott leveleket a külföldi hírekkel.
−Dátum nélküli, egy töredékes beírt oldal Pusztagyimóti Máriától Baktaynak. Szabadko-
zik a levélváltás akadozása miatt, lánya Lisszabonban van.
−1961.jan. 17. Fél lev. 3 gépelt sorral. Igazolás, hogy Pusztagyirmóti Mária 1944 első fe-
lében házasság céljából utazott külföldre. Baktay és Kőhalmi Ferenc aláírásával, címével.
−Hozzá tartozik két különleges, talán Baktay által készített (8×14 cm), papírra ragasztott, 
színes tollakból applikált és festéssel díszített paradicsommadár. 
A levelek viseltes állapotban. Kirajzolódik belőlük egy kapcsolat, amely Heverő Bölény 
(Baktay indián neve) bánatára nem tudott kiteljesedni.

60.000,-

146. BERDA JÓZSEF (1902-66) költő autográf levelezőlapja BÍRÓ ANDRÁS (1923-
2016) írónak.
Kelt: Bp. 1954. (?) jún. Tart: Vasárnap túrázni invitálja a címzettet Pilistető, Szurdokvölgy, 
Csobánka irányába. „Tütüt hozz magaddal, mert sehol se forrást, se korcsmát nem talá-
lunk.” Sőt, még fürdenek is valamelyik patakban.
Jó állapotban, futott lap.

8.000,-

147. Béketárgyalási kérdésekről. (tervezet) Irta M. K. 1919. X. 24-28.
Védelmünk a párizsi békebizottság részére.
Egy kéz által, folyóírással készített dokumentum 19 számozott oldalon. A szöveg Kovács 
Alajos min. tanácsos, a párizsi békebizottság kiküldött tagja számára íródott. Kovács a 
második delegációval, szakértőként utazott 1920. január 5-én Neuilly-be, a tárgyalásokra.
Érdekes, hazafias szöveg, egy kis nemzet a nagyhatalmi akarattal szemben. 
A fontos dokumentum megkímélt állapotban, ÁKV számlával és aukciós címkével.

60.000,-
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148. Catalogus sistens Selectum Librorum Rariorum. A ex maxima parte varias 
ob causas Rarissiorum. Lui ad unum omnes nitidissima Ligatura Gallica vestiti 
adparent. [Ritka, válogatott és bekötött könyvek katalógusa 1747 körül.] 
Ismeretlen, egy kéz által, piros és fekete tintával beírt mű, címlap és 190 számozott oldal, 
a végén 3 üres levél. A levegősen, jól olvasható, latin és német nyelvű leírásban az elején 
12 számozott mű (folio), ezután újrakezdődő számozással 275 tétel (negyedrétek), majd 
805 számozott és felsorolt munka (nyolcadrétek): szerző, cím, megjelenés helye és ideje. 
A végén, folytatólagosan − Appendix librorum quorundam in folio −, amelyben még 179 
tételt jegyez le. Bonaventura, Spinoza, Campanella, Machiavelli, Sermones, Grotius, Kep-
ler, Cornelius Agrippa, Vitruvius és sokan mások 1489-től az 1700-as évek elejéig. Ezeket 
a könyveket egységesen, varrott gerinccel, francia-kötéssel, bőrbe, félbőrbe kötötték, ez-
után készült a lista, amely nem egyházi, hanem egy világi könyvtár anyaga. Valószínűleg 
észak-olasz, dél-tiroli ismeretlen könyvtár szakszerű beírása, iskolázott, gót betűvetéshez 
is értő régi „kollégától.”
Korabeli, bordázott és aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Szép, korai katalógus. Folio.

60.000,-

149. Danuvia krónika, iratott az Úr 1940. évében LECHNER EGON igazgató úr 50. 
születésnapja alkalmából. [kéziratos vers]
18 centi széles és 3× 80 centi, egy másba fűzött, díszes címzésű, kézzelt írt humoros köl-
temény. Lechner (1890-1967) gépészmérnök, neves konstruktőr volt, számos találmány 
fűződik a nevéhez. Danuvia Gépgyár magyar gépgyártó vállalat volt, amely kezdetben  
lőfegyvereket és lőszereket, szerszámgépeket, az 1950-es évektől pedig remek motorke-
rékpárokat is gyártott. Székhelye 1932-től Budapesten, a zuglói Angol utcában volt.
Vászonnal bevont kartonhengerben, jó állapotban.

12.000,-

150. I.FERENC magyar király és osztrák császár oklevele Rauscher Miklós eszter-
gomi kanonok, euroeai és makáriai címzetes püspök nagykapornaki címzetes apáti 
kinevezéséről. 
Kelt: Bécs, 1808. június 7. Pergamen, latin nyelvű, 1 beírt oldal. Nagyméretű, ép 
függőpecsét fatokban, eredeti uralkodói aláírással. Tart: Az apáti cím szentkirályszabadjai 
Rosos Pál veszprémi püspökké való kinevezése által ürült meg. Rauscher érdemei között 
említi a szöveg a korábban Batthyány József prímás titkáraként, majd pozsonyi és esztergomi 
kanonokként, valamint a bécsi Pázmáneum rektoraként elért eredményeit, illetve Habsburg-
Estei Károly Ambrus főherceg, prímás, esztergomi érseki adminisztrátor (felszentelése után 
esztergomi érsek) mellett betöltött szerepét. Az apátságot minden azzal járó joggal, valamint 
birtokkal és jövedelemmel együtt kapja meg, cserébe az 1723:71 tc. alapján gondoskodnia 
kell a hozzá tartozó épületekről, templomokról és azok anyagi alapjairól, továbbá jövedelme-
iből évi 560 forintot be kell fizetnie a Lelkészpénztárba, és ugyanennyit egyházi hozzájárulás 
címén a kamara pénztárába erődítési munkálatokra. A kinevezésnek a Királyi Könyvekbe 
való beiktatásáról igazolás található a hajtás alatt (baloldalon), valamint a hajtott részen más 
kéztől származó megjegyzés olvasható ugyanerről. A hajtás alatt jobb oldalon két további 
aláírás látható: Semsey András személynök és gróf Amadé Tádé. /Leírás: Siptár Dániel./

 60.000,-
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151. ÉGLY ANTAL (1907-?) író, min. tisztviselő számára küldött levelek MÁRAI 
SÁNDOR, BENEDEK MARCELL, BENEDEK ISTVÁN és ILLÉS ENDRE által.
1.Márai Sándor. Fél gépelt oldal aláírva. Leányfalu, 1946. jan. 4. Tart: Részvétnyílvánítás 
és öröm, hogy átvészelte a háborús időszakot. Futott borítékjában. Hozzátartozik Márai 
nyomtatott névjegykártyája, az író „b.ú.é.k.” feliratával. Borítékban. 
2. Benedek Marcell. 1959. 12. 18. Tart: Névjegykártya méretű lapocskán pár sorban 
köszöni meg a novellát, borítékban.  – Levelezőlap. 1959. XI. 4. Kéri a címzettet az adata-
inak megküldésére az Irodalmi Lexikon számára. – Benedek névjegykártyája, amelyet sk. 
Ortutay Gyula számára küldött igaz nagyrabecsüléssel.
3. Benedek István postázott, kétoldalas autográf levele. 1966. júl. 27. Tart: Betegségeiről, 
törött lábáról mesél, valamint, hogy vett egy Wartburgot és hozzá egy garázsajtót 4 eze-
rért, de garázs nem lett, így az ajtó feleslegessé vált.
4. Illés Endre, a Révai Irod. Int. ügyvezetőjének a cég fejléces papírjára gépelt és aláírt 
levele. 1948. jun. 7. Tart: Nagyon várja Égly új regényét, kiadni azonban papírhiány és 
a zsúfolt program miatt valószínűleg nem tudja. Hozzá tartozik, szintén a Révai céges 
levépapírjára gépelt szöveg, 1948. júl. 14.-i dátummal, Vas (Zoltán?) aláírással. Értesíti a 
címzettet, hogy Illés szabadságon van, de kéziratát a fentiek miatt nem adják ki 
és visszapostázzák. Egyébként dícséri a „Fehér rózsa” regényt. Futott borítékban.
Ilyen címen nem találtunk megjelenést, Égly legjobbnak tartott munkája „ A boldog pati-
kus.” Az összesen nyolc dokumentum, érdekes tartalommal, jó állapotban.

60.000,-

152. HAJDU MIHÁLY (1909-91) zeneszerző, egyetemi tanár számára, felesége halá-
lával kapcsolatban küldött részvétnyílvánító levelek. 1976. dec. 7 db. WEÖRES SÁN-
DOR, KÁROLYI AMY, BALASSA GYÖRGY, KADOSA PÁL, BÁRDOS LAJOS, 
JOBBÁGY KÁROLY, GESZLER GYÖRGY.
1.Weöres Sándor és Károlyi Amy. 1 lev. egy beírt oldal, a két költő aláírásával.
2. Kadosa Pál zeneszerző egy mondatos sk. levele.
3. Jobbágy Károly költő gépírásos, aláírt, egy oldalas kondoleálo levele.
4. Balassa György klarinétművész egy oldalas sk. levele.
5. Geszler György zeneszerző gépelt, aláírt sorai egy oldalon.
6. Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy gépírásos, egy oldalas részvétnyilvánító sorai, alá-
írással.
7. Ujfalussy József zenetörténész egy oldalas kézírásos levele.
Mind a hét levél futott borítékjában, jó állapotban.

60.000,-

153. HERCZEG FERENC (1863-1954) író, színműíró kézírásos köszönetnyílvánítása 
a Déryné Játékszín kapcsán.
Egy zöld, keretdíszes levél (16×20 cm) az író sk. soraival és aláírásával 1938-ban. Tart: 
Megköszöni a magyar kultúra új Templomának részvényjegyzését. A Déryné Játékszín 
mozgalom a budai polgárság köréből indult, amelynek célja egy új, állandó budai színház 
felépítése volt. A közelgő háború a terveket elsodorta.
A lap jó állapotban. 

12.000,-
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154. HÓMAN BÁLINT (1885-1951) történész, miniszter gépírásos, aláírt válaszleve 
KORNIS GYULA (1885-1958) filozófus, pap, képviselőházi elnök számára. 1939.
1 gépelt levél a Közoktatásügyi minisztérum fejléces papírján, zöld tintával aláírva. Kelt: 
Bp. 1939. jún. 5. Tart: Kornis, aki ekkor nem csak képviselőházi elnök, de a Kölcsey Fe-
renc szoborbizottség elnöke is volt, szoboravatásra invitálta Hómant, aki elfoglaltságára 
hivatkozva ezt udvariasan elutasította. Mellékelve Kornis egy nappal korábbi, egy oldalas 
kézírásos levele, amiben felkérte a minisztert a részvételre. A Batthyány téren lévő emlék-
művet (Kallós Ede munkája) 1939 júliusában avatták fel, 1950-ben eltávolították, majd 
’79-ben ültették vissza a régi, magas posztamens helyett, egy ronda támfallal a háttérben. 
Azóta itt búslakodik a „Himnusz” szerzője.
Jó állapotban.

20.000,-

155. ILLÉS ENDRE (1902-86) drámaíró sk. levele Dr. TOMPA KÁLMÁN 
(1897-1978) orvos, műgyűjtő számára.
Kelt: Bp. 1972. dec. 1. 2 levél, 4 beírt oldal. Tart: A doktor úr „Káin és Ábel” címmel egy 
drámát juttatott el bírálatra Illéshez. Aki – tételünkben - őszinte, kemény kritikával illette a 
művet. Olvasson több drámát, beszéljen több emberrel, stb.
Jó állapotban, nem futott borítékban.

12.000,-

156. Kéziratos német nyelvű imádságos könyv. 1780 körül.
Egy kéz által, folyóírással, tintával, keretezett lapokkal, 208 kézzel számozott oldalon.
A címek, alcímek, piros tintával, gyakorlott kézre valló ónémet betűkkel, kisebb díszíté-
sekkel.
A korabeli, szép mintázatú, vaknyomással díszített bőrtáblák a gerincen pótolva, kiegészít-
ve. Stabil kötet. (11×17 cm)

18.000,-

152. 154.
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157. Kéziratos német nyelvű imádságos könyv. 1775. 21. marty. F.S.M[ARCUS]
Egy kéz által, folyóírással, ónémet nyelven, tintával, keretezett lapokkal készített munka.
1 címlap + 108 kézzel számozott oldal +1 számozatlan oldal és 4 levél.
A címek, alcímek és apró minták piros és arany tintával nagyon szépen díszítve. Az utolsó 
számozatlan oldalon más kéz által, de hasonló stílusban írt szöveg,1848-as dátummal és 
Anton Markus névvel. A hátsó négy levélen valamivel későbbi családi bejegyzések, rövi-
debb szövegek.
Korabeli, bordázott, kopottas egészbőr-kötésben, vaknyomásos, keretdíszes táblákkal. 
R.G. és F.S.M. monogramokkal, 1775-ös datálással. (16×20 cm)

20.000.-

158. MÁRAI SÁNDOR (1900-89) író, költő Nászút című darabjának gépiratos, aláírt 
példánya. Manhattan, 1959.
2 sztl. lev. (cím és szereplők) + 26 gépelt oldal papírmappában. Néhány lapon Márai sk. 
aláhúzásaival, apró javításaival. Az utolsó levél alján aláírva és dátumozva. 
A „Nászút” című darab Márai Sándor „Jób …és a könyve” című kötetében jelent meg. 
(Bp., Helikon, 2007). Magyar nyelven először az Ujváry Griff Verlag adta ki München-
ben, 1982-ben. Kézirata csak idegen nyelven van meg a PIM-ban. A kétszereplős darab 
egy repülőgépen játszódik. Utas és Utasnő izgalmas párbeszéde, ahol a szerző az idővel is 
játszik. A darabból 2001-ben hangjáték is készült a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműkö-
désével.
Márai színdarabjait évtizedekig nem játszották magyar színpadokon, televíziós-drámáit 
nem mutatta be a magyarországi televízió, hangjátékait a rádió. Szerencsések lehetünk, 
ha annakidején láttuk a Nemzeti Színházban a lenyűgözően szép „Kassai polgárok” című 
drámát, az izgalmas „Kaland”-ot a Nemzeti Kamaraszínházban, és Márai „Varázs”-át a 
Vígszínházban. Ezek a darabok kivétel nélkül mind kirobbanó sikert arattak, meghódí-
tották a közönséget és a kritikusokat. Ha az író elveszíti az intenzív kapcsolatot a színház 
világával, akkor drámaírói talentuma légüres térbe kerül, a színművek írásáról is lemond-
hat. Erre kényszerült az emigrációban Márai Sándor, a magyar drámairodalom nagy 
veszteségére. Dialogizáló képessége, dramaturgiai biztonsága azonban mégsem maradt 
parlagon. Televíziós darabokat, rádiójátékokat is írt, amelyeket bemutattak a világ számos 
országában. Most hazakerülhet egy újabb mű.

240.000,-

159. MOLNÁR FERENC (1878-1952) író, újságíró, színpadi szerző saját kézzel írt 
levele a nizzai Hotel Negresco levélpapírján ismeretlen személy számára. Kedves 
Sándor megszólítással.
Az egy oldalas levél évszámot nem tartalmaz csak I. 21. keltezés van rajta, lent kereszt-
névvel aláírva. A levélben, címének említése nélkül szóba kerül egy darab, valamint a 
tengerparti időjárás. Valószínűleg Marton Sándor ügyvéd, színpadi szerzők ügynöke és 
kiadója (Molnár mellett Herczeg Ferenc, Bíró Lajos, stb.) számára íródott a levél. Említi 
egy már kész darabját, német nyelven, amit Marton Gyurinál − a címzett fiánál, szintén 
ügynök − helyezett el. Hozzá tartozik egy papírszeleten Molnár sk. aláírása és a „New 
York, 1947.” dátum. Valamint egy korabeli fotókópia (6×9) másolata Molnárról. 

40.000.-
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156.

158. 159.

157.
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160. Udornyai iskolások 1898-ban kézzel írt és rajzzal díszített hazafias versei.
Két hajtott, magyar zászlóval díszített levél, két oldalon beírással + 1 levél.
A kézzel rajzolt és festett zászlók mellett 4 versezet és a március 15-i program leírása.
Krizso János, Laczo János, Rózsay Katarina, Laczo Zsuzsanna és Bodnár Samu néptanító.
Udornya felvidéki település Nógrád vármegyében, ma Lónyabánya része. Jó állapotban.

20.000,-

161. PASSUTH LÁSZLÓ (1900-79) író gépelt, aláírt levele Dr. KOVÁCH ALADÁR 
(1908-93) számára.
Egy gépelt, alárt lev. Kelt: Bp. 1978. márc. 20. Tart: Válaszol Kovách úr egy hónappal 
korábbi levelére. A szerző első regényének, az „Euráziának” a megjelenéséről közöl érde-
kes információkat. A másik téma a kolozsvári egyetem átköltöztetése Trianon után, ahol 
Passuth az első diplomáját kapta. Mellékelve Dr. Kovách Aladár levele két gépelt oldalon, 
1978. feb. 28. dátummal, Glastonbury-ből. Nagy rajongója a szerzőnek, és műveit olvasva 
néhány apró pontatlanságra hívja fel a figyelmet. „Pestiesen szólva, nekem egy Passuth 
László ne tévedjen.” A nagybecskereki születésű jogi doktor Kovách, tartalékos repülő-
tiszt volt és erről is mesél a leveleiben. A népbírósági perekben katonatiszteket védett, 
ezért 1949-ben kizárták a kamarából. Miután évekig hegesztőként dolgozott Inotán és 
Sztálinvárosban, 1956-ban Angliába távozott. A levelek jó állapotban. Mellékelve a géppel 
címzett boríték Londonból, amely Pesten lett feladva.

24.000,-

162. SINKOVITS IMRE (1928-2001) színművész autográf levele BÁRSONY IMRE 
„drusza” úrnak.
Egy kis formátumú levél két oldalon beírva, aláírva. Kelt: 1990. nov. 5. (Imre névnap) 
Tartalma egy humoros, szókimondó vers, amit a zseniális színész maga költött. Borítékja 
is sk. címzéssel, helyben, a Nemzeti Színházba + 1 üveg. „Jó barátom, kedves Imre, fújhat 
tollat a se- -ünkbe minden hazug, sumák ember; mi ünnepünk a november!...”
Hozzá tartozik Malonyai Dezső (Nemzeti Színház ig.) névjegykártyája, hátoldalán kará-
csonyi kívánsággal, aláírással. Jó állapotban.

20.000,-

163. SZENT-GYÖRGYI ALBERT (1893-1986) orvos, biokémikus, Nobel-díjas ma-
gyar tudós kézírásos levele GERGELY MIHÁLY (1921-2007) író, újságíró számára.
A vasesztergályosból – a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem filozófia szakát is elvég-
ző −, íróvá lett Gergely Mihálynak címezve a tudós levélpapírján, egy beírt oldal. Kelt: 
Woods Hole, Massachusetts, 1974. III/5. 
Tart: Udvariasan elutasít egy felkérést, mert minden idejét leköti egy könyv írása. Címzett, 
bélyegzett borítékjában, jó állapotban. Hozzá tartozik egy MTI képszolgálati fotó (14×13 
cm. pecséttel), ami a tudóst ábrázolja mikroszkóppal. 
Borítékjában, címezve, jó állapotban.

40.000,-
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164. VARGYAS TIVADAR plébános, CZAPIK GYULA egri érsek, SERÉDI 
JUSZTINIÁN bíboros és DRAHOS JÁNOS káptalani helytartó levélváltása. 1945.
Dr. Vagyas Tivadar érseki tanácsos és plébánost 1945 nyarán több egyházi személlyel 
egyetemben nyugdíjba kényszerítették. Az ok, a háború után a határon túli magyarlakta 
területekről számos paptestvért elüldöztek és elhelyezésükről gondoskodni kellett. A meg-
oldás az itteni idősebb oltártestvérek nyugdíjaztatása volt. Drahos erről értesíti 1945. július 
2-án Vargyast. A plébános 9-i válaszlevelében keservesen panaszolja, hogy ha átadná a he-
lyét egy kiüldözöttnek, ő maga válna földönfutóvá a rommá lőtt fővárosban, senkire nem 
számíthat. Ezért Vargyas augusztus 3-án írt levelében Czapik érsekhez folyamodik, hogy 
a helytartó döntését érvénytelenítse. Az érsek bíztató viszontválaszában egy esztergomi 
diszpozíciót tud felajánlani. Két nap múlva Vargyas hálálkodó levelet küld az érseknek. Az 
ügyhöz tartozik Serédi hercegprímás levele még 1943-ból, melyben az akkori paphiány 
miatt megfeddi Vargyast, hogy töltse be a helyet, ahogy tudja.  Vargyas úr a Mikszáth Kál-
mán téren teljesített szolgálatot és a Reviczky utcában lakott.
4 egész gépelt és 2 fél oldal beírva, aláírásokkal. Az érseki és hercegprímási levelek szá-
razpecséttel. Két boríték mellékelve. Izgalmas történet hepienddel.

20.000,-

165. THALLÓCZY LAJOS (1856-1916) történész, politikus, író autográf levele a 
Főt[isztelendő] Úr számára.
Egy lev hajtva, két beírt oldal. Kelt: Bécs, 1895. II.21. Tart: Visszautasít egy felkérést és 
óva inti a címzettet, hogy egyháztörténelmünk ne legyen a politika célkeresztjében, mert 
a napi szempont megöli a tudományt. A görög katolikus dolgokra Hodinka Antalt (ruszin 
kutató, történész) ajánlja. Megkímélt állapotban. 

 24.000,-

166. Vendégkönyv. Budapest Székesfőváros VIII. kerületi Községi Négyévfolyamú 
Fiú Felső Kereskedelmi Iskola – VIII. Vas utca 9-11. – Alapíttatott 1908. szeptember 
1-én. 
A füzet 48 levelén, az 1923-1942 közötti időszakban keletkezett névbeírások és kisebb 
szövegek, ismert vagy híres magyar közéleti és politikai személyektől. A teljesség igénye 
nélkül: Mályusz Elemér, Cholnoky Jenő, Vikár Béla, Sipőcz Jenő, Ripka Ferenc, Pekár 
Gyula, Endrei Zalán, Felvinczi Takács Zoltán. 
A fenti, kiolvasott neveken kívül számos külföldi személy is letette a névjegyét: görög, 
finn, amerikai, bolgár, indiai, kínai, török és román állampolgárok. Névjegyét, mert a lapo-
kon közel 20 beragasztott névjegyet is olvashatunk. A méltán híres, modern épületet Lajta 
Béla építész tervezte, 1913 januárjában készült el véglegesen. A Vas utcai volt a főváros 
nagyszabású lakás- és iskolaépítési programja keretében emelt legnagyobb költségvetésű 
épület. Modern, keménytáblás papírkötésben, címkével, jó állapotban.

60.000,-
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167. VÖRÖSMARTY MIHÁLY:
Eger. Három énekben. [Kéziratos másolat 1829.] 
49 számozatlan levél mindkét oldalán egy kéz által, folyóírással írt, jól olvasható szöveg. 
A végén, másik kéztől származó egy oldalas beírás „Háboru után” címmel. A szöveget 
nem tudtuk társítani megjelent műhöz vagy ismert személyhez.
„A hősköltemény elsőként Kisfaludy Károly irodalmi almanachjában, az Auróra-ban 
jelent meg 1828-ban, majd csak az Olcsó Könyvtár sorozatban adták ki önállóan 1895-
ben. Vörösmarty úgy gondolta, hogy a magyar történelem eme nagy eseménye ugyanúgy 
„megénekelhető a klasszikus görög haxameterek segítségével”, mint anno a trójai háború 
az Iliász-ban. Nem hosszú, mindösszesen három ének és csak magára az ostromra szorít-
kozik. A költői képzelet is tetten érhető benne: pl. Dobónak két lánya is van és egyik sem 
Katica.” 
Korabeli, keménytáblás, erősen kopott, sérült, de javított papírkötésben. Lapjai tiszták. 
Ebben a formájában tulajdonképpen első kiadásnak is tekinthető.

20.000,-

168. ZOLNAI GYULA (1862-1949) nyelvész, tanár, finnugrista autográf levele 
ismeretlen számára. 1900.
Az MTA fejléces papírján, egy kézzel beírt oldal. Kelt: Bp. 1900. jan. 17. Tart:
Mint a Szót. Biz. előadója, igen tisztelt kartársának ír, mellékelve Dugonics művét - Tró-
ja veszedelme – az Utasítások szerinti földolgozásra. Zolnait 1898-ban az MTA szótári 
bizottsága megbízta egy nagyszótár általános tervének elkészítésével és szerkesztésével, 
amelynek gyűjtőmunkáit 1906-ig vezette. A levélben is erről van szó. Jó állapotban.

12.000,-

[aprónyomtatvány]
169. BÚS JAKAB:
Kommunista képek. 
[Pécs, é.n. Pius kollégium.  − Dunántúl rt. Wessely és Horváth ny.] 24 p.
„Szebb jövő” 2. számú füzet. A pécsi jezsuiták által 1919 júniusában indított sorozat célja 
a kommunisták embertelenségének és az eszme kártékony voltának megismertetése a fia-
talokkal.
Fűzve illusztrált papírborítóban.

12.000,-

170. Emlékbeszédek. Mondattak a délmagyarországi részek visszacsatoltatásának 
százados évfordulója alkalmából Krassómegye törvényhatósági bizottságának 1879. 
évi április 24-én tartott rendkívüli közgyűlésén. [Magyar és román nyelven.]
Lugoson, 1879. Wenczely János és fia. 20 p. 
Ujfalussy Miklós, Patyánszky Elek és Leontinu Simonescu beszédeivel.
Fűzve, foltos, viseltes állapotban.

20.000,-
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171. Epigramma mellyet méltóságos báró Venkheim Jó’sef eö felsége 
kamarássának… Fö-ispányi méltóságába lett béiktatása ünneplésére készitett 
a nemes vármegyének egyik táblabirája.
Pesten, 1825. Petrózai Trattner Mátyás. 2 sztl. lev. Kétversszakos méltató költemény, két 
kisebb metszettel.
Jó állapotban, gerincnél papírcsíkkal erősítve. 

8.000,-

172. Érdi keresztes nővérek polgári leányiskolájának tornatermi építkezésének ter-
vei. Érd 1935-39. Szignálta Leszt Béla építőmester. Tíz tervrajz hártyapapíron.
Hozzá tartozik:
A keresztes nővérek Hévízszentandráson építendő rendházának 
tervdokumentációi. 1934-39. 15 tervrajz pausz papíron, és szöveges kalkulációk. 
A panzió már 1926-ban állt Hévízen, később rendőrségi célja vették igénybe.
Hozzá tartozik:
Töchter-Pensionat & Lehrerinnenseminar „Theresianum” Ingebohl (Kt-Schwyz) 
Haránt alakú fotóalbum 18 nyomatott képpel, zsinórfűzéses mappájában.
A három tétel együtt.

20.000,-

173. Fegyvertartási engedély. Waffen-pass. 1852.
Nyomdahely nélkül. M: 23×35 cm. Magyar és német nyelven. Kitöltetlen engedély, 
a hivatalos résznél alnyomattal, hátoldalán a tulajdonos bianko személyleírásával. 
Kivonattal az 1852 octob. 24. kelt nyíltparancsból. 
Jó állapotban, a ragszámnál kis tintafolt.

12.000,-

163. 165. 167.
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174. Fölhivás! 1850. dec. 10.
[Pest, 1850.] Trattner-Károlyi. Egy nyomt. folio lev. M:41×52 cm.
„Pest város tanácsa részéről fölhivatnak ezennel a környékbeli helységek mészárosai, 
egyáltalán marhatenyésztéssel foglalkozó lakosai, hogy a beállott téli holnapok alatt Pestre 
leendő hús-szállításra vállalkozzanak.” Költ Pesten 1850-dik évi December 10-én. 
A városi tanács által. Jó állapotban.

24.000,-

175. Hirdetmény. 1866. VII. 16. 
Pesten, 1866. Trattner-Károlyi. Egy folio lev. nyomt. M:48×61 cm.
„..folyó évi julius hó 7-ről kelt legfelsőbb elhatározásával, legkegyelmesebben meg-
engedni méltóztatott, hogy azon hadkiegészitő kerületekben, melyekben az ez évi má-
sodik hadkiegészitési jutalék önkénytesek által fedeztetik,- az ujonczozás tényleges 
foganatositása beszüntethessék...” Kapivári Kapy Ede, Pest, Pilis és Solt t.e. megyék főis-
páni helytartója
Hajtva, jó állapotban.

20.000,-

176. Humoros gyászjelentések. 2 db.
 „… az összes ismerős és ismeretlen ösmerősünknek… jelentjük, hogy diákéletünk a 
megfelelő kalória mennyiség és tápenergia hiányában… az úr 1944. esztendejének vízöntő 
havában mégiscsak megszakadt… Az 1944-ben végzett gépésztechnikus hallgatók számá-
ra. „Szellemidézés egy jobb világban 1954. pünkösd vasárnapján!”  „A Bosch gyertyákból 
kipattanó szikra fényeskedjen néktek.”
Budapest. 1954. Némethy és tsa. 1 nyomtatott lev. jó állapotban.
Hozzá tartozik:
„Testvéri sosrsközösségi fájdalommal, de Horthy, Hitler és Mussolini karatán megnyugod-
va tudatjuk, hogy saját magát feláldozni nem akaró gyermek és rokon trianoni születésű 
Nagy Románia 22 éves zsenge korban hosszas szenvedés…1940. aug. 30-ik napján…
Magyarország és Bulgária díszes Temetkezési Vállalat.
Mindkettő hajtva, jó állapotban.

4.000,-

177. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány kiáltványa a magyar néphez! 1944. dec. 28. 
[1944. ny. n. ] Egy folio nyomt. lev. M:42×53 cm. Hadüzenet Németországnak. 
 Többször hajtva, kis gyűrődésekkel, megkímélt állapotban. Érdekesség, hogy verzóján 
az alsódobszai főjegyző sk. aláírásával és a kifüggesztési dátummal. 1945. jan. 23.

30.000,-

[index] 
178. KRONSTEIN BÉLA, a Kir. Magy. Tudományegyetem 1903-07 évi hallgatójának 
leckekönyve.
Ballagi Aladár, Eötvös Lóránd, Fináczy Ernő, Alexander Bernát, Beöthy Zsolt, Rados 
Gusztáv, Beke Manó, Kövesligethy Radó aláírásaival. Jó állapotban.

8.000,-
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179. NOSZLOPY KÁLMÁN leckekönyve a József műegyetem építészi osztályán 
1893-98. Rauscher Lajos, Kürschák József, Tötössy Béla, Cziegler Győző, Petz Samu, 
Steindl Imre tanarak aláírásaival. Belehelyezve a reáliskolai bizonyítványok is az érettsé-
givel.

8.000,-

180. UJFALUSSY FERENC leczkekönyve a kassai jogakadémián 1886-90.
Számos bélyeggel, pecséttel, a tanárok aláírásaival.
Hajtott vászonborítóban.

6.000,-

181. [Katonai körözvény.] Militarstandreichtliches Urtheil. Szegedin am 22. 
dez. 1852. 
Ofen, [1852.] Universitats buchdruckerei. 1 nyom. folio lev. német nyelven. M:24×39 cm.
Banatzki Stefan [István], nagykikindai és Ilés István hallási lakos, úgyis, mint betyárok, 
dec. 6-án a jankováci Borota puszta csárdájánál, este 9-10 között kirabolták
Jó állapotban, néhány ceruzás aláírással.

12.000,-

182. Kimutatás az 1913. évben engedélyezett névváltoztatásokról.
[Budapest,] 1913. Schmidl Sándor. 111 p.
Tűzve, egyszer félbehajtva. Megkímélt állapotban, de kivasalni már nem lehet.

20.000,-

176.
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183. Kenyér-árszabás. Az 1860 évi Januar hóra. Brodfassung.
Pest, 1859. Müller Emil. 1 nyomt. és kézzel kitöltött, javított folio lev. magyar és német 
nyelven. M:25×38 cm.  Lent Pest város magisztrátusának pecsétjével.
Jó állapotban, kis gyűrődéssel fent. „Korai” hatósági árszabályozás.

12.000,-

184. LEITENBERGER, FERDINAND: 
Das freiwillige Pompiers-Corps oder Anleitung wie in jeder Provinzial-Stadt oder 
in jedem größerem Dorfe mit unbeträchtlichen Auslagen eine Feuerwehr oder Feuer-, 
Lebensrettungs- Löschanstalt gegründet werden kann. Mit 54 Abbildungen auf 2 Tafeln.
Prag, 1855. Friedrich Ehrlich. IV + 64 + [1] p. + 2 t. kihajt. fametszet (tűzoltó eszközök)
Gerincén papírcsíkkal összefogva, szélei erősen gyűröttek, felvágatlan levelekkel. Címla-
pon pecsét. Ritka, korai tűzoltószabályzat, jó illusztrációkkal.

8.000,-

185. Levél nekem, neked és minden embernek. Ponyva-kiadás. 404. sz.
Budapest, 1884. Rózsa K. és neje, Ősz u. 30. 1 lev. hajtva, 23x28 cm. Vallásos hevületű, 
12 strófából álló vers. Fametszetű képeinek egy része a hajtogatásnál nyitva mást-mást 
mutat: divatképek bibliai jelenetekkel. Sárgult papíron, többször hajtva, 
kisebb szakadásokkal. 

4.000,-

186. Ló-vásárlás Magyarországban, a Bánságban és a Wajdaságban. 1856.
Buda főhadi szálláson, 1856. december 13-án, egy nyomtatott lev., nyomda nélkül. 
M:27×44 cm. Tart: „A lovas ezredeknél létező lóhiány fedezése végett elhatározta a magas 
cs. kir. hadsereg főparancsnokság f.é. November 10-én kelt…” 6 Bizottmány, 
hat helyszínen és különböző időpontokban 1857-ben.
Többször hajtva, megkímélt állapotban.

12.000,-

187. Lóvevés Magyarországban. 1850. február 11-én.
Székesfehérváron, 1850. Egy nyomt. folio lev. M:27×43 cm.
„A lótenyésztés emelése tekintetéből, melly az országos tenyésztésre számított ménesek-
nél, ugy mint…a katonai használatra képes nehéz és könnyü faju lovak nagyobb számmal 
vásároltassanak…ezen lóvevésből azonban az orosz Tahun-lovak kizárvák.” A pótlékzó 
bizottmány elnöke. Egyszer hajtott, megkímélt állapotban.

12.000,-

188. Magyar Közlöny. 1. szám. Debrecen, 1945. január 4. csütörtök.
Debrecen, [1945.] Tiszántúli könyv és lapkiadó. 2 hajtott folio lev. 8 p.
Az 1944. dec. 21-én összeült Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatait közölte.
Jó állapotban.

8.000,-
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189. Máramarosszigeti csizmadia céh mesterlevele. 1703.
Egy haránt alakú, nyomtatott és beírt levél. M: 21×34 cm.
„Mi Nemes Máramaros Vármegyében Coronális és Privilegiáltt Szigeth Várossában lévő 
csizmadia Czéhnek…Szanits István sárospataki ifjú Mesterlegényhez illendőképpen 24 
hétig a Müvhelyben lakott… Mint Szent havának 12 napján, 1703 esztendőben. A céhmes-
terek olvasható aláírásával, a levél bal sarka felhajtva, szárazpecséttel.
Nagyon korai mesterlevél, néhány sárgás folttal, egy hajtással, jó állapotban.

20.000,-

190. Meghívó. A Klotild szeretetház javára f. é. május hó 16. és 17. napján 
rendezendő Carousselre van szerencsénk tiszteletteljesen meghivni.
Budapest, 1902. május. Athenaeum. 2 különálló, mindkét oldalán nyomtatott lev. 
Színes lithografált rajzzal, hátoldalon a műsorral. A másikon helyszínrajz az árakkal. Ottó 
királyi herceg védnökletével, gróf Andrássy Tivadarné és Batthyány Lajos gr. 
(a miniszterelnök unokája) elnökletével rendezett lovagi játékok. A programból: 
solymászat, udvari hölgyek bevonulása, huszártorna, lándzsatörés, stb. Az ünnepséget a 
Tattersall-ban, a Kerepesi úton tartották. A szeretház árva és csavargó gyermekek meg-
mentésére alakult (1870-1908), kezdetben az Üllői úton volt épületük. A két haránt alakú 
lap megkímélt állapotban.

12.000,-

186. 187.
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191. A morvaországi [alt-brünni] irgalmas szerzetesek kórháza számára, fürdőintéze-
tek felállítására szervezett gyűjtéshez kapcsolódó kiadványok német és cseh nyelven. 
Brünn, 1847-53. Hét nyomtatott levél hajtva, 4 oldalon nyomva + 4 egy oldalon nyomt. lev.
A lapokon összesen 20 fametszetes illusztrációval. Az egri convent is kapott 1000 Ft. ado-
mányt. A budai convent mellett ekkor már volt fürdőintézet.
A nyomtatványok megkímélt állapotban.

20.000,-

192. Őfelsége születésnapja a harctéren! A Magyar Vöröskereszt gyűjtőíve, 04662 szám. 
Budapest, 1917. Pátria. Egy nyomtatott lev. hajtva, 4 oldal. 
Csekonits Endre királyi biztos nyomtatott aláírásával.
Hozzá tartozik:
Magyar kir. Honvédelmi Ministerium hadsegélyező hivatala. (Királykép-expedició)
Budapest, 1917. ápr. Stephaneum. Egy nyomtatott levél, két oldal.
A művészietlen vásári termékek elkerülése végett ajánlja a hivatal három magyar művész 
mellképét (reprodukciókat) IV. Károly királyról a községi jegyzők figyelmébe. Hátul a 
festmények rövid leírásssal, Basch Árpád, Glatz Oszkár és Darvassy István művei. 

12.000,-

193. [Plakát] Budapest talpra áll. Kiállítás a Károlyi palotában dec. 14. - jan.15. na-
ponta 9-15-ig. Belépés díjtalan. 
Bp. [1946.] Székesfővárosi háziny.  Grafikus Szűcs Pál. M: 59×83 cm. 
Kővágó József polgármester megbízásából, a kulturális ügyosztály közreműködésével, a 
Székesfővárosi Múzeum (BTM) munkatársának, Bertalan Vilmosnak az irányításával va-
lósult meg a kiállítás. 18 teremben a főváros ostroma, veszteségei és újjáépítése lett bemu-
tatva. Jó állapotban.

60.000,-

194. Szabad, erős, független, demokratikus Magyarországot!
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány harcra hívja a magyar népet a német elnyomók és nyilas 
zsoldosaik ellen. Nyomdahely és nyomda nélkül. Valószínűleg Debrecenben nyomtatták 
1944 végén. M: 58×80 cm. A kormánytagok fényképével illusztrált.
Számos hajtással, hullámos papíron, kissé viseltes állapotban.

60.000,-

195. [A Rácfürdő francia nyelvű, illusztrált ismertetése.] Guide illustré du nouveau 
bain á vapeur minéral (chaleur naturelle) pour dames nommé Bain de Raitzen á Bude.
Leipzig, [1870 körül,] Typh. J. J. Weber. 4 számozatlan folio levél. A két hasábos szöveg 
között 5 nagyobb méretű, fametszetű illusztrációval. Kiadó a tulajdonos Heinrich család.
A fürdőt 1860-ban ómoraviczai Heinrich Nepomuk János (1818–88) orvosdoktor, a Fe-
renc József-rend lovagja vette meg. A Heinrich család Ybl Miklós tervei alapján 1864–65-
ben felújíttatta, majd 1869–70-ben kibővíttette az épületet, ekkor készültek a romantikus 
stílusú medencék is. A kor egyik legmodernebb és legszebb gyógyfürdője volt.
Nagyon ritka nyomtatvány, gerincnél papírcsíkkal erősítve, jó állapotban.

24.000,-
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189.

193. 195.
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196. Ripka Ferenc Budapest Székesfőváros főpolgármesterének névnapja alkalmából 
1928. évi október hó 3-án, a Budai Társaskör által a Szent Gellért szálló kupolatermében 
rendezett társasvacsora ültetési rendje. 
[Budapest, 1928. Márkus ny.] 32 p.
Hozzá tartozik:
Ripka Ferenc Budapest Székesfőváros főpolgármesterének névnapja alkalmából 
1928. évi október hó 4-én, a Budai Társaskör által a Szent Gellért szálló kupolatermében 
rendezett társasvacsora ültetési rendje.
[Budapest, 1930. Márkus ny.] 35 p.
A két kis füzet tűzve, együtt.

12.000,-

[Reklám]
197. Kozma Lajos (1884-1948) iparművész, építész a Floris cukrászda részére terve-
zett három fiókos, art deco bonbonosdoboz.
Mérete: 175×100×80 mm. A rendkívül tehetséges és kreatív Kozma – egyéb kereskedel-
mi célú grafikái mellett – 1919-től, Floris Frigyes megbízásából rendszeresen dolgozott a 
Floris Bonbon részére. Legalább huszon felüli az olyan Floris doboz borítás, aminek a 
variációi, vagyis az azonos mintával készült különféle színben és méretben, illetve formá-
ban legyártott dobozvariánsok száma 100-on felül lehetett. Ezt az elképesztő mennyiséget 
még a dobozokon használt zárópecsétek, a dobozok belső borító papírjai valamint, a belső 
kialakításukhoz használt kiegészítők, a levélpapírokon használt céges címerek és emblé-
mák, a cukorkabolti reklámkirakat és berendezési tárgyak (székek, asztalok, szekrények) 
egészítettek ki, pontosabban színesítették éveken keresztül. Az egykor a Vörösmarty téren 
álló, Haas Palota épületében 1931-ben Kaesz Gyula és Strauss Sándor tervei alapján 
alakították ki a legmodernebb Floris cukrászdát. A cukrászda bauhaus stílusú volt, belső 
karzattal. Nyári helyiségük a Margitszigeten volt. A Haas Palota a II. világháborúban 
megsemmisült a cukrászdával együtt.
Megkímélt állapotú, különleges darab az 1920 évek végéről. Sarkain és élein kisebb 
kopással.

120.000,-

198. Hentesüzlet-húsbolt színes lito reklámtáblája a ’30-as évekből. 
M: 240×330 mm. Dombornyomott, J.S.B. 95. jelzettel és „Zsolt” grafikus névvel. 
Alul bianco üres hely beírások, árak számára. Körben formára riccelve, fóliázva, 
kisebb törésekkel.

18.000,-

199. Jamaica rum. James Waters Old England finest old Jamaica rum.
Színes lito reklámtábla, 1930 körül. M: 255×350 mm. 
Kicsit fakó, kopottas, közepén egy luk, de így is mutatós példány. Felül kis fém akasztóval.

20.000,-
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198. 200.
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200. Rohitsch-Sauerbrunn. Tempel-Forrás. Styriá-Forrás.
A szlovéniai Rohics Savanyúkút gyógyvíz színes lito reklámtáblája év és nyomda nélkül. 
M: 26×43 cm. Részben dombornyomott, lekerekített sarkokkal.
Megkímélt állapotban, felül, akasztásra szolgáló madzaggal.

40.000,-

201. Rosil a jó fügekávé. 
Színes papírtábla, 1925 körül. Franck Henrik és fiai. M: 23×34 cm. 
Apró pöttyökkel, jó állapotban.

20.000,-

202. Schicht-Szarvas mosószappan a legjobb.
Színes, lito reklámtábla. M: 225×350 mm. Bal sarkában: S.69.magy. jelzettel. Fent, 
középen két ringlin átfűzött madzag. Hozzá tartozik egy 5×35 centis papír reklámszalag. 
Jó állapotban.

20.000,-

203. Váncza sütőpor.
Színes papír reklámtábla. M: 24×32 cm. Korvin T. ny. Jó állapotban, törés nélkül.

30.000,-

204. Rendes iskolai díjasok Rovata 1845/46 évre. [I-III. szám]
9 folio levélen táblázatba illesztve a támogatott diákok, a tanoda, a hely és a pártfogó 
nevei. Az alapítványi támogatások is, összeggel. Megkímélt állapotban, fontos 
művelődés- és családtörténeti adatokkal. Folio.

12.000,-

205. Rézmozsarat – vasmozsárért! Rezet – vasért! Gróf Andrássy Gyuláné felhívása. 
Az Uránia Országos Nővédő Egyesület egyoldalas nyomtatott papírján. 1915. junius 
havában. Megkímélt állapotban.
Hozzá tartozik:
A magyar nemzethez! A Nemzeti Áldozatkészség szobrának végrehajtó bizottsága.
Egy folio levél hajtva 4 nyomtatott oldal. Remek névsor, senki nem akart kimaradni.
1915 tavaszán a Gyorssegély – Auguszta Alap és a Hadsegélyező Hivatal létre hozta a 
Nemzeti Áldozatkészség Szobor végrehajtó-bizottságot. Céljuk egy olyan fából készült 
szobor felállítása volt, amelyre egy meghatározott pénzösszeg ellenében fémlemezkéket 
szögelhettek az adományozók. A szobor elkészítésére Sidló Ferenc szobrászművész kérték 
fel. A Nemzeti Áldozatkészség szobrát 1915. szeptember 12-én avatták fel a Deák téren 
az Anker Biztosító Társaság székháza előtt. Az adományozásról emléklapot is adtak, ame-
lyen feltüntették, hogy pontosan hová illesztették fel a lemezt, amelybe sokan a nevüket is 
bele üttették. Két koronáért pedig meg lehetett vásárolni a Nemzeti Áldozat Jelvényét. A 
befolyt összeget a hadirokkantak, valamint a hadiárvák és özvegyek támogatására fordítot-
ták. A bronzlemezkék egy részét időközben ellopták. 1924-ben elszállították.

12.000,- 
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206. Rögtönbirosági Hirdetmény. [Statarium] 1863.
Pesten, 1863. Trattner –Károlyi. Egy nyomt. hajtott, folio lev. M:45×56 cm.
Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék hatóságától -1863. évi november 12-
én. Jegyzette és kiadta Rédly Sándor főjegyző. Megkímélt állapotban.

20.000,-

207. Rögtönbirósági szabályok. Helyben hagyva ő császári és apostoli királyi Felsége 
1862-ik évi december 12-ről kelt legfelsőbb elhatározásával.
Budán, 1862. magyar kir. egyetemi ny.  18 p.
Papírborítóban, ráragasztott címkével.

12.000,-

208. Szabadkőműves aprónyomtatványok< br>1.Demokrata páholy, Budapest, 1917. 
jun. 10. [Pollacsek ny.] Tímár Szaniszló elhunyt testvér halála kapcsán kiadott támogatói 
felhívás a gyámbizottságtól adakozásra. Egy levél hajtva, három nyomtatott oldal.
2. Érdemes főmester testvérem! Szeretett testvéreim! Kedves jó barátaim! Olasz 
harctér, 1916. május 3. Gerő Nándor testvér sorai visszaemlékezés a „halál árnyékában”, 
a szabadkőművességben eddig eltöltött tíz esztendőre.
Egy levél hajtva, két nyomtatott oldal. Jó állapotban.
3. Kelet. A Magyarországi Symb. Nagypáholy nemhivatalos közlönyének hirdetési 
reklámja. 1901. IV. évf. ujévi szám. Négy nyomtatott oldalon, hajtva - nyomda és hely 
nélkül - Gelléri Mórral kapcsolatos fénykép, írás és vers. (8×12 cm) Jó állapotban.
4. Igazolvány, amely 1914. április 6-án, este 8 órakor a nagypáholyház nagyműhelyé-
ben tartandó ünnepi munkára való belépésre jogosít. A háznagy pecsétes aláírásával. 
Egy nyomtatott (10×13 cm) papírlap. Négy szabadkőműves aprónyomtatvány együtt.

24.000,-

209. Személyleirás. Rendelet. Verfonsbeschreibung. Verordnung. Ofen, 26. august 1859. 
Egy levélen két oldalas, kétnyelvű nyomtatvány.
Gubalski Ferenc megszökött a wisnitzi kényszerdologházból, hol nehány hónap óta letar-
tóztatva volt, mult hó 24-én, egy nem kevésbé veszélyes bünhöczczel, Gatka Balázszsal 
elillant. A dokumentum másik oldalán a személyleírásokkal. Különös ismertető jele, hogy 
igen nyájas, de csak lengyelül beszél. A másik személy meglehetős szabó, de nagy pálin-
kaivó, nyájas és nagyon hizelgő. Jó állapotban. 

12.000,-

210. Személyleírás ismeretlen katonákról és a hadsereg kiséretében volt polgári sze-
mélyekről a XVIII. táblázathoz. Kiadta a wien-i közös központi tudósító iroda. 
Budapest, 1917. M. kir. állami ny. Egy folio lev., hajtva. M:45×59 cm.
Hozzá tartozik: 
Tableau XVIII. Photographien un Personsbeschreibungen unbekannter Militar- und 
im Gefolge des Heeres befindlich gewesener Zivilpersonen…
Wien, [1916.] J. Löwy. Egy folio lev. (felkavaró) fényképekkel. M: 33×50 cm.
A két dokumentum együtt.

20.000,-
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211. SZEKERES JÓZSEF:
7:1 Riport egy felejthetetlen sportdiadalról. 
 Budapest, 1954. Sport Lap- és könyvkiadó. − Vörös Csillag ny. 58 + [3] p.
1954. május 23-án – egy nappal a Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának a 
megnyitása előtt – került sor Magyarország és Anglia válogatott labdarúgó csapatainak 
újabb találkozójára, az „évszázad mérkőzésé”-nek a visszavágójára a Népstadionban. 
Gólvágók: Lantos, Tóth J., Hidegkúti 1, Kocsis és Puskás két találatot jegyzett.
Tűzve illusztrált papírborítóban. 

6.000,-

212. Toborzási felhívás. 1945. április 12. Magyar Honvédelmi Minisztérium. 
Budapest, 1945. április 12. Budapest székesfőváros házinyomdája. Fekete-fehér, egy olda-
lon nyomtatott plakát. Mérete: 83×59 cm.
„Hazánkon végighömpölygött a háború, a németek és Szálasi hazaárulói hadszintérré 
változtatták, kirabolták, tönretették, a munkahelyeket felrobbantották, az otthonokat 
szétdúlták…Jelenlegi háborús cél: a magyar nép jobb jövőjének megalapozása és az új, 
független, demokratikus, boldog Magyarország megteremtése. Dálnoki Miklós Béla 
miniszterelnök s. k.; vitéz Vörös János sk. vezérezredes, honvédelmi miniszter”
Többször hajtogatott, foltos, több, kisebb, szöveget nem érintő lukkal. Hátoldalán ceruzás 
épületalaprajzok.

40.000,- 

206.
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213. Vasúti fuvarlevél 1855. Kaiser-Ferdinands-Nordbahn.
Egy két oldalas nyomtatott lev. pecsétekkel, aláírásokkal. Macso & Manno Bécsben fel-
adott pamutáruja 1856. január 5-én érkezett Pestre. Macsó György és Manno István urak 
nagykereskedése a Váci utcában működött. Megkímélt állapotban.

4.000,-

214. A Váci könyvtárban rendezett irodalmi estek dokumentum gyűjteménye számos 
aláírással.
13 levél, felragasztott meghívókkal, levelekkel, és fényképekkel. A levelek többsége 
Petővári Gyula intézményvezetőnek címezve. A kor elismert irodalmi személyiségeinek 
fellépéseivel kapcsolatos dokumentumok az 1970-es évekhez köthetően. Darvas József, 
Illyés Gyula, Féja Géza, Moldova György, Czine Mihály, Makláry József karnagy, előadó-
művészek és sokan mások sk. aláírásaival. Veres Péter aláírt képeslapjával.

12.000,-

215. Verzeichnis derjenigen gegenstande welche von den Insurgenten aus dem 
nachlasse des grafen eugen Zichy weggenommen und versteigert worden find. Pesth, 
16. dez. 1849. 
Pest, 1849. Lukács és tsa. Egy hajtott levél 4 nyomt. oldal. 
Azoknak a tárgyaknak a listája, amelyeket a felkelők elvittek Eugen Zichy [Ödön] gróf 
birtokáról és elárvereztettek. A listán érdekes nevekkel és a vásárolt tárgyakkal.
Gróf Zichy Ödön (1809-48. szeptember 30. Lórév ) udvarhű politikus, nagybirtokos, 
akit hazaárulás vádjával végeztek ki a Csepel-szigeten. Miután kivégezték, kálózi birtokán 
házkutatást tartottak és értékes ingóságaiból sokat lefoglaltak. Az értéktárgyakat leltárba 
vették, majd lepecsételt ládákban szállították az új fővárosba, Debrecenbe. Itt Madarász 
László gondjaira bízták, hogy a kevésbé értékes arany és ezüst tárgyakat beolvasztják és a 
forradalom céljaira használják, ekkor újabb leltár vettek fel. De ez már egy másik történet.

24.000,-

216. FREYTAG, FRIEDRICH GOTTHILF
Analecta Litteraria de Libris Rarioribus. 
Lipsiae, [Lipcse] 1750. Officina Weidemanniana. [8] + 1138 + [7] p. Címlapján rézmetszet.
A német filozófus, teológus, tanár (1687-1761) népszerű munkája, amelyben régi és ritka 
művekről értekezik, folytatása az „Adparatius litterarius.” Előzékén latinul: A szerző a 
könyvet barátjának, Karl Albert Nimptsch ifiúrnak ajánlja emlékül!< br> Korabeli, dúsan 
aranyozott, bordázott egészbőr-kötésben, gerince szépen javítva, pótolva. Körben gyö-
nyörűen márványozott lapélekkel. Előzékén és a címlapon modern pecséttel. Egy levele 
(1089) hiányzik, de úgy láttuk, ezt a korábban külföldön aukcionált könyvekbe sem kötöt-
ték bele. Jó példány. 

20.000,-
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217. FÜST MILÁN:
Az elmúlás kórusa. 
[Budapest, 1921.] Amicus kiadás. [Thália műintézet.] 68 p. Első kiadás. 
Papp Ferencnek dedikálva 1949-ben!
Kiadói papírborítóban.

20.000,-

218. FÜST MILÁN:
Szellemek utcája. 
Budapest, [1948.] Dante. [M. Központi Híradó rt. ny.] 172 p. Első kiadás.
Zelk Zoltánnak és Máriának, emlékemül, barátságunk szerény jeleként 1965. II. 26.
Kiadói, mezei papírborítóban.

12.000,-

219. GARAY JÁNOS: ⁓ ⁓ összes költeményei. Egy kötetben. A költő arczképével.
Baráti megbízásból kiadta Ney Ferencz. 
Pest, 1854. Müller Emil. 1 t. lith. címkép + XXXVIII + 1062 hsz. Első kiadás.
Kiadói, dúsan aranyozott gerincű vászonkötésben, festett lapszélekkel. Kissé fakult 
példány.

12.000,-

220. GEGŐ ELEK, P.:
A’ moldvai magyar telepekről. A’ Magyar Tud. Academia elébe terjesztve ⁓ ⁓.
Buda, 1838. A M. Kir. Egyetem betűivel. IV + [4] + 166 p. + 2 rézm. térkép (Moldvahon)
Új, keménytáblás papírkötésben. Az eredeti papírborítók felkasírozva.

16.000,-

216. 217. 219.
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221. GELLÉRI MÓR:
A magyar ipar uttörői. Élet- és jellemrajzok. A magyar iparos-ifjuság buzdítására.
Budapest, 1887. Dobrowsky és Franke. [Rudnyánszky.] XVI + 320 p.
Kiadói aranyozott és vaknyomásos félvászon-kötésben. A tábláknál kissé gyengül. 

10.000,-

222. GELLÉRT OSZKÁR:
Hírmondó.
Budapest, 1953. Szépirodalmi. [Révai ny.] 136 p.
Vadász Ilonának dedikált példány!
Kiadói papírborítóban.

6.000,-

223. GELLÉRT OSZKÁR:
Tiéd az egész Föld.
Budapest, 1955. Magvető. [Szikra ny.] 1 t + 104 p.
Vadász Ilonának…mert jó rendezőnek is tartom meleg kézszorítással - dedikált példány!
Kiadói papírborítóban.

6.000,-

Geográfia

224. FÉNYES ELEK: 
A Magyar Birodalom statisticai, geographiai és történeti tekintetben. Részletes és 
kimeritő leirása Magyar és Erdélyországnak melly külön füzetben... I. kötet. Komárom 
vármegye. [unicus]
Pesten, 1848. Beimel. 195 + [3] p. Ritka mű, több kötete nem jelent meg. 
Valamivel későbbi félvászon-kötésben, fakó gerinccel, felirattal. Címlapja kissé foltos.

12.000,-

225. FÉNYES ELEK: 
Magyarország leirása. I-II. rész. 
Pesten, 1847. Beimel. 200 + [8] p. - 520 p. 
Egybekötve, korabeli, vaknyomásos gerincű vászonkötésben. Elöl poss. bejegyzés.

20.000,-

226. FÉNYES ELEK: 
A Török Birodalom leirása, történeti statistikai és geographiai tekintetben. Legújabb 
kutfők után kidolgozta ~ ~. A Török Birodalom földabroszával.
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. [Landerer és Heckenast] IV + 476 p. + 1 színezett lith. 
térkép. (50×36 cm) Ebeczki Tihanyi Béla pecsétjével. 
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal, és a jó állapotú kőnyomatos térképpel.

20.000,-
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224. 225.221.

226.
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227. FÜSSY TAMÁS:
Egyetemes földrajz középtanodai használatra. 
Pest, 1862. Emich Gusztáv. [2] + 226 p.
Korabeli félvászon-kötésben, Zombat Pál III. oszt. latin tanuló poss. beírásával.

5.000,-

228. KÖNNYE ALAJOS:
 Népszerű ásványtan, kapcsolatban a gazdászat- s iparüzlettel, az új tantervezet 
nyomán algymnasiumok, rendezettebb népiskolák s iparostanonczok használatára 
szerkeszté ⁓ ⁓. 
Kolozsvártt, 1854. Burián Pál. [2] + 106 + [1] p.
Új félvászon-kötésben. Címlapja nincs bekötve.

8.000,-

229. LASSÚ ISTVÁN:
Az ausztriai birodalomnak statistikai, geographiai és históriai leírása.
Pesten, 1833. Eggenberger Jósef. [6] + 428 p. Második kiadás, a térkép nélkül!
Korabeli kopott, sérült, félbőr-kötésben, számos helyen foltos lapokkal. 

8.000,-

230. LASSÚ ISTVÁN:
Frantzia országnak statistikai, geographiai és historiai leirása. Kidolgozta ~ ~.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner M. [2] + 159 + [1] p. 
Modern bordázott és vaknyomásos félbőr-kötésben, festett lapszélekkel.

12.000,-

231. LASSÚ ISTVÁN:
Nagy Británnia statistikai, geographiai és históriai leirása. Kidolgozta ~ ~.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner M. [2] + VI + 158 p.
Modern bordázott és vaknyomásos félbőr-kötésben, az elején kissé foltos lapokkal. Egy 
lap sarkán szöveghiánnyal.

12.000,-

232. LASSÚ ISTVÁN:
A prussziai királyság statistikai, geographiai és historiai leirássa. Kidolgozta ~ ~.
Pesten, 1828. Petrózai Trattner M. [6] + 161 + [1] p.
Modern bordázott és vaknyomásos félbőr-kötésben, festett lapszélekkel.

12.000,-

233. LASSÚ ISTVÁN:
A török birodalom státistikai, geographiai és históriai leirássa.
Pesten, 1828. Petrózai Trattner J.M. Károlyi István. [8] + 126 + [1] p. + 1 kihajtható térkép.
Újabb vászonkötésben, hátul kissé foltos lapokkal, jó térképpel Karacs Ferenctől. 
Első kiadás.

20.000,-
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234. SCHWEIGER-LERCHENFELD, A[MAND] von
Donaufahrt I. Von Passau nach Budapest. II. Budapest – Sulina. (Constantinopel)
Mit 8 tonbildern, 48 text-abbildungen und 3 kartchen.
Wien, Pest, Leipzig, é.n. [Friedrich Jasper] [8] + 152 p. + 8 t. (kétoldalas); [4] + 163 
+ [9] p. + 10 t. (8 két oldalas) /A. Hartleben’s Neue Reisebücher. Nr. 8-9./
A két összetartozó mű egybekötve, kiadói félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel. 

20.000,-

235. VISONTAY JÁNOS:
Európa összehasonlító földleirása.
Budapest, 1874. Tettey Nándor. [Pécs, lyceumi ny.] [4] + IV + 417 + II p.
Korabeli egészvászon-kötésben, vaknyomásos táblákkal, aranyozott felirattal. 
Vojnits könyvtárból.

8.000,-

230. 231. 232.
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236. GARAI GÁBOR:
A kék sziget.
Békéscsaba, 1979. [Megyei Könyvtár háziny.] 15 sztl. levél (japán fűzéssel)
Megjelent 250 példányban, ez a 14. szám. Földes Péternek dedikált kötet!
Kiadói papírborítóban, Szántó Piroska illusztrációival. 

8.000,-

237. GERMANUS GYULA:
Az arab irodalom története.
Budapest, 1962. Gondolat. [Franklin] 390 + [2] p. + 15 t.
Az előzékre ragasztva egy papírlapon: Géressy Évának, volt tanítványomnak dedikációval, 
mellékelve 1967-es datálású képeslap szintén Germanus Gyula sk. soraival a családnak!
Kiadói vászonkötésben, az első táblára és a gerincre ragasztott illusztrációval, ill. címmel.

12.000,-

238. Görögkatolikus liturgikus könyv. 
Balázsfalva, 1814. Érseki ny. 129 sztl. lev. kétszínnyomású, két hasábra osztott, keret-
díszes lapokkal. Az ún. apostolos könyvből a bizánci rítusú Szent Liturgián a kántor/
felolvasó ebből olvassa fel az apostoli szakaszt, ami a róm.kat. misében a szentleckének 
felel meg. Bobb balázsfalvi érsek, metropolita említése a címlapon nem a szerzőségre utal, 
hanem arra, hogy az ő idejében és I. Ferenc császár alatt adták ki. Ioan Bob, magyaros 
írásmóddal Bobb János, (1739-1830.) erdélyi román püspök, nyelvész.
Az eredeti aranyozott és vaknyomásos táblájú bordázott bőrkötés javítva, pótolva. Két új 
csattal. Számos lapja kiöntve, javítva. 

40.000,-

239. GROSS ARNOLD emlékkönyve. SZELÉNYI KÁROLY fotóival.
[Budapest, 1985. Móra. Kossuth ny.] 16 sztl. lev. Címlapján dedikált példány!
Kiadói, illusztrált kartonkötésben.

20.000,-

240. GROSSCHMID BÉNI: 
Magánjogi előadások. Jogszabálytan.
Budapest, 1905. Athenaeum. IV + 963 p.
Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötésben, enyhén fakult.

8.000,-

241. GROTIUS, HUGO: 
A háború és a béke jogáról. De Jure Belli ac Pacis Libri Tres. I-III. kötet. 
[Fordította Haraszti György, Brósz Róbert, Muraközy Gyula, Diósdi György.] A bevezető 
tanulmányokat írták: Hajdu Gyula, Szabó Imre.
Budapest, 1960. Akadémiai Kiadó. 1 t. címkép + 327 + [1] p.; 572 + [1] p.; 367 + [3] p. 
A mű 650 példányban jelent meg. A három rész egységes kiadói vászonkötésben, eredeti 
papírborítóban. 

8.000,-
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240. 242. 242.

238.235. 239
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242. GROTIUS, HUGO: 
De jure Belli ac Pacis. Libri tres. In quibus jus naturae et gentium, item juris publici 
praecipua explicantur. Tomus primus. 
Amsteleadami, 1735. Janssonio-Waesbergios. 1 t. rézm. szerző + 1 t. rézm díszcímlap + 
[24 + XXXIX + [5] + 1040 + 43 + [83] p.
Hugo Grotius (1583–1645) németalföldi államférfi, jogász. Legfontosabb munkája, a 
„De jure belli ac pacis” (A háború és béke jogáról) először 1625-ben jelent meg. Könyve 
az első mű, mellyel szerzője megteremtette a modern nemzetközi jog alapjait.
Dúasan aranyozott gerincű, korabeli egészbőr-kötésben, címkével, lapszélei festettek.
A lapokon néhány helyen szúrágás nyomai. Megkímélt példány.

36.000,-

243. GVADÁNYI JÓZSEF, gróf: 
Rontó Pálnak, egy magyar lovas Köz-Katonának és gróf Benyovszki Móritznak éle-
tek Földön, Tengereken álmélkodásra méltó Történettyeiknek, s véghez vitt Dolgaik-
nak le-írása, a’ mellyet Hazánk Dámáinak kedvekért Versekbe foglalt ⁓ ⁓ Magyar Lovas 
Generális. 
Pozsonyban és Komáromban, 1793. Wéber Simon Péter. XX + 548 p. A címlapon J. 
Weimann rézmetszetű vignettájával. Az elbeszélő költeményt Gvadányi, Benyovszky 
Móric emlékiratai alapján írta, ami 1790-ben, Londonban jelent meg. Első kiadás. 
Szüry: 1639.
Modern, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, címkével. Címlapja és az utolsó levele má-
solattal pótolt! Sőt, elöl még egy hártyapapír címlap is bekötve, hátul pedig egy kéziratos 
másolat behelyezve. Ikafalvi Diénes Jenő beragasztott ex librissel.

20.000,-

244. GYALÓKAY JENŐ:
Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán.
Budapest, [1938.] Franklin T. 167 + [1] p. /A Magyar Történelmi Társulat könyvei I./ 
Kiadói, illusztrált, picit hiányos papírborítóban.

6.000,-

245. GYÖMREI SÁNDOR:
Az utazási kedv története.
Budapest, [1934.] Gergely R. [Pesti Lloyd ny.] 192 p. + 6 t. (1 kihajt.)
Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti papírborítók bekötve.

5.000,-

246. GYÖRFFY ISTVÁN, Dr.:
A szilaj pásztorok. Benyovszky István ötven rajzával. 
Karcag, 1928. [Kertész József.] 46 p. + XVI szám. t. /A magyar föld és népe 2./
Címlapján Horváth Károlynak dedikálva 1927-ben!
Kiadói, rajzos, kissé viseltes, foltos papírborítóban.

5.000,-
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247. [GYURITS ANTAL]:
A keresztes hadak története. Michaud, és több más hiteles írók után készített 
német kivonatból magyarázta ⁓ ⁓. I-II. köt.
Pesten, 1853. Lukács László. VIII + 299 p.; VIII + 320 p.
Korabeli, díszesen aranyozott gerincű félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel. 
Jó példány a Vojnits könyvtárból.

8.000,-

248. HALLER JÓZSEF – KARÁCSONYI JÁNOS, Dr.: 
Történelmi hazugságok. A történelem terén előforduló mindennapi ferdítések 
czáfolata. 
A szerzők engedelmével németből magyarította Haller József. Magyarországi részt írt hoz-
zá Dr. Karácsonyi János. 
Budapest, 1890. Szent-István-Társulat. [Athenaeum.] XVI + 852 + [2] p.
Korabeli, egyszerű félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel, címkével.

8.000,-

249. HARASZTY LAJOS:
Aki vagyok. Versek az 1905-7 évekből.
[Budapesten, 1912. Hornyánszky V.] Szerző. 168 + [4] p. 
Muhits Sándor gyönyörű, szecessziós illusztrációival.
Velten Armand kedves barátomnak, akinek lelke lelkemmel rokon …dedikált példány!
Az iparművészeti iskolában készült színes, rajzos papírkötésben. 

8.000,-

242. 246. 247.
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250. [HAZSLINSZKY REZSŐ szerk:] 
Kalauz Rozsnyó és vidéke számára. 12 látlevelezőlappal. Összeáll. Hazslinszky Rezső.
Rozsnyó, 1910. Fuchs József. 74 p. +12 t. (Hártyapapírral védett, kitéphető levelezőlapok.)
Fűzve, kiadói papírborítóban. 

12.000,-

251. Háborús főzőkönyv. Összeáll. Sacher Gusztávné Bárczy Berta és Halász Sándor-
né Sacher Magda.
Budapest, 1915. Rózsavölgyi. [Korvin T.] 130 + [6] p.
Fűzve, javított, kiadói papírborítóban.

6.000,-

252. HEDERICO, BENIAMINE: 
Graecum Lexicon Manuale; Tribus Partibus Constans Hermeneutica, Analytica 
Synthetica...Castigatum Et Emendatum Cura Io. Augusti Ernesti. Editio Quarta Auctior 
Et Emendiator.
Lipsiae-Londini, 1796. In Bibliopolio Ioh. Frid. Gleditschii – Apud P. Elmsly. [24] p. + 
2376 hsz. + 888 hsz.  
A 2372. számozás után a 865. szám következik a 888-ik számig, majd a 2373-76. levél. 
Ezután a lexikon görög része folytatódik, itt a 864. hasábszámig. Bonyolultnak tűnik, 
de hiány nincs, csak a könyvkötő zavarodott bele a számokba. Hederich (1675-1748) 
népszerű, latin értelmezésekkel ellátott görög szótára először 1722-ben, Lipcsében jelent meg.
Korabeli, bordázott egészbőr-kötésben, címkével, kis kopással és hiánnyal, körben festett 
lapszélekkel. Az előzéken Tóth Antal régebbi bejegyzése, a címlapon Szentkatolnay 
Bálinté. Jó példány.

40.000,-

253. HEINRICH, HEINE:
Németország. Faludy György átköltésében. 
Budapest, [1945.] Müller Károly. [Légrády ny.] 96 + [4] p. Második kiadás. 
 Címlapján Faludy György ajánlása Kovács Gábornak!
Kiadói vászonkötésben. 

8.000,-

254. Helvetica confessio az-az, a’ keresztyén hitröl való vallás-tétel, a’ szerént, a’ 
mint azt Helvetziában a’ Kristus’ Ekklésiájának tanitói…áz Evangyéliomnak, Skótzia, 
Lengyel és Magyar-Országokban lévő Hirdetöivel együtt, egyezö akarattal bé-vették és 
ki-botsátották 1566-dik esztendöben. Deákból magyarra forditva.
Debreczenben, 1791. Nyomt. Huszthy Riskó Sámuel által. [16] + 201 + [5] p.
A református egyház hitvallása. Szerzője a sok magyar kapcsolattal rendelkező Heinrich Bull-
inger (1504-75), Zwingli utóda. Magyarra fordítója Szenci Csene Péter (1575-1622) érsekújvá-
ri prédikátor és református szuperintendens. Magyarításán Szenci Molnár Albert is igazított.
Korabeli, kissé kopottas, aranyozott félbőr-kötésben, festett lapszélekkel, első előzéke 
hiányzik. Jó példány. 

12.000,-
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255. HELVÉTIUS, CLAUDE ADRIENNE:
De l’esprit. 
Paris, 1776. Chez Durand. XX + 513 + [2] p. A szerző portréja hiányzik.
A tizennyolcadik században − talán Rousseau Émile-jét leszámítva − egyetlen könyv sem 
váltott ki ekkora felháborodást a vallási és polgári hatóságok részéről, illetve nem keltett 
ilyen általános közérdeklődést. Helvetiust az a megtiszteltetés érte, hogy ezt a könyvét a 
Sorbonne elítélte és a hóhér nyilvánosan elégette. Második francia nyelvű kiadás.
Modern, bordázott félbőr-kötésben, körülvágatlan lapokkal, címkével. Utolsó levele pó-
tolt, szöveghiány nincs.

12.000,-

256. HENSZLMANN IMRE:
A székes-fehérvári ásatások eredménye.
Pesten, 1864. Heckenast. [6] + 226 p. + IX t.
Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti papírborító bekötve. Lapjai vízfoltosak.

20.000,-

257. HENTALLER LAJOS:
Görgey mint politikus. Történelmi tanulmány. 
Budapest, 1889. Hornyánszky. [4] + 222 p.
A címlap után egy lev. bekötve, a szerző, Gyulához intézett kérésével, hogy segítse 
a könyv terjesztését!
Korabeli aranyozott grincű félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel.

10.000,-

252. 254. 258.
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258. HERCZEG FERENC
A híd. Szinjáték 4 felvonásban.
Budapest, 1925. Singer és Wolfner. [Budapesti Hirlap ny.] 112 p.
Ódry Árpádnak a nagy művésznek és jó barátnak, hálával dedikált példány!
Kiadói vászonkötésben, gerincen felül kis sérülés. 

16.000,-

259. HERMAN OTTÓ: 
A madarak hasznáról és káráról. Képekkel ellátta Csörgey Titusz.
Budapest, 1901. [Franklin ny.] 279 + [1] p. /Természettud. Könyvkiadó-Vállalat. LXVII./
Első kiadás. Lapszámozáson belül 92 egészoldalas táblával, és szövegközti illusztrációkkal.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat.

8.000,-

260. HIRSCHLER IGNÁCZ:
Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal valo visszaélésekről, mint a 
láttompulat okáról.
Pest, 1870. Eggenberger F. [Athenaeum] 136 p.
A szerző a magyar szemészet úttörője, főrendiházi tag, a Pesti Izraelita Hitközség elnöke. 
A műben a tompalátásról (amblyopia) értekezik.
Modern félbőr-kötésben.

12.000,-

261. HITTRICH ÖDÖN, Dr.: 
A budapesti ágostai hitvallású Evangélikus Főgimnázium első száz esztendejének 
története. Dobozyné Serédi Kata rajzaival. 
Budapest, 1923. Kellner Ernő. 274 p. 
451. számú és dedikált példány!
Kiadói papírborítóban, duplum pecsétekkel.

3.000,-

262. HOCK JÁNOS:
Vigasztalások könyve. Elmélkedések és hangulatok.
 Budapest, 1902. Athenaeum. [2] + 411 p. Második kiadás.
Kiadói, dúsan aranyozott egészbőr díszkötésben, körben aranyozott élmetszéssel. 
Selyemmel bélelt díszdobozában. (11×15 cm)

12.000,-

263. HONT FERENC:
A színjáték. (Tanulmány) Buday György színpadterveivel. 
Szeged, 1932. Délmagyarország ny. 54 + [1] p. + 6 t. (3 levélen)
/Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma III. kiadvány./ A színpadtervek Berzeli A lángész 
c. drámájához készültek, melyet Hont Ferenc rendezett Szegeden a Városi Színházban.
Kiadói, illusztrált papírborítóban.

6.000,-
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264. HORVÁTH ÁKOS:
Még tűz a nap.
[Budapest, 1943.] Cserépfalvi. [Antiqua ny.] 62 + [2] p.
Ambrózy Ágostonnak igaz szeretettel Horváth Ákos!
Kiadói papírborítóban.

6.000,-

265. HÓMAN BÁLINT munkái [1-3. köt]:
1.Magyar középkor. 2. Történetírás és forráskritika. 3. Művelődéspolitika.
Budapest, 1938. MTT. [KMENy.] 675 + [2] p. ; 791 p.; 677 p.
A három kötet egységes, kiadói, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, jó állapotban.

20.000,-

266. HÓMAN BÁLINT, Dr.:
Magyar pénztörténet. 1000 – 1325.
Budapest, 1916. MTA. [Hornyánszky] 710 + [1] p. + 2 t. (kihajt.) + 2 kihajt. táblázat + 1 
kihajt. térkép. Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat. Tulajdonosi pecséttel. 

24.000,-

267. HUGO, VICTOR: 
A dzsinnek. Fordította Kardos László. Gáborjáni Szabó Kálmán eredeti fametszeteivel. 
Debrecen, 1925. Szerzők. [Városi ny.] 17 sztl. lev. Számozott példány: 191/200. 
Kiadói haránt alakú, viseltes papírborítóban.

3.000,-

262. 265.
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268. HUNFALVY JÁNOS:
Europa államainak rövid statisztikája.
Pest, 1868. Emich Gusztáv. [2] + 308 + [3] p.
Kiadói, viseltes, körülvágatlan papírborítóban, néhol foltos lapokkal.

8.000,-

269. HUNYADI FERENTZ: 
Keresztyén archivarius, vagy ollyan historiai gyűjtemény, mellyben öszve-
szedegettetve feltaláltatnak a Bibliában elő-fordúló dolgoknak a régi külső íróknál meg-
maradott nyomai; és az ő tulajdon szavaikkal, s azokra-való szükséges jegyzésekkel elő-
adatnak, azon külső irók életek idejének rendi szerint. I-II. darab.
Vátzon, 1794. Marmarossi Gottlieb Antal. [8] + 538 + [6] p.; [2] + 470 + [26] p.
A két kötet egységes, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben körben festett lapszé-
lekkel. Gerincük kopott, a címkék hiányoznak. Elöl poss. bejegyzés: Gatsári Istváné.

14.000,-

270. HUSZKA JÓZSEF:
A magyar turáni ornamentika története. Írta és rajzolta ~ ~. 
Budapest, 1930. Pátria. 178 + [2] p. Számos szövegközti illusztrációval.
Kiadói papírborítóban, megkímélt állapotban. (24×31 cm)

20.000,-

271. HUSZTI JÓZSEF:
Gróf Klebelsberg Kunó életműve.
Budapest, 1942. MTA. [Franklin] 379 p.
Elékötve:
SZILY KÁLMÁN:
Gróf Klebelsberg Kunó ig. és T. tag emlékezete. Felolvasta a MTA 1943. május 16-i 
ünnepélyes közülésén. 
 Budapest, 1943. MTA. [Sárkány ny.] 50 p.
Későbbi amatőr félvászon-kötésben, címkével. Az előzékeken és az első mű két lapján is 
beragasztott újságkivágások. Hozzá tartozik egy 10 leveles, gépiratos „Alapítólevél” Kle-
belsberg emlékére létrehozandó alapítványról. Jó állapotban, aláírások nélkül.

12.000,-

272. HÜBNER JÁNOS, [JOHANN]: 
Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat, emlékezetre méltó 
mezővárosokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, ...esmértető Lexikon, mellyet 
szerzett Hübner János, jobbított, alkalmasztatott Sperl Xav. Ferencz,… elhatároztatásával 
tellesített [és a Pesti Papnevelde közreműködésével fordított] Fejér György. I-V. darab.
Pesten, 1816-1817. Trattner János Tamás. XXIV + 708 + [2] p.; IV + (3)–564 p.; VI + 659 
p.; [4] + 508 p.; [4] + 511 p. Egyetlen magyar kiadás.
Korabeli, aranyozott gerincű, - két különböző típusú - kopottas félbőr-kötésben, a gerincen 
vignettákkal. Leragasztott közgyűjteményi pecsétekkel.

44.000,-
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Ifjúsági irodalom

273. [GREY OWL] Szürke Bagoly:
A vadon fia. Fordította Dr. Baktay Ervin. 16 képtáblával.
Budapest, [1940.] Singer és Wolfner. [Fővárosi ny.] 240 p. + 6 t. fotó
A szerző eredeti neve Archibald Stansfeld Belaney (1888-1938) brit természetvédő, író. 
 Hozzá tartozik:
[GREY OWL] Szürke Bagoly:
A rengeteg zarándokai. 
 Fordította Dr. Baktay Ervin. 12 képtáblával.
Budapest, [1941.] Singer és Wolfner. [Fővárosi ny.] 245 + [2] p. + 6 t. fotó
Mindkét kötet kiadói félvászon-kötésben, az eredeti rajzos (Fenyves) papírborítóval. 
Jó könyvek.

12.000,-

274. KUBASTA, VOJTECH
The polar station. [Sarkvidéki állomás.] 
 Kihajtható térbeli mesekönyv, pop-up display Kubasta rajzaival. Kiadta a londoni 
Bancroft, nyomtatta az Artia Csehszlovákiában 1960 körül. Színes, illusztrált 32 x 23 cm. 
A gyűjtők által nagyon keresett sarkvidéki állomás fókákkal, rozmárokkal, pingvinekkel, 
jegesmedvékkel, helikopterrel és repülővel. Az elülső borítón, a forgatható kis repülőgép 
rögzítése elengedett, de meg van. Jobb sarkába ragasztott kis leporello papíron angol és 
francia nyelvű története az északi sarknak.

24.000,-

269. 272.
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275. [Csöppike története I-VI.] 
NAST, CLARA:
Csöppike az iskolában. 
Fordította Gáspárné Dávid Margit. Pályi Jenő eredeti rajzaival. 
[Budapest, 1924. Nova. Radó István ny.] 123 + [4] p.
Hozzá tartozik:
Csöppike a pajkos kisleány. 
[Budapest, 1925. Nova. K. J. ny.] 125 + [3] p.
Hozzá tartozik: 
Csöppike kalandos utazásai.
[Budapest, 1925. Nova. Radó István ny.] 123 + [5] p.
Hozzá tartozik: 
Csöppike tavasza.
[Budapest, 1925. Nova. Radó István ny.] 125 + [3] p.
Hozzá tartozik:
Csöppike kalandjai Párisban.
[Budapest, 1925. Nova. Radó István ny.] 127 + [1] p.
Hozzá tartozik:
Csöppike Meseországban.
[Budapest, 1925. Nova. Radó István ny.] 125 + [3] p.
A hat kötet egységes, kiadói félvászon-kötésben, illusztrált táblával. Megkímélt állapotban.

36.000,-

276. Nyalánk Peti nyalakodásai. Benedek Elek verseivel.
[Budapest, 1927. Franklin.] Leporello képeskönyv 10 oldalon, a táblák között vászonerő-
sítéssel.
Megkímélt, ritka példány.

12.000,-

277. [SAS EDE] Bocs Bálint: 
A három tányértalpú testőr meg tányértalpú koma egyéb kalandjai. Mühlbeck 
Károly rajzaival.
Budapest, [192?] Singer és Wolfner. [Hungária.] 200 + [4] p. Első kiadás.
/Mackó úr utazásai 8./ 
Kiadói, rajzos félvászon-kötésben, kopott, olvasott példány.

18.000,-

278. Székely Tündérország. Székely népmesék és mondák. Meséli Benedek Elek. 
Budapest, 1927. Singer és Wolfner. [Hornyánszky] 155 + [4] p. Mühlbeck Károly rajzaival. 
Kiadói félvászon-kötésben, illusztrált táblával. Jó állapotban.

6.000,-
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273. 274.

275. 278.



Honterus Antikvárium                                                 - 86 - 

279. Tündérország összegyűjtött meséi. Pályi Jenő rajzaival.
Budapest, Nova. Radó István ny.] 72 + 72 + 72 + 72 + 72 + 72 p.
Grimm Legszebb meséi * Grimm tündérvilága * Hüvelyk Matyi * Egyszer volt, hol nem 
volt * Meseország legszebb meséi * Mese-mese, tündérmese.
A hat sorozatot tartalmazó, vaskos mesekönyv kiadói, színes, illusztrált félvászon-kötésben.

40.000,-

280. [IMRE JÁNOS]: 
A bölcselkedés. 1-2. kötet.
Pesten, 1829. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyvnyomtató intézetében. 350 + 
[14] p.; 386 + [10] p. Első kiadás. 
A szerző 1813-tól teológiai doktor, 1822-től a bölcselet tanára. Elsőként adta elő magyar 
nyelven a bölcseletet a pesti egyetemen. A címlap verzón gyűjteményi bélyegzés.
Egyik korabeli kartonkötésben, címkével, a másik hasonló, modern kartonkötésben. 

16.000,-

281. INOKAI TÓTH ZOLTÁN: 
Az erdélyi román nacionalizmus első százada. 1697-1792.
Budapest, 1946. Athenaeum. 412 + [1] p. + 4 t. Első kiadás. 
A Teleki Pál Tudományos Intézet kiadványa. Inokai Tóth Zoltán (1911-56) történész, aka-
démikus, az ELTE Történettudományi Karának dékánja, az 1956-os forradalom mártírja. 
Fűzve, kiadói papírkötésben, részben felvágatlan példány.

10.000,-

282. ILLYÉS ANDREAS JOSEPHUS: 
Verbum Abbreviatum. Id est, Liber Concionum, in quo septuaginta quinque 
Conciones continentur de Sanctissima V. Maria, Sanctis Apostolis Martiribus, &c. 
I-III. kötet. [egybekötve, teljes]
Viennae, 1693. Typ. Matthiae Sischowitz. [14] + 441 + [2] p.; [8] + 340 + [4] p.; [8] + 286 
+ [2] p. Helyes rézmetszetes könyv- és záródíszekkel.
Illyés András (1637-1712) bölcseleti doktor, erdélyi püspök közel 30 egyházi könyv írója.
RMK III./3724-3789.
Együtt, korabeli, bordázott egészbőr-kötésben, gerince szépen javítva, az eredeti címkék 
maradványai rádolgozva. Az enyhe rozsdafoltoktól eltekintve jó példány.

50.000,-

283. 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.
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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, néhány levélen kisebb régi 
javítások, néhány levélen szúrágásnyom.
RMK II. 2082.
XVIII. századi, négy bordára fűzött félbőr-kötésben, megkímélt példány.

30.000,-

284. IMAOKA DZSUICSIRO: 
Új Nippon.
Budapest, [1930.] Athenaeum. 271 + [1] p. + 8 t. Gazdagon illusztrált.
Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben. Jó példány, elöl névbeírás.

6.000,-

285. ISTVÁNFFI GYULA, csík-madéfalvi: 
A magyar ehető és mérges gombák könyve. A legközönségesebb ehető s mérges fajok 
megismerésére szerzette ⁓ ⁓. 42 színes nyomtatású és 150 cinkografált képpel.
Budapest, (1899.) Szerző. – Hornyánszky ny. [2] + XX + 361 + 42 t. (színes, felragasztott 
kőnyomatok, XLII számozott ábrával). Szövegközti rajzokkal. 
Új vászonkötésben, az eredeti színes borító az első táblára kasírozva. Megkímélt, 
hiánytalan példány. Régebbi könyvtári pecsétekkel.

24.000,-

279. 282. 285.
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286. [IVÁNCSICS JÁNOS]:Universa Matheseos Brevis Institutio Theorico-practica, 
Ex Operibus PP. Societatis Jesu collecta. Complectens Hac Prima Parte Arithmeticam, 
Geometriam, Trigonometriam, Mechanicam, Staticam, Hydrostaticam, Hydraulicam, 
Aerometriam. [csak az I. mű]
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1752. Academici Societ. Jesu. [2] + 244 p. + 6 kihajt. rézm. t.;
Iváncsics János (1722-84) 1752-55 években írta (valószínűleg Reviczky Antallal közösen) 
háromkötetes matematikai tankönyvét, amely az egyetemi oktatás vezérfonalául szolgált.
Korabeli viseltes papírkötésben.

24.000,-

287. JANCSÓ BENEDEK:
Szabadságharcunk és a dako-román törekvések.
Budapest, 1895. Lampel Róbert. [Hungaria ny.] XV + 319 + [1] p. 
Modern, vaknyomásos és bordázott félbőr-kötésben, erezett lapszélekkel.

12.000,-

288. JÁNOSI JÓZSEF: 
Mária. A Mária tisztelet dogmatikája és lélektana. Molnár C. Pál huszonkét 
fametszetével.
[Budapest, 1935.] Pázmány Péter Irodalmi T. [Korda Rt. ny.] 101 + [3] p. Első kiadás.
Kolofon: „Ez a könyv, Molnár C. Pál fametsző-művész e mű számára készült fametszetei-
nek eredeti ducaival […] készült.” Oldalszámozáson belül 12 egész oldalas és 17 
szövegközti eredeti fametszettel illusztrált. 
Fűzve, Molnár C. Pál fametszetével illusztrált kiadói borítóban. Jó példány.

14.000,-

289. JÁSZI OSZKÁR:
Művészet és erkölcs. 
Budapest, 1904. Politzer Zsigmond. XX + 379 + [2] p. Első kiadás.
Bibliofil jellegű, korabeli, bordázott gerincű félbőr-kötésben, címkével. 

8.000,-

290. JÓZSEF ATTILA:
Költészet és nemzet.
[Budapest, 1941. Nádor ny.] 63 + [1] p. Első kiadás.
E munka anyagát József Attila hátrahagyott írásai közül Dr. Sándor Pál válogatta ki és 
rendezte sajtó alá. /Dokumentum könyvek./
Modern félbőr-kötésben, gerincen felirat, az eredeti rajzos borító bekötve. 

18.000,-

291. JÓZSEF ATTILA: 
Nagyon fáj. József Attila versei.
[Budapest, 1936.] Cserépfalvi. [Löbl Dávid és fia] 95 + [5] p. Első kiadás. 
Eredeti papírborítójában, felvágatlan lapokkal. Nemes György borítékjával.
30.000,- 



- 89 -                                                                110. árverés

292. JÓZSEF [HABSBURG KÁROLY] főherceg: 
A világháború amilyennek én láttam című művének mellékletei.
I.kötethez: 27 db. melléklet. − 44 db. mell. − 33 db. mell.
Az aktaszerű anyagot összegyüjtötte és összeállította Rubint Dezső.
Kiadói hullámpapírdobozában, jó állapotban.

8.000,-

293. JURISTOWSKI MIKLÓS:
Borország.
[Budapest, 1936. Magyar Szépirodalmat Pártolók E.- Fővárosi ny.] 127 + [1] p.
Címlapján dedikált példány!
Kiadói vászonkötésben, aranyozott felirattal.

12.000,-

294. JUSTH ZSIGMOND:
Káprázatok.
Budapest, 1887. Pallas. 261 + [2] p. Első és egyetlen kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat.

12.000,-

282. 286. 289.
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[Kassa]
295. SZABÓ ADORJÁN:
A kassai ferencesek a régmúlt századokban.
Kassa, 1940. Athenaeum. [Különlenyomat a Felvidéki Ujságból] 140 +[1] p. 
Címlapján a szerző által aláírt példány!
Kiadói papírborítóban.
WICK BÉLA: 
Kassa régi síremlékei. XIV-XVIII. század. 
Kassa, 1933. „Szent Erzsébet” ny. 160 p. 27 képpel.
Fűzve, kiadói, rajzos papírborítóban. Felvágatlan példány.
Hozzá tartozik:
WICK BÉLA: 
A kassai Immaculata-szobor története.
Kassa, 1928. „Szent Erzsébet” ny. 1 t. + 45 + [3] p.
Kiadói papírkötésben. 
Hozzá tartozik:
WICK BÉLA: 
A kassai kálvária története.
Kassa, 1927. „Szent Erzsébet” ny. 72 + [4] p.
Kiadói papírkötésben, kötésre szorul.
Hozzá tartozik: 
WICK BÉLA, Dr.:
A kassai Szent Rozália kápolna története.
Kassa, 1936. Szent Erzsébet ny. 111 p.  Szövegközti illusztrációkkal.
Fűzve, rajzos, feliratos, kiadói papírborítóban, jó állapotban.
Hozzá tartozik:
WICK BÉLA: 
II. József kassai látogatásai.
Kassa, 1934. „Szent Erzsébet” ny. 15 p.
Kiadói papírkötésben.
A hat Kassával kapcsolatos helytörténeti munka együtt.

26.000,-

296.
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296. KASSÁK LAJOS:
Egy lélek keresi magát.
Budapest, 1948. Uj Idők Irod. Int. (Singer és Wolfner) 203 + [1] p.
Előzékén Keszthelyi Zoltánnak barátsággal dedikálva!
Kiadói rajzos papírborítóban, körülvágatlan lapokkal.

20.000,-

297. KASSÁK [LAJOS] hatvanadik születésnapjára:
Ezt a kiadványt Kassák Lajos 60-ik születésnapja alkalmából a Szociáldemokrata Párt és a 
volt „Munka-kör” megbízásából szerkesztette Nádass József. Tipografizálta Lengyel Lajos. 
A címlap Kassák arcképét Hincz Gyula rajzolta.
[Budapest, 1947. március 21. Világosság ny.] 53 + [1] p. Gazdagon illusztrált.
Címlapján Dévényi Jánosnak kézszorítással, 1956. okt. 17-én dedikált példány! 
Kiadói, rajzos, gerincén javított papírborítóban. Belehelyezve egy kiállítási meghívó a 
Csók galériába 1957 tavaszán. 

 24.000,-

298. KASSÁK LAJOS: 
 Menekülők. Elbeszélések.
[Debrecen, 1933.] Nagy Károly tsa. 75 + [1] p. /Új írók 3. sz./
Kiadói papírkötésben, gerincen pici hiány.

12.000,-

299. KASSÁK LAJOS:
Misilló királysága. Regény.
Budapest, 1918. Athenaeum. 167 p. 
 Kiadói, rajzos papírborítóban.
10.000,-

300. KASSÁK LAJOS: 
Tragédiás figurák.
Budapest, 1919. Ma folyóirat. [Hunnia ny.] 111 p. Első kiadás. 
A címlap és a szerző arcképe Bortnyik Sándor linoleum-metszete, de a borító nincs beköt-
ve.
Újabb vászonkötésben, megkímélt állapotban.

10.000,-

301. KASSÁK LAJOS:
Tragédiás figurák.
Budapest, 1919. Ma folyóirat. [Hunnia ny.] 111 p. Első kiadás.
A címlap és a szerző arcképe Bortnyik Sándor linoleum-metszete. 
Kiadói, illusztrált, picit viseltes, fűzött papírkötésben. Kék színű verzió. 

24.000,-
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302. KAUTZ GYULA:
Nemzetgazdaság- és pénzügytan tekintettel a gyakorlati ipar-életre, a fensőbb tanul-
mány szükségeire, meg az államkormányzat és törvényhozás feladataira.
Pest, 1863. Heckenast. XV + [1] + 696 p.
Korabeli, aranyozott gerincű, kopott félvászon-kötésben.

20.000,-

303. KAUTZ GYULA:
A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra Magyar-
országon.
Pest, 1868. Heckenast. XVI + 602 + [1] p.
 Korabeli félvászon-kötésben felirattal, a lapokon ceruzás aláhúzásokkal.

24.000,-

304. KAUTZ GYULA:
Politika vagy országászattan, tekintettel a két művelt világrész államintézményeire és 
törvényhozásaira. Rendszeres tan- és kézikönyvül irta ~ ~.
Pest, 1862. Heckenast. XV + 524 + [4] p.
Korabeli félvászon-kötésben felirattal, a lapokon ceruzás aláhúzásokkal és jegyzeteléssel.

20.000,-

305. Katolikus lexikon. Szerkesztette Bangha Béla. [I-IV. kötet.]
Budapest, 1931-33. Magyar Kultúra kiadása. [Pallas ny.] 1 t. + XVI + 528 p. − VIII + 532 
p. + 32 t. − VIII + 532 p. + 18 t. + 1 kihajt. (szakadt) térkép − VIII + 544 p. + 32 t. + 1 
szín. térkép. 
Egységes, kiadói, aranyozott gerincű, enyhén kopottas félbőr-kötésben. 

24.000,-

306. KÁDÁR BÉLA: 
Dies Irae. Huszonnégy tollrajz.
[Budapest, 1945.] Anonymus. [Általános ny.] 57 + [3] p. 
Kádár 24 tollrajzban és egy megrázóan hiteles önvallomásos előszóban állított emléket a 
fasizmus áldozatainak, köztük felesége és két fia emlékének.
Fűzve, kiadói borítóban.

14.000,-

307. KÁLLAI ERNŐ:
Új magyar piktúra 1900-1925. 83 képpel.

[Budapest,] 1925. Amicus. 1 t. (színes díszcímlap) + 151 + [1] + 80 p. (képanyag)

Kiadói, aranyozott vászonkötésben, az eredeti rajzos borító bekötve. Elöl Téglássy ex lib-
ris. Jó példány.

8.000,- 
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308. KELETI ARTHUR:
Angyali üdvözlet.
Budapest, 1928. Amicus. [Globus Ny.] 78 + [10] p. Molnár C. Pál fába metszett rajzaival. 
Második, bővített kiadás. 
Kézzel számozott (62./800), a szerző és az illusztrátor kézjegyével ellátott példány! A kötet 
elején Rózsa Luca kisasszonynak dedikálva!
Kiadói, rajzos, keménytáblás, foltos borítóban. 

24.000,-

309. KELETI KÁROLY:
Magyarország közgazdasági és mívelődési állapotai. Kiállítási tanulmányképen írta ⁓ ⁓.
Budapest, 1879. Pesti Könyvny. XXXVII + [3] + 299 p. 
A szerző az 1878. évi párizsi világkiállítás alkalmából a hazai állapotokról írt alapos köz-
gazdasági elemző tanulmányt, beleszőve az iparral, mezőgazdasággal, külkereskedelem-
mel kapcsolatos gazdasági elképzeléseit. 
 Hozzákötve:
Hivatalos jelentés a Párisban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról. 1-6. füzet.
Szerk. Dr. Császár Károly.
Budapest, 1879. Magy. Kir. Statistikai Hivatal - Pesti könyvny. 
1.: A közoktatás. 135 p. 2.: A bányászat és kohászat. 63 p. 3.: A közegészségügy. 85 p. 4.: 
Az erdészet. 35 p. 5.: Papír, nyomdászat és térképészet. 50 p. 6.: A mezőgazdaság. 92 p.
Egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, felirattal. 

20.000,-

305. 308.
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310. KEMÉNY SIMON – CSÓK ISTVÁN:
Az ördög tarisznyája. [Versek.] Csók István három eredeti, kézzel színezett illusztrá-
ciójával. 
[Budapest, 1930.] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 62 p. + 3 t. (kézzel szín. kőnyomat). 
Megjelent 300 kézzel számozott példányban, melyből ez a 117. számú, a szerző aláírásával!
Festett, kiadói selyemkötésben, szép példány. A kötetet tervezte és a címlapot rajzolta 
Falus Elek. 

 30.000,-

311. KERTÉSZ ÁRPÁD:
Kertész József (1837-1895) Kor- és életrajz. A Kertész József könyvnyomdája cég 
megalapításának ötvenedik évfordulója alkalmából írta ⁓ ⁓.
Budapest, 1914. Kertész József. [4] + 252 p. + 16 t. (4 színes, 5 dupla)
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, az első táblán plakettel. (10×14 cm)

5.000,-

312. KISS PÁL:
Marosvásárhely története. 
 Marosvásárhely. [1942.] Petri Károly. [Kmeny.] [4] + 203 p. + LIX képtábla + [2] p.
Kiadói megkímélt papírborítóban.

12.000,-

313. KLAPKA GYÖRGY:
Emlékeimből. Függelékül gróf Teleki László levelei.
Budapest, 1886. Franklin. 1 t. + VIII + 626 p.
Kiadói, aranyozott gerincű, vaknyomásos egészvászon-kötésben. Enyhén kopott. 
Dr. Kardos Samu könyvtárából.

12.000,-

Klasszikusok bőrkötésben

314. BALZAC, HONORÉ de:
A nemoursi örökösök. Fordította Szántó Kálmán. 
 Budapest, 1923. Genius. [Jókai ny.] 281 + [2] p.
Korabeli, bordázott félbőr-kötésben, címkékkel, Weichner és fiai kötészetéből. 
Kissé kopott.

5.000,-

315. BERZSENYI DÁNIEL:
~ ~  munkái. Sajtó alá rendezte Bánóczi József. Bevezetéssel ellátta Váczy János.
Budapest, [1903.] Lampel R. - Wodianer F. 344 p. 
Korabeli, tökéletes félbőr-kötés Weichnerék műhelyéből.

6.000,-
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310.

314.
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316. BOCCACCIO, [GIOVANNI]:
Dekameron, melyben hét bájos firenzei hölgy és három ifjú száz tarka mesét kötött a 
szerelem hervadhatatlan örökifjan virágzó csokrába. Forró Pál és Szini Gyula fordítá-
sa. F[ranz von] Bayros rajzaival. 
[Budapest, 1926.] Nova. [Fővárosi ny.] 502 + [2] p. + 5 tábla. 
Korabeli, bordázott, aranyozott félbőr-kötésben, erezett lapszélekkel.

6.000,-

317. DANTE, [ALIGHIERI] komédiája.
1. Pokol. 2. A purgatórium. 3. A paradicsom. Ford. Babits Mihály. 1-3 köt. [egyben]
Budapest, 1913-1922. Révai. [4] + 304 p. − 296 p. − 314 p.
Kiadói, bibliofil, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, szép példány.

12.000,-

318. FRANCE, ANATOLE:
A szilfasoron. Fordította Révész Pál.
Budapest, é.n. Dick Manó. [Biró Miklós] 183 p.
Korabeli, bordázott, aranyozott félbőr-kötésben, erezett lapszélekkel.

5.000,-

319. GULÁCSY IRÉN, P.:
A kállói kapitány. I-II. köt.
Budapest, [1934.] Singer és Wolfner. [Hungária] 291 p. − 326 + [2] p.
Korabeli, aranyozott, bordázott félbőr-kötésben, beragasztott szép ex librissel.

5.000,-

320. GYULAI PÁL:
Kritikai dolgozatok 1854-1861.
Budapest, 1908. MTA. [Franklin.] [6] + 404 p. MTA. Uj folyam, LXXVI. kötet.
Korabeli, bordázott, szép félbőr-kötésben.

5.000,-

321. HAGGARD, RIDER H.:
Cleopatra a királyi vérből származó egyiptomi Harmachis bukásának és bosszújá-
nak saját kezűleg feljegyzett története. Az angol eredetiből fordította Dr. Laky Géza.
Budapest, é. n. Dick Manó. [Korvin test.] 312 p.
Korabeli, szép, bordázott és aranyozott félbőr-kötésben.

5.000,-

322. HARSÁNYI ZSOLT:
Mathias Rex. Hunyadi Mátyás életének regénye. 1-3. köt. 
Budapest, [1937.] Singer és Wolfner. [Budapesti Hirlap ny.] 312 + 336 + 285 + [3] p.
Kiadói aranyozott egészbőr-kötésben.
Hozzá tartozik:
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HARSÁNYI ZSOLT:
Szegény János. Korvin János életének regénye. 1-2. köt.
Budapest, [1940.] Singer és Wolfner. [Budapesti Hirlap ny.] 280 + 271 + [1] p.
Kiadói aranyozott egészbőr-kötésben - Corvina kötészet -, mindkettő szép állapotban.

8.000,-

323. LAGERLÖF, ZELMA:
Az antikrisztus csodái. I-II. köt. Fordította Pogány Kázmér.
Budapest, é. n. Lampel R. [Franklin] 262 + [1] p.; 282 + [1] p.
Korabeli, aranyozott és bordázott félbőr-kötésben.

6.000,-

324. MOLIÉRE [JEAN-BAPTISTE POQUELIN]: 
⁓ ⁓ vígjátékai. Kiadta a Kisfaludy-Társaság. I–XII. kötet. (Öt kötetbe kötve, teljes.) 
Fordították: Almási Tihamér, Arany László, Berczik Árpád, Csiky Gergely, Győry Vilmos, 
Kazinczy Gábor, Kemény Károly, Lévay József, Márkus Miklós, Paulay Ede, Perényi 
István, Puki József, Sulkowski József, Szász Károly, Toldy László és Várady Antal.
Budapest, 1876–84. Athenaeum.   
1–2. kötet: Tartuffe. Vígjáték öt felvonásban. Függelék. - A fösvény. - Dandin György. 
XXVII + 168 p. − [4] + 240 p. 
3–5. kötet: A mizantrop. - Tudós nők. - A férjek iskolája. - A nők iskolája. - A nők iskolá-
jának bírálata. - A pórul járt negédesek. - Sganarelle. - Kénytelen házasság. [4] + 224 p. 
− 183 p. − [4] + 108 p.
6–7. kötet: A képzelt beteg. - Szerelem, mint orvos. - A szeleburdi. - A kelletlenek. 
- Scapi csínyei. - A siciliai. 164 p. − [4] + 264 p.

317.315. 316. 319.
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8–9. kötet: A botcsinálta doktor. - Szerelmi perpatvar. - Amphitryon. -Az urhatnék polgár. 
- Mélicerte. - Escarbagnas grófnő. - Az éliszi herczegnő. [4] + 216 p. − [4] + 237 + [1] p.
10–12. kötet: Don Juan. - Psyche. Vig pásztorjáték. - A versaillesi rögtönzés. - A pompás 
kérők. - Navarrai Don Gracia vagy a féltékeny herceg. - Porceaugnac úr. - A rászedett fél-
tékeny. - A repülő orvos. - Vegyes költemények. [4] + 232 p. − [4] + 172 p. − [4] + 150 p.
Első, teljes, magyar nyelvű kiadás. Komplett példány. Jegyzetek, rendezői utasítások és 
színpadtervek Hevesi Sándortól. 
Egységes, korabeli, díszesen aranyozott gerincű, enyhén kopott félbőr-kötésben, piros 
lapszélekkel.

24.000,-

325. MUNTHE, AXEL:
San Michele regénye. Fordította Benedek Marcell.
 Budapest, 1933. Káldor könyvkiadó. [Világosság ny.] 423 p.
Kiadói, bordázott félbőr-kötésben, velin papíron. Ebből a kiadásból 100 példány készült, 
ez számozatlan. Tökéletes állapotban.

6.000,-

326. ORBÁN DEZSŐ:
Gutenberg.
Budapest, 1940. Kmeny. 218 p.
Korabeli bordázott és aranyozott, szép félbőr-kötésben.

5.000,-

327. PUSKIN SÁNDOR, [ALEXANDER]:
Anyégin Eugén. Puskin Sándor verses regénye. Oroszból Bérczy Károly fordította.
Budapest, [1920.] Rózsavölgyi. [Korvin Test.] 223 + [1] p.
Sajtó alárendezte Bárczy Gusztáv.
Bordázott, aranyozott, piros egészbőr-kötésben (Schindler József). Előzékén aláírt 
ex libris és rövid ajándékozási bejegyzés. Nagyon szép, zsebbevaló darab, 10×15 cm.

5.000,-

328. ROLLAND, ROMAIN:
Beethoven élete. Fordította Cserna Andor.
Budapest, [1920.] Rózsavölgyi. [Korvin Test.] 159 p.
100-ból a 89-ik kézzel számozott példány!
Kiadói, bordázott félbőr-kötésben, enyhe kopással.

5.000,-

329. ROSTAND, EDMOND:
Cyrano de Bergerac. Romantikus dráma öt felvonásban versekben. Fordította Ábrányi 
Emil.
Budapest, [1931.] Lampel. [Franklin] 190 p.
 Kiadói, bordázott, aranyozott félbőr-kötésben. Szép könyv.

8.000,-
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322.

325. 323.327-331.

324.
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330. SOPHOKLES tragoediái.
Fordította Csiky Gergely. Kiadja a Kisfaludy Társaság. 
Budapest, 1880. Tettey Nándor. [8] + XVIII + 491 + [2] p.
Tart: Oedipus; Antigone; Elektra; Ajas; Philoktetes; A trachisi nők.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Kissé kopottas, előzékén poss. bejegyzés.

8.000,-

331. TIMMERMANS, FELIX:
A gyermek Jézus. Fordította Harsányi Lajos. Haranghy Jenő képeivel.
Budapest, 1920. Pantheon. [Globus] 141 + [2] p. + 7 t.
 Korabeli, aranyozott és bordázott gerincű félbőr-kötésben. Az előzéken Haranghyék 
beragasztott ex librise.

6.000,-

332. TOLSZTOJ, [LEV]:
Háború és béke. Történelmi korrajz. I-III. köt.
Tilsit előtt. 1805-1807.; Az invázió. 1807-1812.; Borodino. A francziák Moszkvában. 
Epilogus. 1812-1820.
Budapest, 1891. Ráth Mór. [Hornyánszky.] [2] + 680 p.; [2] + 589 + [1] p.; [2] + 606 p.
Korabeli, egységes, bordázott és aranyozott félbőr-kötésben. Előzéken és címlapon tulaj-
donosi bejegyzés. Második kiadás.

12.000,-

333. KNIGGE, ADOLF:
Az emberekkel való társalkodásról, vagy Miképen kellessék minden rendbéli embe-
rekhez magunkat úgy alkalmaztatnunk, hogy a’ Világban bóldogúlhassunk. Szaba-
don fordította Kis János. Irta német nyelven ~ ~. I–III. kötet. [egybekötve, teljes]
Pesten, 1821. Trattner Ján. Tamás. 130 p.; 144 p.; 107 + [3] p. Harmadik kiadás.
Modern műbőrkötésben, körülvágatlan lapokkal, címkével.

 16.000,-

334. KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL:
Tegnap. 
[Budapest, 1942.] Révai. 314 + [1] p. Szekfű Gyulának mély tisztelettel dedikált példány!
Kiadói, félvászon sorozatkötésben.

8.000,-

335. KONEK SÁNDOR, Dr,:
Az ausztriai-magyar monarchia statistikai kézikönyve.
Pest, 1898. Heckenast. XV + 735 + [1] p. Második teljesen átdolgozott kiadás.
Újabb vászonkötésben, címkével.

20.000,-
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336. KORNIS GYULA:
Kultúra és politika. Tanulmányok.
Budapest, 1928. Franklin. 1 t. + VIII + 345 p.
Címlapján Magyary Zoltánnak igaz barátsággal dedikált példány!
Későbbi félvászon-kötésben, címkével, a címzett ex librisével.

16.000,-

337. KORNIS GYULA:
Kultúrpolitikánk irányelvei.
Budapest, 1921. M. Középiskolai Tanárok Nemz. Sz. [Athenaeum] 45 p.
Pauler Ákosnak dedikált példány! Különlenyomat az Új magyar Szemléből.
Az eredeti papírborító új papírkötésre kasírozva.

8.000,-

338. KORNIS GYULA:
Tudós fejek.
Budapest, 1942. Franklin T. 204 + [3] p. 
Bangha Imrének dedikált példány!
Kiadói, aranyozott félvászon-kötésben. 

12.000,-

339. KOSSUTH LAJOS:
Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. 
Pest, 1841. Landerer és Heckenast. [4] + 244 p. Első kiadás.
„Könyvben felelni volt tehát adott szavam, s azt im! ezennel be is váltom.”
Újabb keménytáblás félvászon-kötésben, rozsdafoltos lapokkal.

20.000,-

332. 334.
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340. KOZMA MIKLÓS:
Egy csapattiszt naplója. 1914-1918.
[Budapest, 1931.] Révai. 576 p. Szövegközti térképvázlatokkal.
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal, erezett lapszélekkel.

12.000,-

341. KOZMA MIKLÓS:
Az összeomlás. 1918-19.
[Budapest, 1933.] Athenaeum. 411 p.
Kiadói, megkímélt egészvászon-kötésben.

12.000,-

342. KOVÁCS ALADÁR − BOGDÁNFY ÖDÖN: 
Vízépítészet az 1896. évi ezredéves országos kiállításon.
Budapest, 1897. Hornyánszky. [6] + 94 p. + 25 t. (fényképek) + [1] p. 
Korabeli, szép félbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Folio. 

30.000,-

343. KOVÁCS JÓZSEF:
A Balatonvidék múltja és regevilága. Összeállította ⁓ ⁓. 
Budapest, 1944. Balatoni Társaság. [Sylvester ny.] 212 p. + 14 t. (képek) 
Kiadói, illusztrált papírborítóban, jó példány.

12.000,-

344. KÖRÖSI MIHÁLY:
Magyar concordántzia, avagy az Ó és Új Testamtentomra mutató tábla, Mellyben az 
ó és uj testamentomi irásokban meg-irt dolgok és nevezetes … szók, sok hellyeken egész 
mondásokkal- is az A-B-C-nek rendi szerént fel-találtatnak. Irta Nemzete javára ⁓ ⁓…
azon egy A-B-C-e rendibe szerkesztetve, a maga költségén ki-adta Szerentsi Nagy Ist-
ván. I–II. darab. A II. kötet végén: Az ó és új testamentom példás idegen nevezeteinek 
magyarázatja, mellyet a meg-hólt ki-adónak még életében készített, annak kedves 
barátja Perlaki Dávid ur.
Győrben, 1788. Streibig Jósef. [12] + 586 + [13] p. − 560 + [12] + 46 + [2] p. 
A második kötet címlapja sérült, javított. A végén 3 oldalon korabeli kézírással 
kijegyzetelés, imádságok különféle alkalmakra.
Eltérő, korabeli félbőr és egész bőrkötésben, dúsan aranyozott, lakkozott gerinccel.

20.000,-

345. Közgazdasági lexikon. Közgazdasági ismeretek tára három kötetben. 
Szerkesztették Halász Sándor Dr. és Mandelló Gyula Dr. I-III. kötet.
Budapest, 1898. Pallas. [4] + III + 893 + [1] p.; [4] + 826 p.; [4] + 824 + XII p. 
Egységes, kiadói, dúsan aranyozott gerincű félbőr díszkötésben. Tulajdonosi pecséttel, 
ex librissel. Harmadik kötetének gerince javított.

20.000,-
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341.

344. 345.

343.
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346. Közhasznu esmeretek tára. A’ Conversations-Lexicon szerént Magyarországra 
alkalmaztatva. I-XII.
Pesten, 1831-1844. Wigand Otto – Heckenast G. [nyomt. Landerer] XX+ [20] + 538 p. − 
[2] + 582 p. − [2] + 568 p. − [2] + 553 p. − [2] +533 p. − 573 p. − 596 p. − 483 p. − 579 
p. − 506 p. − 549 p. − 512 p.
Sorozatunk különleges báját az adja, hogy a 12 kötetből egy korabeli kartonkötéses, kettő 
vásznas, kilenc pedig különböző, korabeli félbőr-kötésekben készült. Számos névbeírással, 
beragasztott és pecsételt tulajdonosi nevekkel és egy kis ex librissel. Tarkasága ellenére jó 
sorozat, tiszta könyvtestekkel. Az egyik kötet a későbbi, olcsó kiadásból való.

24.000,-

347. Közigazgatási kislexikon hatóságok, ügyvédek és a jogkereső közönség számára. 
A szerkesztőbizottság elnöke Dr. Blaha Sándor.
Budapest, 1929. Pallas. 742 p. 
Kiadói, aranyozott gerincű vászonkötésben. Nagyalásonyi körjegyzőség pecséttel. 

6.000,-

348. KRIZA JÁNOS:
Vadrózsák. Székely népköltési gyüjtemény. Első kötet. 
Kolozsvártt, 1863. Stein János. [ev. ref. főtanoda betüivel] VIII + 577 + [2] p. 
Modern félvászon-kötésben, címkével. Hátul lapjainak felső széle foltos.

6.000,-

349. KROMPECHER ÖDÖN: 
A Krompecher család története (1341-1926). Írta és rokonainak szeretettel ajánlja ⁓ ⁓.
Budapest, 1926. Egyetemi ny. 26 + [2] p. +7 t. [leszármazási tábla] 
Tűzve, eredeti papírborítójában, Dr. Hutyra Ferenc pecsétjével. 

6.000,-

350. 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.
 Számozatlan példány, a metszet Conrad Gy. aláírásával. A harmadik Sacelláry kiadvány.
 Kiadói kopott félbőr-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal.

20.000,-

351. 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 p. Számos képpel. Horváth: 910. 
Átkötött félvászon-kötésben az eredeti tábla részbeni megtartásával. Utolsó levele pótolt. 

8.000,-
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352. A kultúrmérnöki intézmény hat évtizede. 1879-1939. 
Szerk: Trummer Árpád és Lászlóffy Woldemár.
Budapest, 1940. [Stephaneum.] XI + 275 p. + 34 t. (fényképek, részben kihajtható mell). 
Kiadói papírborítóban.

8.000,-

346.

347. 350. 351.
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353. KUNCZ ALADÁR:
Thököly a francia irodalomban.
Budapest, 1914. Fritz Ármin. 51 p. Különlenyomat. 
Ágner Lajos irodalomtörténésznek igaz barátsággal dedikált példány!
Tűzött, viseltes, sarkain hiányos papírkötésben.

8.000,-

354. LADÁNYI MIHÁLY:
Föld, föld! Huszonegy vers.
Békéscsaba, 1976. Megyei Könyvtár házi ny. 5 sztl. lev japán fűzéssel
250 számozott példányból a 80. számú, a költő dedikációjával!
Kiadói papírborítóban. Folio.

8.000,-

355. LAJTA ANDOR:
A tízéves magyar hangosfilm. 1931 – 1941.
Budapest, 1942. Szerző. [Otthon ny.] 168 p.
Glósz Róbertnek − filmrendező, alezredes − 1956-ban dedikált példány!
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.

8.000,-

356. LAKY DEZSŐ, Dr.: 
Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai.
Budapest, 1923. MTA. [Eggerberger] VIII + 468 p. / Remekírók Tára XXII./
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén aranyozott felirat, címlapon poss. beírás.

10.000,-

357. LAUKA GUSZTÁV:
Megtörténtek és megtörténhetők. I-II. köt.
Nagyvárad, 1858. Tichy Alajos. [4] + 208 p.; [4] + 200 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, az eredeti borítók bekötve.

12.000,-

358. LÁNG LAJOS:
A statisztika története. Bevezetésül Magyarország statisztikájához.
Budapest, [1913.] Grill Károly. [Nap ny.] IX + 434 + [1] p. + 2 kihajt. mell.
Korabeli bordázott, aranyozott félbőr-kötésben. Volt műegyetemi pecséttel. 

12.000,-

359. LÁNYI BERTALAN:
A Fejérváry-kormány. (1905. jun.18 – 1906. ápr. 8.) Kormányzatpolitikai 
és alkotmányjogi megvilágításban. 
Budapest, 1909. Benkő Gyula. [Pesti Lloyd ny.] V + [2] + 635 p.
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal. Tulajdonosi beírással.

8.000,-
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360. LÁZÁR ISTVÁN:
Hágár. Napkeleti történet.
Nagyvárad, 1915. Nagyváradi ny. 103 p.
A csodálatos színésznőnek, Varsányi Irénnek dedikált példány!
Kiadói rajzos papírkötésben, viseltes példány, hiányos gerinccel.

10.000,-

361. LÁZÁR MIKLÓS
József főherceg honvédei.
Budapest, 1918. Magyar Kereskedelmi Közlöny. [Tolnai ny.] 183 + [1] p.
Kiadói, fűzött, rajzos illusztrált, körülvágatlan papírborítóban.

6.000,-

362. LEHEL FERENC: 
Haladó művészet. Újrendszerű stílusmorfológia vázlata. 
Budapest, 1929. A Tér és Forma kiadása [Bíró Miklós.] 144 p.+ XLVIII képtábla. 
Kiadói félvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

8.000,-

363. LENKE:
Katonai illemtan. A katonai társadalmi életben követendő illemszabályok kézikönyve.
[Balaton]Akali, 1914. [Mérei Ignácz, Keszthely] 192 + [14] p. Első kiadás.
A szerző kilétét nem sikerült megállapítani.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, jó példány. Ritka könyv.

12.000,-

364. LESTYÁN SÁNDOR:
Gróf Sándor Móric – az ördöglovas. 38 képpel. 
Budapest, [1942.] Dr. Vajna és Bokor. 46 p. + 15 t. és 1 kétlapos hasonmás. 
Kiadói félvászon-kötésben, az első kötéstáblán illusztrációval. Címlapon poss. bejegyzés.

8.000,-

365. LESTYÁN SÁNDOR:
Pest-budai regélő.
[Budapest], 1940. Officina. 1 t. (kihajtható) + 245 + [2] p. + 4 t. 
Címlapon a szerző autográf ajánlásával!
Kiadói, színes, illusztrált (Kolozsváry Sándor), szakadt papírborítóban.

8.000,-

366. LÉVAY JÓZSEF:
Összes költeményei I-II.
Buda-Pest, 1881. Franklin T. 424 p.; 448 p.
A szerző által Pilch Ágostonnénak 1913-ban dedikált példány!
Kiadói festett és vaknyomásos egészvászon-kötésben, körben aranyozott lapélekkel.

20.000,-
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367. LIST, FRIDRIK: 
A’ politikai gazdálkodás nemzeti rendszere. Fordította Sárváry Antal hites ügyvéd. 
1–3. köt. [egybekötve].
Kőszegen, 1843. Reichard Károly. [4] + XXX + [2] + 209 + [3] p.; 269 p.; 139 + [5] p. 
Korabeli aranyozott gerincű vászonkötésben, vaknyomsásos táblákkal, erezett lapszélekkel.

20.000,-

368. [LOSONCZY ISTVÁN]:
Hármas kis-tűkör, mellyben a Szent Histórián kívül a Magyar kir. birodalomnak és 
Erdély országnak I. földleirása, II. mostani polgári állapotja, s III. a magyar nemzet-
nek története ifjak számára leábrázoltatnak. Nyolczadik megjobbított kiadás.
Pesten, 1837. Trattner-Károlyi. 200 + 47 + [1] p. + 1 kihajt, szín. lith. térkép
Korabeli viseltes félbőr-kötésben. Első lapja kijár, utolsó elszakadt.

24.000,-

369. [LOSONTZI ISTVÁN]:
Hármas kis tükör, melly Magyarország I. legujabb földleirását, II, régibb leujabb 
polgári állapotát, III. a magyar nemzetnek régibb és legujabb történetét híven 
ábrázolja. Magyarország és Erdély földabroszával. XIII. Toldalékkal.
Pesten, 1850. Trattner és Károlyi. 16 + 192 + 141 + 112 p. + 1 rézm, szín, kihajt. térkép Karacs.
Korabeli, vaknyomással díszített gerincű félbőr-kötésben. Hátsó tábla verzóján korabeli 
időjárásjelentés olvasható. Elöl Báthori István poss. beírása. 

24.000,-

370. LÓCZY LAJOS, Lóczi [szerk.]
A Magyar Szent Korona országainak földrajzi, társadalomtudományi, 
közművelődési és közgazdasági leírása. (I-IX. táblával) 
Budapest, 1918. Kilián Frigyes utóda [Hor nyánszky ny.] VI + [2] + 528 p. + 9 t. 
(4 kihajt.). Kiadta a Magyar Földrajzi Társaság. Első kiadás.
Modern, bordázott és vaknyomásos gerincű félbőr-kötésben, körülvágatlan lapokkal.

20.000,-

371. LUKÁCS GYÖRGY:
Balázs Béla és akiknek nem kell. Összegyűjtött tanulmányok.
Gyoma, 1918. Kner Izidor. 121 + [5] p.
Kiadói körülvágatlan papírborítóban.

8.000,-

372. [LUKÁCS GYÖRGY, Dr.]:
Magyarok a kultúráért. A magyar munka eredményei az emberi művelődés terén. 
Francia és magyar írók közreműködésével szerkesztette: ⁓ ⁓. 
Budapest, 1929. Magyar-Francia Kultúrliga. [Globus] 677 p. + 56 t. (képek) 
A díszeket, a fejléceket, a kezdőbetűket, záró-díszeket és a kötést Reiter László tervezte.
Kiadói aranyozott félbőr-kötésben. Jó példány. 

12.000,-
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367.

368.

370. 372.
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373. MADERSPACH VIKTOR:
Havasi vadászataim. Fényképfelvételekkel. 
Budapest, [1942.] Vajna és Bokor. [Athenaeum.] 230 + [2] p. + 8 t.
Kiadói vászonkötésben.

8.000,-

374. MAGOS ERNŐ: 
Költeményei egy elevennek. Ajánlattal a halotthoz szabadon Herwegh György 
után ⁓ ~. I. kötet. [unicus]
Pesten, 1848. Kiadja Táncsics Mihál. [nyomatott Beimelnél] 166 + [3] p.
A német költő versei −„Gedichte eines Lebendigen” − 1841-ben jelentek meg. Magos 
Ernő ügyvéd, a forradalom idején több radikális hangvételű röpiratot is kiadott. Később 
a Mack-féle összeesküvésben is részt vett.
Kiadói papírkötésben, gerince és hátsó borítója új.

24.000,-

375. Magyar C’enóh-Urenóh. Jargonból átdolgozta: Büchler Zsigmond alberti-irsai 
főrabbi. [Mózes öt könyvének legendás zsidó magyarázata.]
Dunaszerdahely, 1928. Özv. Goldstein Józsuáné ny. [4] + 573 + [1] p. 2. kiadás.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben, ritka mű.

20.000,-

376. A magyar irodalom története. Képes díszmunka két kötetben. Szerkesztette 
Beöthy Zsolt. I-II. A legrégibb időktől Kisfaludy Károly felléptéig. 
Budapest, 1899-1900. Athenaeum. [6] + 852 p. + 58 t. (18 kih. mell).; [2] + 683 p. + 34 t. 
(12 kihajt. mell.) Oldalszámozáson belül szövegközti és egész oldalas képekkel gazdagon 
illusztrált. Második kiadás.
Dúsan aranyozott, vaknyomásos kiadói, barna félbőr-kötésben, erezett lapszélekkel. Az 
első kopottabb példány.

16.000,-

377. A magyar felsőoktatás. Az 1936. évi december hó 10-től december hó 16-ig 
tartott Országos Felsőoktatási Kongresszus munkálatai. Közzéteszi Hóman Bálint. 
Szerk. Mártonffy Károly. 1-3. kötet.
Budapest, 1937. [Kir. Magy. Egyetemi ny.]
1. Megnyitás, Általános szakosztály. 338 p. 
2. Jogi és Közgazdasági Szakosztály. 379 p. 
3. Bölcsészeti, Orvosi és Műszaki Szakosztályok. 415 p.
Egységes, valamivel későbbi félvászon-kötésben, gerincen felirat. Az eredeti borítók 
bekötve.

12.000,-
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Magyar Földrajzi Társaság könyvtára

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

4.000,-

379. Felfedezők lexikona. Szerkesztette: Kéz Andor.
Budapest, [1937.] Franklin. [Magyar Irodalmi Intézet ny.] 162 + [2] p.
/Magyar Földrajzi Társaság könyvtára./ 
Festett, dúsan aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben. Szép példány, poss. bejegyzésekkel.

8.000,-

380. FESTETICS RUDOLF, gróf:
Emberevők között. Nyolcévi Csendes-óceáni hajózás a Tolna yachton. Ford. Sárosi 
Bella. 55 képpel és 1 térképpel.
Budapest, [1910 körül.] Lampel. 1 t. (szerző) + [2] + 278 + [1] p. + 1 kih. térk. 
A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára VI. Gazdagon illusztrálva. 
Aranyozott, festett, illusztrált kiadói egészvászon-kötésben. Tábla alul kissé koszos.

10.000,-

376. 377. 379-381.



Honterus Antikvárium                                                 - 112 - 

381. KERTÉSZ RÓBERT: 
Hajók és hősök. I–II. kötet.
Budapest, [1943.] Franklin. 155 p. + 4 t.; [2] + 133 + [1] p. + 4 t.
Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárának egyik legritkább kötete.
A két kötet egységes, kiadói, kopott, fakult félvászon-sorozatkötésben. Névbeírással.

80.000,-

382. Magyar Királyi Államvasutak. 1. szám. szolgálati és illetmény szabályzat 
a magyar királyi államvasutak alkalmazottai részére.
Budapest, 1907. Franklin. 180 p.
Kiadói félvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

6.000,-

383. A magyar korona országainak gazdaczimtára.
Szerkeszti és kiadja a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal.
Budapest, 1897. Pesti könyvny. VI + 670 + XXVI p. 
Kiadói egészvászon-kötésben, gerincén kis sérüléssel.

24.000,-

384. Magyar legendarium. 
Eredetiekből fordította: Tormay Cecilia. Fametszetű képekkel Molnár C. Pál 
díszítette.
Budapest, [1931.] Kir. Magy. Egyetemi Ny. 134 + [2] p. 
32 szövegközti fametszetű képpel, könyvdísszel.
Kiadói, aranyozott, illusztrált félpergamen kötésben. Beragasztott ex librissel.

12.000,-

385. Magyar Szemle Társaság könyvei. [18 kötet, teljes]
I. SZEKFŰ GYULA: Bethlen Gábor. 1 t. + 314 + [1] p.
II. WEIS ISTVÁN:A mai magyar társadalom. 239 + [1] p. 
III. HÓMAN BÁLINT: A magyar történetírás új útjai. 464 p. 
IV. HORVÁTH JÁNOS: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól 
Mohácsig. 311 + [1] p. 
V. FARKAS GYULA: A fiatal Magyarország kora. 318 + [2] p. 
VI. Amor Sanctus. Szent szeretet könyve. Fordította és magyarázta Babits Mihály. 
253 + [3] p. 
VII. JULIER FERENC: 1914-1918. A világháború magyar szemmel. 300 + [4] p. + 3 
kihajtható térkép mell. 
VIII-X. GRATZ GUSZTÁV: A dualizmus kora I-III. 413 + [3] p., 420 + [4] p., 354 + [2] p. 
XI. GENTHON ISTVÁN: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig. 
86 képmelléklettel. 294 + [2] p. + 43 t. 
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XII. HORVÁTH JÁNOS:Az irodalmi műveltség megoszlása. 307 + [1] p.
XIII. BIERBAUER VIRGIL:A magyar építészet története. 54 képmelléklettel. 301 
+ [3] p. + 22 t. 
XIV. ECKHARDT SÁNDOR: A francia szellem. 299 + [1] p. 
XV. SZEKFŰ GYULA:Mi a magyar? 558 + [2] p. 
XVI. [NÉMETH GYULA szerk.]: Attila és hunjai. 330 + [1] p. + 20 t. + 1 kihajtható 
térkép. 
XVII. SZEKFŰ GYULA: Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. 
372 + [2] p. 
XVIII. EGYED ISTVÁN:A mi alkotmányunk. 373 + [2] p. 
Budapest, 1929-1942. MSZT. [Pápai Ernő, Tipográfia Műint., Antiqua ny.] 
A Magyar Szemle folyóirat szerkesztősége korának legjobb szerzőitől adta ki máig népsze-
rű és az alapműveltséghez tartozó tudományos igényű sorozatát. Kiadói egészvászon-kö-
tésben (egy félvászon), a gerinceken és az első táblákon aranyozott felirattal. Szép, színes 
sorozat együtt. Sajnos néhány gerincet lelakkoztak.

24.000,-

385. 386.
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386. Magyar zsidó lexikon.
Szerkesztette Ujvári Péter. 
Budapest, 1929. Magyar Zsidó lexikon kiadása. [Pallas] 1028 p.
Kiadói, aranyozott gerincű, megkímélt félbőr-kötésben. Tulajdonosi pecséttel.

8.000,-

387. Magyarország felosztása vármegyékre és szolgabírói járásokra. 
Összeállitotta R. F. I. 
Pest, 1862. Müller Gyula. [Beimel J. és Kozma V.] [2] + 71 + [1] p.
Hozzákötve: 
Magyarország legujabb tisztikara. Összeáll. R. F. I. 
Pest, 1862. Müller Gyula. [Beimel és Kozma] VIII + 53 + [1] p. Kiadói kolligátum. 
Modern félbőr-kötésben, felirattal. A javított papírborító bekötve, címlapja restaurált. 

24.000,-

388. Magyarország tiszti czím –és névtára. XX. évf. 1901.
Budapest, 1901. M. Kir. Közp. Stat. Hiv. - Pesti könyvny. XVI + 1309 p.
Kiadó viseltes, foltos vászonkötésben, viaszkos vászonnal bevonva.

8.000,-

389. MAGYARY GYULA, Dr.:
Büntetőjog Izraelben a XV. században Krisztus előtt.
Budapest, 1929. [Szolnok, Roth Dezső.] 128 p. /Izrael joga. Bibliai jogtörténeti tanulmá-
nyok./ Bécsben, 1932 Karácsonyán dedikált példány!
Kiadói papírborítóban, jó állapotban.

8.000,-

390. MAKOLDY JÓZSEF:
Amint én láttam. Riportrajzok. Rajzolta ⁓ ~. Előszó Herczeg Ferenc. Szöveg Lázár István.
[Budapest, 1926. K. M. Egyetemi Nyomda.] 117 + [7] p., japánfűzésű lapokon.
Aláírt, számozott (58/250 sz.), és Bóczán Elemérnek dedikált példány!
Aranyozott, bőrszalaggal fűzött kiadói félbőr-kötésben, megkímélt állapotban.

12.000,-

391. MATLEKOVITS SÁNDOR, Dr.:
Nemzetgazdaságtan.
Pest, 1867. Pfeifer Nándor. [Érkövy, Galgóczy és Kocsi ny.] [8] + 447 + [1] p.
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal, erezett lapszélekkel.

24.000,-

392. MAUKS ENDRE, Farkasfalvi, Dr.: 
Javaslat a dunai nemzetek aktuális problémáinak megoldására.
Budapest. 1936. [Nagy Vince ny.] 61 p.
Kiadói papírborítóban.

8.000,-
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393. MAYR GYÖRGY, Dr.:
A társadalmi élet törvényszerűsége. Statisztika tanulmányok.
Budapest, 1881. M. Tud. Akadémia. [Weiszmann test.] 1 szín. térkép + XVI + 348 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén címke. 

10.000,-

394. MÁRAI SÁNDOR:
Ég és föld között.
Budapest, [1944.] Révai. 290 + [1] p.
Kiadói, vászon sorozatkötésben, eredeti védőborítóval.

8.000,-

395. MÁRAI SÁNDOR:
Istenek nyomában.
Budapest, [1943.] Révai. 276 p. 
Kiadói, vászon sorozatkötésben, illusztrált, picit hibás védőborítóval.

8.000,-

396. MÁRKI SÁNDOR, Dr.:
Horváth Mihály (1809-1878).
Budapest, 1917. MTT. – Athenaeum. 1 t. [2] + 388 p. + 5 t.
Korabeli bordázott gerincű, szép félbőr-kötésben, körülvágatlan lapokkal. Táblaverzón 
leszakított ex libris.

12.000,-

390. 396. 395.
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397. MÁRKI SÁNDOR – MARCZALI HENRIK: 
Egyetemes és hazai történelem. I–VI. kötet. [Teljes.]
I. Az ókor története. II. A középkor története. III. Az újkor története. IV. A legújabb kor 
története. V. Magyarország története napjainkig I. VI. Magyarország története napjainkig II. 
Budapest, 1912. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság. [4] + 392 p. + 17 t. 
(ebből 5 színes, dupla oldalas; 3 színes) + 2 térkép (színes, dupla oldalas) − [4] + [393]-
704 p. + 9 t. (ebből 2 színes, 2 dupla oldalas) + 3 térkép (színes, dupla oldalas) − [2] + 360 
p. + 19 t. (ebből 2 színes; egy kihajtható) + 1 térkép (színes, kihajtható) − [4] + [361]-712 
p. + 21 t. (ebből egy színes, kihajtható, 2 színes, 4 kihajtható) − [4] + 392 p. + 3 t. (ebből 2 
színes) + 1 térkép (színes, kihajtható) − [4] + [393]-788 p. + 21 t. (ebből 2 színes, 7 hason-
más) + 1 térkép (színes, kihajtható). Első kiadás. Oldalszámozáson belül egész oldalas és 
szövegközti képekkel illusztrált. 
Egységes, kiadói, zöld, díszesen aranyozott és festett, dombornyomásos egészvászon-kö-
tésben. Szép példány.

50.000,-

398. MÁTYUS ISTVÁN, kibédi:
Diaetetica, Az az, a' jó egészség' meg-tartásának modját fundamentumoson elö-ado 
könyv, Mellyet, Betegek körül való foglalatosságtól üres óráin írt és készített, ’s maga 
költségével közönségessé is tett ~ ~. Elsö darab.
Kolosváratt, 1762. Páldi István. [26] + 519 + [12] p. Címlapja másolt. A máig népszerű 
munka első kiadásának első kötete. 
Korabeli, kopottas félbőr-kötésben. Az előzékeken tulajdonosi beírások. Egyikük, 
Törpeni Lajos 1853-ból, még a lapszélekre is felrótta a nevét.

20.000,-

399. MÁTYUS ISTVÁN, kibédi:
Ó és Új Diaetetica, Az az: az életnek és egészségnek fenn-tartására és 
gyámolgatására, Istentől adattatott nevezetesebb Természeti Eszközöknek a szerint 
való elé-számlálása…Mellyben hat darabokra intézve a maga elébbi Diaeteticájának első 
darabját bővebben ki-magyarázta…úgy hogy ennyi részben, e munka, természet historiája 
gyanánt is szolgálhasson ~ ~. Negyedik darab.
Posonyban, 1789. Füskúti Landerer Mihály. [12] + XXI + [15, lajtrom] + 496 + [3] p.
Az eredeti bőrgerinc felhasználásával készített új félbőr-kötésben, pirosra festett 
lapélekkel. Jó példány, elöl névbeírással.

24.000,-

400. MELLER SIMON: 
Az Esterházy képtár története.
Budapest, 1915. Orsz. Magyar Szépműv. Múz. [Hornyánszky] 1 t. + LXXII + 272 p. + 16 t.
Korabeli egészvászon-kötésben, gerincén felirat. Előzékén firkálás.

8.000,-



- 117 -                                                                110. árverés

397.

398. 399. 401.



Honterus Antikvárium                                                 - 118 - 

401. MELOTAI ISTVÁN [MILOTAI NYILAS ISTVÁN]:
Agenda, az-az: Az Anyaszentegyházbéli szolgálat szerint való tselekedet. Mellyben 
az Uj Testámentomi két Sákramentomoknak, a Szent Keresztségnek és az Urvatsorájának 
ki-szolgáltatásának és a Házasúlandóknak egyben-adattatásoknak módja és formája meg-
irattatik, ilyen véggel. 
Kolosváratt, 1733. Szathmári Pap Sándor. [4] + 36 p.
Első kiadása 1621-benjelent meg, ez valószínűleg egy rövidített verzió.
Új papírkötésben, hátsó előzékén magyar nyelvű beírásokkal. Elől modern ex libris.

20.000,-

Metszet, grafika

402. Balatonföldvári tópart. Akvarell, 1898. VIII/28. 11h.
A földvári part ábrázolása a víz felől, finom és részletgazdag kidolgozással, valószínűleg 
E.S monogrammal. Mérete 10×16 cm.
Balatonföldvárt a Széchényi család alapította és fejlesztette. A Petőfi Sándor utcában, 
amit a 19. században Imre utcának hívtak, kezdetben hét villát építettek. A Széchényiek 
háziorvosa, Korányi Frigyes professzor javasolta először egy fürdőhely létrehozását. Ezt 
a javaslatot elfogadva gróf Széchényi Imre 1894-ben szakaszokra osztotta a földeket. Az 
építkezést Spur István, a Széchenyi uradalom mérnöke és Schilán József kertész szervezte. 
A földvári fürdőhelyet hivatalosan 1896-ban nyitották meg, és ugyanebben az évben kapta 
meg mai nevét, Balatonföldvárt. Több mint 40 nagy villát építettek a társadalom gazdag és 
befolyásos tagjainak, köztük az arisztokráciának, katonatiszteknek és politikusoknak.
Egyedi földvári gyöngyszem.

60.000,-

403. „A jakobinusok fája.” Színezett rézmetszet 1795.
A per ítéleteit tartalmazó kötet metszete, amely 1795-ben jelent meg „Sententiae tam inclytae 
Tabulae Regiae Judiciariae, quam excelsae Tabulae Septemviralis contra criminis laesae 
maestatis, seu perduellionis reos latae” címmel. A 25×36 cm levélen, a fa ágain a jakobinus 
mozgalom kivégzett vezetőinek rajzos fejeivel és mozgalom tagjainak nevével. A törzs alján 
szerepel Martinovics neve, és a törzset egy vértől csöpögő kard vágja el. Felirata: Ofen, den 
20 maj. 1795. Alul: „Der strich – bedeutet losgesprochen und freygelassen – ganz frey.”
A Generális-kaszálón, amit ma Vérmezőként ismerünk, 1795-ben végezték ki a magyar ja-
kobinus mozgalom szervezőjét, Martinovics Ignácot és vezetőit, Sigray Jakabot, Hajnóczy 
Józsefet, Szentmarjay Ferencet és Laczkovics Józsefet. A királyi kegyelem - a „jogerő-
sen elítéltekkel szemben gyakorolt jog” - 11 halálos ítéletet várfogságra változtatott, így 
többek, pl. Kazinczy Ferenc és Verseghy Ferenc is a királyi kegyelem révén kerülte el a 
kivégzést. A Hétszemélyes Tábla döntése volt az is, hogy Martinovics Ignácot csak a négy 
igazgató lefejezése után végezzék ki. Hozzá tartozik egy nyomtatott, német nyelvű levélen 
az ítélet rövid leírása.
Foltos, kissé koszos nyomat egy kis beszakadással.

50.000,-
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404. Kártyavita. Rézmetszet, Velence 1760 körül.
Domenico Maggiotto (1712–1794 Velence) festményét Giovanni Volpato (1735-1803) 
rajzolta át és Joseph Wagner (1706–1780) metszette lemezre. Képm: 23×31 cm., 30×36 
centis papíron. A „Flamand capricciók” sorozathoz tartozó metszet. Lent két soros olasz 
nyelvű képmagyarázat. Mozgalmas kávéházi-kocsmai jelenetben a kártyapartnerek össze-
vitatkoznak és egy barát közbelépése menti meg a helyzetet a tragédiától. 
Valószínűleg ez az első megjelenés, a második Bassano-Remondini kiadás. Hátoldalán 
gyűjteményi bélyegző: Ermanno Boller Collection.
Erős, tiszta nyomat, szép állapotban.

40.000,- 

405. KOLB, JOHANN CHRISTOPH:
Mithoy Aisopichoi. 50 Esopische fablen. [50 ezopuszi mese rézmetszetű illusztrációja]
Augsburg, 1717. J. C. Kolb. 48 számozott rézmetszetű kép (50 helyett: 19 és 39 hiány)
A biztos kezű metsző a témákat 13 centi átmérőjű köralakban helyezte el, egy jellemző 
képben elmondva a mese lényegét. Alatta a cím, a rövid latin szöveg és a négysoros német 
nyelvű versezet. A felső sarkokban tömör, pár szavas, a meséhez kapcsolódó jelmondat 
olasz nyelven. A lapok helyenként kiegészítve, pótolva.
Modern keménytáblás félbőr-kötésben, az eredeti gerinc felragasztva.  Ritka sorozat, 
szép metszetekkel. (18×29 cm)

36.000,-

406. LEOPOLD, J. F.
Collectio Figurarum. 191 db. mitológiai alakot, szobrot és dísztárgyat ábrázoló 
rézmetszet Versailles-ban.
Augsburg, 1720. Az eredetileg Simon Thomassin által összeállított mű J. F. Leopold met-
szeteivel: „Fürstellung Der jenigen Statuen, Groupen, Bäder, Brunnen, Vasen, wie auch 
anderer herrlichen Zierathen, welche dermahlen in dem unvergleichlichen Königl. Schloß 
und in dem fürtrefflichem Garten Zu Versailles zu sehen seyn: Collectio Figurarum, 
Configurationum, Themaru[m], Fontium Vasorum aliorumque Ornamentorum, uti nunc 
conspiceruntur in Arce et Aula Versaliensi.” Azon szobrok, csoportok, fürdők, szökőkutak, 
vázák, valamint más pompás díszek leírása, amelyek a páratlan királyi palotában és a ver-
sailles-i pompás kertben láthatók.
A 14 oldalas bevezető és egy levél (regiszter) után 218 számozott rézmetszetes lap követ-
kezett. Az általunk aukcióra bocsátott mű csak a képanyagot tartalmazza. Egy korabeli kéz 
tintával átszámozta, ezek szerint 191 rézmetszetet tartalmaz. Belekötve még két levélen 
négy rézmetszet, ami nem a kötethez tartozik. Joseph Friedrich Leopold augsburgi metsző 
(1668-1727) uralkodók portréit, térképeket, városképeket és díszítő alkotásokat vésett 
leginkább lemezre.
A korabeli bordázott és aranyozott, de elöregedett egészbőr-kötés a gerincen javítva, 
pótolva. 

80.000,-
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407. POZZO, ANDREA:
Der Mahler und Baumeister Perspectiv: worinnen gezeiget wird, wie man auf das 
allergeschwindeste und leichteste alles, was zur Architectur und Baukunst gehöret, 
ins Perspektiv bringen solle [Band 1-2.] 
Augsburg, 1800. E. F. Bürgien. 1 t. (szerző) + 1 t. (díszcímlap) + [2] + 47 p. + 100 rézm. 
t.;  2 t. + [4] + 44 p. + 119 rézm. t.;  
Ritka építészetelméleti mű későbbi kiadása német nyelven. Andrea Pozzo (1642-1709) itá-
liai építész, festő, sokoldalú művész „A perspektíva, mint festő és építész” című könyvéből 
megtudhatjuk, hogyan lehet mindent, ami az architektúrához és az építészethez tartozik a 
leggyorsabb és legegyszerűbb módon perspektivikusan ábrázolni. Pozzo értekezését szá-
mos nyelvre lefordították, és a 18. században ez lett az építő- és díszítőművészet első szá-
mú kézikönyve. Magyar vonatkozás, hogy Pozzo 1705-ben a trencséni Xavéri Szent Ferenc 
templom dekorációs festésében is részt vett, amelyet a római Sant’ Ignazio templom meny-
nyezetfreskóinak látszatarchitektúra rendszerét másoló festéssel láttak el. A rajzok Gabriel 
Bodenehr kezét dicsérik, aki Pest-Buda ostromát vagy Komárom erődjét is készítette.
Egybekötve, korabeli egészbőr-kötésben, pirosra festett lapszélekkel, címkékkel. Tökéle-
tes, hiánytalan állapotban, 223 rézmetszettel, előzéken poss. bejegyzés és pecsét. Folio.

300.000,-

408. [RODIN, AUGUSTE]:
Rodin Dessins. [30 akt tanulmány]
Paris, 1933. Les editions Braun. − Galerie D’estampes. 4 sztl. lev. + 30 t. (női tanulmányrajz)
M:27×38 cm. képméret 18×28 cm. 
Kiadói, rajzos, gerincén ragasztott papírmappában. Első kiadás, teljes.

10.000,-

409. Szarvas rézmetszetű látképe 1686. 
A szószalagon: St. Servaes. Metszette Gaspar Bouttats. Megjelent: Peeters, J. – Sacr. Caes. 
Maj. Leopoldo, has Turcis ereptas, et favente Deo eripiendas Hongariae civitates (Antwer-
pen, 1686). Méret: 100×240 mm. Lapméret: 180×280 mm. Balra lent: I Peeters ex Anvrs. 
A képmezőben, baloldalon, előtérben lovas katonák, a vizes árokkal körülvett vár mögött 
hegyek(?) látszanak. Szalai I./113. Megkímélt állapotban.

12.000,-

410. Szigetvár és Szolnok rézmetszetes távlati képe egy lapon. 1685.
Sigeth. Szigetvár. 1685/5, szövegközti metszet, hátoldalán szöveggel. M:15,0x8,3 cm. A kép 
felett "Sigeth" és két sor szöveg. Szolnok képével egy lapon. Wagner, J. Ch.: Delineationis 
Provinciarum Pannoniae… Anderer Theil. Augsburg, 1685. 147. oldal. /OSZK 163736/
Alatta:
Zolnoc. Szolnok 1685/3, szövegközti metszet, hátoldalán szöveggel. M:14,8x8,0 cm. A 
kép felett egy soros szöveg, benne "Zollnok", gót betűkkel, a kép alatt pedig öt sor szöveg. 
Szigetvár képével egy lapon. Wagner, J. Ch.: Delineationis Provinciarum Pannoniae… 
Anderer Theil. Augsburg, 1685. 147. oldal /OSZK 163736/
Ritka metszetek egy lapon említve.

24.000,-



- 123 -                                                                110. árverés

407. 407.

409.



Honterus Antikvárium                                                 - 124 - 

411. Tata rézmetszetű látképe hadieseménnyel. 1597.
Címe: “Eroberung der Vestung vnd Schlosses Dotis in Ungern.” A kép alatt német nyelvű 
3×4 soros verses felirat. A kép bal sarkánál 327 szám, jobb alsó sarkánál: Anno Domini 
1597. Megjelent: Hogenberg, Franz - Hogenberg, Abraham: Geschichtsblatter c. mű (X. 
sorozat). Lapméret: 27×37 cm. Képméret: 20×28,3 cm. szöveggel együtt. A több száz 
lapból álló kiadvány több év alatt jelent meg a XVI-XVII század fordulóján. 
Szalai: Tata 1597/3/a 

50.000,-

412. Vác távlati képe Telky felől. Ansicht gegen die Stadt Waitzen un das Dorf Telky. 
Színezett lithográfia, 1826.
Wien. 1820-26. L. Grund. Mérete 25×35 cm. Széles granddal 38×55 cm. Jakob Alt litográ-
fiája. Megjelent: Adolph Kunike: „Zwey hundert vier und sechzig Donau-Ansichten nach 
dem Laufe des Donaustromes von seinem Ursprunge bis zu seinem Ausflusse in das scharze 
Meer c. művében. Telky helyett Tahitótfalu felől készült a kép. Nebehay-Wagner 336/143.
Nagyon szépen színezett, dekoratív metszet, paszpartuban. 

60.000,-

413. ZICHY MIHÁLY: 
Liebe. [L’Amour]
 [Leipzig, 1911. Privatdruck.] 40 t. heliogravür. A képek mérete cca. 13x19 cm., 
24x31cm-es kartonlapokon.
A zseniális művésznek 1896 körül, Pétervárott jelent meg Breviarium Eroticum 58 eroti-
kus, helyenként pornográf rézkarcból álló albuma. A lipcsei kiadás ennek csak töredéke. 
Zichy az erotikus témák feldolgozásáról a következőket írta: „Nem a tárgyban fekszik a 
botránkoztató, hanem a módban, ahogyan előadva van.”
Eredeti félvászon mappájában, a lapok szép állapotban.

90.000,-

414. MEZŐ FERENC, Dr.: 
Képek a magyar sport multjából. (1817 – 1892)
 Budapest, 1926. Hornyánszky - M. Kir. Udvari Könyvny. 197 + [3] p.
Előzékén őszinte tisztelettel, aláírt példány!
Kiadói papírkötésben.

7.000,-

415. Mezőgazdasági lexikon. I-II. Szerkesztették Bezerédj Adorján, Szilassy Zoltán. 
Szöveg közé nyomott számos ábrával.
Budapest, 1906. Grill Károly. [Légrády T.] V + 506 p.; [2] + 508-1172 + [1] p. 
Kiadói, aranyozott, szecessziós félbőr-kötésben. Egyik fakultabb, egyébként jó példány.

20.000,-
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416. MÉRAY TIBOR:
A fehér folyam. 
Budapest, 1954. Szikra. [Franklin ny.] 226  + [1] p. Szövegközti fotókkal, illusztrációkkal. 
Komor Imre − újságíró, szerkesztő, történész − elvtársnak dedikálva! 
Kiadói, rajzos, keménytáblás félvászon-kötésben.

8.000,-

417. Missae in agenda defunctorum tantúm deservientes, ex Missali Romano 
recognito desumptae, cum ordinario, & canone, ut in ipsis servatur: ad usum, et 
commoditatem omnium ecclesiarum. 
Bassani, [Bassano del Grappa] 1740. Apud Jo: Antonium Remondinum. 24 p. A címlapon 
beszedett metszettel. A 4. lev. verzóján egész oldalas fametszet: Jézus a kereszten. 
A kétszínnyomású lapok a szélén és a gerincnél is megerősítve, végig vízfoltosak. Gyász-
miséhez és a halotti szertartások végzéséhez készült szertartáskönyv. Szövege az egységes 
mintául szolgáló római misekönyv alapján készült. 1704-ben nagyszombati kiadás is ké-
szült.
Valamivel későbbi, kopott félbőr-kötésben. Folio.

20.000,-

418. MOLNÁR FERENC:
A hétágú síp. (Tréfák, karcolatok, tárcák.)
Budapest, 1922. Franklin. 248 p. 
Címlapon aláírt példány! 
Korabeli, bordázott félbőr-kötésben, felirattal. Az eredeti rajzos papírborító (Falus Elek) 
bekötve, a könyv lapjai kissé ázottak.

20.000,-

419. MÓRICZ ZSIGMOND:
Erdély. ⁓ ⁓ történelmi regénytrilógiája. Tündérkert. A nagy fejedelem. A nap árnyéka.
Budapest, 1935. Athenaeum. 904 p. Első kiadás. 
Szekfű Gyulának 1934-ben dedikált példány!
Kiadói, aranyozott, koppottas vászonkötésben. Az első táblánál kissé megnyílt a kötés.

24.000,-

420. MÓRICZ ZSIGMOND:
Magvető. A magyar irodalom élő könyve. Összegyűjtötte ⁓ ⁓.
Budapest, 1942. Kelet Népe. [Pesti Lloyd] 320 p. Második kiadás. 
Címlapján aláírt példány!
Kiadói, rajzos (Medgyessy Ferenc) papírborítóban, kis piszokkal.

16.000,-

421. MUNKAY JÁNOS:
Istennek földi országa Europában 1840 óta, vagyis minő viszonyban áll a 
katholicismus hitélete, azaz: a hit és erkölcsök emelkedése, annak külterjedelméhez 
1840 óta Europában?



- 127 -                                                                110. árverés

 Pesten, 1855. Szent-István-T. (Müller Emil.) [6] + 618 + [4] p. 
A Pesti Egyetemi Hittani Kar által Horváth-féle jutalommal koszorúzott pályamunka.
Korabeli, aranyozott gerincű, enyhén kopott, egészvászon-kötésben, címkével, körben 
festett lapszélekkel. 

8.000,-

422. MUNKÁCSI BERNÁT: 
Magyar zsidó családok genealógiája. Első kötet. [unicus]
A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-család, valamint a nyitrai, nagytapolcsányi, ba-
lassagyarmati, nagykanizsai, szentesi és budapest Felsenburg-család genealógiája. Ősök 
és ivadékok. Összeállította ~ ~. Kiegészítette, átdolgozta és sajtó alá rendezte Munkácsi 
Ernő. Közzéteszi az Országos Magyar Zsidó Múzeum.
Budapest, 1939. [Gewürcz Ferdinánd.] 1 t. címkép + XI + 230 + [2] p. Lapszámozáson 
belül 7 t. képmelléklet.
Fűzött, kiadói papírborítóban, szép állapotban.

20.000,- 

423. [NAGY KÁROLY]:
Daguerréotyp.
Pozsony, 1841. Schmid Antal. 277 (helyesen 284) + [3] p. Egy oldal felcserélve.
A szerző matematikus, gyógyszerész, csillagász, az MTA tagja. Bicskei birtokán csillag-
vizsgálót épített, Párizsban hunyt el, nevét kisbolygó is viseli.
Korabeli, kopott félbőr-kötésben, ceruzás aláhúzásokkal. Szalay Antal pecsétjével.

8.000,-

425. 427. 430.
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424. NAGY LÁSZLÓ – TÜRK PÉTER: 
Könyvkötés. 
Budapest, 1957. Műszaki Könyvkiadó. (Nyomdaipari Tanulóintézet). 448 p. + 4 t. (színes). 
234 szövegközti ábrával. Második kiadás. Magas szakmai színvonalú mű. 
Kiadói félvászon-kötésben.

5.000,-

425. NAGY VILMOS, vitéz nagybaczoni: 
A Románia elleni hadjárat 1916-1917. I-II. kötet.
I.: Erdély. 11 szövegvázlattal és 14 melléklettel. II.: Havasalföld meghódítása. 8 szöveg-
vázlattal és 9 melléklettel. 
Budapest, [1923.] M. Kir. Honvédelmi Minisztérium. [Fráter és Társa]. VIII + 247 + [1] p. 
+ 12 mell. (2 hiányzik); VIII + 241 + [1] p. + 9 számozott melléklet (különálló, kihajtogat-
ható csatavázlatok); Második kiadás.
Kiadó aranyozott, megkímélt vászonkötésben. A mű 3 kötetben teljes.

20.000,-

426. NÁTLY JÓ[Z]SEF:
Némely vélekedések a magyarnyelv ügyében. 
Szegeden, 1825. Grünn Orbán. X +11-44 p.
Papírkötésben, ritka, szómagyarázó füzetecske. 

8.000,-

427. Nemzeti dicsőségünk. Fényes korszakok a magyar nemzet történelméből. 
[Szerkesztette: Hock János. Kiadta: Herzig Miksa.]
[Budapest, 1900]. Nemzeti Dicsőségünk Kiadó Vállalata [Révai és Salamon könyvnyom-
da.] 1 t. (fénymetszetű díszcímlap) + VIII + 299 + [1] p. + 50 t., a táblák előtt nyomtatott 
hártyapapírral. Első kiadás.
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, szép példány, de a gerince erősen fakult. Jó állapotú 
díszdobozában. A kötés Gottermayer N. műhelyében készült. Folio.

80.000,-

428. NÉMEDY GYULA:
Zengő lángok.
Budapest, 1941. MIT Orsz. Szövetsége.[Dombóvár, Bagó Mihály ny.] 173 + [5] p.
Dr. Banner János egyetemi tanárnak dedikált példány!
A kötet fametszeteit Fery Antal, Bordás Ferenc és Somlai Gyula készítette.
Kiadói illusztrált papírkötésben.

8.000,-
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429. Német olvasmányok. Az írók rövid életrajzaival és a német irodalomtörténet 
vázlatával. Kézikönyvül felsőbb osztályu tanulók számára.
Pest, 1864. Heckenast. VIII + 318 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan lapokkal, duplum pecséttel.

3.000,-

430. NOVÁK DÁNIEL:
Hajdan-közép- s újabbkori hiresb képirók, szobrászok, s rézmetszők életrajza. 
Művészek, technikusok és dilettánsok számára s az izlés-terjesztésére. 
Budán, 1835. Magyar Kir. Egyetem betűivel. XXX + 280 + [5] p.
Novák (1798-1849) a budai építési igazgatóság rajzolója, később előadója volt. 1837-ben ő 
tett javaslatot arra, hogy a budai Váralagutat megépítsék, és nagy szerepe volt Pest és Buda
korabeli városképének kialakításában. Ő tervezte a balassagyarmati börtönt. 
Modern, bordázott és aranyozott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány.

20.000,-

431. OLÁH GÁBOR:
Hangok lázadása.
Budapest, [1941.] Franklin T. 1 t. + 279 + [1] p.
Kiadói, fűzött, felvágatlan papírkötésben, elöl poss. beírás.
Hozzá tartozik: 

425. 427.
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OLÁH GÁBOR:
A pesszimista.
Debrecen, 1937. [Nagy Károly tsa.] 170 + [1] p.
Kiadói, fűzött papírkötésben, elöl poss. beírás.
Hozzá tartozik: 
 OLÁH GÁBOR:
Pokol. Kiáltó szó a pusztába.
Budapest, 1931. [Kertész József, Karcag.] 287 + [1] p.
„A századeleji irodalmi társaságok tagjai között talán senki sem akadt, aki úgy vágyódott 
volna a költői dicsőség után, mint a debreceni Rousseau, és törekvéseihez és alkotásaihoz 
képest neki jutott a legkevesebb az „isteni italból”. Sorsa talán valamennyi kortársáénál 
tragikusabb volt, mert meg kellett érnie, hogy egykori költőtársai mind befutottak a halha-
tatlanság fényes tavára, csak ő maradt a könnyű felejtés. súlyos homályában, ismeretlen-
ségben, kitagadottan.” /Délvidéki Szemle, 2017. 02. Madácsy László./ 
Kiadói, színes, fűzött, felvágatlan papírkötésben.
Hozzá tartozik:
OLÁH GÁBOR:
Uj evangelium. Regény.
Budapest, 1931. [Kertész József, Karcag.] 277 + [1] p.
Kiadói, fűzött, felvágatlan papírkötésben. A négy jó állapotú kötet, együtt. 

24.000,-

432. Ordo Judiciarius pro omnibus tribunalibus et foris judiciariis Regni Hungariae 
praescriptus. [6 mű]
Posonii, 1786. Joannis Michaelis Landerer. [7] + 8-171 + [2] p. (címlapja másolat);
Hozzákötve: 
−Ordo universalis taxarum processualium a I. Mai 1786. Desumendarum. Posonii, 
1786. Landerer. 120 p.
−Benignum rescriptum regium in puncto novae ordinationis universorum fororum 
judiciariorum Hungaricorum dd. 12. Decembris Anni 1785. elementer publicatum. 
Posonii-Cassoviae 1786. Landerer. 24 p.
−Norma fixorum judiciorum…in omnibus Regni Hungariae… Posonii-Cassoviae, 1786. 
Landerer. 15 + [1] p.
−Benigma constitutio regia circa regulationem fororum… Posonii,1786. Landerer. 38 p.
−Benigma resolutio regia circa regulationem venationis …Pressburg-Pest, 1786. 
Landerer. 31p.
II. József 1786 máj. 1-től kezdve egy, az 1781-iki osztrák perrend alapján álló kodifikált 
perrendet léptetett életbe: „Ordo judiciarius… „cím alatt, amely azonban a többi alkot-
mányellenes rendeletével együtt, halála után, 1790-ben, hatályon kívül helyeztek.
Hat mű együtt, modern félbőr-kötésben, jó állapotban. Az első tábla verzója beírva és 
Kengyel Ludovici 1787-es névbeírásával.

20.000,-
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433. ORMÓS ZSIGMOND:
Árpádkori művelődésünk története.
Budapest, 1881. Athenaeum. 558 + [2] p. Első kiadás. 
Modern, bordázott és vaknyomásos gerincű félbőr-kötésben. Körülvágatlan lapokkal, 
az eredeti papírborító bekötve. A Rakovszky könyvtárból. 

12.000,-

434. ORTUTAY GYULA:
Tömörkény István.
Szeged, 1934. Szegedi Fiatalok Művészeti Koll. [Prometheus ny.] 141 + [2] p. II. kiadás.
Kiadói, Buday Gyula fametszetével illusztrált papírborítóban. 

8.000,-

435. Az 50 éves Vállalkozók Lapja jubileumi albuma 1879–1929. A magyar 
építőművészet és építőipar 50 éve. Szerkesztették Lakatos Mihály, Mészáros L. Edgár 
és Óriás Zoltán.
[Budapest,] 1929. Biró Miklós ny. [9] + 614 p.
A rendkívül gazdag képanyagban a korabeli budapesti és vidéki tervező építészek, az épí-
tőipari és rokonvállalatok munkáinak bemutatása fotókon, valamint alaprajz, homlokzat 
és szerkezeti vázlatokban. A kötet szerzői többek közt: Bierbauer Virgil, Komor Marcell, 
Farkas Elek, Zelovich Kornél, Lechner Jenő, Mattyasovszky Zsolnay Tivadar. 
Kiadói vászonkötésben, gerincen és sarkokon kisebb kopás.

10.000,-

432. 435. 433.
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436. ÖREG JÁNOS, Dr.:
Természettan és gazdasági vegytan. A népiskolák számára.
Budapest, 1880. Dobrowsky és Franke. 61 + [2] p. 15 szövegközti fametszettel.
Kiadói papírborítóban, duplum pecsétekkel. 

2.400,-

437. Paedagogiai encyclopaedia különös tekintettel a népoktatás állapotára.
A neveléstudomány szótára, melyben az általános és részletes paedagogika, didaktika és 
methodika, a statisztika, lélek-, erkölcs- és gondolkodástan, valamint az irodalom, műve-
lődés és paedagogiai történelem főbb részletei betűrendbe foglalvák. Több tanférfiu közre-
működésével szerk. Verédy Károly. 
Budapest, 1886. Athenaeum. [4] + 959 + [1] p.
Modern félbőr-kötésben.

20.000,-

438. PALÁSTHY PÁL:
A Palásthyak. Kiadja ⁓ ⁓. I-III. köt.
Budapest, 1890-1891. Hunyadi Mátyás Intézet ny. [6]+ LXVII + 464 +13 p. + 6 mell. (2 
kihajt.) – [7] +XV + 646 + 15 + [1] p. +12 mell. (10 kihajt.) – [4] + XVI + 433 + 10 + (1) 
p. + 7 kihajt. mell.  
Egységes, modern vászonkötésben, aranyozott felirattal. Szép példány.

24.000,-

439. PALLÓS LAJOS, Dr.:
Építkezés és konjuktúra. Kő-, föld-, agyag-, porcelán-, cement- és üvegipar 
Magyarországon.
Budapest, 1942. Kmeny. III + 179 + [1] p. + 5 t.
Kiadói félvászon-kötésben.

12.000,-

440. PAPP VIKTOR:
Beethoven és a magyarok.
Budapest, 1927. Szerző. [Általános ny.] 149 + [2] p. + 45 t.
Rexa Dezsőnek a kiváló írónak és tudósnak…dedikált példány!
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.

12.000,-

441. PASSUTH LÁSZLÓ:
Megszólal a sírvilág.
[Budapest, 1959.] Móra. 595 p. + 30 t.
Címlapján dedikált példány!
Kiadói félvászon-kötésben, Richter Ilona rajzos védőborítójával.

12.000,-
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442. PAUER JÁNOS:
Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében, Árpádok időszakától korunkig.
 [Vegyes uralkodók időszaka − Ausztria időszaka. 1-3 könyv, egyben]
Székesfejérvárott, 1847. özv. Számmer Pálné. XVI + II + 518 p. folyamatos lapszámozással.
Végére kötve:
A romai pápák Magyarországnak mindenkor, szükségben és veszélyben, szóval és 
tettel hű segítői voltak. Történeti adatokban. Összeállítva a hazának egy barátja által.
Nagyszombatban, 1843. Wachter Bódog. 32 p. Eredeti papírborítójában, kisebb méretű, 
mint az „anya könyv.” 
Modern bordázott félbőr-kötésben, aranyozott felirattal. Szövegben számos helyen ceruzás 
aláhúzással.

20.000,-

443. [PÁPAY SÁMUEL]: 
Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igazgatásra, és törvénykezésre való 
alkalmaztatásáról; Az oda tartozó kifejezések gyüjteményével, mellyeket a Haza 
eleibe terjeszt Weszprém vármegye. 
 Weszprémben, 1807. Özvegy Számmer Klára. [6] + 255 + [1] p. Első kiadás.
A szerző (1770-1827) nyelvész, a dunántúli ortológusok egyik vezéralakja, Kazinczy 
ellenfele és levelezőpartnere volt. 
Korabeli, szúrágta és sérült félbőr-kötésben.

20.000,-

438. 443. 442.
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444. PÁSZTOR MIHÁLY:
Buda és Pest a törökuralom után.
Budapest, 1935. Budapest Székesfőv. Háziny. 408 p. + 2 t. 1 térkép (színes, kihajtható) /
Statisztikai Közlemények 73. kötet 1. sz./ „Pastinszky Miklós tanár úrnak nagyrabecsü-
léssel és szeretettel, Budapest, 1942. szept. 17. Pásztor Mihály”
Korabeli egészvászon-kötésben.

12.000,-

445. PÁZMÁNY PÉTER: 
A' Romai Anyaszentegyház Szokasából, minden vasarnapokra, es egy-nehany 
innepekre, Rendelt Evangeliomokrúl, Predikacziok. Mellyeket, élő nyelvenek tanitása-
után Irásban foglalt Cardinal ⁓ ⁓ esztergami ersek. 
Nagy-Szombatban, 1695. Academiai bet. [26] + 1248 + [2] p. Az első 15 lev. lapszéle 
javítva, pótolva. Elől 4, hátul 2 levél másolattal pótolva. Lapjai szinte végig kisebb vízfol-
tokkal tarkított. Összességében jó példány. Második kiadás, először 1636-ban jelent meg. 
RMK I. 1482.
Szép, korabeli, görgetővel és léniákkal díszített vaknyomásos egészbőr-kötésben, új 
csatokkal, és címkével. Mutatós előzékekkel, latin nyelvű, 1840-es poss. bejegyzéssel.

120.000,- 

446. Perbeszédek gyűjteménye. Válogatott vád- és védőbeszédek. Szerkesztik: Dr. 
Huberth Gusztáv − Dr. Müller Viktor. 
Pécsett, 1928. Dunántúl ny. 600 p. 
Kiadói körülvágatlan papírborítóban. 

 16.000,-

447. PETŐFI [SÁNDOR] költeményei.
A költő születése századik évfordulójának emlékére kiadja Budapest székesfőváros 
közönsége. A költő arcképével.
Budapest, 1923. [KMEny.] 1 t. címkép + XI + 626 p.
500 számozott példányból a 152. számú, Ferenczi Zoltán szerkesztő és Sipőcz Jenő 
polgármester sk. aláírásával!
Kiadói, aranyozott táblás félbőr díszkötésben, körben festett lapszélekkel. Szép példány.

24.000,-

448. PETŐFI SÁNDOR:
~ ~ újabb költeményei. 1847 – 1849. I-II. kötet. Első kiadás.
Pest, 1858. Emich G. [Manz Frigyes, Bécs] [4] + 284 + IV + [1] p.; [4] + 288 + IV + [1] p.
A költő halála után megjelent első kiadás. A kiadó 1850 nyarán vette át a kéziratokat 
Szendrey Júliától. 
Szüry: 3632.
Kiadói, egységes, dúsan aranyozott vászonkötésben, vaknyomásos táblákkal, körben 
aranyozott lapélekkel. Kis kopásssal, egy fekete pacával. Végig kissé foltos lapokkal.

20.000,-
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445. 445.

447. 447.

448.
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449. PÉTERI TAKÁTS JÓZSEF: 
Erköltsi oktatások, mellyeket Tolnai gróf Festetits László, kedves tanítvánnyának, 
szívére kötött ⁓ ⁓.
Bétsben, 1799. Özvegy Alberti Ignátzné. 392 p. 
Egyetlen kiadás. A mű az egyik legkorábbi magyar nyelvű illemtankönyv.
Korabeli félbőr-kötésben, címkével, utolsó levele szakadt, hiányos. Poss. bejegyzéssel.

20.000,-

450. PÉTZELI JÓZSEF: 
Hervey’ sírhalmai és elmélkedései. Fordíttattak ⁓ ⁓ által.
Pozsonban, 1790. Wéber Simon Péter. XII + 391 p. Első kiadás. Fametszetű 
könyvdíszekkel.
Pétzeli (1750-92) komáromi lelkész a felvilágosodás korának egyik központi alakja. 
Minden erejét a nemzeti nyelv és irodalom művelésének szentelte. E kétrészes munka 
az angol költő, filozófus munkáit népszerűsítette.
Az eredeti kötést felhasználó, újabb félbőr-kötésben, címkével, körül festett lapszélekkel. 
Címlap szélei ügyesen pótolva. Jó példány. ÁKV árverési cédulkával.

18.000,-

451. PILISI LAJOS: 
Az uzsoki csonthegyek.
Budapest, [1917.] Magyar Kereskedelmi Közlöny. [Tolnai ny.] 191 p.
Fűzve, kiadói, színes, fotóval illusztrált, körülvágatlan papírborítóban.

6.000,-

452. PODMANICZKY FRIGYES, B.:
Álom és valóság.
Pest, 1861. Lauffer és Stolp. [Wodianer F. 1860.] [2] + 300 + [1] p. Első kiadás.
Korabeli, kopott, feliratos félvászon-kötésben, foxingos lapokkal. (10×15 cm)

8.000,-

453. PRAY [GYÖRGY], GEORGI[US]: 
Annales regum Hungariae ab anno christi CMXCVII ad annum MDLXIV. Deducti 
ac maximam partem ex scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulis publicis, et id 
genus litterariis instrumentis congesti opera, et studio ⁓ ⁓. Pars I.
Vindobonae, [Bécs], 1764-1770. Sumptibus Augustini Bernardi, Bibl. Univ. [6] + 1 t. 
(a Magyar Koronát ábrázoló rézmetszet) + 391 + [6] p.
A jezsuita történetírói iskola legnagyobb alakja, Pray György (1723-1801) először a 
magyar Példányunk 1 rézmetszetet tartalmaz, a díszcímlap hiányzik. A gyömrői Teleki 
könyvtárból.
Korabeli, bordázott gerincű, díszesen aranyozott egészbőr-kötésben, körben festett lap-
szélekkel. Erősen kopott, kissé sérült példány, utolsó tíz levele a gondatlan tárolás miatt 
meggyűrődött. Folio.

20.000,-
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454. PRESUHN, EMIL:
Die pompejanischen wanddecorationen. 
Leipzig, 1877. T. O. Weigel. [8] + 40 p. + 24 t. (hp. védett színes chromolitográfia)
Kiadói, bordázott és aranyozott félbőr-kötésben, aranyozott lapélekkel. Kissé kopott, 
de ritka mű első kiadása a pompeji falfreskókról. 

120.000,-

455. PUKÁNSZKY BÉLA: 
Német polgárság magyar földön.
[Budapest, 1940.] Franklin T. 217 p. /Magyarságismeret 4./ 
A szerző által Láng Nándornak dedikált példány! 
Kiadói vászonkötésben, ceruzás aláhúzásokkal, jegyzeteléssel.

8.000,-

456. PUKY KÁROLY, bizáki: 
Politikai igazgatás, avagy a' magyarországi tekintetes nemes vármegyék' politikai 
szerkeztetéseknek és igazgatások módjainak, [...] rövid leirása. Kiadta ⁓ ⁓.
Pesten, 1828. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István. [8] + II+ 4-112 p. 
Korabeli papírborítóban, körülvágatlan példány. Poss. bejegyzésekkel. 

20.000,-

453. 454.
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457. PURGSTALLER CALAS. JÓZSEF:
A bölcsészet elemei. 1-6. köt. [2 kötetben] 
Budán, 1843. magy. kir. egyetem betüivel. [6] + IV + 82 + [2] + [2] + 79 + [3] + [2] 
+ 137 + [3] p.; [4] + 101 + [2] + [2] + II + 100 + [2] +[2] + II + 168 + [3] p.
Korabeli papírkötésben, körülvágatlan lapokkal, néhol rozsdafoltokkal.

16.000,-

458. PUSKÁS LAJOS:
Júlia szép leány. Misztérium 3 felvonásban.
Budapest, 1940. [Madách ny.] 55 p.
Cserés Miklós dr. úrnak tisztelettel dedikált példány! 
Kiadói, fűzött papírborítóban. Sűrűn telejegyzetelve, valószínűleg a kiváló 
dramaturg-rendező keze által.

8.000,-

459. PUSKIN, [ALEXANDER] SÁNDOR:
Anyégin Eugén. Regény versekben. 
Budapest, 1920 Genius. 238 + [2] p. + 8 t. (rézkarc). 30 cm. 
500-ból a 183. sz. példány, Gara Arnold eredeti rézkarcaival!
Kiadói, aranyozott, kissé kopott, piszkos egészvászon-kötésben, a gerincnél javítva.

20.000,-

Radnóti

460. RADNÓTI MIKLÓS – VAS ISTVÁN:
Guillaume Apollinaire válogatott versei. Cs. Szabó László tanulmányával 
Pablo Picasso rajzával.
Budapest, 1940. Vajda János Társ. 1 t + 74 + [3] p. /Flora Mundi VI./
Modern, gerincén feliratozott félbőr-kötésben, az eredeti borítók bekötve.

12.000,-

461. RADNÓTI MIKLÓS:
Lábadozó szél. [Dedikált példány.]
Szeged, 1933. Szegedi Fiatalok Műv. Koll. [Délmagyarország Hirlap és Ny.] 64 p. 
Első kiadás. /Szegedi Fiatalok Műv. Koll. VI. kiadvány./
Az előzéklapon ajánlással: „Czumpf Imrének öreg barátsággal Radnóti Miklós Szeged, 
1934. jan. 19.”
A dedikáció címzettje (1898-1973) festőművész, restaurátor volt. Mesterei Kernstok Károly 
és Rippl-Rónai József. Párizsban és Olaszországban tett hosszabb tanulmányutat. Buda-
pesten működött az Atelier tervezőműhely tanáraként, később restaurátorként. Első képeit 
1915-ben állította ki. Az 1920-as évektől rendszeresen szerepelt csoportos kiállításokon. 
A költővel való barátságát bizonyítja a szintén ebben az időben datált „Téli táj” c. tusrajz, 
amelyet a művész Radnótinak szóló ajánlással látott el. Bíró-Balogh remek munkájában még 
nem említhette, de sejtette, hogy a festő könyvtárában is vannak dedikált Radnóti művek.
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458.

461. 461.

459.
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A költő 1930 szeptemberében került Szegedre, harmadik verseskötete is itt jelent meg 
1933 januárjában. „Baróti (Dezső) visszaemlékezése szerint olyan politikai tendenciát 
hordozott, hogy közlésük ismét csak elkobzást és pert hozott volna a nyakára, ezért a ver-
sek válogatása, hogy melyik kerülhet bele és melyik nem, az hosszú és kínos mérlegelés 
eredménye volt.” A könyv szerencsére átcsúszott a szegedi ügyészség cenzúráján. Nagyon 
komoly, önmagán túlmutató kritikai visszhangot keltett, számosan írtak róla: Ignotus, 
Bálint György, Csuka Zoltán, Tolnai Gábor. Egyedül Babits értette félre és sértően 
a bírálta a költőt és a művet is. /Bíró-Balogh Tamás: „Könyvvel üzenek néked.”/
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal. Az eredeti, Dóczi György 
által tervezett linómetszetes borító bekötve. 

480.000,-

462. Költészet 1942. Nyár. Összeállította Kovalovszky Miklós. 
Budapest, 1942. [Spatz Henrik] 62 + [2] p.
A kiadványban Radnóti Miklós mellett Berda József, Darvas Szilárd, Fodor József, 
Komjáthy Aladár, Rónay György, Vas István, Vidor Miklós és Weöres Sándor versei is 
olvashatók.
Modern félbőr-kötésben, felirattal, az eredeti borítók bekötve.
Hozzá tartozik:
A mű kiadói, papírkötéses változata. A címlapon Földeák János 1996-os dedikációjával!

20.000,-

463. RADNÓTI MIKLÓS:
Orpheus nyomában. Műfordítások kétezer év költőiből. 
Budapest, 1943. Pharos. [Hellas ny.] 191 p. A borító Csillag Vera munkája. Első kiadás.
Modern félbőr-kötésben, felirattal, az eredeti borító bekötve.

12.000,-

464. RADNÓTI MIKLÓS:
Pogány köszöntő. Versek.
Budapest, 1930. Kortárs. [Budapesti Ny. Rt.] 48 p. 
A költő első önálló kötete.  „Ez a könyv a Kortárs irodalmi és művészeti szemle megbízá-
sából a Budapesti Irodalmi és Nyomdai R.t. betűivel ötszáz számozott példányban nyoma-
tott.” Ez a könyv a 442. géppel számozott példány!
Modern, szép félbőr-kötésben, gerincen vaknyomásos felirattal, az eredeti borítók 
bekötve. A borítók és a tartalomjegyzék pótolva, javítva. 

40.000,-
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460. 460-464..

462. 464.
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465. RAFF GYÖRGY KRISTIAN:
Természethistória a gyermekeknek. Mellyet ⁓ ⁓ göttingai tanító után némelly hozzáadá-
sokkal, és szükséges változtatásokkal a maga költségén magyarul kiadott és kinyomtatta-
tott Fábián Jósef. 14 réztábla rajzolatokkal.
Weszprémben, 1799. Számmer Mihály. [16] + 669 + [11] p. + I–XIV. számozott rézm. t. 
A címlapja másolt, három metszete hiányzik és a többi is hiányos, pótolt.
Az eredeti kötés felhasználásával készített, javított keménytáblás kötésben, gerincén címkével.

60.000,-

466. RAFFELSPERGER, FRANZ:
Topographisches Lexicon oder general – verzeichniss aller in den Österreichischen 
staaten gelegenen ortschaften. Monath Janner 1836. − Erstes Heft:7 bogen. Monath 
Junius Sechtes Heft: 8 bogen. Erster band. 
Wien, 1836. Hof und Staats Aerarial druckerei. 1 rézm. címlap + XXII + [2] + 32 + [2] p.;
1 rézm. címlap + 33- 80 + [2] p.; 1 rézm. címlap + 81-128 + [2] p.; 1 rézm. címlap + 129-
184 + [2] p.; 1 rézm. címlap + 185-240 + [2] p.; 1 rézm. címlap + 241-304 + [2] p.
Neue, nach den jüngsten politischen und postalischen Bestimmungen umgearbeitete, und mit der 
Ortsnamen der Königreiche Ungarn, Croatien, Slavonien… 
A Pozsony megyei születésű királyi postatiszt, térképész és földrajzi író (1793-1861) hiány-
pótló munkájában a legújabb politikai és postai előírásoknak megfelelően az összes korabe-
li −Ausztria fennhatósága alá tartozó − helynevet feldolgozta. A mű három kötetben teljes!
Új, keménytáblás félvászon-kötésben egybekötve, körülvágatlan lapokkal, gerincén 
címke. Az első levél sarka pótolva, néhányon rozsdafolt, egyébként megkímélt példány.

24.000,-

467. RAMÓCZY VALERIÁN:
Álladalomtan. I–II. füzet. 
I. füzet: A statistikának elméletét, Europa, meg az Austriai birodalom általános rajzát 
terjesztendi elő. II. füzet: Tartalmazza Magyarhont, és Erdélyt. 
Pozsony, 1847. Bucsánszky. VI + [2] + 189 + [6] p.; 108 + [4] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben.
Hozzá tartozik:
RAMÓCZY VALERIÁN:
Álladalomtan. III. füzet. Tartalmazza Europa többi álladalmait.
Pozsony, 1847. Bucsánszky. 262 + [10] p.
Korabeli félvászon-kötésben, címkével. Így, két kötetben már teljes.

20.000,-

468. RÁTH GYÖRGY:
Betürendes utmutató a Magyar-Horvát-Tótország Szerbvajdaság és Temesi Bánság 
számára (1852-ki sept.16-án.).: Ugy az erdélyi nagyfejedelemség számára (1852-ki május 
3-kán kibocsátott) ideiglenes polgári perrendtartáshoz, magyar-német jogi szótárral ~ ~.
Pesten, 1853. Geibel Ármin. 85 p. 
Kiadói papírborítóban, viseltes példány szamárfülekkel.

8.000,-
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465.

466.
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469. RÁTH ZOLTÁN, Dr.:
Magyarország statisztikája.
Budapest, 1896. Orsz. Magyar Kir. Statisztikai Hiv. − Athenaeum. XI + 411 p.
Kiadói egészvászon-kötésben, volt könyvtári pecséttel.

18.000,-

470. REICH KÁROLY:
Variációk. A pamutszamár keservei, átváltozásai és végső boldogsága. 
Devecseri Gábor versével.
Budapest,1970. Magyar Helikon. [Athenaeum] 20 sztl. lev. 
Devecseri Gábor dedikációjával!
Kiadói kartonkötésben, a rajzos papírborító nélkül. Haránt folio.

8.000,-

471. REMENYIK ZSIGMOND:
Sarjadó fű.
Budapest, [1938.] Cserépfalvi. [Pápai Ernő] 310 + [2] p.
Kovalovszky Miklósnak dedikált példány!
Új vászonkötésben, a papírborítók bekötve.

14.000,-

472. Remény. Zsebkönyv az 1858. évre. Szerkeszti Vachott Sándorné.
Pest, 1858. Pfeiffer Ferdinánd. IV + [4] + 248 + [4] p. + 4 acélm. t.
Arany, Petőfi, Eötvös, Jókai, Gyulai, Szász, Vörösmarty, stb. versei és szövegei.
Korabeli félvászon-kötésben, az eredeti papírborítók bekötve.

12.000,-

473. REMÉNYIK SÁNDOR:
Atlantisz harangoz. Versek.
Budapest, 1925. Kmeny. 84 p. Első kiadás.
Címlapján a Szent Ágnes leányiskola pecsétjével.
Kiadói, virágos papírkötésben, az első táblán felragasztott címkével. Szép példány.

8.000,-

474. RENAN, [ERNEST] ERNŐ:
A kereszténység eredetének története. I-VII. kötet. [teljes] 1. Jézus élete. 2. Az apostolok. 
3. Szent Pál. 4. Az antikrisztus. 5. Az Evangeliumok és a második keresztény nemzedék. 6. 
A keresztény egyház. 7. Marcus-Aurelius és az antik világ vége. Fordította Salgó Ernő.
Budapest, [1928.] Dick Manó. [Budapesti Hirlap ny.] LXXXI + 382 p.; XLVII + 259 + [1] 
p.; LVI + 382 p.; XXXVIII + 389 + [2] p.; XXVII + 384 p.; IX + 394 p.; VIII + 459 + [1] p.
Kiadói, aranyozott gerincű, egészvászon sorozatkötésben. Szép állapotban.

20.000,-
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472. 473.

474.
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475. [REVICZKY JÓZSEF]:
Introductio ad politica regni Hungariae.
Budae, 1790. Typ. reg. universitatis. 172 + [12] p.
Reviczky a tiszántúli kerületi tábla ülnöke, az 1791-es jogügyi bizottság tagja, majd egye-
temi tanár. Az Introductio… jellemzően nemesi felfogással készült irat, mely régi törvé-
nyek és történeti példák szinte kompendiumszerű idézése mellett bizonyos mértékben a 
királyi hatalom túlkapásai ellen és a rendek nemzeti jogai mellett is állást foglalt…
Lásd Honterus 74/500.
Újabb keménytáblás papírkötésben, címkével, körülvágatlan lapokkal, jó példány.

12.000,-

476. REXA DEZSŐ:
A Nemzeti Színház megnyitásának története. /Pest vármegye és a Nemzeti Játékszín I./ 
Budapest, 1927. Egyetemi Ny. 99 p. + 17 t. (fakszimile, színes, felrag.) + 1 mell. 
(Vörösmarty, Árpád ébredése szövegének hasonmása.) 
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti kartontokban. Folio.

8.000,-

477. Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. salgótarjáni acélgyárának gyártmányai. 
[Magyar-német nyelven.]
Budapest, 1928. Posner. [2] + 190 p. Gazdagon illusztrált. 
Fűzve, színes, illusztrált kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú példány, sarkai kissé 
gyűröttek.

20.000,-

478. [ROST, JOHANN LEONHARD]: 
Erköltsi-iskola az az húszon négy nyájas históriák, a mellyek E Világnak furtsa 
Tsalárdságit, sok Tartómányoknak tulajdonságit, s a benne lévö Embereknek, úgy jó 
Erköltseiket, mind gonoszra tzélzó, Indúlatyaikat mutattyák. Irattatott két részben Német 
nyelven az Haza Iffiainak kedvekést[!] Forditotta magyarra Farkas Antal. 
Kassán, 1790. Landerer. 1 t. (rézmetszetű címkép) + [16] + 443 + [3] p. Első kiadás.
A szerző (1688-1727) csillagász, e művében 24 megtörténtnek tartott esetet mesél el, 
mindegyik végén összefoglalva az általa levont erkölcsi tanulságokat. A fordító, alsóörsi 
Farkas Antal testőr, majd a kassai kerület tartományi biztosa.
A korabeli félbőr-kötést felhasználó újabb kötésben. Címlapján viaszpecsét, előzékén 
névbejegyzés és aláírás próbálgatások. Néhány lapszél javítva, elöl pár lapon tintafolt. 
Sokat forgatott, ritka munka.

30.000,-

479. RÓNAI MIHÁLY ANDRÁS:
Két háború közt. Versek.
Budapest, [1937.] Athenaeum. 59 + [1] p.
Reiter László könyvillusztrátornak dedikált példány!
Kiadói papírborítóban, felvágatlan lapokkal.

12.000,-
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480. RÓNAY GYÖRGY:
Te mondj el engem. Versek.
[Budapest, 1942.] Révai. 82 + [1] p.
Dedikált példány!
Kiadói papírkötésben, elöl névbeírással.

12.000,-

481. RUDOLF trónörökös, [Habsburg-Lotaringiai Rudolf Ferenc Károly József]: 
Utazás a keleten. Írta ő császári és királyi fensége Rudolf trónörökös. Fordította 
Brankovics György. 1–2. kötet. [Egybekötve]
Budapest, [1883.] Wodianer. [8] + 214 + [2] p.; [4] + 244 [helyesen 242] + [1] p. 
Rudolf trónörökös nagy érdeklődést mutatott a természettudományok iránt, szenvedélyes 
vadász és lelkes ornitológus is volt. Az egyiptomi és közel-keleti utazása során megfigyelt 
120 madárfajról (pl. pettyes kakukk, tarka halkapó, zöld gyurgyalag, kis sarlósfecske, fe-
hérkarmú vércse, kuhi, kék kövirigó, öt hantmadárfaj, öt pacsirtafaj, álarcos gébics, fehér-
farkú lilebíbic, tüskés bíbic, futómadár, krokodilmadár, halászsirály) részletes adatokat is 
közöl könyvében. Szövegközti képekkel illusztrált. Vuray 672.
Kiadói, díszes, dúsan aranyozott, festett egészvászon-kötésben, A kötésen néhol 
apró kopások, de összességében szép példány.

60.000,-

478. 481.
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482. SAJÓ ALADÁR: 
A Vörösmarty-szobor. A budapesti Vörösmarty-szobor története. Kiadta a szoborbizottság.
Budapest, 1908. [Bp.-i Hirlap ny.] 161 + [4] p. + 26 t. 
Kallós Ede, Telcs Ede és Márkus Géza alkotását 1908. május 24-én avatták fel.
Korabeli félvászon-kötésben, címkével.

8.000,-

Sakk

483. BEDŐ ÖDÖN:
Bástyavégjátékok vezérfonala. (Bástya és gyalog konfiguráció.) 
Budapest, é. n. Népszava.[Első Kecskeméti hirlapk. és ny.] 163 + [5] p.
Későbbi félvászon-kötésben, felirattal.

6.000,-

484. BEDŐ ÖDÖN:
Megnyitáselmélet. (A gyakorlati sakkozás II. része.) 
Kecskemét, 1947. Magyar Sakkvilág - Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 254 p. 
 Korabeli műbőrkötésben, az eredeti papírborító felragasztva. 

5.000,-

485. Capablanca. Sakkozói pályafutása és játszmái 1888-1942. Összeáll: Chalupetzky 
Ferenc és Tóth László.
Kecskemét, 1943. Magyar Sakkvilág - Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 1 t. + 306 + [2] p.
Végére kötve:
Capablanca veszít. A volt sakkvilágbajnok vesztett játszmái. Összeáll: Chalupetzky 
Ferenc és Tóth László. 
Kecskemét, é. n. Magyar Sakkvilág - Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 57 + [2] p.
Korabeli vászonkötésben, felirattal.

5.000,-

486. A hastings-i nemzetközi sakkverseny. (1923. dec. 27 – 1924. jan. 4.) A játszmákat 
Maróczy Géza elemezte.
Kecskemét, 1924. Magyar Sakkvilág - Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 56 p.
Korabeli félvászon-kötésben. 

4.000,-

487. A győri sakk-kongresszus, nemzetközi mesterverseny és főtorna 1924. Sakktör-
téneti cikkek, a mesterverseny összes, a főtorna válogatott játszmái, a nemzetközi felad-
ványverseny eredménye. Sakkfeladvány műszótár. Maróczy Géza és többek közreműkö-
désével szerkesztette Chalupetzky Ferenc.
[Kecskemét, 1925.] Győri sakkör. [Első Kecskeméti hirlapk. és ny.] 582 + [2] p. + 12 t. (fotó)
Korabeli aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Az eredeti rajzos papírborító bekötve. 

8.000,-
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488. LINDNER LÁSZLÓ, Dr.
Sakkmezők népe közt. 
Kecskemét, 1947. Magyar Sakkvilág. [Első Kecskeméti hirlapk. és ny.] 1 t. + 142 + [1] p. 
Dedikált példány! 
Kiadói papírkötésben.

6.000,-

489. Magyar sakkfeladvány antológia. A magyar feladványszerzésre vonatkozó adatok 
és legszebb magyar feladványok gyűjteménye. Szerk.: Boros Sándor és Lindner László. 
[Kecskemét,] 1939. Magyar Sakkvilág. [Első Kecskeméti hirlapk. és ny.] 217 + [1] p. 
Valamivel későbbi vászonkötésben, címkével.

7.000,-

490. Magyar Sakk Lap. 1908. IV. évf. 1-8. szám. jan. 15 – dec. 19. [teljes]
Szerkeszti és kiadja Balla Zoltán. Számonként 16 p.
Modern vászonkötésben felirattal, az eredeti borítók bekötve.

4.000,-

491. Magyar Sakkvilág. A Magyar Sakkszövetség hivatalos lapja. Szerkeszti Tóth 
László. XII. évf. 1927. 1-12 szám.
Kecskemét, 1927. Első Kecskeméti hirlapkiadó és nyomda Rt. 392 p. + 3 t. Plusz a szep-
temberi és októberi rendkívüli számok, folyamatos lapszámozással.
Korabeli félvászon-kötésben, felirattal, gyűjteményi pecséttel.

6.000,-

492. Magyar Sakkvilág Könyvtára. Szerkeszti és kiadja Tóth László. [12 füzet]
I.A megnyitás-elmélet alapelvei. Romanovsky Péter tankönyve. 99 sakkábrával.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 131+ [1] p.
Korabeli műbőrkötésben, az eredeti papírborító felragasztva.
II. Dr. Vajda Árpád: A prágai sakkolimpiász. Beszámoló 44 játszmával.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 64 p.
Korabeli vászonkötésben.
IV. Székely Jenő: Amit minden sakkozónak tudnia kell.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 36 p.
 Kiadói tűzött papírborítóban.
VIII. Boros Sándor 100 válogatott feladványa. 
 Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 38 + [2] p.
IX. Székely Jenő: A Magyar Sakkszövetség Dr. Sipőcz Jenő emlékversenye 1937.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 39 + [3] p.
Kiadói fűzött papírborítóban.
X. Abonyi István: Budapest 1½ : Berlin ½
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 39 + [3] p.
Kiadói fűzött papírborítóban, kötésre szorul.
XI. A Magyar Sakkszövetség módosított alapszabálya.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 52 p.
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Kiadói tűzött papírborítóban.
XII. Feladványversenyek bírói jelentése. Sajtó alá rendezte Dr. Páros György.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 43 + [1] p.
Kiadói fűzött papírborítóban.
XV. Az 1939-40. évi csapatbajnoki versenyek válogatott játszmái. 
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 23 + [1] p.
Kiadói tűzött papírborítóban.
XVI. Lindner László: A sakkjátszmától a feladványig. Három feladványelméleti tanulmány.
Kecskemét, 1940. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 96 p. 
Kiadói fűzött papírborítóban.
XVII. Balogh János és Barcza Gedeon játszmái. Az 1941-42. évi magyar levelezési bajnok 
sakkversenyről.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 54 + [2] p.
Kiadói fűzött, széteső papírborítóban.
XVIII. Feladványversenyek bírói jelentése II. Sajtó alá rendezte ifj. Kárpáti Aurél.
Kecskemét, é. n. Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 62 + [1] p.
Kiadói tűzött papírborítóban. A 12 db. füzet összességben jó állapotban, együtt.

12.000,-

493. MARÓCZY GÉZA:
A III. győri sakkverseny.
Hely, év és nyomda nélkül. 48 p. Illusztrációkkal.
Korabeli félvászon-kötésben.

4.000,-

494. MARÓCZY GÉZA – TARTAKOWER, S.:
Budapest székesfőváros nemzetközi sakkversenye Szén József emlékére 1929.
Kecskemét, 1930. Magyar Sakkvilág - Első Kecskeméti hirlapk. és ny. 136 p.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirat. 

4.000,-

495. RÉTHY PÁL, G.:
Versenysakk. (Versenyjátszmák, elemzések.)
Budapest, 1943. Athenaeum. 201 + [2] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.

4.000,-

496. Sakkozók kincseskönyve. Magyar sakk almanach. Szerkesztette Dr. Elekes Dezső. 
Kecskemét, 1926. Magyar Sakkvilág – Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda. 208 p.
Hozzákötve:
BREDA, ALFONS von:
Praktisches schachbuch enthaltend die wichtigsten regeln des schachspiels, die 
gebrauchlichsten spiel-eröffnungen, sowie 20 endspiele un 20 musterpartien berühmter 
schachspieler.
Leipzig, é. n. Dr. F. Poppe. 112 p.



- 151 -                                                                110. árverés

Végére kötve:
Le match Colle-Koltanowski. Recueil des sept parties jouées du 15 au 25 
novembre 1925.
Bruxelles, 1926. „Echiquier” 28 + 3 t.
A három sakkmű egybekötve, korabeli vászonkötésben, gerincen felirattal.

8.000,-

497. TARRASCH, Dr.:
Der schachwettkampf Marshall-Tarrash im Herbst 1905. 
Leipzig, 1905. Veit & comp. 62 p. Előzékén Bedő Ödön sk. beírásával! 
Hozzákötve:
TARRASCH, Dr.:
Der schachwettkampf Lasker-Tarrasch um die weltmeisterschaft im august-
september 1908.
Leipzig, 1908. Veit & comp. 148 p.
Hozzákötve:
LASKER, EMANUEL:
Meine sechs partien mit Dr. Tarrasch gespielt im herbst 1916 zu Berlin.
Leipzig, 1917. Veit & comp. 20 p.
 Hozzákötve:
KAGAN, BERNHARD:
Der schachwettkampf Rubinstein-Schechter vom 21. bis 30. Januar 1918. in Berlin.
Berlin, [1918.] B. Kagan. 14 + [2] p. 
Hozzákötve:

492 495.



Honterus Antikvárium                                                 - 152 - 

B. KAGAN – C. BARDELEBEN:
Schachratgeber für spieler mittlerer starke mit berücksichtigung des übergangs von 
der erüffnung zum mittelspiel. Heft E. 
Berlin, é. n. B. Kagan. 24 p.
Hozzákötve:
MIESES, J.:
Fünfzehn ausgewahlte partien des schachmeisterturniers in Kaschau vom 3-19. 
august 1918. 
Leipzig, 1918. Curt Ronniger. 30 + [1] p.
Hozzákötve:
KAGAN, BERNHARD:
Schachwettkampf Alechin-Teichmann gespielt im juni 1921. im Berliner Schachheim.
Berlin, é. n. B. Kagan. 8 p. Kiadói papírborítója bekötve. 
Hozzákötve:
MIESES, J.
Hundert lehrreiche stellungen schachmeisterpartien mit erlauternden anmerkungen 
versehen.
Leipzig, 1918. Curt Ronniger. 51 + [1] p.
A nyolc sakk szakkönyv egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, gerincén felirattal.

6.000,-

498. TARTAKOWER, S. G.:
A debreceni nemzetközi sakkverseny 1925. Maróczy jubiláris verseny. (A középjáték 
tankönyve.)
Kecskemét, 1926. Magyar Sakkvilág. [Első Kecskeméti hirlapk. ny.] 1 t. + 206 + [1] p.
+ 9 t.
Korabeli félvászon-kötésben. 

7.000,-

499. [SASKU KÁROLY]: 
Az okoskodás és költészet tudománya a szép tudományok ismértetésével.
Pest, 1836. Beimel József. [4] + 95 + [1] p. 
Hozzákötve: 
HORVÁTH [JÓZSEF] ELEK:
A szép tudományok ismértetése. 
Külön címlap nélkül: VIII + 10-344 + [2] p.
A két mű együtt, korabeli vászonkötésben, jó állapotban. Beragasztott csornai prépostság 
ex librissel és poss. bejegyzéssel.

12.000,.



- 153 -                                                                110. árverés

500. SÁGI JÁNOS:
A Balaton irásban és képben. A magyar tengernek és vidékének leírása. A balatoni 
fürdő- és nyaralóhelyek elfogulatlan és kimerítő ismertetése. 
Keszthely, 1902. „Keszthelyi Hirlap.” [Nagykanizsa, Fischel Fülöp.] 346 + [12] p. 
+ 1 kihajt. mell. + 1 kihajt. térkép. Szövegközti illusztrációkkal gazdagon.
Korabeli félvászon-kötésben, erezett lapszélekkel. A térkép hajtásnál javítva.

12.000,-

501. SÁRKÖZI GYÖRGY:
Váltott lélekkel. Versek.
Budapest, [1937.] Athenaeum. [Nyomdaipari rt.] 64 p.
Steiner Sándornak szeretetébe ajánlja Sárközi György!
Kiadói, fűzött, gerincén hiányos papírborítóban.

12.000,-

502. SCHMITTH, [MIKLÓS] NIKOLAUS: 
Palatini Regni Hungariae bello paceque clarissimi, e diversis scriptoribus patriis, 
exteris, diplomatibus, aliisque instrumentis literariis eruti, ac perbrevi narratione a primis 
temporibus sancti Stephani Hungarorum regis, ad nostram usque aetatem cum accurata 
chronologia deducti. Editio tertia.
Tyrnaviae, 1760. Typis Acad. Soc. Jesu. [4] + 220 + [4] p. Utolsó két levele javított.
A magyar nádorok rövid életrajzait tartalmazó mű először 1739-ben jelent meg. 
Modern, szép félbőr-kötésben, jó példány.

20.000,-

500. 502.
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503. SCHMALL LAJOS:
Buda-Pest utczái és terei. Adatok a Buda-pesti utczák és terek elnevezéséhez 
és történetéhez.
Budapest, [1906. Székesfőváros háziny.] 192 + [1] p.
Korabeli gerincén feliratozott félvászon-kötésben.

8.000,-

504. [SCHÖNWISNER ISTVÁN]:
Catalogus numorum Hungariae ac Transilvaniae Instituti Nationalis Széchényiani.
Pest, 1807. Trattner. [2] p. + 79 + 20 + 8 t. (rézmetszetek.) Címlapja másolt.
Az első kötet a háromból, a metszeteket tartalmazó mű. A táblák Rénard bécsi 
rézmetsző  művei. Forrásértékű munka. 
Korabeli, aranyozott gerincű, pótolt és javított bőrkötésben. Főként elöl vízfoltos lapokkal, 
verzókon ceruzás rajzokkal.

80.000,-

505. SCHWANDTNER, JOANN[ES] GEORGI[US]: 
Scriptores rervm hvngaricarvm veteres, ac genvini, partim primvm ex tenebris ervti; 
partim antehac quidem editi… I–II.
Tyrnaviae, 1765. Collegii Acad. Soc. Jesu. XL + 694 p,; 458 p. (háromban teljes)
Az osztrák történetíró forrásértékű szövegei, az előszót mestere, Bél Mátyás írta.
Egységes, korabeli, dúsan aranyozott és bordázott gerincű egészbőr-kötésben, körben 
festett lapszélekkel. A második gerincén alul és felül hiánnyal. Kissé foltos lapokkal.

44.000,-

506. [SHAKESPEARE, WILLIAM] SHAKSPEARE:
Coriolanus. Shakspeare összes színművei I. Angolból fordítják Arany, Petőfi, 
Vörösmarty. [Fordította Petőfi Sándor]
Pest, 1848. Beimel 182 p. Első kiadás. 
Még 1847-ben osztotta fel egymás között Vörösmarty és Petőfi Shakespeare színműveit 
fordítás céljából. Petőfi 1848. januárjában kezdte a magyarítást és februárjában befejezte. 
1848. március elején már a Rómeó és Júliát fordította, de az események miatt csak az első 
jelenéssel készült el. A Coriolanus 1848. május 10-én jelent meg.
Valamivel későbbi félvászon-kötésben.

50.000,-

507. [SHAKESPEARE, WILLIAM]
The comedies histories & tragedies of ~ ~. Timon of Athens. The text of the First 
Folio Edited and amended where obscure by Herbert Farjeon. Illustrated with 
wood-engravings by George Buday.
New York, 1940. The Limited Editions Club. [A. Colish] [6] + 86 + [2] p. + 6 t. fametszet 
(Buday György) Ez a kötet az 1175. számú.
A New York-i Limited Editions Club 1929. október 23-án kezdte meg működését, azon a 
napon, amikor a klub első kötete, a „Gulliver” megjelent és a gazdasági világválság elkez-
dődött. Az alapító George Macy (1900-56), a Columbia Egyetemen végezte tanulmányait. 
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505 506. 507.
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Vállalkozásához 1500 klubtagot (előfizetőt) verbuvált, és azt tűzte ki célul, hogy havonta 
egy irodalmi értékű, illusztrált könyvet jelentet meg igényes kivitelben, a szerző vagy az 
illusztrátor aláírásával, 1500 számozott példányban. Néhány év elteltével a jelentkezők 
száma a többszörösére duzzadt, és új klubtag szinte csak „kihalásos alapon” lehetett 
valaki. /Studio, 2003.12. 75. tétel/
Kiadói félvászon-kötésben, szecessziós mintázatú kötéstáblával. Jó példány.

24.000,-

508. SIKLÓSSY LÁSZLÓ: 
A magyar sport ezer éve. I-III. kötet.
I.A magyar sport őskora. A legrégibb időtől Széchenyi István grófig. II. Széchenyi 
– Wesselényi és még egy nemzedék. (1820–1874.) III. A modern sportélet előkészítése.
Budapest, 1927-1929, Országos Testnevelési Tanács. [Stephaneum ny.]. [6] + 446 + [2] p. 
+ 31 t. (1 kihajt.); 671 + [1] p. + 40 t. (1 kétlapos, 2 színes); [4] + 804 + [4] p. + 62 t. 
/Az Országos Testnevelési Tanács könyvtára 25-26. és 42. kötet./
A könyvdíszeket Haranghy Jenő rajzolta. Mindhárom kötet szövegközti képekkel, ábrák-
kal gazdagon illusztrált. A tartalomból: Árpádkori vadászat. Sólymászás és madarászás. 
Halászat. Agarászat. A párbaj. Balatoni úszósport. Kocsizás. A tűzoltás. Lovak és 
lóversenyek. A vitorlázás. A lövészet. A velocipéd. A léghajózás stb. Kiadói, egységes, 
jó állapotú, picit fakó vászonkötésben, aranyozott táblával. 

24.000,-

509. SINKA ISTVÁN:
Balladáskönyv. Muhoray Mihály képeivel. 
Budapest, 1943. Magyar élet. [Pesti Lloyd ny.] 64 p.
Kiadói félvászon-kötésben, az eredeti színes, de kissé szakadozott védőborítóval.

5.000,-

510. SOLTÉSZ DANI:
Legujabb földrajz.
Szegeden, 1847. Grünn János. 148 + [4] p.
A szerző a szegedi királyi képezde tanára és hites ügyvéd, valószínűleg német 
forrás alapján dolgozott.
Korabeli vászonkötésben, aranyozott lapélekkel. Ritka munka. 

12.000,-

511. SOMLYÓ GYÖRGY:
Adónis siratása.
Budapest, [1942.] Officina. 62 + [2] p.
1945 nyarán dedikált példány!
Kiadói, fűzött, picit foltos papírkötésben.

8.000,-
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512. SOMOGYI BÉLA – STUMPF KÁROLYNÉ − Z. TÁBORI PIROSKA:
A magyar háziasszony lexikona. 
[Budapest,1936.] Az Ünnep kiadása. [Hornyánszky] 283 p. 
Kiadói egészvászon kötésben, felirattal. Jó példány.

8.000,-

513. A sorsjáték Magyarországon.
Feldolgozta és kiadja a „Hermes” Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság 
alapításának 50. évfordulója alkalmából.
[Budapest, 1943. Révai ny.] 503 p. + 20 t. + 6 táblázat, kihajt. Gazdag képanyaggal. 
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon-kötésben.

12.000,-

514. STELLA, DIDACUS [ESTELLA, DIEGO de]:
Contemptus vanitatum mundi.
Coloniae Agrippinae, [Köln] 1724. Thomas von Cöllen. [16] + 923 + [200 index] p.
Világi nevén Ballesteros y Cruzas (1524-78) spanyol ferences teológus és misztikus író.
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott egészbőr-kötésben, gerincén két címkével, körben 
festett lapszélekkel. Szép állapotban. 

20.000,-

508. 514. 514.
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515. SZABÓ DEZSŐ:
Az elsodort falu. Regény két kötetben. 
Budapest, 1919. Táltos. [Hunnia ny.] 272 + 279 +[1] p.
Címlapján Springer Antalnak dedikált példány!
Modern félbőr-kötésben, egybekötve.

24.000,-

516. SZABÓ LÁSZLÓ, CS[ekefalvi]: 
Egy gondolat bánt engemet…Fáy Dezső 12 kőrajzával.
[Bp. 1936.] Magy. Bibl. Szöv. [Pápai Ernő] 57 + [2] p.
A kiadványt a Magy. Bibliofil Társ. tagjai kapták tagilletményül.
Kiadói papírkötésben. 

8.000,-

517. SZABÓ LŐRINC:
Harc az ünnepért. Versek. 
Budapest, [1938.] Singer és Wolfner. [Első Kecskeméti Hírlapk. ny.] 170 p. Első kiadás.
Megkímélt, kiadói papírborítóban.

8.000,-

518. SZABÓ LŐRINC:
Te meg a világ. Versek. 
[Gyoma, 1932. Kner Izidor.] Pantheon.  156 + [4] p.
Dr. Hartmann János irodalomtörténésznek dedikált példány! 
Kiadói papírborítóban. Elől beragasztott ex libris.

20.000,-

519. [SZABÓ NÁNDOR]:
Vén diák, vagy: Mike úr. Humoros költői elbeszélés 12 énekben. Avagy: „furcsa vitézi 
versezet.” Vagyis: „rigmusos prézsmitáczió.” Firkantotta Az „ország káplánja.”
Budapest, 1887. Rózsa Kálmán és neje. 72 p.
A titokzatos és jó humorú szerző kisoroszi és dunabogdányi református lelkész volt. 
Hozzákötve: 
CSISZÉR−UGRÓCZY IDA:
Anikó, a kis nő-Robinson. 16 képpel. 
 Budapest, 1880. Rózsa Kálmán és neje. 98 + [1] p.
Szerzőnk (1836-) számos regényt publikált, a Nefelejts, Hölgyek Lapja, Családi Lapokba 
írt beszélyeket, meséket és ismeretterjesztő cikkeket.
Egybekötve, korabeli, enyhén kopott egészvászon-kötésben, vaknyomás táblákkal, 
gerincen felirat. Erezett lapszélekkel, alul kissé megindult a piros tinta.

20.000,-
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520. SZAMOTA ISTVÁN: 
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. 1054-1717.
Összegyűjtötte és jegyzetekkel kísérte ~ ~. 
Budapest, 1891. Franklin. 559 p. /Olcsó Könyvtár 767-772./
Valamivel későbbi vászonkötésben, gerincén címke.

8.000,-

521. SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS:
Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1916-17. 1-2. köt. A térképeket Filep Lajos rajzolta.
Budapest, [1934.] Makkay Zoltán. [Merkantil ny.] 291 p. + 12 t. + 7 térk.; 278 p. + 5 t. 
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, sokat forgatott példány.

12.000,-

522. Száz okmány a háború előzményeinek történetéhez. Szemelvények a hivatalos 
német fehérkönyvből.
[Budapest, 1940.] Pfeifer F. [Stádium.] [2] + 240 p. 
Kiadói félvászon-kötésben.

8.000,-

523. SZEBERÉNYI LAJOS:
Politikai szónoklat-tan. Alapos utmutatás nyilvános beszédekben és a parlamenti 
vitatkozásokban.
Pest, 1849. Heckenast G. [2] + VIII + 392 p. (helyesen 402; a 384-től téves lapsz.)
Modern papírkötésben, címkével. Elől Heckenast pecsétjével, Vass Albert 1871-es 
poss. beírásával. Víz- és rozsdafoltos lapokkal. Szüry: 4207.

20.000,-

518.515. 521.
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524. SZEKFŰ GYULA:
A magyar bortermelő lelki alkata. Történelmi tanulmány. 
Budapest, 1922. Eggenberger. [Pécs, Dunántúl rt.] 83 + [1] p.
Tűzve, kissé viseltes kiadói papírborítóban.

6.000,-

525. SZENDY KÁLMÁN: 
Nemzetek’ kép-tára, mellyben az egész Föld’ minden ismeretes lakosai hív 
rajzolatokban’ s leíratokban terjesztetnek elő. I. füzet. [Ázsia].
Pest, 1833. Wigand Ottó. 1t. (litografált címlap) + 60 p. + 16 t. kőnyomat.
A korai, magyar ismeretterjesztő ifjúsági irodalom ritka remeke. Drescher 461. 
Korabeli egészvászon-kötésben, kissé rozsdafoltos lapokkal, jó állapotban.

40.000,-

526. [SZENTKERESZTY PAULUS [PÁL]: 
Bipartita cynosura universi juris Ungarici de rebus, actionibus, et personis. 
A felici regimine S. Stephani, primi Regis Ungarorum, ad moderna usque tempora, 
administratione Justitiae florentissima, articulos quippe diaetales anni 1741. inclusivé, 
ordine alphabetico decurrens, et omnes juris patrii decisiones, debita claritate, ac brevitate, 
Methodice exhibens. Opus non modó studiosae legum juventuti, sed universis… Pars I-II. 
Pars I.: De Rebus, & Actionibus. Pars II.: De personis, et familiis…
Jaurini, [Győr], 1749. Typis Greg. Joan. Streibig. [34] + 430 p.; [10] + 144 + [20] p.
Jogi értelmező szótár a kifejezések alfabetikus sorrendjében.
A két rész egybekötve, modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Rézmetszetes kezdő és 
záródíszekkel. Címplaján poss. beírás és apróbb javítás. Jó példány.

20.000,-

527. SZENTKUTHY MIKLÓS:
Az egyetlen metafora felé.
Budapest, 1935. Kmeny. 220 p.
Dedikált: Édes Koch Aurélkám, ha én minden rajzod, bábod, műved, díszleted, 
anyag-felfedezésed alkalmából egy könyvvel akarlak üdvözölni, bizony sürgősen sokkal 
termékenyebbnek kell lennem. Ölel hálásan Szentkuthy Miklós
Modern félbőr-kötésben, felirattal.

12.000,-

528. SZENTKUTHY MIKLÓS:
Orpheus. Részletek ~ ⁓ Szent Orpheus breviáriuma című készülő művéből. [3-6. füzet. 
Eszkoriál; Europa minor; Cynthia; Vallomás és bábjáték.]
Kecskemét−Budapest. 1940-42. [Első Kecskeméti Hirlapkiadó és Ny.-Hungária ny.] 127 
p. - 127 p. -132 p. - X + 185 + [3] p. Hozzá tartozik a mű Tartalomjegyzéke 26 oldalon.
A mű első részét az ügyészség vallásgyalázás címén betiltotta, a fellelt példányokat bezúzták.
 Az ötödik füzetben a szerző dedikációjával 1950-ből!
Kiadói, megkímélt papírborítókban. Az 1-2. füzet hiányzik! 

8.000,-
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529. A Szepesség. Emlékkönyv a „Szepesi Egyesület Budapesten” fennállásának 50. 
évfordulójára. Szerk. Loisch János.
Budapest, 1926. Kókai. 235 p. + 8 t. + 1 színes térkép. /Szepesi könyvek 5./
Néprajzi, kultúrtörténeti és turisztikai összefoglaló a történelmi Magyarország egyik leg-
jobban dokumentált vidékéről, a Tátra alatt fekvő Szepességről. Oldalszámozáson belül 
2 egész oldalas és 52 szövegközti fényképpel illusztrált. 
Fűzve, Szepes vármegye színes címerével illusztrált kiadói papírborítóban, 
védődobozában.

8.000,-

530. [SZÉCHENYI ISTVÁN]:
Gróf Széchenyi István döblingi hagyatékából. Intelmei Béla fiához.
Fordította Váradi József. 
 [Budapest, 1923.] Fővárosi könyvk. 112 p.
Kiadói vászonkötésben, gerincén felirat. (12×15 cm)

8.000,-

531. SZÉCHENYI ISTVÁN, gróf:
Hunnia. Irta ~ ~ 1835-ben.
Pesten, 1858. Heckenast Gusztáv. [Landerer és Heckenast] XIV + 246 p. Első kiadás. 
/Töredékek ⁓ ⁓ fennmaradt kézirataiból. Közli Török János. Első kötet. / Szentkirályi: 301.
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal, körülvágatlan lapokkal. Az eredeti borító 
bekötve.

20.000,-

532. Széchenyi István emlékkönyv. Szerkeszti Nyesti Pál. 
Budapest, 1905. [Otthon ny.] 131 + [5] p. 
Kiadói, festett és aranyozott vászonkötésben.

8.000,- 

533. SZÉKELY SÁNDOR, Ar[anyos]-Rákosi: 
Unitária vallás történetei Erdélyben. Összefüggve Erdélyben lakott, vagy lakó több 
népek vallásaival, s keresztény felekezetekkel eredetétől kezdve időszakunkig.  
Kolozsvár, 1840. A kir. Lyceum betűivel. [8] + 213 + [1] p. 
Szerző erdélyi unitárius püspök, író (1797-1852), Házsongárdban nyugszik.
Korabeli papírkötésben, gerincén címke. Belül a táblák megerősítve, egyébként 
jó példány.

20.000,-

534. SZILÁGYI-WINDT LÁSZLÓ:
Az ujpesti zsidóság története.
Tel-Aviv, 1975. [Lahav ny.] 325 p. + 13 lev. héber szöveggel.
Kiadói kissé kopott vászonkötésben. 

12.000,-
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535. SZILÁGYI DÉNES:
A zsidó népegyéniség.
Budapest, 1943. Zsidó munkaközösség. [Springer ny.] 110 p. + 2 t.
Kiadói papírborítóban. 

 8.000,-

536. SZILÁGYI MÁRTON: 
Cziropedia. az az Kszenofonnak a' Czirus király' életéről, neveltetéséről, és viselt 
dolgairol irott historiája. Mellyet görög nyelvből magyarra forditott, és némelly apró 
jegyzésekkel-is világositani igyekezett ⁓ ~. I-II. kötet.
Nagy-Károlybann, 1784. A’ Nagy Méltóságu Gróf Károlyi Antal Úr Ö Exell. betüivel, 
Klemann Iósef által. [78] + 430 p.; 504 p. Az első kötet utolsó levele hiányzik! 
Szüry: 5152. Egyetlen kiadás.
Egységes, modern, bordázott félbőr-kötésben, címkével, festett lapszélekkel. Jó példány.

24.000,-

537. SZILÁGYI SÁNDOR:
Erdélyország története tekintettel mivelődésére. I-II.
Pest, 1866. Heckenast. [2] + 1 t. + XV + 462 + [2] p.; [2] + 1 t. + VIII + 511 p.
A két kőnyomatos táblán Báthori és Bethlen fejedelmek.
Kiadói egészvászon-kötésben, aranyozott felirattal, erezett lapszélekkel.

20.000,-

529. 532.
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538. SZÖLLŐSSY KÁROLY: 
Az Osztrák-Magyar Monarchia öszszes szerzetes rendeinek történeti és statisztikai 
rajza, különös tekintettel azok irodalmi és tanügyi működésére. A legujabb és hiteles 
adatok nyomán többek közreműködésével irta ⁓ ⁓. I-II. kötet [egybekötve] 
Arad, 1878. Szerző. [Gyulai István ny.] [16] + 191 p.; 130 + [1] p. 
Hozzákötve:
[BUSCOMARI, ISIDORO da]
S. Bonaventura ordinis fratrum minorum minister generalis. 
Romae, 1874. Typographia Polyglotta. VII + 160 p. 
A ferences rendi skolasztikus teológus-filozófusról és műveiről.
Végére kötve:
VERTÁN ENDRE: 
 Hagyatékom fiaimnak.
Arad, 1884. Györgyössy és Millig. [Gyulai István.] IX + 182 + [2] p.
Szerző (1813-79) szolgabíró, országgyűlési képviselő és 1848-as hős.
A három érdekes mű együtt, korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben, vaknyomásos 
táblákkal. Kissé kopottas, közgyűjteményi pecsétekkel, utolsó mű címlapja pótolt. 

20.000,-

539. TAMKÓ [Sirató] KÁROLY: 
Az élet tavaszán. ~ ~ versei. 1920–21. Első kiadás. 
[Mezőtúr, 1921. Borbély Gyula.] 45 + [3] p. 
 Dedikált: „Diossy Erzsébetnek tisztelettel emlékül Tamkó Károly Pusztaföldvár. 1921 dec. 22.”
A költő (1905–80) első, 16 éves korában megjelent, Ady Endre hatása alatt született ver-
seskötete. Nagyon ritka, 300 példányban készült.  Aukción egyszer szerepelt. A kötet bo-
rítójának linóleummetszetét a különc Illéssy Máriusz készítette. Tűzve, kiadói, illusztrált, 
picit foltos papírborítóban. 

80.000,-

540. TEGNÉR ESAIAS: 
A Frithiof-monda. ~ ~-tól. Svéd eredetiből fordította Győry Vilmos. Ekwall Kanut 
12 fénynyomatú képével a szerző arczképével és számos szövegképpel. 
Budapest, [1891.] Athenaeum. 1 t. (a szerző arcképe) + 123 p. + 12 t. 
A 13 fénynyomatú táblát a müncheni Verlagsanstalt für Kunst u. Wissenschaft készítette. 
Festett, aranyozott, kiadói, egészvászon-díszkötésben, körül aranyozott élmetszéssel, 
gyönyörű előzéklapokkal. Jó példány, védődobozában. Szüry: 4481.

12.000,-

541. [TERSZTYÁNSZKY DÁNIEL − ÜRMÉNYI JÓZSEF]: 
Ratio educationis publicae totiusque rei literariae per Regnum Hungariae et 
Provincias eidem adnexas. Tomus I.
Vindobonae, [Bécs] 1777. Joan. Thom. nob. de Trattnern. 496 p. + 4 kihajt. tábl. Ez a mű első 
kiadása. A címlapon a magyar korona, a második levélen Pozsony távlati, rézmetszetű képe.
Korabeli papírkötésben, címkével. Jó példány.

24.000,-
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542. TÉRFI BÉLA:
Magyar postai lebetűzések. I. Bélyegelőtti levelek és azok lebetűzései.
Budapest, 1943. Levélbélyeggyüjtők Első Hazai Egyesülete. („Pátria”-ny. Rt.) 315 + [1] p.
100 számozottból a 27. tiszteletpéldány! Dedikálva Hennyey Vilmosnak a magyar posta-
történelem nagy kutatójának!
A kötet a bélyeghasználat bevezetése (1850. június 1.) előtti évszázadból gyűjti össze a 
hazai postaszolgálat díjfizetést láttamozó-hitelesítő jelzéseit, ez a munka a téma első mo-
nográfiája. Az oldalszámozáson belül gazdag lebetűzési anyaggal illusztrált kötet egyben 
a hazai település-megnevezések lassan magyarosodó jellegére is utal.
Kiadói egészvászon kötésben, aranyozott bőrgerinccel. Kissé kopott példány.

12.000,-

543. THIERRY AMADÉ: 
Attila-mondák. Forditotta Szabó Károly.
Pest, 1864. Pfeifer Ferdinánd. [Emich] [8] + 173 p. 
Kiadói, körülvágatlan papírkötésben, gerincén hiány.

8.000,-

544. THIRRING GUSZTÁV: 
Magyar László élete és tudományos működése. Kritikai adalék a magyar földrajzi 
kutatások történetéhez. Magyar László kiadatlan írásaival.
Budapest, 1937. Kilián Frigyes utóda. [Székely és Társa ny. Sopron] VII + 166 p. 
+ 2 térk. Fűzve, kiadói borítékban.
Hozzá tartozik:
MAGYAR LÁSZLÓ:
Erfroschung von Inner-Afrika. Nachrichten über die von ihm in den jahren 1850, 1851 
und 1855 bereisten Lander Moluwa, Moropu und Lobal. Különlenyomat a Justus Perthes 
féle földrajzi közleményekből: Petermann’s Geographische Mittheilungen band 6. 1860. 
227-237 p. + 1 térkép. Az első 5 levél eredeti, a térkép és az utolsó levél másolat.
Új papírborítóban, címkével.

20.000,-

545. TOMKA SZÁSZKY [JÁNOS], IOANNIS: 
Introductio in orbis hodierni geographiam ad adcuratissimas quasque 
calcographorum tabulas, methodo quantum eius fieri licuit facili…praefatus est, 
de fatis geographiae priscis ac recentioribus Matthias Belius.
Posonii, 1748. Antoni Royer. [39] + 832 + [128] p. 
Előszó Bél Mátyás. A szerző (1692-1762) evangélikus lelkész, történész, földrajztudós. 
Az első magyar történelmi atlasz szerkesztője. 
Korabeli aranyozott és bordázott egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Az előzéken 
Gonda István korabeli névbejegyzése. Jó példány. 

24.000,-



- 167 -                                                                110. árverés

542. 543.

545. 545.



Honterus Antikvárium                                                 - 168 - 

546. TOMORI VIOLA:
A parasztság szemléletének alakulása.
Szeged, 1935. Szegedi Fiatalok Művészeti Koll. [Prometheus ny.] 127 p. II. kiadás.
Gábrisnak [Tolnai Gábor] meleg barátsággal küldöm első könyvem Viola!
Kiadói, Buday Gyula fametszetével illusztrált papírborítóban. 

8.000,-

547. TOROCZKAI-WIGAND EDE: 
Régi kert s míesei.
Budapest, 1917. Táltos. [Világosság ny.] 196 + [4] p. + 7 t. Első kiadás. 
A szerző rajzaival gazdagon illusztrált.
Kiadói, fűzött papírkötésben, megkímélt példány.

16.000,-

548. Ulrich B. J. Árjegyzék. Budapest, 1914. április 1. 
Mindennemű csövek, légszesz-, víz- és gőzvezetéki fölszerelések, szerszámok és műszaki cik-
kek raktára. Winiwarter G.-féle bádog- és ólomáruknak egyedüli elárusítója Magyarországon. 
Budapest, 1914. ny. n. 1360 p. 
Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőtokban. Várpalotai erőmű pecsétjével.

5.000,-

549. VARGA NÁNDOR LAJOS: 
Adattár a magyar művészi grafikához. Rézkarcolók 1900-1936. 
Budapest, 1937. [Szerző – O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Graf. Oszt.] IV + 375 + 
[1] p. Készült 100 példányban. 
Modern félvászon-kötésben, gerincén címkével.

10.000,-

550. VARGA NÁNDOR LAJOS: 
A fametszet. Könyv a fametszet mesterségéről és történetéről, közel 200 képpel, szí-
nes fametszetekkel, színes kezdőbetűkkel. (Benne: A linómetszet). 
Budapest, 1940. (Szerző. – O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Grafikai Osztálya). VI + 
[2] + 381 + [3] + 513–519 + [6] p. + 61 t. (fametszetek, 2 kétlapos, 2 színes). Oldalszámo-
záson belül 66 egészoldalas képpel, eredeti fametszetekkel (4 színes, 1 kétlapos) 
és szövegközti képekkel, ábrákkal illusztrált. Készült 100+ 200 példányban.
Modern félvászon-kötésben, gerincén címkével, mint az Adattár.

20.000,-

551. VARGA NÁNDOR LAJOS: 
A rézkarc. Könyv a rézmaratásról, a rézkarc történetének rövid összegzésével. 
Budapest, 1935. [Szerző. – O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Grafikai Osztálya] VII + 132 
+ [1] + 193–209 + [2] p. + 30 t. (műmellékletek) + 13 mell. (eredeti rézkarc, mindegyik előtt 
egy számozatlan levél). Lapszámozáson belül 12 szövegközti rajzzal. Készült 150 példányban. 
Korabeli vászonkötésben, gerincén címkével. 

20.000,-
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552. VARGHA GYULA, Dr.:
A magyar hitelügy és hitelintézetek története.
Budapest, 1896. Pesti könyvny. [8] + 636 p.
Kiadói egészvászon-kötésben, aranyozott felirattal.

12.000,-

553. VARJÚ ELEMÉR: 
Magyar várak.
[Budapest, 1932.] Műemlékek Orsz. Biz. Könyvbarátok Szöv. 211 p.
 Magyar, német, francia és angol nyelvű kísérő szöveggel, gazdag képanyaggal. 
Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben. Haránfolio.

10.000,-

554. VÁMBÉRY ÁRMIN:
A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány.
Budapest, 1882. MTA. VIII + [4] + 705 p.
Korabeli gerincén feliratozott félvászon-kötésben. 

8.000,-

555. VÁRNAI ZSENI:
Én nem mondok le soha a reményről. ⁓ ⁓ versei az anyaszivről.
Budapest, 1940. Arany J. Irod. ny. 31 + [1] p.
Címlapján aláírt példány!
Kiadói felvágatlan papírborítóban, felragasztott illusztrációval. 

8.000,-

547. 550.
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556. VÁRNAI ZSENI:
Legyen meg a te akaratod. ⁓ ⁓ új versei.
Budapest, 1939. Arany J. Irod. ny. 31 + [1] p.
Címlapján Páncél Lajosnak, kedves szerkesztőmnek dedikált példány!
Kiadói papírborítóban.

8.000,-

VERNE GYULA

557. VERNE GYULA:
Észak a Dél ellen. 
Budapest, 1901. Franklin T. 480 p. 85 szövegbe nyomott képpel.
Fordította Huszár Imre. Egyedül jogositott második magyar kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott piros egészvászon-kötésben, jó állapotban.

24.000,-

558. VERNE GYULA:
Antifer mester csodálatos kalandjai. I-II.
Budapest, é. n.  Franklin T. 197 + [3] + 200-378p. Szövegközti illusztrációkkal.
Franciából fordította Huszár Imre. Harmadik kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

12.000,-

559. VERNE GYULA:
Egy kínai viszontagságai Kínában. Benett eredeti rajzaival. 
Budapest, é. n. Franklin T. 211 p. 
Franciából Zigány Árpád. Egyedül jogosított magyar képes kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

8.000,-

560. VERNE GYULA:
Észak a Dél ellen. I-II.
Budapest, é. n.  Franklin T. 192 + [3] + 196-384 p. Szövegközti illusztrációkkal.
Fordította Huszár Imre. Egyedül jogosított magyar képes kiadás.
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

12.000,-

561. VERNE GYULA:
A francia zászló.
Budapest, é. n. Franklin T. 220 + [1] p. Szövegközti illusztrációkkal.
Fordította Gaál Mózes. Második kiadás.
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

8.000,-
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562. VERNE GYULA:
A lángban álló szigettenger. 48 képpel.
Budapest, é. n.  Franklin T. 245 + [2] p. 
Franciából Huszár Imre. Negyedik kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

8.000,-

563. VERNE GYULA:
Kéraban a vasfejű. I-II.
Budapest, é. n.  Franklin T. 208 + [2] + 210 -423 p. Szövegközti illusztrációkkal.
Fordították György Aladár és Illésy Piroska. Negyedik, egyedül jogosított képes kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

12.000,-

564. VERNE GYULA:
Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkutskig. Huszonhat képpel.
Budapest, é. n. Franklin T. 238 p. 
Átdolgozta Szász Károly. Hatodik, egyedül jogosított képes kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

8.000,-

565. VERNE GYULA:
Az úszó város. Az ostrom-záron keresztül!
Budapest, é. n. Franklin T. 214 + [1] p. Szövegközti illusztrációkkal.
Franciából Zigány Árpád. Egyedül jogosított magyar képes kiadás. 
Kiadó festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban. 

8.000,-

558-566.



Honterus Antikvárium                                                 - 172 - 

566. VERNE GYULA:
Utazás a Föld körül nyolcvan nap alatt.
Budapest, é. n. Franklin T. 279 p. Szövegközti illusztrációkkal.
Átdolgozta Szász Károly. Egyedül jogosított képes kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott, bordó egészvászon-kötésben, megkímélt állapotban.

8.000,-

567. VERNE GYULA:
Az úszó város. Az ostrom-záron keresztül! Férat eredeti rajzaival.
Budapest, é. n. Franklin T. 238 + [1] p. 
Francziából Zigány Árpád. Egyedül jogosított magyar képes kiadás. 
Kiadói, festett, aranyozott, szürke egészvászon-kötésben, olvasott példány.

12.000,-

568. VERNE, JULES:
Eine idee des Doctor Ox. Meister Zacharius. Ein drama in der lüften. Eine 
ueberwinterung im eise. Eine Mont Blanc besteigung. Mit 62 illustrationen. 
[20. band] 
Wien-Pest-Leipzig, 1877. Hartleben’s Verlag. [Steyrermühl buchdruckerei] 246 p. 
Kiadói, festett és aranyozott táblás vászonkötésben, minimális kopással. Első kiadás.

20.000,-

569. VERNE, JULES:
Reise nach dem mittelpunkt der erde. Mit 56 illustrationen. [3. band]
Wien-Pest-Leipzig, 1874. Hartleben’s Verlag. [Grimme & Trömel] 246 p. Első kiadás.
Kiadói, festett és aranyozott táblás vászonkötésben, megkímélt állapotban. 

20.000,-

570. VÉCS OTTÓ:
Vérző határok.
Budapest, [1920.] Globus. [Esztergom és vidéke szerk.] 63 + [1] p. 
Az első levele másolattal pótolt. Fényképekkel gazdagon illusztrálva. 
Kiadó, rajzos – Bayer Ágost – papírkötésben. Elöl kissé piszkos táblával.

5.000,-

571. VÉCSEY MIKLÓS:
Száz értékes magyar.
Budapest, 1931. [Hungária.] 312 + [4] p.
Klebelsberg, Horthy, Gömbös, Bethlen, Sipőcz, Rakovszky, Rassay, Reményi-Schneller.
Kiadói, aranyozott táblás egészvászon-kötésben. Kner Erzsébet kötészeti címkéjével.

12.000,-
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572. VIDOR PÁL, Dr.:
A zsidó cserkész első próbája.
Budapest, 1938. Szerző. [Phőbus ny.] 32 p. Egy fényképes illusztrációval.
Tűzve, kiadói, viseltes papírborítóban.

8.000,-

573. VIGYÁZÓ FERENCZ, gróf:
Az osztrák-magyar viszony nemzetközi természete. Doctori értekezés.
Budapest, 1897. Franklin. 19 p.
Kiadói papírborítóban, törölt közgyűjteményi pecsétekkel. A szerző tisztelet példánya be-
írással!

14.000,-

574. VIRÁG BENEDEK:
Magyar századok I-II. [IX-XIII; XIV-XV. sz.]
Budán, 1808-1816. Landerer Anna – Kir. universitás. 584 + [1] p.; 520 p.
Ritka első kiadás! Imeretes, hogy a nagy tabáni tűzvész 1810. szeptember 5-én néhány 
órán belül elhamvasztotta a korabeli Buda legtarkább városrészét, közte szerzőnk házát is, 
benne minden értékével. Ez a szerencsés darab a „túlélők” között volt. Borda 7652. 
Egységes, korabeli, bordázott és aranyozott gerincű félbőr-kötésben, festett lapszélekkel, 
kis kopással. Két poss. beírással, egyik korabeli, és a táblaverzón leszakított ex librissel.

24.000,-

568. 574.
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575. VÖRÖSMARTY MIHÁLY összes munkái. I-VIII. kötet. [Teljes kiadás.] 
Rendezte és jegyzetekkel kísérte Gyulai Pál. A költő arczképével és életrajzával.  
Budapest, 1884-1885. Méhner Vilmos. 1 t. + LXXIV + 468 p.- 490 + [1] p. - 492 
+ [1] p. -460 + [1] p. - 438 + [1] p. - 391 + [3] p. - 396 p. - 414 p.
A nyolc kötet egységes, kiadói, dúsan aranyozott és festett, egészvászon díszkötésben, 
körben aranymetszéssel, szép állapotban. 

32.000,-

576. VÖRÖSMARTY MIHÁL[Y]:
Vérnász. Szomorújáték öt felvonásban.
Budán, 1837. Kir. Magy. Egy. 163 + [1] p. Második kiadás. 
Korabeli vászonkötésben, vaknyomásos és aranyozott táblával. Kissé foltos lapokkal.

16.000,-

577. WAGNER JÁNOS: 
Magyarország virágos növényei. A Hoffmann K. növényatlaszának képeivel. 
A Dr. Hoffmann Gy[ula] átdolgozta harmadik kiadás alapján írta ~ ~. A magyar szöveget 
átnézte Mágocsy-Dietz Sándor. 67 táblán 375 színes és 582 szövegközti képpel.
Budapest, 1903. K. M. Természettudományi Társulat. [Athenaeum Rt. ny.] XXV + [1] 
+ 241 p. + LXVII t. (színes kromolitográfia). Első kiadás. (Természettud. Könyv. 
Vállalat LXXI.)
Aranyozott gerincű, vaknyomásos, festett, kiadói, piros egészvászon-kötésben, 
márványmintás festésű lapszélekkel. Megkímélt példány. Folio.

24.000,-

578. [WERBŐCZY ISTVÁN]:
Corpus Juris Hungarici seu decretum generale inclyti Regni Hungariae partiumque 
eidem annexarum in duos tomos distinctum. Tomus Primus. 
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1751. Typis Academicis Societatis Jesu. [16] + 120 + [8] + 
123- 878 + [1] p. 
A fejezetek elején a magyar királyok rézmetszetű portréival díszítve. 
Korabeli egészbőr-kötésben, aranyozott és bordázott gerinccel, körben festett lapszélekkel.
Megkímélt példány. Folio.
Hozzá tartozik: 
 [WERBŐCZY ISTVÁN]:
Corpus Juris Hungarici seu decretum generale inclyti Regni Hungariae partiumque 
eidem annexarum in duos tomos distinctum. Tomus secundus. 
Tyrnaviae, [Nagyszombat], 1751. Typis Academicis Societatis Jesu. 416 + 229 p. 
Címlapon kis javítás.
A fejezetek elején a magyar királyok rézmetszetű portréival díszítve. 
Korabeli egészbőr-kötésben, aranyozott és bordázott gerinccel, felül kis javítással, 
körben festett lapszélekkel. Megkímélt példány. Folio.

60.000,-
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579. WESZPRÉMY KÁLMÁN, ifj.:
A magyarországi zsidók statisztikája. 
Debreczen, 1907. Sz. kir. városi könyvny. 167 p. /A magyarországi zsidóságról. 1./
Címlapján Rákosi Jenőnek dedikált példány! A címzett pecsétjével és duplum pecséttel.
Kiadói, aranyozott gerincű, festett egészvászon-kötésben.

12.000,-

580. WIGAND OTTÓ: 
Az aranybánya vagy a' tapasztalt Tanácsadó a' Városi és magányos falusi csendben 
élő Gazdák', és Gazdasszonyok számára...Németül öszve gyüjtötte ⁓ ⁓, magyarázta 
Lencsés Antal. [1-6 füzet]
Pest, 1829-1830. Wigand Ottó. [Fűskúti Landerer Lajos] VIII +10-105 + [3] p.; 92 + [4] 
p.; 69 + [3] p.; 70 + [2] p.; 142 + [2] p. Újrakezdődő lapszámozással, az 5-6. együtt.
A mű 12 füzetben teljes!  
Korabeli félvászon-kötésben, gerincen felirattal.

20.000,-

581. WEKERLE LÁSZLÓ, Dr. szerk.:
Kis-lexikon. Egyetemes ismerettár számos képes melléklettel. I-II. 
Budapest, 1886-87. Pallas. VI + 948 hsz. + 23 mell. (1 kihajt.); 949-1936 hsz. + [2p.] 
+ 24 mell.
Korabeli, azonos félvászon-kötésben, gerincen felirattal. Jó példány. 

12.000,-

582. WEÖRES SÁNDOR:
Medúza. Versek.
Budapest, [1943.] Kmeny. 126 + [1] p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban.

12.000,-

583. WEÖRES SÁNDOR:
Tűzkút.
Párizs, 1964. Magyar Műhely. 159 + [1] p. Első kiadás.
Kiadói papírkötésben, Babócsay Lajos grafikájával.

8.000,-

584. WLISLOCKI, HEINRICH VON, Dr.: 
Vom wandernden Zigeunervolke. Bilder aus dem Leben der Siebenbürger Zigeuner. 
Geschichtliches, Ethnologisches, Sprache und poesie von --.
Hamburg, 1890. Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft. [J. F. Richter] 
VII + [2] + 390 p. 
XX. század eleji félvászon-kötésben, címke nélkül, erezett lapszélekkel.

16.000,-
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585. [ZAHN, J. F. AUGUST]:
Historisches Bilderbuch für die Jugend, enthaltend Vaterlandsgeschichte. fünftes 
Bändchen. Mit 21 Kupfern.
Leipzig, 1797. Siegfried Lebrecht Crusius. VIII + [8] + 320 + [10] p. + 21 rézm. t.
Illusztrátor Johann Jakob Mettenleiter. 
Modern kartonkötésben, gerincen felirat, a táblákra az eredeti papírborító felkasírozva.
Az előzéken Antoinette Comtesse de Bolza poss. beírása. A hölgy (1788-1836) valószínű-
leg németújvári Batthyány István felesége volt. (10×16 cm)

20.000,-

586. ZÁDOR ELEK:
Geographiai kézikönyv vagy a Világ mathematikai, physikai, kiváltképen pedig poli-
tikai leirása, a legújabb határozások szerint. 
Felsőbb oskolai intézetek s pallérozott olvasók számára Stein, Volger és Cannabich után 
készítette ⁓ ⁓. I-II. szakasz. I. szakasz: Európa. II. szakasz: Európa befejezése s a Világ 
többi része.
Pesten, 1831. Wigand Ottó. [2] + 255 p.; 263 p.
Modern, vaknyomásos és bordázott félbőr-kötésben. Jó példány.

16.000,-

587. ZEYK JÁNOS, idősb, zeykfalvi: 
Kristus a Földön. Költői előadás a Keresztyén vallás imádandó szerzője életének. Öt 
énekekben. ~ ~ által.
Nagyenyed, 1832. A Ns. Kolégyom Könyvnyomtató Intézetében Vízi István ügyelete 
alatt. [2] + II-XLV + [4] + 50-231 p. Rajzos, kőnyomatos címlappal.
Zeykfalvi Idősb Zeyk János Munkáji I. kötet.
Kopott vászonkötésben, címkével. Elől tulajdonosi bejegyzések és pecsétek.

8.000,-

588. A zsidótörvény (1939: IV. t.-c.) és végrehajtási rendeletei. 
[Összeállította Dr. Pongrácz Jenő.]
Budapest, 1940. Magyar Törvénykezés Törvénytára [Neuwald Illés Utódai ny.] 166 p. 
Modern, bordázott félbőr-kötésben. Címlapja viseltes, javított, a hátsó borító bekötve.

8.000,-

589. ZSOLDOS IGNÁCZ:
A szolgabírói hivatal. Közrendtartási rész.
Pápán, 1842. A reform főiskola betűivel. 528 p. Lapszámozáson belül 25 kihajtható ok-
mány minta.
Modern félbőr-kötésben, körülvágatlan lapokkal, duplum pecséttel.

12.000,-
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A katalógusban található dedikált, aláírt és számozott tételek:
2-13-14-19-21-22-28-33-58-66-67-68-69-70-72-80-83-90-91-93-
98-105-216-217-218-222-223-236-237-239-246-249-253-257-258-
264-293-295-296-297-308-310-334-336-337-338-353-354-355-360-
365-389-414-416-418-419-420-428-440-441-444-447-455-458-459-
461-462-464-470-471-479-480-488-501-507-511-515-518-527-528-
539-542-546-555-556-579.

Tartalomjegyzék a tételszámok alapján

1-2.  Tételek
3-9.  Atlasz, térkép
10-105.  Tételek
106-128.  Folyóirat, kalendárium
129-215.  Fotó, kézirat, aprónyomtatvány
216-223.  Tételek
224-235.  Geográfia
236-272.  Tételek
273- 279.  Gyermek- és ifjúsági irodalom
280-313.  Tételek
314-332.  Klasszikusok bőrkötésben
333-377.  Tételek
378-381.  Földrajzi Társaság Könyvtá
382-384.  Tételek
385.  Magyar Szemle Társaság Könyvei
386-401.  Tételek
402-413.  Metszet, grafika
414-459.  Tételek
460-464.  Radnóti
465-482.  Tételek
483-498.  Sakk
499-556.  Tételek
557-569.  Verne
570-589.  Tételek
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417.


