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 1. A Központi Antikvárium mint Aukciósház az 
árverést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint keres-
kedelmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. 
 2. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kiki-
áltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel kataló-
gusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, amire 
a venni szándékozók tárcsájuk felemelésével teszik meg aján-
latukat. A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki 
a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcso-
latban a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosz-
tályának Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztálya érvényesíti 
elővásárlási jogát. 
 3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15% árverési 
jutalék. A vevő készpénzben vagy hitelkártyával a vételárat 
vagy annak 20%-át – foglalóként – az árverésen helyben tar-
tozik fizetni. Ha a teljes vételár egy összegben az árverésen 
kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. Vevő a 
leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles az Aukci-
ósház részére megfizetni, amely követelésre az elévülés általá-
nos szabályai az irányadók.
 4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, 
hogy a vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés idő-
pontjától számított 14 napon belül egyenlítse ki. Ez esetben 
a vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha a teljes vételárat 
kiegyenlítette. A vételárba a foglaló összege – határidőn be-
lüli teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben megadott ha-
táridőig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, az Auk-
ciósház egyösszegű tárolási díjat számít fel, amely mértéke 
az át nem vett tételek leütési árának 20%-a. Az Aukciósház 
fenntartja továbbá magának a jogot, hogy 1 hónapon túli 
késedelmes átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelennek te-
kintse és a foglaló összegét megtartsa. 
 5. A leütött tételt visszavenni és újra árverésre bo-
csátani tilos. Amennyiben a már leütött tétel vevőjének sze-
mélye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogo-
sult a tételt újra árverésre bocsátani. 
 6. Tilos mindenféle összebeszélés amely arra irá-
nyul, hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen 
meghaladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 
 7. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen min-
den tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások 
és illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szol-
gálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést meg-
előzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és ar-
ról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A tételek 
szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal 
együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az 
árverés idején vannak.

 8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt 
nem vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, a kifi-
zetett árverési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget 
nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyan-
ezen áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy 
forgalomba hozza. 
 9. A védett tételeket – ezek sorszámát legkésőbb az 
aukció megkezdéséig kihirdetjük – Magyarországról kivinni 
nem lehet, valamint a mindenkori tulajdonosi adatokat nyil-
vántartásba veszik. A későbbi tulajdonváltozás kötelezően 
bejelentendő. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Auk-
ciósház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait a 
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának 
Műtárgyfelügyeleti Hatósági Osztályával. 
 10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván 
részt venni az árverésen, az általa adott vételi megbízás alap-
ján helyette az Aukciósház – a megbízásnak megfelelően – 
hivatalból árverezhet. Vételi megbízást adni a kiállítás ideje 
alatt személyesen vagy írásban az alábbi címen lehet: 1053 
Budapest, Múzeum krt. 13-15., faxon a (00 361) 266-1970-es 
számon, e-mailben az aukcio@kozpontiantikvarium.hu cí-
men illetve weboldalunkon (www.kozpontiantikvarium.hu) 
keresztül. Közgyűjtemények megbízásait hivatalos formában 
előleg nélkül elfogadjuk, magánszemélyek vételi megbízásá-
nak elfogadásához a vételi megbízás összege 20%-ának, mint 
előlegnek a befizetése szükséges. Sikertelen megbízás esetén 
az árverés után az előleget levonás nélkül visszakapja a meg-
bízó. Amennyiben a megbízás sikeres, az előleg foglalónak 
tekintendő. 
 11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárve-
rezését lehet kérni. 
 12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdé-
sekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés ese-
tén a felek az Aucikósház székhelye szerinti általános hatás-
körű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Budapest, 2019. 
Központi Antikvárium

Árverési feltételek

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete



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

 2. The lots called up are presented in succession as 
in the catalogue. The auctioneer announces the catalogue 
number and the starting price of the lot and buyers indicate 
their wish to bid by raising their card. The buyer offering 
the highest bid shall win the lot at the hammer price, except 
for protected lots, when Prime Minister’s Office Inspectora-
te of Cultural Goods has priority to purchase the lot at the 
hammer price.

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

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

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

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

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

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

 9. No protected item – their number shall be made 
public by the beginning of the auction – may be taken abro-
ad, and their owners will be registered. Owners are expected 
to report any change of ownership. The Auction House is 
liable to report the data of the owners of protected items to 
the Prime Minister’s Office Inspectorate of Cultural Goods 
(LXIV./2001).

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

 11. Unsold items may be reauctioned after the auc-
tion upon request. 

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

Budapest, 2019. 
Központi Antikvárium

Conditions of sale

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete
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Ady Endre 1919-2019

1. Ady EndrE: 
Igy is történhetik. Novellák.
Bp., 1910. Nyugat. 143p. Első kiadás.
Későbbi félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

5 000,-

2. Ady EndrE: 
Ki látott engem?
(Bp.), 1914. Nyugat. 151p. Első kiadás.
Lesznai Anna által tervezett, javított, rajzos, kiadói pa pír-
borítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-

aA
3. Aigl, (Pál) PAulus: 
Historia brevis venerabilis capituli cathedralis ecclesiae 
Quinque-Ecclesiensis a prima ejusdem origine usque finem 
anni 1838. concinnata per --
Quinque-Ecclesiae, 1838. Typis Lycei Episcopalis. VI+(1)+ 
+8-255p.
Korabeli félvászon-kötésben.

15 000,-

Alkalmi kiadványok

4. (Bíró istván): 
Epos de excellentissimo... comite Samuele Carolo Gyulai de 
m Némethi...
(Kolozsvár), 1780k. (Kollmann.) (8)p.
Az alkalmi nyomtatvány egy Gyulai Károly Sámuel ezredest 
magasztaló ódát tartalmaz. Szerzője minden bizonnyal – a 
több hasonló munkát jegyző – Bíró István jezsuita költő volt. 
A címzettje pedig feltehetően Gyulai Sámuel altábornagy, 

a székely határőrdandár parancsnoka, majd az ebből ala-
kult 32. gyalogezred (amelyet Pest, majd Budapest „házi 
ez re deként” szoktak említeni) tulajdonosa, Gyulafehérvár 
(akkori nevén Károlyfehérvár) ka tonai parancsnoka. Ér de-
kes azonban, hogy a címlapon tévesen a horvátországi Ká-
rolyváros neve szerepel.
A XVIII. századi nemzeti bibliográfia a kiadvány egyetlen, 
Erdélyben őrzött példányát ismeri.
Fűzve.

5 000,-

5. (gEigEr, MAtthiAs): 
Cineres preciosi... Duorum Fratrum Joannis Georgii, Et 
Fran cisci Caroli Nagy de Csatar, Physices ac Poeseos Audi-
torum, Aetatis Annum 18. & 14. ingressorum... Dum  
Eis dem, in Regio-Principali Academica Societatis Jesu Basi-
lica Claudiopolitana parentarerur...
Cibinii In Transylvania, (1744.) Per Joannem Barth. (17)p.
Modern papírborítóban.

5 000,-

6. MAtEovics, (Márton) MArtinus: 
Dictio qua status et ordines Comitatus Zoliensis ex cel-
lentissimum dominum Petrum Balogh de Ócsa... qua 
neo-renunciatum supremum comitem suum, in primo ad 
domum provincialem Neosoliensen ingressu in palatio 
majori... venerati sunt.
Neosolii, 1802. Typis Joannis Stephani. 35p.
A gerincén papírcsíkkal. A címlap alsó sarka hiányzik.

3 000,-

7. MännEr, ruPErtus Antonius: 
Der Triumpirende Feld-Zug Eines unter Den Fahnen der 
unbedeckten Empfängnuss Mariae Mit Joanne Nepomuceno 
Confoederirten Kriegs-Heers...
Ofen, 1727. Johann Sebastian Landerer ny. (19)p.
A temesvári ferenceseknél előadott szentbeszéd szerzője a 
gróf Ligneville ezred tábori lelkésze volt. A rendelkezésünkre 
álló szakirodalom nem említi a munkát.
A gerincén papírcsíkkal.

3 000,-

8. (ricci, sciPionE): 
Scipionis ecclesiarum Pistoiensis, et Pratensis perpetuo uni-
tarum episcopi littera encyclica ad clerum suum data fine 
indicandae synodi dioecesanae hortatu summi principis sui 
Magnae Etruriae ducis, die 18. Sept. a. c. celebrandae. Ex 
Italico in Latinum sermonem versa, versio haec dedicatur 
ven. clero ecclesiae Hungaricae. Exemplaria distribuuntur 
gratis petentibus, qui de clero sunt, Posonii, Pestini, & 
Cassoviae.
Viennae, 1786. Literiae Hoerlingianis. 15p.
A gerincén papírcsíkkal. A levelek vízfoltosak.

3 000,-

1. tétel 4. tétel
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9. (toMAn cAEsAr): 
Honoribus illustrissimi ac reverendissimi domini domini Jo-
sephi Rudnyánszky... episcopi Neosoliensis, dum 17-o ca-
lendas Augusti ornatus lauro festiva flumine grani suaviter 
ex orto, stalla regenda capit Regium M. Gymnasium Cre m ni-
cziense in perpetuum venerationis monumentum litat
Neosolii, 1845. Typis Philippi Machold. 7p.
Kötés nélkül.

2 000,-

10. (Zsihovits FErEnc): 
Pia memoria sollemniorum inaugurationis almae basilicae 
Strigoniensis, adstante... Francisco Josepho... ab... Joanne 
Bapt. Scitovszky... in corona reverendissimorum praesulum 
ac praelatorum clerique, et populi fidelis Dominica XVI. 
post Pentecosten, pridie calendas Septembres 1856 dedicatae 
et consecratae in perennem pietatis filialis tesseram ab archi-
episcopali seminario, convictu, et gymnasio Tirnaviensi
H.n., 1856. ny.n. 16p.
Háromnyelvű (latin-magyar-német) nyomtatvány.
Sérült, kiadói papírborítóban. A hátsó borító alsó sarka hi-
ányzik.

2 000,-

aA
11. APrAxin, (JúliA) lA coMtEssE JuliE B.: 
Quelques feuilles détachées des mémoires de la tragédienne 
Hongroise par --
Paris, 1863. E. Dentu. 31p.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Poss.: Dr. Ballagi Mór gyűjteményi bélyegzőjével.

3 000,-

Aprónyomtatványok

12.	 A	körmöcbányAi	szűcscéh	mesterlevele.	
A Daniel Wagner nevére kiállított, német nyelvű irat 1845. 
I. 20-án kelt. A szöveget övező keret felső részének közepén a 
város és az ország címere látható ovális pajzsban, fölöttük a 
koronával. Kétoldalt egy-egy bájos, bányászt ábrázoló rajzzal.
Mérete: 480 x 650 mm. Enyhén foltos darab, hajtogatva.

20 000,-

13. gyásZ hAngok gróF tElEki lásZló orsZág
gyü		lési	képviselő	temetésére...	
(Pest, 1861. Bucsánszky Alajos ny.) (2)p.
A gyászkeretbe foglalt vers „F.” betű mögé rejtőző szerzője 
ismeretlen. Egykorú források szerint a nyomtatványt a te-
me tésen osztogatták a gyászolók között.
Mérete: 170 x 135 mm. A lapot ferdén vágták meg.

5 000,-

14.	 igAzmondó	vető-kártyA	
H.n., é.n. ny.n. 32 színes t. Négynyelvű (magyar-német-
horvát-szerb) képaláírásokkal.
Hozzá:
Igazmondó vető-kártya
H.n., é.n. ny.n. 20t. Kétnyelvű (magyar-német) kép alá-
írásokkal.
Mindkét sorsvetésre szolgáló kártyasorozat 1930 körül 
készülhetett.

8 000,-

15.	 kornis	mihály	 publicistA,	 erdélyi	 politi
kus, A MAgyAr tudós társAság igAZgAtósági 
tAgjA	gyászjelentése.	
(Kolozsvár, 1835.) ny.n. (4)p.
A gyászjelentést özvegye, „Árva Gróf Iktári Bethlen Kata” 
adta ki Kolozsvárott, 1835. XII. 20-án. Minden bizonnyal 
ő egészítette ki kézzel a nyomtatott űrlapot. E példányt Pál 
Mihály „királyi táblai szószólló” részére címezték, Maros-
vásárhelyre, aki csupán a következő év május 12-én vette azt 
kézhez Lázárfalván.
1 nyomtatott oldal, a következő levél hátán kéziratos cím-
zéssel, a viaszpecsét maradványaival.

10 000,-

16. A MAgyAr lABdArugó válogAtott londoni 
győzelmének	emlékére.	emléklAp.	1953.	Xi.	25.	
Számozott (0796) lap, nyomtatott keretekben elhelyezett 
bélyegekkel és alkalmi bélyegzésekkel. A felső mezőt a 
legendás 6:3-as győzelem alkalmából kiadott nagyméretű 
(43 x 44 mm) emlékbélyeg uralja. Alatta a Magyar Posta

11. tétel 13. tétel
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„Népstadion 1953” elnevezésű sorozatának – különböző spor t - 
ágakat, illetve magát a stadiont bemutató – 10 bélyegét he- 
 lyezték el. Ezekre – mindegyiküket érintő, összesen 7 db. – 
ugyanerre az alkalomra készült, 1953. XII. 3-i dátummal el-
lá tott bélyegzés került.
A fejléc bal felső részén a 6:3-as bélyeghez tartozó elsőnapi 
pecsét, jobb oldalon pedig az 1954. V. 23-án rendezett bu-
dapesti visszavágónak emléket állító bélyegzés látható. A lap 
bal alsó sarkába „Gerő Ernő titkársága” feliratú vignettát 
ragasztottak.
Mérete: 420 x 280 mm. 
Enyhén piszkos, kisebb szakadásokkal.

30 000,-

17. nyilAtkoZAt Egy tEstgyAkorló iskolá rul, 
melly	 részvény-úton	 mindkét-nem	beli	 ifjuság’	
sZáMárA PEstEn FElállíttAtott 
Pesten, 1840. Füskúti Landerer ny. 8p.
A gerincén papírcsíkkal.

10 000,-

18.	 szertArtás	 A	mAgyAr	országgyülés	ünne-
pélyes	berekesztésénél.	
H.n., é.n. ny.n. 3 nyomtatott oldal. Keltezés nélkül.
Mérete: 350 x 230 mm.

10 000,-

19. uEBEr dAs nEuE AnlEhEn. 
(Bécs, 1854.) k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 31+(1)p.
Az államkölcsön jegyzésére felszólító, 1854. VI. 26-án kelt 
császári nyílt parancs magyarázata.
A gerincén papírcsíkkal.

5 000,-

aA

20. AurorA. hAZAi AlMAnAch. AlAPítá kis FA
ludy károly. FolytAtJA BAJZA. 1834. 
Pesten, 1834. Ifj. Kilián György. (4)+321+(3)p.+6t. (acél-
metszet)
Ebben az évben két Aurora jelent meg, a másikat Szemere 
Pál adta ki (Aurora-per).
Pótolt gerincű, korabeli vászonkötésben. Aranymetszéssel 
díszítve.

10 000,-

21. ányos Pál: 
--’ munkáji
Bétsben, 1798. özv. Alberti Ignátzné betűjivel. XX+(2)+ 
+260p. Első kiadás. (Magyar Minerva. Első kötet.)
A Magyar Minervát Batsányi indította útjára gróf Festetics 
György támogatásával. A mű előszava is az ő nevéhez fű-
ződik.
Korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szüry: 124.

20 000,-

22. (BABArcZy iMrE): 
Bekenntnisse eines Soldaten
Wien, 1850. Jasper, Hügel & Manz. 52p.
A mű másodszor 1855-ben jelent meg. Szerzője cs. kir. ka ma-
rás, altábornagy az ország katonai igazgatása mellett ér vel.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

23. BABits Mihály: 
Versenyt az esztendőkkel! Uj költemények (1928-1933).
(Bp.), 1933. Nyugat. 128p. Első kiadás. Aláírt példány: 
„1933 könyvnap / Babits Mihály”.
Kiadói vászonkötésben.
Botka: 290.

20 000,-

16. tétel 19. tétel18. tétel 20. tétel
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24. BAkoss, (JóZsEF) JosEPhus: 
Vestigia historica vetustarum sedium ac originum Hunnorum, 
Scytharum, Hungarorum nec non aliarum quarundam gen-
tium antiquissimarum, ex coaevis scriptoribus Graecis et Ro-
manis eruderata et in lucem edita --
Posonii, 1833. Typis Antonii Schmid. 51p.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

25. BAlássy FErEnc: 
A megye és a várispánság vagyis e két intézmény közötti 
különbség
Bp., 1893. MTA. 38p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

26. Bánáti osZkár: 
Áfonya. Versek.
Bp., 1937. Munka. 30+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

27. [BánFFy] kisBán Miklós: 
Fortéjos Deák Boldizsár Memoriáléja
Kolozsvár, 1931. ESzC. 147+(5)+VIIp. Lapszámozáson be-
lül a szerző egészoldalas rajzaival. Számozott (177./?), elő fi-
zetői példány.
Kiadói félbőr-kötésben.

8 000,-

28.   Bárány ágoston: 
Temesvármegye’ emléke. Alapítá --.
Nagy-Becskereken, 1848. Pleitz Pál ny. (4)+190+(1)+63p.
Modern papírkötésben.

40 000,-

29. Bárány ágoston: 
Torontálvármegye’ hajdana. Emlegette --.
Budán, 1845. Magyar Kir. Egyetem. (2)+IV+(1)+8-162+ 
+(1)+80p.
Modern papírkötésben.

40 000,-

30. (BArAnyi lásZló): 
Rövid magyar geographia
Pesten, 1796. Trattner Mátyás ny. (16)+310 [recte 410]+ 
+(4)p.+1 kihajt. mell.
Az elsővel azonos évben megjelent második, bővített kiadás.
Kopottas, korabeli félbőr-kötésben.
Poss.: Az autográf bejegyzés szerint a neves makói református 
lelkész, Szirbik Miklós 1804-ben, debreceni diákként vette a 
kötetet.

40 000,-

31. BAuMgArtnEr sándor: 
Moldva, a magyarság nagy temetője
Bp., (1940.) Hornyánszky V. 32p.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

32. BEkE kristóF: 
A’ betegeknek és haldoklóknak lelki vígasztalására és épü-
lésére szolgáló kézi könyv... Német nyelvbűl magyarra for-
dította ‘s néhány toldalékkal megbővítette --.
Budánn, 1826. Magyar Királyi Universitásnak betűivel.  
XVI+320p.
A nemzeti könyvtár katalógusa egy táblát is jelöl, de az nem 
tartozik a kötethez.
Korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

33. BEnEdEk ElEk: 
A magyar nép multja és jelene. I-II. kötet.
Bp., 1898. Athenaeum. (4)+558+(2)p.+30t. (3 színes); 463+ 
+(3)p.+21t. (4 színes) Lapszámozáson belül számos egész-
oldalas táblával és szövegközti illusztrációkkal.
Kopottas, festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.Több
levele kijár a könyvtestből. A lapok helyenként rozs da fol-
tosak.

20 000,-

34. BEnEdEk ElEk: 
A magyar népköltés gyöngyei. A legszebb népdalok gyüj-
teménye. Összeválogatta --. Harmadik kiadás.
Bp., 1909. Athenaeum. 318p.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

24. tétel 29. tétel
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35. BErkEsZi istván, dr.: 
Temesvár sz. kir. város kis monographiája
Temesvár, 1900. Uhrmann ny. (4)+202p.+1t. (kihajt.)+1 ki -
hajt. térk. A hirdetések (8 levél) hiányoznak a kötet végéről.
Korabeli vászonkötésben.

10 000,-

36.	 bernáth	Aurél:	
Írások a művészetről
Bp., 1947. Dante. 134+(1)p.+16t. Dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

37. BErtA ilonA: 
Deák Ferencz levele Vörösmarty Ilonához. Módszertanilag 
tárgyalja --.
Bp., 1900. (Hornyánszky Viktor ny.) 30p.
Foltos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

38.	 beszédes	józsef:	
Kolosvártól Grétzig hajózható, országos csatorna’ tervének, 
és a’ földszin’ ‘s folyó-vizágy’ ótalmi elvének rövid előadása. 
eredetiben szerzé --.
Pesten, 1839. Hartleben K. A. (4)+68p.+1 kihajt. térk. Az 
utolsó levél után beragasztott papírcsíkon a nyomtatási hi-
bák jegyzékével.
A szerző a reformkor kiemelkedő vízépítő mérnöke, részt 
vett szinte minden jelentősebb hazai vízszabályozási mun-
kálatban. E nagyszabású terve nem valósult meg.
Kiadói papírkötésben.

40 000,-

39.	 szent	 bibliA,	 mellyet	 Az	 egész	 keresz
tyénségben	bevött	régi	deák	bötűböl	mAgyAr
rA	fordítottA	A’	jésus-AlAtt	vitézkedö	társA
ság-béli	nAgy-szombAti	káldi	györgy	pAp	
Nagy-Szombatban, 1732. Berger Leopold. 1t. (rézmetszetű 
díszcímlap)+(2)+636+562+(30)p.
Káldi Pázmány kérésére kezdett hozzá 1605-ben a Szentírás 
fordításához, és két év alatt fejezte be. Műve, a legelső ka-
tolikus magyar nyelvű bibliafordítás 1626-ban jelent meg 
először. Több mint két évszázad alatt mindössze három ki-
a dást ért meg.
Kopottas, enyhén sérült gerincű, korabeli bőrkötésben. A 
két zárókapocs egyikével. Az utolsó levelek alsó sarkán 
barna nedvességfolttal.

80 000,-

Bibliofil kiadványok

40.	 csokonAi	vitéz	mihály:	
Lilla. Érzékeny dalok III könyvben 1793-1802.
(Békéscsaba), 1920. Tevan. 160+(3)p. Számozott (161./400). 
A könyvdíszek Divéky József eredeti fametszetei. (Tevan-
amatőr sorozat. VI.)
Kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

41.	 szAbó	dezső:	
Karácsony Kolozsvárt. Regény. Egyszerű kis koldustörténet.
Bp., 1932. Káldor. 174+(3)p. Számozott (XX./C), aláírt pél-
dány. Első kiadás.
Díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben, eredeti 
papírtokban.

10 000,-

42. WildE, oscAr: 
Művészet és dekoráció. Forditotta Supka Géza dr.
(Bp., 1923.) Genius. 157p. Számozott (5./20), a fordító által 
aláírt példány.
Díszesen aranyozott, kiadói bőrkötésben. Felül arany met-
széssel díszítve.

10 000,-

aA
43. (Bíró Márton): 
Erköltsi Keresztény oktatások különösen a’ fenyitő házakban 
raboskodóknak remélhető meg-jobbitásokra:
(Kolozsvár), 1819. K. Lyceum betűivel. (40)+396p.
Kopottas, korabeli félbőr-kötésben. A gerinc alsó részén kis 
sérüléssel.

20 000,-

34. tétel 38. tétel
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44. Bloch JóZsEF: 
A hegedüjáték és tanitási módszere. (Methodika.) 75 ábrával 
és 550 hangjegypéldával.
Bp., 1903. Rozsnyay K. 371p.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

45.	 bod	péter:	
Szent Heortokrátes avagy a’ keresztyének között elő fordúló 
innepeknek és a’ rendes Kalendáriómban fel-jegyeztetett 
szenteknek rövid históriájok, melly A’ szava bé-vehető hi-
teles Irókból egybe szedegettetett és Magyarra fordíttatott 
közönséges haszonra íntéztetett, egy Bújdosó Magyar -- által 
1757. esztendőben
Posonyban, 1786. Véber Simon Péter ny. (12)+187+(6)p.
Második kiadás, először 1761-ben jelent meg.
Enyhén sérült, kopottas, korabeli papírkötésben. A levelek 
egy részén vízfolttal.
Borda: 230.

20 000,-

46. Borsos istván: 
A pozsonyi rendkívüli törvényszék és a gályarabok története 
(1674-1676.)
Szentgotthárd, 1911. Wellisch Béla. 79+(1)p. (Protestáns 
Család és Iskola. I. évf. 5. szám.)
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

Buda és Pest

47.	 A	 budAi	 királyi	 pAlotA	 építésekor	 elvég
zett	víztelenítési	munkálAtokkAl	kApcsolAtos	
irAtok. 
1. Leféber Ágoston kútmester és Podmaniczky Frigyes, 
a királyi vár építési bizottságának elnöke között létrejött 
szerződés. Megbízzák Lefébert „a királyi vár északi oldala és 
az új lovarda közti terület földanyagában észlelt talajvizek 
levezetésére szükséges munkálatok” kivitelezésével. A fel a-
datot Könyves Tóth Mihály mérnök, művezető tervei alap-
ján és irányításával kellett végrehajtani.
6 nyomtatott oldal. Hivatalos kőnyomatos másolat. Kelt: 
Bp., 1900. I. 18. Leféber Ágoston, Podmaniczky Frigyes, 
valamint Széll Kálmán miniszterelnök és a tanúk aláírása 
tollal bemásolva. A lapok széle enyhén megpörkölődött.
2. Leféber Ágoston által kiadott „Kereseti kimutatások” 
1900. január–augusztus hónapokra. A vállalkozó minden 
hónap végén – olykor a következő elején – elküldte az el-
vég zett munkák beárazott listáját. A feljegyzések szerint az 
iratokat Könyves Tóth Mihálynak továbbították.
8 irat, 31 beírt oldal. A nyomtatott űrlapokon Leféber 
Ágoston fejlécével. Némelyiken Leféber és Könyves Tóth 
aláírásával, illetve a vállalkozó pecsétjével.

3. A királyi várépítési bizottság utasítása a Leféber Ágoston 
által 1900. VIII. 1-én kiadott kereseti kimutatásában igényelt 
összeg ügyében.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1900. VIII. 11. A Magyar Királyi 
Palota Építési Bizottság előadójának saját kezű aláírásával és 
a bizottság pecsétjével.
4. Leféber Ágostonnak címzett, szerszámok és egyéb eszkö-
zök bérléséről készült szerződés.
2 beírt oldal. Kelt: Bp., 1898. IX. 16. Leféber illusztrált, 
kőnyomatos fejléccel ellátott levélpapírján.

40 000,-

48. dolEZálEk, Anton JosEPh: 
Nachricht von der Verfassung des Blinden-Instituts in Pesth, 
mit den Gebeten und Liedern der Zöglinge dieser Anstalt...
Pesth, 1836. Trattner-Károlyi ny. 47+(1)p.+4t. (3 kihajt.)
Kiadói papírborítóban.

8 000,-

49. JAnkovich, (AntAl) Anton: 
Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in 
medicinischer und anthropologischer Hinsicht; dargestellt 
von --
Ofen, 1838. Königl. ung. Universitäts-Schriften. XIV+(2)+ 
+261+(1)+14p.+2 kihajt. mell.
Kiadói papírborítóban.

30 000,-

50. tAkács MAriAnnA, M.: 
A budavári Mátyás-templom. A Nagyboldogasszonyról ne-
vezett koronázó főtemplom.
Bp., 1940. (Szalay Sándor ny.) 76+(1)p.+6t. (A buda-
pesti Pázmány Péter Tudományegy. Művészettört. és Ke-
resztényrégészeti Intézetének dolgozatai. 64.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

48. tétel 49. tétel
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51. trAttnEr, (János) JohAnn: 
Der Eisgang und die Ueberschwemmung der Donau in 
Ungarn im März 1838, nach amtlichen Daten und eigener 
Anschauung beschrieben von --. Erstes(-Zweites) Heft(e) 
[egy bekötve].
Pesth, 1838. C. A. Hartleben. (6)+100+(5)+102-368p.
Kopott aranyozású, korabeli félvászon-kötésben.

20 000,-

aA
52. cAntElius, PEtrus JosEPhus: 
De Romana republica, Sive De Re Militari & Civili Ro-
manorum... Editio tertia Veneta.
Venetiis, 1759. Jo. Baptista Novellus. 432p.+11t. (7 kihajt.) 
A rézmetszetű díszcímlap hiányzik.
Korabeli bőrkötésben.

30 000,-

53. csák E. viktor: 
A magyarországi kommunismus gazdasági leszerelése
(Bp., 1921. Kertész József ny.) 317p.
Modern papírborítóban. Felvágatlan példány.

5 000,-

54. csiky JóZsEF: 
Kakukszó. Versek. 1946.
Székelyudvarhely, 1946. „Szabadság”-ny. 18+(2)p. Dedikált 
példány.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

2 000,-

55. csoóri sándor: 
Nappali hold
Bp., 1991. Püski. 370+(1)p. Dedikált példány.
A kötet miatt a költőt antiszemitizmussal vádolták.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

56. (dArEll, WilliAM) dorEll JosEF: 
Istenes jóságra, és szerentsés bóldog életre oktatott nemes 
urfi. Irta Anglus nyelven --. Forditotta Olaszbul Faludi Fe-
rentz.
Nagy-Szombatban, 1771. Jesus Társasága Academiai Coll. 
ny. (6)+211p. Első kiadás.
Kopottas, korabeli papírkötésben. A leveleken nedvesség-
folttal.

20 000,-

57. dE sgArdElli cAEsAr: 
Honvédelmi kötelezettségeink. Második kötet... Becsületügyi 
szabályzat... Lovagias ügyek intézése... A rehabilitáció...
Bp., 1941. (Centrum Rt.) 128p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

58. (dErhAM WilliAM) dErháM viliáM: 
Physico-theologia, az-az, az Isten’ lételének és tulajdonságinak 
a’ teremtés munkáiból való megmutattatása. Irta Ángliában 
--. Magyar nyelvre forditotta Segesvári István. Egy Tábla 
rajzolattal.
Bétsben, 1793. Trattner Tamás ny. LXIII+(1)+752p.+1 ki-
hajt. mell.
Kopott aranyozású, korabeli félbőr-kötésben.

60 000,-

59. diE königrEichE kroAtiEn und slAvoniEn 
AuF dEr MillEniuMslAndEsAusstEllung dEs kö
nigrEich ungArn in BudAPEst 1896 
Agram, 1896. Königl. Landesdruckerei. VII+258+(2)+218+ 
+(14)p.+1 kihajt. térk.
Javított, kiadói papírborítóban. Az utolsó levél (hirdetés) 
alsó sarka hiányzik.

3 000,-

52. tétel 56. tétel55. tétel 57. tétel
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60.	 divAld	kornél:	
A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. 
Magyarázó kalauz.
Bp., 1917. MTA. 143+(1)p.+20t.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

61. drElincourt, (chArlEs) károly: 
A’ keresztyén léleknek halál’ félelmei ellen való orvosságai, 
Némely bóldog ki-múlásra való szükséges Készületekkel. 
Irattattak Frantzia nyelven -- által, Magyarra fordíttattak 
Zágoni Aranka György... által. I-II. darab [egybekötve].
Posonyban, 1775. Landerer M. 371+(3)+454p.
Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság alapítója, Aran ka 
György által gondozott mű második kiadása. Egyes kutatók 
szerint a fordítás is az ő munkája, mások ezt apjának tulaj-
donítják. Először 1768-ban jelent meg.
Restaurált, korabeli bőrkötésben.

30 000,-

A dualizmus kora

62. [BABEs EMil] Argus: 
Nemzetiségi politikánk hibái és bűnei. Irta: --.
Bp., 1908. (Deutsch József ny.) 148p.
Kiadói papírborítóban, a gerincén vászoncsíkkal.

3 000,-

63. A BAnklovAg 
(Bp., 1910. Pesti Lloyd Társulat ny.) 31+(1)p. Szövegközti 
rajzokkal.
A Függetlenségi és 48-as Párt elnökén, Justh Gyulán élcelődő 
írások karikatúrákkal.
Kötés nélkül.

10 000,-

64. BEksics gusZtáv: 
A democratia Magyarországon
Bp., 1881. Rudnyánszky A. ny. (2)+73+(1)p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány. A leveleken halvány nedvességfolttal. 

10 000,-

65. BEksics gusZtáv: 
A dualismus. Története, közjogi értelme és nemzeti törek-
véseink.
Bp., 1892. Athenaeum. IV+325+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben.

8 000,-

66. BEksics gusZtáv: 
Közigazgatásunk reformja és nemzeti politikánk
Bp., 1891. Grill Károly. VIII+(4)+203p.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

67. BEksics gusZtáv: 
Közjogunk és nemzeti törekvésünk
Bp., 1903. Athenaeum. V+(2)+142+(3)p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

5 000,-

68. BEksics gusZtáv: 
A magyar doctrinairek. Csengery Antal, B. Eötvös József, 
B. Kemény Zsigmond, Szalay László, Trefort Ágoston.
Bp., 1882. Rudnyánszky A. ny. (8)+168p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

69. BEksics gusZtáv: 
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője
Bp., 1905. Franklin. VIII+256p.
Korabeli vászonkötésben.

5 000,-

68. tétel63. tétel 70. tétel65. tétel
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70. BEksics gusZtáv: 
A Szabadelvüpárt története. -- poszthumusz műve.
Bp., 1907. Rákosi Jenő Budapesti Hirlap Ujságvállalata. 
112p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

71.	 grünwAld	bélA:	
Kossuth és a megye. Válasz Kossuth Lajosnak.
Bp., 1885. Ráth Mór. (2)+53p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

72. hAZAFi vErAy János: 
Hazafias költemények a képviselő választásról, a Henczi-
szoborról, Jánszki és Bezerédi ügyeiről
Kassa, (1886.) Bernovits Gusztáv ny. 8p.
Borító nélkül.

5 000,-

73. János diák: 
Vasárnap délután
(Bp.), é.n. Bagó Márton és Fia ny. 16p.
Az 1910 és 1918 között létezett Nemzeti Munkapárt mellett 
korteskedő politikai ponyva.
Borító nélkül.

2 000,-

74. kAlMár AntAl, dr.: 
Beksics Gusztáv történet- és közjogirása. Kritikai tanul-
mányok.
Bp., 1902. Révai és Salamon ny. VII+395p. A kiadó is mer-
tetője a kötet végébe kötve.
Első kiadás. A hatóságok elkobozták, a szerző felségsértés 
miatt hathavi börtönbüntetést kapott.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Régi 
könyvtári bélyegzőkkel.

5 000,-

75. kArikAturEnAlBuM dEs „BudAPEstErtAg
BlAtt”
(Bp.), 1897k. (Europa ny.) (24)p.
A kor neves közéleti személyiségeit és eseményeit bemutató 
szatirikus versek, a szemben levő oldalakon pedig Márk La-
jos, a korszak híres grafikusa által készített karikatúrák. A 
folyóirat 1883 és 1915 között jelent meg, e kiadványnak a 
szakirodalomban nem találtuk nyomát.
Javított gerincű, rajzos, kiadói papírborítóban.

20 000,-

76.	 [kecskeméthy	Aurél]	kákAy	ArAnyos:	
-- politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája
Pest, 1869. Ráth Mór. 386+(3)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

77. kis János: 
Az üstökös vagy a rossz világ vége
Bp., 1910. Bagó Márton és Fia ny. 15p.
Politikai ponyva.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

78.	 (kún	bélA,	kókAi):	
Az orosz invázió veszélye
Bp., 1883. Athenaeum. VII+191+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

79. PAsZlAvsZky sándor: 
A kath. főpapok- és főuraknak a középiskolai törvényjavaslat 
felsőházi tárgyalása alkalmával mondott beszédei. 1883. Saj-
tó alá rendezte, előszóval s bevezetéssel ellátta --.
Bp., 1885. „Hunyadi Mátyás” Intézet ny. XLIII+157+(3)p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

80. sZAthMáry györgy: 
Nemzeti állam és népoktatás
Bp., 1892. Lampel Róbert. (4)+IV+(1)+4-261+(2)p.
Kopottas, díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kö-
tés ben.
Poss.: Berzeviczy Albert gyűjteményi bélyegzőjével.

4 000,-

81. türr (istván): 
-- tábornok a Bács megyei választókhoz!
(Bp., 1878. Fanda József ny.) (3)p.
Borító nélkül.

3 000,-

77. tétel 78. tétel
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I. világháború

82. östErrEichungArn in WAFFEn. rEdigiErt 
iM k. u. k. kriEgsArchiv. MAPPE(n) iiv. 
Wien-Bp., 1916. (Chwala ny.) 45+(2)p.+50t.; 43+(2)p.+ 
+50t.; 50+(1)p.+50t.; 49+(2)p.+48t. A negyedik sorozat 
35. és 36. táblája hiányzik.
A bécsi hadi levéltár által kiadott mű négy darabja az 
egyes hadszíntereket (keleti Kárpátok, Galícia, Szerbia, 
Montenegró és Albánia) mutatja be, nagyméretű – 250 x 190 
(440 x 350) mm – fényképekkel kiegészítve.
A szöveg kiadói papírborítókban, a fényképek önállóan, 
mappa nélkül.

80 000,-

83.	 réti	bélA:	
A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborus emlék al-
bu ma. Összeállitotta: --.
Szeged, 1933. Ablaka György ny. 296p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. A levelek alsó sarkán 
nedvességfolttal.

10 000,-

aA
84.	 emlékkönyv	A	mAgyAr	AkAdemiA	pAlotá
jánAk	megnyitási	ünnepélyére	
(Pest), 1865. Deutsch testvérek. 1t. (lith. címlap)+24p.+10t. 
(kőnyomatok, 2 kihajt.)
Későbbi vászonkötésben.
Szentkirályi: 124/16.

10 000,-

Erdély

85. BArcsAy kálMán: 
-- főispán 1902. május 26-án tartott székfoglaló beszéde.
(Déva, 1902. Hirsch A. ny.) (2)p.
A szöveg alatt a Hunyad vármegyei főispán autográf soraival.

5 000,-

86. FElMEr, (Márton) MArtinus: 
Primae lineae M. Principatus Transylvaniae historiam anti-
qui, medii et recentioris aevi exhibentes et illustrantes
Cibinii, 1780. Typis Petri Barth. (8)+289+(1)p.
Kopottas, későbbi félbőr-kötésben. A levelek nagy része 
foltos.

40 000,-

87. ignácZ róZsA: 
Erdély lelke. A hazatért Erdély nagy, képes emlékalbuma. 
Szerkesztette: --.
Bp., (1940.) Dante. 208p.+48t.
Kiadói félvászon-kötésben, fa kötéstáblákkal.

5 000,-

88. király istván, s. sZEntgyörgyi: 
Három beszédek: Egy menyegzői... Egy keresztelői... Egy 
halotti...
Nagy Enyeden, 1830. Ref. Kollégom’ betűivel. 31p.
A gerincén papírcsíkkal.

3 000,-

89. kiss istván, rugonFAlvi: 
A nemes székely nemzet képe. Szerkeszti --. I-III. kötet.
Debrecen, 1939-1940. Lehotai Pál ny. 447+(5)+1t. (színes)+ 
+1 kihajt. mell.; 496+(4)+1 kihajt. térk.; XVI+321+(1)p. 
Lapszámozáson belül számos egészoldalas táb lával és szö veg-
közti illusztrációval.
Kiadói vászonkötésben.

20 000,-

82. tétel 86. tétel84. tétel 87. tétel
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90.	 kolozsvárott	 nyomtAtott,	 erdélyi	 hA
lotti	beszédek	gyűjteménye	A	Xviii.	százAdból.
Opinio de viribus opinionis, in exequis... Mosis Biro...
Claudiopoli, 1725. Samuel Pap Telegdi. (20)p.
Hozzá:
Hunyadi Ferencz:
Aszszonyi szükséges öltözet... Korda Borbára... Keczeli 
István... Fö Biró... Hites Társa... bé-takaríttatásának 
napján... Baboczon a’ háznál... 1728… Böjtelö havának 22. 
napján.
Kolosváratt, (1728.) Telegdi P. Samuel. (39)p.
Hozzá:
Rácz Kelemen:
Szorgalmatos Martha és Buzgó Maria... Bethlen Ferentz ur 
özvegyének... Redei Kristina aszszonynak... emlekezetire... 
Nagy Búnón...
Kolosváratt, (1731.) Szathmári Pap Sándor. (52)p.
Hozzá:
Idea Seu Promptuarium Universae Scientiae Philosophicae, 
nec non Philosophico-Mechanicorum Instrumentorum ho-
mo... Ladislai Kun... in... Collegio Unitariorum Clau dia co 
phylosophili adolescentis...
Claudiopoli, 1733. (Szathmári Pap Sándor.) (24)p. 
A kiadvány a C jelű füzettel kezdődik. A nyomda minden 
bizonnyal azt a nyolcleveles, magyar nyelvű búcsúztatót 
tervezte elé illeszteni, amely ugyanerre az alkalomra készült. 
Bizonyos azonban, hogy a két munkát önállóan forgalmazták, 
ugyanis a ma ismeretes példányok legnagyobbrészt egymástól 
függetlenül maradtak fent. Önálló kiadványként vette 
fel a magyar nemzeti bibliográfia is, és szintén ezt erősíti 
meg hiánytalannak látszó példányunk, amelynek korabeli 
papírborítóján 1733. II. 8-án keltezett tulajdonosi bejegyzés 
olvasható.
Hozzá:
Zágoni A(ranka) György:
Örökös ház... Vass Daniel urnak... koporsóban való Bé-
zárattatásának alkalmatosságával... Tanitást tett a’ Császári 
Udvar-Háznál… 1741. Bóldog Aszsz Hav. 25. napján --…
Kolosváratt, (1741.) Szathmári Pap Sandor. (90)p.
A többi beszédet Martonfalvi János, Deáki József, Köpeczi 
János, Nádudvari Sámuel mondta el, az utóbbi kettő már 
Cegén hangzott el a temetéskor.
Hozzá:
Tsepregi, T. (Ferenc) Franciscus:
Daniel nobilis... Daniel Wass... VI. Nonas Julias a -- dictione 
funebri collaudatus, quum... gentis Wassiae crypta rite 
conderetur
(Kolozsvár, 1741. Szathmári Pap Sandor.) (38)p.
Hozzá:

Radnotfáji N. Sigmond: 
Jo fundamentumon epittetett haz, mellynek épitésében... 
forgolodott... Kakutsi Judith... Köblös Péter... élete párja. 
Melly háznak épitéséröl... halotti tanitást tett a’ M. Földvári 
Ref. Templomban -- 1743... Boldog Aszszony Havának 3-ik 
napján reggel.
Kolosváratt, 1744. Szathmári P. Sándor. (43)p.
A második beszédet Nádudvari Sámuel mondta el ugyanott.
Hozzá:
Szathmari Pap ‘Sigmond:
Istennek szenteltetett... Sámuel:... Vesselényi Sámuel... 
Vesselényi István urnak, és... Daniel Polikséna ur-
aszszonynak... harmadik férjfiú magzatjok, kinek A’ 
Kolos’vari Reformata Eklésia nagyobbik Templomában... 
utolsó tisztességet tett --, MDCCL... Sz. Jakab Havának 
XIX. Napján
(Kolo’sváratt, 1750. Sáros-Pataki Jó’sef.) (24)p.
Hozzá:
(Intze Mihály):
Világi distösege... után... meg-aldatott... Banffi Klára... 
Bethlen Ádám... özvegyének emlekezete
Kolo’sváratt, 1768. Páldi István. (68)p.
Mindkét beszéd a kolozsvári Farkas utcai templomban 
hangzott el a temetés alkalmával, 1767. VIII. 16-án.
Hozzá:
Az Urnak törvénnyében... járo... emlékezete... Vaji Kata 
aszszonynak... Teleki Pál... özvegyének... Tetemeinek el-
takarittatásakor... el-mondott halotti tanitások
(Kolozsvár), 1769. Páldi István. (66)p.
A Bodoki József, illetve Tordai Sámuel által írt beszédek 
Kendilónán hangzottak el, 1768. XII. 4-én.
Hozzá:
Intze Mihály:
Világi keserves bujdosásának utánna... nyugodalmat nyert, 
köz jóra született férjfiú... Páldi Székely István... Tetemeinek 
el-takarittatása alkalmával a’ Kolo’svári Reformáta 
Ecclésiának Belsö Farkas Uttzai Templomában... utolsó 
tisztességet tett -- 1769... Böjt más Havának 19-dik Napján...
Kolo’sváratt, 1769. (Erdélyi Ref. Egyházkerület ny.) (64)p. 8 
levél hiányzik.
A kolozsvári református egyház nagy múltú nyomdájának 
korábbi tipográfusa fölött elhangzott gyászbeszédek. A 
második beszédet Verestói György mondta el. Páldi Székely 
volt az első nyomdász, aki a Tótfalusi Kis Miklóstól ott 
maradt igényes és modern nyomdakészletet megfelelően 
tudta hasznosítani és egyúttal korszerűsíteni.
Kötés nélkül, a negyedik füzet korabeli papírborítóban. 
Az utóbbi kivételével a nyomtatványok egykor valamely 
kolligátum részei voltak. Az első darab erősen körülvágva. 
Számos lap enyhén foltos, több levélen szúrágás nyomaival.

40 000,-
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91.	 (kőváry)	kővári	lászló:	
Erdély régiségei. Tizennégy fametszvény- s egy kőrajzzal.
Pest, 1852. Tilsch János. XVI+290+(1)p.+1t. (kőnyomat) 
Szövegközti fametszetekkel.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.

20 000,-

92.	 lászló	dezső:	
A siető ember. Tanulmányok a magyar multból.
Cluj-Kolozsvár, 1935. Erdélyi Fiatalok. 89+(2)p.
A kötet érdekessége, hogy a román cenzúra által törölt részt 
gépiratban belekötötték.
Kiadói papírborítóban.

4 000,-

93. (lukácsy kristóF) lukAcsi, christoPhorus: 
Historia Armenorum Transsilvaniae. A primordiis gentis 
usque nostram memoriam e fontibus authenticis et docu-
mentis antea ineditis elaborata per --.
Viennae, 1859. Typ. Congregationis Mechitharisticae. XV+ 
+149p.
Korabeli papírkötésben.

20 000,-

94.	 mátrAi	ferenc	bélA:	
A székelyek földjén
Bp., 1928. Lampel R. 64+(2)p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

95.	 szAthmáry	károly,	p(éterfAlvi):	
A Gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Főtanoda története
Nagy-Enyed (Bécs), 1868. (Holzhausen Adolf ny.) XIII+ 
+(2)+352+(2)p.
Aranyozott, korabeli vászonkötésben.

20 000,-

96. sZilágyi sándor: 
Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. I-II. 
kötet.
Bp., 1890-1891. MTA. VIII+635+(1)p.; (4)+596p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan 
példány.

10 000,-

97. WErEss sándor, kövEndi: 
Torda őscsaládai. Második kiadás.
Kolozsvárt, 1891. Közművelődés Rt. (2)+140+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

4 000,-

aA
98.	 erdélyi	józsef:	
Nyelvek anyja
(Bp., 1977.) ny.n. 164+(1)p. Számozott (1./100), dedikált 
példány.
A szerző halála előtt egy évvel megjelent, páratlanul ritka 
nyelvészeti munka.
Jellegtelen papírborítóban.

10 000,-

99.	 erdélyi	józsef:	
Téli rapszódia és három mese. Két koldus. Az obsitos. A ze-
né lő kecske.
Pápa, 1934. Főiskolai ny. 46+(1)p. Első kiadás. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

100.	erdélyi	zsuzsAnnA:	
Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok.
Bp., (1976.) Magvető. 771+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

3 000,-

91. tétel 99. tétel94. tétel 100. tétel



Központi Antikvárium • 17

1848-1849

101. AMBrus JóZsEF: 
Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és 
görög katholikus paphonvédek albuma. Szerkeszti és kiadja 
--. Első kötet [unicus].
Nagy-Kikindán, 1892. Radák J. VIII+274+(2)p. Az előzék-
lapon a szerző aláírásával.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

102. BAkk EndrE, sZEntkAtolnAi: 
Az 1848-49-iki szabadságharcz alatti események Vizaknán. 
Összeszerkesztette --.
Bp., 1880. „Hunyadi Mátyás” Intézet. 245+(3)p.
Hozzákötve:
Mészáros Károly:
Kossuth levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel, 
1848-1849-ben. Közli --.
Ungvárt, 1852. Jäger Károly ny. (2)+136p.
Későbbi félvászon-kötésben.

6 000,-

103. BAuEr (lAJos): 
-- őrnagy Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 
és 1849-ből. Közli Makray László.
Pest, 1871. Athenaeum. (2)+194p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

104.	ellenőr.	politicAi	 zsebkönyv,	A’	 pesti	el
lenzéki	kör	megbízásából	szerkeszté	bAjzA	 (jó
ZsEF). 
[Pest] Németországban, 1847 [1848. Lauffer.] (4)+IV+587+ 
+(5)p.+2 mell. (kihajt.) Első kiadás.
A híres ellenzéki zsebkönyv szerzői között találjuk Kossuthot, 
Petőfit, Szemere Bertalant, Irinyit és Vörösmartyt is.
Modern papírborítóban.

5 000,-

105.	előleges	nyilAtkozAt	A’	nevelés	ügyében,	
JElEn átAlAkulásunkrA vonAtkoZólAg 
Kolozsvár, 1848. Barráné és Stein. 23p.
A gerincén papírcsíkkal.

30 000,-

106. gElich rikhárd: 
Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. I-III. kötet.
Bp., (1883-1889.) Aigner L. (2)+486+Vp.+2t. (szí nes, 1-1 
levélen magyarázó szöveggel); (2)+497+IVp.+2t (szí  nes, 
1-1 levélen magyarázó szöveggel); (2)+930+IX+(2)p.

Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben, 
a harmadik kötet gerincén kis sérüléssel. Az első kötet 
két levelének (131-134p.) felső sarkát letépték, ez jelentős 
szöveghiányt okozott.

40 000,-

107. [gyurits AntAl]: 
Menekvés Debreczenbe az 1849. év kezdetén. Történeti rajz. 
Irta – r –
Pest, 1850. Landerer és Heckenast. 82p.
A szerző az országgyűlés gyorsírója volt.
Kiadói papírborítóban. A leveleken halvány rozsdafolttal.

10 000,-

108.	Az	igAzságügyi	miniszter	sAjtóesküdtszéki	
rEndElEtE. 
A sajtótörvény (1848:XVIII. tc.) felhatalmazta a mi nisz té ri-
umot, hogy sajtóügyekben esküdt bíróságokat hoz zon létre. 
Szalay László, a kodifikációs bizottság vezetője állította össze 
a szöveget, amelyet Deák átnézett és kijavított.
7p. Kelt: Pest, 1848. IV. 29.

10 000,-

109. ivánkA iMrE: 
Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 junius 
végétől október végéig
Bp., 1881. Rudnyánszky A. ny. (4)+53p.
A szerző Batthyány titkára, honvédezredes volt. 1848 ok tó-
berében követ mivolta ellenére Jelačič elfogatta.
Kopottas, korabeli vászonkötésben. Régi könyvtári bélyeg-
zővel.

5 000,-

110. kossuth untEr dEM sEZirMEssEr EinEs 
schWArZgElBEn 
Leipzig, 1849. Otto Wigand. 35+(1)p.
XX. századi félbőr-kötésben.

15 000,-

107. tétel 109. tétel
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111. köZlöny, hivAtAlos lAP. 1198.; 200201. 
sZáM. 
(Budán), 1848. (m. kir. egyetemi ny.) 
Az 1848. VI. 8-án indult folyóirat szerkesztője Gyurmán 
Adolf volt. Az első évfolyamból három szám hiányzik, a 
másodiknak összesen 165 száma jelent meg.
Hozzá:
Közlöny, hivatalos lap. (Második évfolyam) 16-33.; 35-37.; 
39-40.; 93-110.; 112-119. szám.
(Debrecen), 1849. (álladalmi ny.)
Az első évfolyam nagy része két enyhén sérült, korabeli 
félvászon kötésben, a többi szórványszám. A második év fo-
lyam két kopottas, korabeli papírborítóban.

300 000,-

112.	nyéky	mihály	(1789-1862)	A	mAgyAr	kirá
lyi idEiglEnEs Polgári köZigAZgAtás irodAigAZ
gAtójA	áltAl	Aláírt	kinevező	okirAt.	
Békey Mátyást Alfred Windischgrätz főtábornagy utasítása 
értelmében számvevőtanácsnokká nevezi ki. Nyéky hely tar-
tó sági tanácsos volt, két időszakban is betöltötte a Nemzeti 
Színház igazgatói posztját.
1 beírt oldal. Piros viaszpecséttel. Kelt: Buda, 1849. II. 12.

30 000,-

113.	 pestváros	válAsztó	közönségéhez	A’	tAnács.	
Pest, 1848. Landerer és Heckenast ny. 8p.
Borító nélkül jelent meg. Felvágatlan.

20 000,-

114.	sőregi	jános:	
Írások a százéves szabadságharc emlékezetére
Debrecen, 1948. (Városi ny.) 38+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

115. sZilágyi sándor: 
A magyar forradalom napjai 1849. julius elsője után. 
Második átdolgozott kiadás.
Pest, 1850. Heckenast G. 110+(1)p.
Későbbi félvászon-kötésben.

3 000,-

aA
116.	fArkAs	bélA:	
Élet. Költemények.
Bp., 1909. Lampel. 160p.
A címkép Gulácsy Lajos munkája, melyet példányunkban 
a művész aláírt.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.
Szüry: 1288.

40 000,-

117.	felvidéki	mártírok	és	hősök	ArAnykönyve.	
felvidéki	irodAlmi	emlékkönyv.	
Bp., (1940.) MEFHOSz (Hungária ny.) 556+(2)p.+15t.
Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

118.	fényes	elek:	
Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, 
falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik. Kiadta 
--. I-IV. kötet [két kötetben].
Pesten, 1851. Kozma Vazul. 312+285p.; 306+350p.
Enyhén kopottas, korabeli félvászon-kötésben. A leveleken 
rozsdafoltokkal, itt-ott szúrágás nyomaival.

15 000,-

111. tétel 115. tétel114. tétel 117. tétel
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Fényképek

119.	Aláírt	színészportrék	gyűjteménye.
25 aláírt, több esetben saját kezű ajándékozó sorokkal is 
ellátott fotót tartalmaz. Az ábrázolt személyek szinte min-
degyike a két háború közötti időszakban kezdte pályáját. 
Olyan nevek szerepelnek közöttük, mint Jávor Pál, Rátonyi 
Róbert, Pataky Jenő, Benkő Gyula, Latabár Kálmán, Bilicsi 
Tivadar, Berergi Oszkár, Tolnay Klári, Kiss Manyi, Bodrogi 
Gyula, Bordy Bella, Gyurkovics Mária, Pelsőczy Irén, Mu-
ráti Lili és Németh Marika. A legtöbb fotó a színészt  nép-
szerűsítő, hi va  talos kiadás. 
Méretük egységesen cca. 135 x 85 mm. 

40 000,-

120. (hABsBurg) i. FErEnc JóZsEF osZtrák csásZár 
és	mAgyAr	király	vAdászAtrA	indul.	
Az Artur Floeck udvari fényképész által felvett kép valamikor 
a századforduló táján készülhetett az Alpokban.
Mérete: 185 x 245 mm. A sarkokon gyűrődés nyomaival.

5 000,-

121. horthy Miklós (18681957) korMányZói Es
kütételéről	készült	fotó.	
Az eseményre 1920. III. 1-én került sor, a képet a Gárdonyi 
Fotoriport készítette. A hátán olvasható kéziratos bejegyzés 
szerint ez volt az első magyar fotó, amely a Kommün után 
külföldi lapokban megjelent. Egy pecsét tanúsága szerint a 
Képes Vasárnap is közölte 1943. VI. 15-én.
Mérete: 240 x 180 mm.

40 000,-

122.	kAssák	lAjos	(1887-1967)	író,	költő	és	má
sodik	 felesége,	kárpáti	klárA	 (1914-1986)	 tA
nár	wAttAy	elemér	áltAl	készített	fotójA.	
A fotó lakásukban ülve ábrázolja a házaspárt.
Mérete: 240 x 180 mm. Paszpartuban.

40 000,-

123.	picAsso,	 pAblo	 (1881-1973)	 képzőművész,	
író FotóJA, AMEly ruE dEs grAnds AugustinsEn 
tAlálhAtó	műtermében,	A	kályhA	mellett	ülve	
áBráZolJA 1939BEn. 
A hordozókarton hátoldalán „Brassai” aláírással. A világ-
hírű fotós – eredeti nevén Halász Gyula – Picassóval való 
kapcsolatának emléket állító visszaemlékezéseiben ír a kép 
keletkezésének körülményeiről. 1939. IX. 18-án vagy 19-én 
kezdett hozzá a Life magazin megbízásából egy fotósorozat 
készítéséhez. Rögtön első nap felkereste a festő legendás 
műtermét, ahol – több, különböző beállításon kívül – meg-
örökítette a művészt a „hatalmas, hosszú csövű, öblös kály-
ha mellett” is, „amelyet egy gyűjtőtől vásárolt”. A ké pet a 
ma gazin a New York-i Museum of Modern Artban meg-
rendezett Picasso kiállítás alkalmából közölte. 
Mérete: 280 x 210 mm.
Kartonra kasírozva.

240 000,-

aA
124. FischEr károly AntAl: 
A magyar őstörténetírás hanyatlása
Chicago, (1977.) Transworldtaste Books. 51+(1)p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

125. FlögEl, (kArl FriEdrich) károly Fridrik: 
Az emberi értelemnek természeti historiája... Irta volt -- 
német nyelven, most pedig magyar nyelvre forditotta, ‘s 
szükséges jegyzésekkel és magyarázatokkal... világositotta 
Tsernátoni W Samuel...
Kolo’sváratt, 1795. Reform. Koll. Betüivel. (32)+580+(5)p.
A fordító, Csernátoni Vajda Sámuel a marosvásárhelyi 
református kollégium filozófiatanára volt.
Kopott aranyozású, korabeli félbőr-kötésben.

60 000,-

119. tétel 123. tétel121. tétel 125. tétel
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126. Fodor JóZsEF: 
Összhang nélkül. Versek.
(Bp., 1938.) Athenaeum. 86+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

Folyóiratok

127.	AlveAre.	méhkAs.	cum	ephemeridibus	po
soniEnsiBus Edit PAulus kováts. iiv. – cursus 
sEcundus. iii. 
Posonii, 1837-1838. Typis haeredum Belnay. 384p.; 304p.; 
320p.+1 kihajt. mell.; 336p.; 320p.; 417+(7)p.
A magyar és latin írásokat tartalmazó folyóirat teljes so ro-
zata. A Posoniensis ephemerides politico-statisticae mel lék-
lapjaként jelent meg.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Lakatos: 22.

40 000,-

128.	életképek.	 szerkeszti	 és	 kiAdjA	 frAnken
burg	Adolf.	első	kötet.	
Pesten, 1844. Landerer és Heckenast ny. (6)+566+(2)+ 
+44p.+14 színes t. (divatképek)+1 mell. (kotta) Példányunk-
ból hiányzik egy divatkép és két kottamelléklet.
Első évfolyam első félév.
Viseltes, korabeli vászonkötésben. Több levele foltos.
Lakatos: 249.

20 000,-

129.	 hAzánk	s	A	külföld.	szerkeszté	szokoly	vik-
tor. kiAdtA AZ „AthEnAEuM”. viii. kötEt (nEgyE
dik.	évfolyAm.	2.	félév.)	
Pest, 1868. „Athenaeum” ny. (5)+418-848p.
Pótolt gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Lakatos: 752.

20 000,-

130.	move	hivAtAlos	értesítő.	i.;	iii-iX.	év
FolyAM. 
Bp., 1926-1934. (Maros ny.) 
A Gömbös Gyula és Bajcsy Zsilinszky Endre által 1918 
végén alapított és vezetett Magyar Országos Véderő Egylet 
lapja kezdetben stencilezett sokszorosításban, majd a III. 
évfolyam 20-ik számától normál nyomdai kivitelben jelent 
meg. A szakirodalomban nem találtuk nyomát, árverésen 
tudomásunk szerint szórványszámai sem bukkantak még fel.
Későbbi vászonkötésben.
Az elsõ évfolyam elé bekötve:
Az egyesület elnökségének öt körlevele.
Hozzá:
MOVE (Magyar Országos Véderő Egyesület) (1918. no vem-
ber 15.) országos alapszabálya
Bp. (Cegléd), 1940. (Garab József ny.) 44+(1)p.
Kiadói papírborítóban.

80 000,-

131.	szAbAdgondolAt.	világnézeti	 és	 politikAi	
FolyóirAt. külön sZáM: A BolsEviZMus. 
(Bp.), 1918. (Elek-Várnai ny.) 225-256p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

132.	szép	szó.	szerkesztik:	ignotus	pál	és	józsef	
AttilA. i.; iiiviii. kötEt [hAt kötEtBEn]. 
(Bp.), 1936-1939. Cserépfalvi – Pantheon. 
A hetedik kötet végébe kötve:
Delta Almanach 1940. Összeállitotta: Gáspár Zoltán.
Bp., 1940. Officina. 111+(1)p.
A folyóiratot József Attila alapította Ignotus Pállal és Fejtő 
Ferenccel együtt. Szocialista-polgári radikális irányvonalat 
követett, a Nyugat túl liberálisnak ítélt hangjának mintegy 
ellenpólusaként. A költő halála után Gáspár Zoltán, Hat-
vany Bertalan és Remenyik Zsigmond is bekapcsolódott a 
szerkesztés munkájába.
Korabeli vászonkötésben. Az almanach eredeti borítója be-
kötve. Néhány darab gerince sérült.
Lakatos: 3606.

15 000,-

133. uJ MAgyAr Föld. i. sZáM. 
Bp., 1929. Bartha Miklós Társaság. 84p.
A kiadó által röpiratként meghatározott folyóirat első da-
rabja. További két száma látott még napvilágot. A fü-
zetben jelent meg először József Attila „Megfáradt ember” és 
„Istenem” című verse is.
Javított, enyhén foltos, Illésy Péter által tervezett, rajzos, 
kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Lakatos: 4123.

20 000,-

127. tétel 130. tétel
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134.	urániA.	első	esztendő	i.	köttet.	
(Vác, 1794. Gottlieb ny.) 1t. (metszett díszcímlap)+(32)+ 
+285+(1)p.+3t. (1 színes) Darabunkból hiányzik egy kihajt-
ható kottamelléklet, a kötet elejébe pedig az egyik tábla egy 
má sik, hiányos példányát is bekötötték.
Mindössze 3 száma jelent meg. A folyóirat elindításával a két 
szerkesztő, Kármán József és Pajor Gáspár célja a magyar iro-
dalom és művelődés fellendítése volt.
Javított, korabeli papírkötésben.
Szüry: 4794.

20 000,-

aA
135. FrAknói vilMos: 
A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig. 
Történeti tanúlmány.
Bp., 1895. Athenaeum ny. (4)+559p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

136. FrAknói vilMos: 
XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török ura-
lom alól. A Vatikáni Levéltár diplomatiai irományai alap ján 
irta --.
Bp., 1886. Szent-István-Társ. 1t.+(6)+267+(3)p.+3t.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

4 000,-

137. FrEcskAy János: 
Találmányok könyve. Ismeretek a kézmű- és műipar me-
zejéről... Több idevágó munka alapján dolgozta --. I-IV. 
kötet [két kötetben].
Bp., 1877-1881. Franklin-Társulat. VII+319+(1)+(4)+314+
+(1)p.; (4)+320+(4)+344p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

Fürdôk

138. nEnádovics láZár, dr.: 
Rohics gyógyfürdő (Rogaska Slatina) ismertetése orvos tu-
dományi szempontból.
(Rogaska Slatina, 1934.) ny.n. 31p.
Hozzá:
Rogaska Slatina. Jugoslavija.
(Ljubljana), é.n. Delniška tiskarna. (32)p. Egészoldalas fény-
képekkel.
Mindkét mű kiadói papírborítóban.

2 000,-

139. schMidt lásZló, dr.: 
Pöstyén fürdői és forrásai. Orvosok és betegek számára irta: --.
Bp., é.n. Uránia ny. 56p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

aA
140. gArAy János: 
-- újabb versei. 1843-1847. Kiadta a Magyar Irodalomterjesztő 
Társulat.
Pest, 1848. Beimel ny. (14)+288p. Első kiadás.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Szüry: 1513.

30 000,-

Gasztronómia

141. cZ(iFrAi) i(stván): 
Legújabb magyar szakács könyv. Készült a’ Felséges Nádor-
Ispány’ Ő Cs. Kir. Fő Herczegsége’ Udvari Fő Szakács 
Mestere’ Útmutatása szerint Pesten 1819. -- által. Második 
kiadás.
Pesten, 1819. Trattner János Tamás. 1t.+XIX+(1)+21-285 
[recte 284]p.
Az egyik legnépszerűbb magyar szakácskönyv először 1816-
ban látott napvilágot. 
Pótolt gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

80 000,-

142. cZiFrAy istván: 
-- magyar nemzeti szakácskönyve, magyar gazdaasszonyok 
szükségeihez alkalmaztatva. Ujra kiadta Vasváry Gyula. 
Kilenczedik megbővített kiadás.
Bp., 1875. Bucsánszky Alajos. (2)+XXX+590 [recte 599]p.
A hetedik kiadás krúdában maradt példányait új címlappal 
és egy Dugonics-idézetet tartalmazó további levéllel ellátva 
hozták forgalomba.
Restaurált, kiadói papírkötésben.

80 000,-

134. tétel 141. tétel
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143. dEutsch, EvElynE: 
Ungarische Kochkunst. Vollständiges Kochbuch von --. I. 
Theil: Die Einsiedekunst.
Bp., (1909.) Neues Politisches Volksblatt. 64+7+(1)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

144. sZAthMáry, (lAJos) louis: 
The Bakery Restaurant cookbook
Boston, 1981. CBI Publishing Company. 325p. Szövegközti 
rajzokkal. Rajzos, humoros dedikációval.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

20 000,-

145.	urmánczy	nándorné:	
-- szakácskönyve
Bp., 1915. Franklin. 272+4p.
Foltos, rajzos, kiadói félvászon-kötésben. A leveleken ned-
ves ségfoltokkal.

5 000,-

aA
146. gosZtonyi lAJos: 
Itt állok
Budapest, 1929. Amicus. 78+ (2)p. A könyv címlapját Reiter 
László tervezte. Dedikált: „Gáborné nagyságos asszonynak 
tisztelettel 28. XII. Gosztonyi Lajos”
Reiter László által tervezett, kiadói papírborítóban. Körül-
vágatlan példány.

3 000,-

147. A göMBös korMány nEMZEti MunkAtErvE 
Bp., (1932.) Stádium. 32p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

Grafika

148. MAgyAr lásZló: 
Grimasz (Szegedi panoptikum II.) Linoleumba metszett 
karrikaturák. Juhász Gyula előszavával.
Szeged, 1928. Délmagyarország ny. 109+(1)p. Számozott 
(6./150), aláírt példány.
Javított, kiadói papírborítóban.

3 000,-

149. nAgy istván: 
Falusiak. -- metszetei. Kodolányi János előszavával.
(Debrecen, 1936. Nagy Károly és Társai ny.) (2)p.+25t. (e - 
redeti fametszetek) Számozott (30./500) példány.
Javított, rajzos, kiadói papírmappában. A táblák felső sarka 
hiányzik.

3 000,-

150. rAdványi károly: 
Veér-Wenczel Márton kisgrafikái. Irta és összeállította --.
Nagyvárad, 1942. Kálvin ny. 1t. (felragasztott fotó)+(5)p.+ 
+10t. (20 felragasztott könyvjeggyel) Számozott (146./160), 
a szerző által aláírt példány. (A MEGE kiadványai. XV.)
Zsinórral átfűzött, kiadói papírborítóban.

5 000,-

151. (siklóssy lásZló, dr.): 
Az ex-libris Magyarországon és külföldön – L’ex-libris en 
Hongrie et en étranger
Bp., (1913.) Szent-György-Céh. 158+(2)p.+XXVIt. (színes)+ 
+(16)p.+4t. (színes, 2 felragasztott)
A Gyűjtő különszáma.
Kopottas gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti 
borító bekötve.

10 000,-

aA

147. tétel144. tétel 150. tétel145. tétel
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152. guiA diPloMAticA y consulAr dE lA rEPuB
licA MExicAnA. PriMErA Edicion oFiciAl. 
Mexico, 1896. Imprenta del Gubierno. 206p.+6t. (2 színes)
Korabeli félbőr-kötésben.

5 000,-

153. gyürky istván, iFJ.: 
Köztársasági magyarok jubileumi könyve. A szerkesztő-bi-
zot tság közreműködésével összeállította: --.
Pozsony-Bratislava, (1929. Könyvnyomda Rt.) 280+(26)p.
Csehszlovák propaganda-kiadvány.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

154. hArtMAnn, (AntAl) Antonius: 
Scripturae Sacrae Novum Testamentum, Scholastice, & 
Po lemice explicatum, in quo... religionis orthodoxae arti-
culi... demonstrantur; Et Heterodoxorum graves contra 
Scrip turam Sacram errores... refutantur... Opera, & Studio 
--. Par(te)s I-II [egybekötve].
M. Karolini, 1771. Typis Steph. Pap. (16)+678+(33)+(2)+ 
+224+(15)p.
Kopottas, díszesen aranyozott, korabeli bőrkötésben. Arany-
metszéssel díszítve.

30 000,-

155.	házi	jenő,	dr.:	
Sopron szabad királyi város története. Közli: --. I. rész./1-7. 
kötet. – II. rész./1-6. kötet.
Sopron, 1921-1943. Székely és Tsa. ny. XL+315+(1)p.; (4)+ 
+XLIV+442+(1)p.; A-H+XXXIX+422+(1)p.; L+430+ 
+(1)p.; XLVI+430+(1)p.; XL+425+(1)p.; XXXVIII+465+ 
+(1)p.; XX+479+(1)p.; XII+492+(1)p.; VIII+472p.; XXII+ 
+493+(1)p.; X+501+(1)p.; XXV+519+(2)p.
Kiadói papírborítóban. Nagyrészt felvágatlan példány.

80 000,-

156. hErcZEg FErEnc: 
Német nemzetiségi kérdés (Négy újságcikk)
Bp., 1902. Singer és Wolfner. 63p.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

157. hollós lásZló, dr.: 
Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi. (Fungi 
hypogaei Hungariae.)
Bp., 1911. K. M. Természettudományi Társulat. XII+248+ 
+(10)p.+V színes t.+1 kihajt. térk.
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító felragasztva.

30 000,-

158. horváth Mihály: 
Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a három 
utólsó század alatt
Budán, 1840. Magyar Kir. Egyetem. XIV+(2)+390p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

20 000,-

159. horváth sándor: 
Magyarország címere. Uj cimertani elmélete alapján irta --.
Bp., 1921. (Magyar Lapkiadó.) 39+(1) lev.+1 színes t. De-
di kált példány.
Modern papírkötésben.

10 000,-

Humor, anekdota

160.	bArcsAy	domonkos	képviselőházi	és	egyéb	
AdoMái. össZEgyüJtöttE: sisAkos. 
Bp., (1905.) Lipcsey Kálmán. 164+IVp.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

161. grAcZA györgy: 
A nevető Magyarország. Egyetemes adomagyüjtemény két 
kötetben. Második, tetemesen bővitett kiadás. I-II. kötet.
Bp., (1901.) Lampel. (4)+380p.+5t.; (4)+371p.+7t.
Festett, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

162. [konkoly] kovA kálMán: 
Borsszem Jankó. A népidemokrácia humora. II. kiadás. – 
Borsszem Jankó. Emigráns tréfatarisznya. II. kiadás.
München-Köln, 1955. Amerikai Magyar Könyvkiadó. 159+ 
+(4)+157p. Ági János szövegközti rajzaival.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

10 000,-

155. tétel 158. tétel
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163. MAMElukok nAPtárA 1890. MA ME luks Zök
tető	esztendőre.	szerkeszti	s	A	hAzA	böl	csei	nek	 
– A válAsZtó hAluskáknAk AJánlJA Bo lond istók. 
Bp., (1889.) Robicsek Zsigmond. 226p. Gazdagon illusztrált.
Csúnyán pótolt gerincű, későbbi félvászon-kötésben. Az 
eredeti borító bekötve. A címlap egy barna kartonlapra 
kasírozva.

3 000,-

164. oJ WiE kósEr óJ WiE FAJn. ZAFtos ZsidóAdo
Mák. 
Bp., 1903. Révai és Salamon ny. 128p.
Enyhén kopottas, festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. 
A színes, rajzos eredeti borító bekötve.

5 000,-

aA
165. husZkA JóZsEF: 
A magyar turáni ornamentika története. Írta és rajzolta --.
Bp., 1930. Pátria. (2)+178+(2)p. Lapszámozáson belül szá-
mos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációval.
Korabeli vászonkötésben.

4 000,-

166. ignácZ róZsA: 
Keleti magyarok nyomában. Regényes útirajz. II. kiadás.
Bp., (1941.) Dante. 1t.+198+(1)p. Számozott (900./?), aláírt 
példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

167.	illyés	gyulA:	
Ebéd a kastélyban. Egy életregény fejezetei.
(Bp.), 1962. Szépirodalmi. 337+(3)p. Első kiadás. Dedikált.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

5 000,-

168. JásZi osZkár: 
Mult és jövő határán
Bp., 1918. Pallas. 246+(2)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

Jogtörténet

169.	AusztriAi	áltAlános	polgári	törvénykönyv	
kihirdEttEtEtt AZ 1852 novEMBEr 29. nyilt
pArAncscsAl	 mAgyAr-,	 horvát-	 és	 tótország
bAn,	A	szerbvAjdAságbAn	és	A	temesi	bánságbAn,	
Az	 ezen	 törvénykönyvre	 vonAtkozó,	 A	 függe
lékben	foglAlt	utólAgos	rendeletekkel	együtt	
– AllgEMEinEs BürgErlichEs gEsEtZBuch... iiii. 
rész	[két	kötetben].	
Bécsben, 1853. cs. k. udvari és álladalmi ny. (1)+XXI+ 
+(4)+110+(1)+395 oldalpár; (1)+122 oldalpár+(1)p.
Az osztrák polgári törvénykönyv kiterjesztése a volt magyar 
fennhatóságú területekre.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Poss.: Csepy Zsigmond komáromi ügyvéd tulajdonosi be-
jegy zésével.

30 000,-

170. dEgEn gusZtáv, dr.: 
A magyar váltójog, tekintettel az általános váltó rend sza-
bályra, kapcsolatban a váltótörvényszékek számára ki hir-
detett legujabb rendeletekkel
Pest, 1865. Emich Gusztáv. (12)+198+(8)p.+IXt.
Hozzákötve:
A magyar váltóeljárás tekintettel a váltóbiróságok számára 
1841-ik évben kibocsátott kegyelmes királyi utasitásra...
Pest, 1866. Emich Gusztáv. XXIV+292p.
Modern papírborítóban.

10 000,-

166. tétel163. tétel 168. tétel164. tétel
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171. EckhArt FErEnc: 
A Habsburg-Lotharingiai ház családi törvénye
(Karcag, 1929. Kertész József ny.) 117+(2)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.

2 000,-

172. ExtrActus BEnignAruM rEsolutionuM rEg i
AruM rEligionAliuM... coMit(A)tus liPtoviEnsis 
AB Anno 1790. 
494 beírt oldal.
A Liptó vármegyére vonatkozó vallásügyi királyi rendeletek 
és egyéb jogforrások kivonatainak gyűjteménye 1790-től 
kezd ve 1829-ig. 
Korabeli, sérült félvászon-kötésben.

30 000,-

173.	győry	elek:	
Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete. 
Általános indokok. Általános rész.
Bp., 1880. M. Kir. Egyetemi Ny. 87p.
Hozzákötve:
Halmosy Endre:
Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Dologi jog.
Bp., 1882. M. Kir. Egyetemi Ny. 231p.
Hozzákötve:
Dr. Apáthy István:
Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete. 
Kö telmi jog. Általános rész.
Bp., 1882. M. Kir. Egyetemi Ny. 259p.
Hozzákötve:
Teleszky István:
Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Öröklési jog.
Bp., 1882. M. Kir. Egyetemi Ny. 132p.
Kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

30 000,-

174. (hABsBurg ii. liPót) lEoPold(us) ii.: 
-- imp. et regis decretum primum Posonii 1790/91 editum.
(Pozsony, 1791.) ny.n. (29)p.
Az 1790. VI. 6. és 1791. III. 12. között, kezdetben Budán, 
majd Pozsonyban tartott országgyűlés törvénycikkei. A kez-
dőlapon az uralkodó rézmetszetes mellképével, mellette a 
koronázási ünnepég két jelenete látható. A frissen trónra 
lé pett király által összehívott országgyűlésen több fontos 
ren deletet is elfogadtak, így például a királyi korona Bu-
dá ra vitelét, kijelentették Magyarországnak a Habsburg 
Birodalmon belüli függetlenségét, illetve nyilvános ügyekben 
elrendelték a magyar nyelv használatát. A kiadványt min-
den bizonnyal Pozsonyban nyomtatták.
Kötés nélkül.

5 000,-

175. hoFFMAnn Pál lAJos: 
A római magánjog rendszere mai érvényben. (Pandekták.)
Pest, 1859. Szerző. VI+272+(4)p.
Korabeli félvászon-kötésben. Ceruzás bejegyzésekkel.

10 000,-

176. hollók iMrE: 
Egy pillanat a’ dé’smákra, ‘s különösen a’ gömöriek’ czélszerű 
használatira -- által
Ro’snyón, 1837. Kek Jó’sef ny. 117+(3)p.
Korabeli papírborítóban.

20 000,-

177. idEiglEnEs Polgári PErrEndtArtás MAgyAr, 
horvát-,	tótország,	A	szerbvAjdAság	és	te	mesi	
Bánság sZáMárA 
Bécsben, 1852. cs. kir. udvari és álladalmi ny. 187p.
Kopottas, korabeli vászonkötésben.

15 000,-

178. iMling konrád, dr.: 
1893. XVIII. törvényczikk a sommás eljárásról. – 1893. XIX. 
törvényczikk a fizetési meghagyásokról. Jegyzetekkel, utalá-
sok kal és magyarázattal ellátta --.
Bp., 1893. Ráth Mór. 146+(3)p.
Enyhén kopottas, korabeli bőrkötésben. Ceruzás bejegy-
zésekkel.

15 000,-

179. kAssAy AdolF: 
Az uj váltótörvény. A törvény eredeti szövegével, ma gya-
rázattal és iratpéldákkal.
Bp., 1877. Rautmann Frigyes. 162+IVp.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Csepy Dániel komáromi ügyvéd tulajdonosi száraz-
bélyegzőjével.

5 000,-

174. tétel 177. tétel
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180. korBuly iMrE: 
A báni méltóság, tekintettel a horvát-, dalmát- és tótországi 
nem különben a szörényi... bánságok... történelmi s közjogi 
viszonyaira
Pest, 1868. Korbuly Ignácz (Fanda és Frohna ny.) (8)+219+ 
+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

20 000,-

181. kovAchich, (Márton györgy) MArtinus 
gEorg(ius): 
Tentamen, quo jobagiones castri ceteris regni nobilibus, per 
Ludovicum I. Hungariae regem non esse exaeqvatos, contra 
communem opionem demonstratum ibat, sensaquae sua
Claudiopoli, 1814. Typis Lycei Regii. 40p.
Korabeli papírborítóban.

5 000,-

182. kuBinyi, (sándor) AlExAndrus: 
Enchiridion lexici juris incliti Regni Hungariae, seu ext-
rac tus universarum legum patriarum, in Corpore Juris con-
tentarum, ordine alphabeti digestus. Editio tertia aucta 
emen data usque ad Anni 1830. Decreta extensa opera Joan-
nis Csaplovics...
Posonii, 1832. typis S. Ludovici Weber. IV+556p.
Kopott aranyozású, korabeli bőrkötésben. A címlap alsó 
részén egy csíkot levágtak.

20 000,-

183. küllEy EdE: 
Az anyagi váltójog iránti reformjavaslat, különös tekintettel 
a külföldi törvényhozásra
Pest, 1868. Pfeifer Ferdinánd. 254+(1)p.
Modern papírborítóban.

10 000,-

184.	 A	mAgyAr	áltAlános	polgári	törvénykönyv	
tervezetét	 előkészítő	 állAndó	 bizottság	 jegyző
könyvEi 
Bp., 1897. Franklin-Társulat. 451p.
Korabeli félvászon-kötésben.

15 000,-

185.	A	mAgyAr	békeszerződés.	kiAdjA	A	m.	kir.	
külügyminisztérium.	
Bp., 1920. M. Kir. Tud.-Egyetemi Ny. 86p.
Kiadói papírborítóban, a gerincén papírcsíkkal megerősítve. 
Az első borítón kis hiánnyal.

10 000,-

186. MAyEr Mátyás: 
Egyetemes váltóisme. Gyakorlati kézikönyv pénzintézetek, 
vállalkozók, gyárosok, kereskedők, iparosok, magántanulók 
és gyakorlók számára.
Bp., 1886. (Márkus Samu ny.) 229p.
Modern papírborítóban.

5 000,-

187. MElhA kálMán: 
A kisajátitásról. Hazai törvények és rendeletek tekintettel 
a külföldi törvényhozásokra és gyakorlatokra. I. rész. Hazai 
törvények és rendeletek.
Bp., 1889. Pallas Rt. (2)+IV+(2)+247+(1)p. Szabó Imre 
országgyűlési képviselőnek dedikált példány.
Modern papírborítóban.

20 000,-

188.	miskolci	 jogászélet	 könyvtárA.	 1-100.	
sZáM [hAt kötEtBEn]. 
Miskolc, 1925-1933. Magyar Jövő ny.–Standhaft József ny.–
Ifj. Ludvig és Janovits ny.–Ifj. Ludvig István ny.
A jogi értekezések teljes sorozata. Páratlanul ritka.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Az eredeti borítók 
bekötve.

150 000,-

189. nAgy lAJos: 
A jászkun birtokviszonyok fejlödése és jogi alapja. Irta: és 
Kelemen Kajetán „Jászkun redemptio története” czimű műve 
czáfolatául kőzrebocsájtja: --.
Karczag, 1878. Spitzer S. ny. 287+(1)p. A hibajegyzéket 
tartalmazó papírcsík a kötet végébe kötve.
Korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

181. tétel 184. tétel
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190.	felséges	 első	 ferencz	AusztriAi	 császár,	
mAgyAr	 és	 cseh	 ország	 koronás	 királyától	
po’sony	szAbAd	királyi	várossábA,	1832-ik	esz-
tendőben,	kArácsony	hAvánAk	16-ik	nApjárA	ren
deltetett	mAgyAr	ország’	gyűlésének	 jegy	ző	
könyvE. i. dArAB. 
Po’sony, 1833. Belnay, Landerer és Wéber ny. (4)+471+(2)p.
Korabeli félbőr-kötésben.

40 000,-

191.	felséges	 első	 ferentz	AusztriAi	császár,	
mAgyAr	 és	 cseh	 ország	 koronás	 királyától	
po’sony	szAbAd	királyi	várossábAn,	1830.	esz
tendő’,	szent	mihály	hAvánAk	8.	nApjárA	ren
deltetett	mAgyAr	 ország	 gyűlésének	 írásAi.	
Második kötEt. 
Po’sonyban, 1830. Wéber S. Lajos betűivel. (6)+XXXIV+ 
+329+IIIp.
Javított gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

40 000,-

192. PAulEr tivAdAr: 
Jog és államtudományok encyclopaediája. Harmadik, ja vi-
tott és bővitett kiadás.
Pest, 1865. Emich Gusztáv. VIII+339+(1)p.
Modern papírborítóban.

20 000,-

193. PFEndEsZAk károl: 
A hannoverai polgári perrendtartás. A német hivatalos szö-
veg után magyarra fordította és jegyzetekkel kisérte --.
Pest, 1867. Pfeifer Ferdinánd. (2)+VIII+271p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

194. PlAnuM sEu Modus oPErAndi, qui in colli
gEndis dEcisioniBus curiAliBus PEr dEPutAtio
nEM AssuMPtus Est. A(n)no 1769 diE 24A FEB
ruArii... 
315+(4) beírt oldal.
A Kúria döntvényeinek kéziratos gyűjteménye. Mária Te-
rézia 1768. IX. 14-én kelt leiratában rendelte el, hogy a királyi 
Kúria szerkessze tematikus rendbe az újjászervezésétől, azaz 
1723-tól kezdődően hozott minden határozatát. A meg-
közelítőleg 1000 döntvényt tartalmazó, Planum Tabu la-
re ként emlegetett összeállítás 1769-ben készült el. Eleinte 
kéz iratos másolatokban terjedt, míg 1800-ban nyomtatásban 
is megjelent, 1825-ben pedig Czövek István fordításában 
magyarul is napvilágot látott. A gyűjteményben foglalt meg  -
állapítások nem kötelezték a bíróságokat, azonban szokásjogi 
alapon kötelezővé vált alkalmazásuk. Példányunk másolását 
– a bejegyzések szerint – 1799. IX. 17-én kezdték meg, és XII. 
6-án fejezték be.
Korabeli, sérült, aranyozott gerincű bőrkötésben.

40 000,-

195.	polgári	 törvénykezési	 rendtArtás.	betű
rEndEs tárgyMutAtóvAl. 
Pest, 1868. Ráth Mór. IV+243p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

196. rAgályi lAJos, dr.: 
Az örökösödési eljárás (1894 : XVI. t. cz.) magyarázata. 
Irta: --. Függelékül az örökösödési ügyekre vonatkozó összes 
illetékszabályok. Egybeállitotta Köcsön Lajos.
Bp., 1896. Athenaeum. VI+(2)+769p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Csepy Dániel komáromi ügyvéd tulajdonosi bejegy-
zésével.

10 000,-

185. tétel 190. tétel188. tétel 195. tétel
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197. suhAydA János: 
A magyar polgári törvénykezési rendtartás...
Pest, 1869. Eggenberger. (4)+309+Xp.
Hozzákötve:
Függelék a polgári törvénykezési rendtartáshoz
Pest, 1869. Ráth Mór. (4)+129+(2)p.
Modern papírborítóban.

10 000,-

198. sZEnicZEy gusZtáv: 
Az uj polgári törvénykezési eljárást és erre vonatkozó iro-
mány példányok’ gyüjteményét magában foglaló segéd kézi 
könyv...
Pesten, 1869. Lauffer Vilmos. XII+(4)+176p.
Modern papírborítóban.

15 000,-

199. tErsZtyEnsZky, (dániEl) dAniEl: 
Specimen juris Germanici de aditione hereditatis cui de mo-
do adquirendi hereditatem ex legibus aevi medii succinta 
disquisitio praemittitur
Francofurti et Lipsiae, 1759. ny.n. (8)+88p.
A szerző, Tersztyánszky Dániel később a Ratio Educationis 
egyik kidolgozója volt.
Korabeli papírkötésben.

20 000,-

200.	tóth	lőrincz:	
Az ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 1852. no vem - 
ber 29-ki legf. nyiltparancs ismertetése s magyarázata. Má-
sodik átdolgozott s bővített kiadás.
Pest, 1854. Heckenast Gusztáv. 174+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Csepy Zsigmond komáromi ügyvéd tulajdonosi be-
jegy zésével.

15 000,-

201.	 törvényczikk	A	polgári	perrendtArtás	tár
gyáBAn. 
Pest, 1868. Pfeifer Ferdinánd. (2)+192+LVIp.
Kopottas, aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Csepy Zsigmond komáromi ügyvéd tulajdonosi  be-
jegy zésével.

10 000,-

202.	törvényjAvAslAt	A	polgári	törvénykezési	
rendtArtás	tárgyábAn,	és	Az	irodAlmi	s	művésze-
ti Jogok BiZtosításáról. 
Pest, 1867. Pfeifer Ferdinánd. 292p.
Korabeli félvászon-kötésben.

15 000,-

203. visinsZkiJ, A(ndrEJ) J(AnuArJEvics): 
Perbeszédek
Bp., 1953. Szikra. 627+(1)p.
Kiadói vászonkötésben.

1 000,-

204. vutkovich sándor, iFJ. dr.: 
A felsőházak szervezete a főbb államokban. Politikai tanul-
mány.
Pozsony, 1896. Eggenberger. (4)+321+(3)p.
Kiadói papírborítóban.

8 000,-

205. WEnZEl gusZtáv, dr.: 
A magyar és erdélyi bányajog rendszere
Budán, 1866. Kir. Magy. Egyetemi Ny. XIII+279+(1)p.
Korabeli vászonkötésben.

5 000,-

206. ZlinsZky iMrE: 
A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel 
a gyakorlat igényeire. Irta --. Hatodik kiadás. Teljesen át-
dolgozta és a házasságjoggal, valamint további új részekkel 
kiegészítette Reiner János.
Bp., 1897. Franklin-Társulat. X+(2)+1035+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Poss.: Csepy Dániel komáromi ügyvéd tulajdonosi bejegy-
zé sével.

20 000,-

207. Zsoldos ignácZ: 
A’ mezei rendőrség’ főbb szabályai. Az 1840: IX. törvény-
czikkely’ nyomán irta --. Második Kiadás.
Pápán, 1843. (Főiskolai ny.) 48p.
Későbbi félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

30 000,-

aA

200. tétel 201. tétel
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208. JókAi Mór: 
A magyar nép élcze szép hegedűszóban. Harmadik bővített 
kiadás.
Pest, 1872. Heckenast Gusztáv. 288p.
Kopott aranyozású, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Eötvös Károly gyűjteményi bélyegzőjével.

2 000,-

209. JókAi Mór: 
Rab Ráby. Regény --tól. I-III. kötet [két kötetben].
Pozsony, 1879. Stampfel Károly. 1t.+(2)+318+(2)p.+6t.; 
239+(1)+148+(2)+XXV+(1)p. Lapszámozáson belül szá-
mos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációkkal. A 
rajzok Jankó János munkái. Első kiadás.
Érdekes, hogy az addig önálló képek a hetediktől lap szá-
mozáson belülre kerülnek.
Restaurált, díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kö-
tésben. Felül aranymetszéssel díszítve. Az eredeti borító be -
kötve.
Szüry: 2190.

5 000,-

210. JóZsEF AttilA: 
Döntsd a tőkét, ne siránkozz. Versek.
Bp., (1931.) Juhász Á. ny. 47+(1)p. Első kiadás. (Új Európa 
könyvtár.)
A rendőrség rögtön a megjelenés után lefoglalta a kötetet, 
de a nyomdából néhány száz példányt megmentettek. A 
költőt izgatás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

50 000,-

211. JóZsEF AttilA: 
Költészet és nemzet
(Bp., 1940. Nádor ny.) 63+(1)p. (Dokumentum könyvek.)
Kiadói papírborítóban.
Poss.: A Győrffy István Kollégium bélyegzőjével.

5 000,-

212. JóZsEF AttilA: 
Külvárosi éj. -- ujabb költeményeiből.
Bp., 1932. Szerző. 32p. Első kiadás.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

30 000,-

213. JóZsEF AttilA: 
Medvetánc. (Válogatott költemények 1922-1934.)
(Bp., 1934.) Révai. 108+(4)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

30 000,-

214. JóZsEF AttilA: 
Nagyon fáj. -- versei.
(Bp., 1936.) Cserépfalvi. 95+(5)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

50 000,-

Judaica, zsidókérdés

215. BABEl, JicchAk: 
Moszkvai históriák. Budjonny lovashadserege.
Lugos-Lugoj, 1937. Kirjat Széfer. 216p.
Javított, kiadói papírborítóban.

5 000,-

216.	birtok-igAzolvány	A	pesti	 izr.	hitközség	
dohányutczAi	imAházábAn	bírt	imAszékekről.	
Bp., é.n. Kállai Ármin ny. 2 nyomtatott oldal.
Tibor Dezső és felesége részére kiállítva. A hitközség pe-
csétjével és a főtitkár aláírásával. Kelt: Bp., 1911. IV. 11.
Korabeli félvászon-kötésben, papírtokban.

3 000,-

217.	A	 budApesti	 spAnyol	 nAgykövetség	 oltA
lomlevele	unger	jenőné	részére	kiállítvA.	
1 gépelt oldal, a követség pecsétjével, aláírás nélkül. Kelt: 
Bp., 1944. XI. 29.

5 000,-

202. tétel 210. tétel206. tétel 214. tétel
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218. FlAvius JósEF (JosEPhus FlAvius): 
-- nek a’ zsidó háborúról, és Jerusálem’ végső pusztulásáról 
írtt historiájának foglalattya, némelly észre vételekkel
Székes-Fejérvárott, 1820. Számmer Pál. 214+(1)p.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító felragasztva. A 
leveleken halvány vízfolttal.

10 000,-

219. gáBor gyulA, dr.: 
A numerus clausus és a zsidó egyetem
Bp., 1924. Fráter és Társa ny. 36p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

220.	výroční	 zprávA	 soukromého	reformního	
re	ál	ného	gymn.	hebrejského	spolku	školného	
v	mukAčevě	zA	školní	rok	1929-1930.	
Munkács-Mukačevo, 1930. („Nekudah” ny.) 19+(13)p.
Kétnyelvű (cseh-héber) iskolai értesítő.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

aA
221. JuhásZ gyulA: 
Ez az én vérem. Versek.
Szeged, 1919. (Endrényi ny.) 55+(1)p. Első kiadás.
Gergely Sándor rajzával díszített, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány.

2 000,-

222. JuhásZ gyulA: 
-- versei
Szeged, 1907. (Dugonics-Ny. Rt.) 77p. Első kiadás.
A költő első megjelent kötete.
Korabeli papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.

5 000,-

Kalendárium, naptár

223. kAtholischEr volksvErEinskAlEndEr. 1913. 
vii. JAhrgAng. 
Bp., 1912. Stephaneum ny. 208p. Szövegközti képekkel.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

224.	 közhAsznu	és	mulAttAtó	nemzeti	vAgy	hA	zAi	
kAlendáriom,	mind	A’	két	mAgyAr	hAzábAn	lAkó	
kAtholikusok’	 evAngelikusok’	 és	 ó	 hitüek	 szá
márA,	krisztus	urunk’	 születése	után	1836dik	
szökő...	 esztendőre.	 szerkesztették	 és	 kiAdták	
trAttner	j.	m.	és	károlyi	istván.	huszonkettő
dik EsZtEndEi FolytAtás. 
Pesten, (1835.) Trattner J. M. és Károlyi István. (86)p.
Kiadói papírborítóban. Az első borító hiányos.

4 000,-

225.	A	 veszprémvármegyei	 mAgyAr	 közműve
lődési	egyesület	nAptárA	Az	1913.	közönséges	
évre.	 tiszti	 cim-	 és	 névtárrAl.	 második	 évfo
lyAM. sZErkEsZti: ZsigMond János. 
Veszprém, 1912. Pósa Endre ny. (16)+112+(16)p.
A 32-37. oldalon a Titanic tragédiájáról szóló tudósítás 
olvasható.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

aA
226. kAlMár gusZtáv, dr.: 
Magyar geopolitika
Bp., (1942.) Stádium. 191p.
Korabeli félvászon-kötésben.

4 000,-

227. kArácsonyi, (János) dr. JEAn: 
Les droits historiques de la nation Hongroise a l’intégrité 
territoriale de son pays. Extrait du livre du --.
Bp., 1919. (Hornyánszky V. ny.) 24p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

228. kArácsonyi János, dr.: 
Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 
1900-ig
Nagy-Várad, 1915. (Szent László-Nyomda Rt.) (8)+499+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.

4 000,-

220. tétel 222. tétel
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229. kArácsonyi János, dr.: 
Szent István király élete
Bp., 1904. Szent-István-Társulat. 1t.+125p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.

3 000,-

Kassa

230.	molnár	bélA,	dr.:	
Kassa orvosi története
Kassa, 1944. „WIKO” ny. 398p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

231. sZABó lAJos, dr.: 
Kassai kálvinista krónika 1644-1944
Kassa, 1944. „WIKO” ny. 303+(1)p.+2t.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

232.	wick	bélA,	dr.:	
A kassai kálvária története
Kassa-Kosice, 1927. „Szent Erzsébet”-ny. 75+(1)p.
Hozzá:
Kassa régi síremlékei. XIV-XVIII. század.
Kassa-Kosice, 1933. „Szent Erzsébet”-ny. 160p.
Hozzá:
Kassa régi temetői, templomi kriptái és síremlékei. I. rész. 
Temetők.
Kassa-Kosice, 1928. „Szent Erzsébet”-ny. 280p. Egészoldalas 
fényképekkel.
Mindhárom mű kiadói papírborítóban. A harmadik darab 
javítva.

8 000,-

233.	wick	bélA,	dr.:	
Kassa története és műemlékei
Kassa, 1941. WIKO ny. 446+(2)p.+28t.
Kiadói papírborítóban. Az első borító alsó sarka hiányzik.

4 000,-

aA
234. kAtonA, (istván) stEPhAnus: 
Historia critica primorum Hungariae ducum, ex fide domes-
ticorum et exterorum scriptorum concinnata, a --
Pestini, 1778. Michael Weigand et Joannes Georgius Koepf. 
(20)+747+(21)p.
Kopottas, korabeli bőrkötésben. A gerinc felső részén kis 
sérüléssel.

10 000,-

235. kAZincZy FErEncZ: 
--’ levelei Kis Jánoshoz. I-II. kötet.
Budán, 1842. Magyar Kir. Egyetem betűivel. XVIII+ 
+(2)+384p.; 383p. (--’ eredeti munkái. Összeszedék Baj za 
József és Schedel Ferencz. Második osztály. Levelek. I-II.)
Aranyozott gerincű, későbbi félvászon-kötésben.
Szüry: 2388.

10 000,-

236. kAZincZy FErEnc: 
-- levelei Sipos Pálhoz. 1806-1816.
Lipcsén, 1846. Grunow F. W. XII+136p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány. Néhány levél alsó sarka vízfoltos.
Szüry: 2389.

10 000,-

237. kAZincZy (FErEnc): 
--nak poetai berke
Pesten, 1813. Trattner. 1t. (metszett díszcímlap)+(8)+ 
+145-243+(27)p. Első kiadás.
Elékötve:
Dayka Gábor:
Újhelyi --’ versei. Öszveszedte ‘s kiadta barátja Kazinczy 
Ferenz [!].
Pesten, 1813. Trattner. 2t. (címképmetszet és metszett dísz-
címlap)+XLVIII+136p. Első kiadás.
Kiadói colligatum.
Kazinczy kufsteini fogsága idején halott barátja, Dayka 
kéz iratos verseit Virág Benedek küldte el neki 1802-ben. Ő 
ezt követően a Magyar Kurirban közzétett hirdetés és sze-
mélyes levelezés révén gyűjtött további darabokat. A kötet 
érdekessége, hogy a majd’ félszáz oldalas előszó mellett 
Kazinczy nevéhez fűződik a címképen látható Dayka-port-
ré is.
Kiadói papírkötésben. A gerincen kis kopásnyomokkal.
Szüry: 921.

60 000,-

223. tétel 231. tétel
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238. kállAy FErEncZ: 
A’ magyar nemzetiségről
Pesten, 1836. Trattner-Károlyi ny. 96p.
A borítón ajándékozó sorokkal: „Tiszteletül ajánlja W. 
Idösbb Jankovich Miklós”.
Későbbi félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

40 000,-

239. kányádi sándor: 
Fától fáig. Versek 1955-1970.
Bukarest, 1972. Kriterion. 245+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

5 000,-

240. kElE JóZsEF, dr.: 
A Jász-Kunság megváltása
Bp., 1903. Grill Károly. 499+(1)p.
Korabeli vászonkötésben. Régi könyvtári bélyegzővel.

5 000,-

241. kElEti károly: 
A Balkán-félsziget némely országai- és tartományainak köz-
gazdasági viszonyai
Bp., 1885. Pesti Könyvnyomda-Rt. V+(2)+452+(2)p.
Kopottas gerincű, korabeli félvászon-kötésben. A címlapon 
régi könyvtári bélyegzővel.

8 000,-

242.	kereskényi	gyulA,	kereskényi:	
Érd (Hamzsbég) és Batta (Százhalom) községek történeti váz-
lata
Székesfejérvárott, 1874. „Vörösmarty” ny. (8)+43+(1)+IVp. 
Lapszámozáson belül néhány egészoldalas táblával és szö-
veg közti illusztrációval.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

Kéziratok

243. Ady lAJos (18811940) PEdAgógiAi író, AZ 
országos	 középiskolAi	 tAnáregyesületi	 köz
löny	 szerkesztője	 áltAl	 írt,	 Autográf	 levele
zőlAp	vértes	o.	józsefnek.	
A túlórák kifizetésével kapcsolatos szabályozás változásairól 
tájékoztatja a címzettet.
Kelt: Bp., 1917. XI. 11.

20 000,-

244.	Augusz	AntAl	 (1807-1878)	 A	 budAi	 cs.	 és	
kir. hElytArtósági osZtály AlElnökE áltAl sA
ját	kezűleg	Aláírt,	német	nyelvű	okirAt.	
Békey Máté helytartósági tanácsos nyugdíjazásáról rendel-
kezik.
1 beírt oldal. Kelt: Buda, 1854. VIII. 19.

15 000,-

245.	bordy	bellA	(1909-1978)	színésznő-bAleri
nA	részére	küldött	négy	levél.	
1. Hubay Jenő zeneszerző sorai egy kártyán: „A kiváló 
művésznőnek Hubay Jenő 1931 február 26.”
Kézzel címzett borítékban.
2. Csortos Gyula színész sorai névjegykártyája hátoldalán: 
„Bár halványan emlékszem Magára, de azért Boldog ün-
nepeket kiván Csortos Gyula”.
Kézzel címzett borítékban.
3. Poldini Ede zeneszerző sorai egy kártyán.
Kelt: Vevey, 1939. XII. 30. Géppel címzett borítékban.
4. Güntzel Teofil operaházi segédrendező sorai név jegy-
kártyája hátoldalán.
Kelt: (Bp.), 1941. II. 15. Kézzel címzett borítékban.

20 000,-

248. tétel238. tétel 251. tétel240. tétel
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246.	cholnoky	jenő,	dr.	 (1870-1950)	 földrAjz
tudós	Autográf	képes	levelezőlApjA	feleségének	
cíMEZvE. 
Kecskeméti útjáról ír.
Kelt: Kecskemét, 1907. X. 13.

5 000,-

247. gEringEr károly Báró (18061889) A Bu
dAi	helytArtóság	vezetője	áltAl	írt,	Autográf,	
német	nyelvű	hivAtAlos	levél.	
Demeczky Lajost felmenti a pozsonyi Liquidierungs Ko-
missio-nál betöltött tisztsége alól, és magához rendeli a hely-
tartóságra.
1 beírt oldal. A kancellária iktatóhivatalának pecsétjével, a 
Helytartóság levélpapírján. Kelt: Buda, 1850. XI. 16.

20 000,-

248.	hAbsburg	 józsef	 károly	 (1833-1905)	 fő
herceg	Autográf,	mAgyAr	nyelvű	levele	hold
házy	 jános	részére,	 „nAgyságos	főtisztelendő	
APát urAM!” MEgsZólítássAl 
A főherceg megköszöni benne az apátnak fiai – József 
Ágost, későbbi kormányzó és László Fülöp Mária Vince 
főherceg – mellett végzett, tizenöt éves nevelői munkáját. 
Holdházy Jánost Rómer Flóris javaslatára hívták meg 1877 
novemberében jogakadémiai tanári állásából a fiúk ne ve lő-
jének. Húga, Mária a lánygyermekek nevelője volt.
2 beírt oldal. Kelt: Alcsút, 1892. VIII. 10.

80 000,-

249. hArMsWorth, sidnEy hArold (18681940) 
politikus,	 sAjtómágnás	 sAját	 kezűleg	 Aláírt,	
Angol	nyelvű,	gépelt	levele	fodor	oszkár	or
vos	özvegyének	címezve.	
A részvétnyilvánító levélben az elhunyt érdemeit méltatja. 
A magyarok által Lord Rothermere-ként ismertté vált üzlet-
ember 1927-es magyarországi látogatása után lett a magyar 
békerevízió harcos támogatója.
1 gépelt oldal, a The Daily Mail fejléces levélpapírján. Kelt: 
London, 1934. XI. 14.

30 000,-

250.	hómAn	bálint	(1885-1951)	vAllás-	és	köz
oktAtásügyi	miniszter	áltAl	sAját	kezűleg	Alá
írt, hivAtAlos okirAt. 
Szalatnyay Józsefet gimnáziumi helyettes tanárrá nevezi ki. 
A címzett festőművész volt, később Dénes Zsófia harmadik 
férje lett.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1941. X. 23.

10 000,-

251.	horváth	mihály,	pest-solt	vármegye	fő-
ispáni	helytArtójA	sAját	kezűleg	Aláírt	mAgyAr	
nyelvű	je	len	tése	Augusz	AntAl,	A	budAi	cs.	és	
kir.	hely	tArtósági	osztály	Alelnöke	részére.
Augusz ugyanez év júniusában rendelte el „a külföldről el-
terjesztés végett becsempészett lázító felhívásokat rej tő zseb-
kendők” elkobzását és begyűjtését. Horváth jelentése szerint 
a szolgabírók „ily formájú árú-czikkek”-et nem találtak a me-
gyében.
1 beírt oldal. Kelt: Kecskemét, 1852. XI. 27.

15 000,-

252.	jAnkovich	bélA	(1865-1939)	vAllás-	és	köz
oktAtásügyi	miniszter	áltAl	sAját	kezűleg	Alá
írt,	gépelt	okirAt.	
Gróf Teleki Sándor főrendiházi tagot tájékoztatja arról, 
hogy Vértes O. József gyógypedagógust magasabb fizetési 
osztályba helyezte. Az irat hátoldalán a címzett Vértes O. 
Józsefnek szóló autográf soraival.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1915. VIII. 29.
Hozzá:
Gróf Teleki Sándor köszönetnyilvánító kártyája, Vértes O. 
Józsefnek szóló autográf címzéssel ellátott borítékban.

10 000,-

253.	józsef	jolán	(1899-1950)	józsef	AttilA	nő
vére	gépelt,	sAját	kezűleg	Aláírt	levele	temple	
rezső	ügyvédnek.	
Közli, hogy ideiglenesen lemond a nőtartásról.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1942. IX. 21.

20 000,-

254. kEglEvich gáBor gróF (17841854) A MA
gyAr	királyi	kAmArA	elnöke	áltAl	sAját	kezű
leg	Aláírt,	lAtin	nyelvű	okirAt.	
Drescher (később Békey) Mátét számvevőségi tanácsossá ne-
vezi ki.
1 beírt oldal. Kelt: Buda, 1844. XII. 3. A helytartóság ne-
vében Kondé János is kézjegyével látta el.

15 000,-

255.	lénárd	 ferenc	 (1911-1988)	 pszichológus	
Autográf	levele	vértes	o.	józsefnek.	
Kéri a címzettet, hogy a lélektan iránt érdeklődő ismerőseit 
ösztönözze a Magyar Pszichológiai Társaságba való belépésre.
1 beírt oldal. Kelt: (Bp.), 1945. XII. 15.

5 000,-

256. nAgy FErEnc (19031979) MinisZtErElnök 
áltAl	sAját	kezűleg	Aláírt	okirAt.	
Elismeri Rákosy Jenő minisztériumi osztálytanácsos nemzeti 
ellenállási mozgalomban tanúsított szerepét.
1 nyomtatott és gépelt oldal. Kelt: Bp., 1946. VI. 6.

40 000,-
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257.	németh	lászló	 (1901-1975)	 író	Autográf	
levele	A	szépirodAlmi	kiAdó	számárA.	
Az író érdeklődik, hogy megfelelő-e a kiadó számára, ha 
Neruda-fordítását a következő év áprilisára fejezi be. Addig 
ugyanis a Shakespeare-magyarításon dolgozik, és betegsége 
is akadályozza. 1955-ben valóban megjelent két Sha kes-
peare-dráma Németh László átültetésében (igaz, nem a Szép-
iro dalmi Könyvkiadónál), Neruda-fordításnak azonban 
nem találtuk nyomát.
A szöveg alatt feltehetően Domokos Mátyás (1928-2006) 
irodalomtörténésznek, a kiadó felelős szerkesztőjének vá-
lasza olvasható, amelyben elfogadja a Németh által meg-
adott időpontot, jelezve, hogy – technikai okokból – a Sha-
kes peare-szöveg a sürgősebb.
2 beírt oldal. Kelt: Bp., 1954. VII. 26.

30 000,-

258.	ortutAy	gyulA	(1910-1978)	vAllás-	és	köz
oktAtásügyi	miniszter	áltAl	sAját	kezűleg	Alá
írt,	gépelt	okirAt.	
Vértes O. Józsefet a köztársasági elnök rendelete alapján 
egyetemi rendkívüli tanárrá nevezi ki.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1948. XI. 26.

5 000,-

259.	pető	András	 (1893-1967)	orvos,	A	„pető- 
módszer”	kifejlesztője	Autográf	sorAi	A	vértes	
csAládnAk	szóló	újévi	üdvözlő	kártyán.	
Az első oldalon színezett, eredeti rézkarccal.
Kelt: H.n. 1948. I.

5 000,-

260.	szAbó	lőrinc	(1900-1957)	költő,	műfordí
tó	gépelt	levele,	sAját	kezű	jAvításAivAl,	kiegé
szítéseivel	A	singer	és	wolfner	irodAlmi	inté
zet	rt.	részére.	
A szerződéstervezet szerint a költő minden ezután írandó 
műve, illetve az itt felsorolt – korábban már megjelent – 
versek, műfordítások közlési jogát – a részletezett feltételek 
mellett – a kiadóra ruházza. A szerződés 1943. XII. 31-ig 
érvényes. A ceruzás bejegyzések származnak Szabó Lőrinc-
től, tollal egy másik kéz további pontosításokat esz közölt.
2 beírt oldal. Kelt: Bp., 1938. XI. Felül a szöveget is érintő 
szakadással, a sérülés szöveghiányt nem okozott.

20 000,-

261. tElEki Pál gróF (18791941) Politikus, Föld
rAjztudós	Autográf,	német	nyelvű	képes	levele
zőlApjA	feleségének	címezve.	
Németországi útjáról ír. „Bóli” aláírással.
A postabélyegző kelte: Freiburg, 1930. VII. 26.

8 000,-

262.	 teleki	sámuel	gróf	(1739-1822)	erdélyi	kAn 
cellár	 sAját	kezű	AláírásávAl	 ellátott,	 lAtin	
nyelvű	levele.
Az erdélyi honfiúsítás alkalmával fizetendő díj csökken té-
séről ír a címzettnek. A rendeket illető 1000 aranyat már 
uralkodói engedéllyel eltörölték, a királyi kamarának fize ten-
dő további 1500 forint ügyében pedig azt javasolja, folya-
modjon az udvarhoz kérésével. A levél feltehetően az erdélyi 
főkormányszéknek íródott. Széki Teleki Sámuel számos kül-
földi akadémia tagja, a Teleki Téka megalapítója volt.
1 beírt oldal. Kelt: Bécs, 1793. X. 16.

40 000,-

263.	vértes	o.	józsef	(1881-1953)	gyógypedAgó
gus áltAl lEJEgyZEtt diákdAlok. 
A szakíró még egyetemista korában kezdte el a gyűjtést. A 
szétküldött felhívásra az ország minden tájáról érkeztek szö-
vegek. A tudomásunk szerint nyomtatásban soha meg nem 
jelent anyagban a nagy múltú helyek (Sárospatak, Debrecen, 
Igló, Selmecbánya, Kolozsvár, Keszthely) mellett szerepelnek 
ilyen szempontból kevésbé ismert alma materek is (Hód mező-
vásárhely, Szolnok, Nagykikinda, Nagyszeben stb.)
84 beírt oldal.

10 000,-

264. A vEsZEdElMEs diEtA 
Az 1802-es pozsonyi országgyűlésről tudósító magyar nyelvű 
tréfás költemények. Az első vers végén olvasható aláírás sze-
rint szerzőjük Kakas Gyurini Benedek „patriota” volt, aki 
1812-ben Pozsonyban aratás idején keltezte őket. Az aláírás 
és a két költemény szövege ugyanattól a kéztől származik. 
A második vers „A Vindicta nevü irás koholójához” címet 
viseli. Az első mű általában ostorozza a magyar nemzetre 
szégyent hozó országgyűlést, a farkasként a nyájra törő 
mág nások és papok által vezetett követeket. A szerző erő-
sen királyhű személy lehetett, a második költemény több re-
former „verbőczistát” megnevez, így mások mellett Vay Jó-
zsefet, Péchy Imrét, báró Vay Miklóst, Dessewffy Jó zse fet, 
akiket azzal vádol, hogy az ország vesztére törnek. A lengyel 
széthúzást hozza példának, amellyel az ország Nagy La jos és 
Mátyás király erős uralma alatti dicsőségét állítja szembe.
8 beírt oldal.

30 000,-

265.	 vörösmArty	mihály	 (1800-1855)	költő	Au-
to 	gráf	 AláírásA	 egy	 gyászjelentésére	 rAgAsz
tott	levéltöredéken.	
Az aláírás fölött az 1839. IV. 25-iki keltezés is látható. 
A Csajághy Laura és a három gyermekük által kiadott 
nyomtatvány Landerer és Heckenast pesti műhelyében 
készült. Kelt: Pest, 1855. XI. 19.
Mérete: 195 x 265 mm.

50 000,-
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266.	weöres	sándor	(1913-1989)	költő,	műfordí
tó	egyszAvAsánAk	Autográf,	szignált	kézirAtA.	
A színeiben és formáiban is megkomponált alkotás egy 
megközelítőleg A5-ös méretű lapon helyezkedik el. Kö-
zépen olvasható a zöld filccel írt „Félreálmodni” szó. Alatta 
és fölötte – ettől eltérő, vastagabb – zöld filccel vagy ecset-
tel, illetve vékonyabb vörös tollal rajzolt hullámvonal 
helyezkedik el. A jobb alsó sarokban kapott helyet a költő 
– szintén vörös tollal lejegyzett – „WS” monogramja. A vers 
megjelenésének nem találtuk nyomát.
1 beírt oldal.

20 000,-

A kiegyezés kora

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

10 000,-

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

5 000,-

269. [vAJdA János] ArisZtidEsZ: 
Önbirálat
Lipcse, 1862. Gerhard Wolfgang. (4)+115+(1)p.
A költő röpiratában – az ugyanebben az évben meg je len-
te  tett Polgárosodás cíművel együtt – a pol gá ri átalakulás és 
az osztrákokkal való kiegyezés szükségessége mellett érvel. 
Bí rálói a nemzeti önállóság gondolatának el árulásával vá d-
olták, ezért kellett a következő évben Bécsbe tá voz nia.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Szüry: 4849.

5 000,-

270. (vidA károly): 
Restauratió vagy revolutio? Őszinte szó a magyar nemzethez.
Lipsce [!], 1861. Wigand Ottó. 45+(3)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

aA
271. kis Pál: 
Tanitás’ módja. A’ várasi, és falusi iskolamesterek’ számára 
írta --. – Nacsiny nasztavlenyija... piszao --... preveo Ioann 
Berics...
Budán, 1832. Magyar Kir. Univ. betűivel. XVII+2-367p.
Az oktatásmódszertani munka először 1830-ban jelent meg 
magyarul, majd a következő évben román fordítással együtt. 
Ez a szerb-magyar kiadás az általunk ismert bibliográfiákban 
nem szerepel.
Modern papírkötésben. Körülvágatlan példány. Néhány le-
vele enyhén foltos.

20 000,-

Kner-nyomtatványok

272.	bAlázs	bélA:	
Tristan hajóján
Gyoma, 1916. Kner. 78+(2)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban.
Lévay – Haiman: 1.252.

3 000,-

273. lEsZnAi AnnA: 
Édenkert. Versek.
Gyoma, 1918. Kner. 166+(10)p. Első kiadás.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Lévay – Haiman: 1.282.

5 000,-

267. tétel 271. tétel269. tétel 272. tétel
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274.	molnár	AnnA,	 juliA	 szép	 leány,	kőmives	
kelemenné	 és	 egyéb	 régi	 népbAllAdák	 könyve.	
FAMEtsZEtEkkEl disZitEttE koZMA lAJos. 
Bp., 1921. Amicus (Kner ny.) 87+(1)p.+7t. (kézzel színezett 
fametszetek) Számozott (7./50) luxuspéldány.
Restaurált, kopott aranyozású, kiadói bőrkötésben.
Lévay – Haiman: 1.310.

80 000,-

aA
275. (korn, christoPh hEinrich): 
Grof Pontisznak avagy a’ tulajdon fia által meg-ölettetett 
atyának szomoru története. Németből haza-nyelvünkre for-
dí ttatott B. M. J. által.
Posonyban, és Kassán, 1788. Füskúti Landerer Mihály ny.  
156+(4)p.
A fordítók Budai János és Magyari János voltak.
Viseltes, korabeli papírkötésben. Körülvágatlan példány.
Szüry: 2603.

10 000,-

Kossuth Lajos és kora

276. AsZtAlos Miklós, dr.: 
Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés
Bp., 1928. Collegium Transilvanicum. 205+(3)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A gerincen 
sérülésekkel.

3 000,-

277. EgrEssy gáBor: 
-- törökországi naplója. 1849-1850.
Pesten, 1851. Kozma Vazul. (2)+241+(1)p.
Korabeli félbőr-kötésben. A gerinc alsó részén kis sérüléssel.

3 000,-

278. horváth Mihály: 
Kossuth Lajos újabb leveleire
Pest, 1868. Ráth M. (2)+131p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.
Poss.: A címlapon Görgei Arthur gyűjteményi bélyegzőjével.

10 000,-

aA
279.	kosztolányi	dezső:	
Alakok
Bp., (1929.) Kir. Magy. Egy. Ny. 144+(1)p. Molnár C. Pál 
szövegközti illusztrációival. Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

280.	kosztolányi	dezső:	
Aranysárkány. Átdolgozott, ifjúsági kiadás.
Bp., 1932? Genius. 255+(1)p.+4 színes t.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

281.	 közönséges	isteni	tiszteletre	rendeltetett	
énekes	könyv.	melly	A’	régi	impressumból	‘s	más 
kegyes	 könyvekből	 ki	 válogAtott	 lelki	 éne
keket,	 és	 A’	 sz.	dávid	cl.	 ‘sóltárit,	 foglAljA	
MA gáBAn. MostAn... kiBotsáttAtott hArMAdik
sZor. 
Kolosváratt, 1801. Réf. Kol. ny. 300+(8)+(6)+413+(13)p.
A zsoltárok-rész önálló címlappal rendelkezik. A mű először 
1785-ben jelent meg ugyanitt. Ezen kívül 1796-ban Kassán 
látott napvilágot. E harmadik kiadásnak nem találtuk nyo-
mát a bibliográfiában.
Sérült, korabeli bőrkötésben. Néhány levélen szúrágás nyo-
maival.

20 000,-

282. krEiPnEr, Julius: 
Geschichte des k. und k. Infanterie-Regimentes Nr. 34 für 
immerwährende Zeiten Wilhelm I. Deutscher Kaiser und 
König von Preussen 1773-1900.
Kaschau (Wien), 1900. (Bruno Bartelt ny.) 1t.+XV+(1)+
+860p.+14t. (8 színes)+43 térk.
Festett, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

283. kríZA János: 
Vadrózsák. Székely népköltési gyüjtemény. Szerkeszti --. 
Első kötet [unicus].
Kolozsvártt, 1863. Stein János. VIII+577+(2)p. Első kiadás.
Restaurált, kiadói vászonkötésben.

20 000,-

284. krúdy gyulA: 
Szindbád utazásai
Bp., 1912. Singer és Wolfner. 186+(6)p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány. Modern vászontokban.

5 000,-

Különleges ajánlások

285.	csengey	dénes:	
Találkozások az angyallal. Egy történész magánfeljegyzései. 
Regény.
Bp., 1989. Szépirodalmi. 137+(3)p. A címlapon érdekes 
aján lással: „Konrád Györgynek a változatosság kedvéért 
(mert Ördögök-kel már eleget találkoztunk) szeretettel 
Csengey Dénes”.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-
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286.	déry	tibor:	
Ló búza ember (Versek 1921-22)
Wien, 1922. Julius Fischer. 45+(2)p. Első kiadás.
A szerző első verseskötete. A szennycímlapon ajánló sorok-
kal: „Gáspár Endrének szeretettel Wien, 1922. V/13-án 
Déry Tibor”.
Modern vászonkötésben.

80 000,-

287.	gellért	oszkár:	
Levelezésem a kortársaimmal
Bp., 1955. „Művelt Nép”. 200p. Bóka Lászlónak dedikált 
példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

288. hABsBurg ottó: 
Karl V.
Wien-München, (1967.) Herold. 439p. Skultéty Csabának 
dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

10 000,-

289. huZEllA ödön: 
Dac. -- uj versei.
Nagyvárad, (1930.) Szigligeti Társaság. 79p. A címlapon 
érdekes ajánló sorokkal:
„Dr. Adorján Emilnek, aki tollal, szóval, cselekedettel se-
gített felépíteni Váradot – s igyekszik megmenteni azt most, 
– a régi tisztelettel és szeretettel 930 V/15 Huzella Ödön” 
A dedikáció címzettje újságíró, ügyvéd, Ady baráti köréhez 
tartozott.
Hozzá:
A csend. -- versei a nagyesztendőből. 1916.
Nagyvárad, 1917. Sonnenfeld Adolf ny. 100p. A címlapon 
olasz nyelvű ajánló sorokkal.
Mindkét mű kiadói papírborítóban.

4 000,-

290. JókAi AnnA: 
Krónikásének, 1956-2006: több szólamban
(Bp.), 2006. (Széphalom Könyvműhely.) 20p. Skultéty Csa-
bának dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

291. JuhásZ vilMos: 
Az inkák birodalma
(Bp., 1936.) Athenaeum. 311+(1)p.+8t. Az első levélen aján-
lással: „Fejtő Ferencéknek igaz szeretettel Juhász Vil mos”.
Modern vászonkötésben.

3 000,-

292.	kispéter	miklós:	
A győzelmes film. Film, tudomány, művészet.
(Bp., 1938.) Királyi Magyar Egyetemi Ny. 329+(1)p.+48t. 
Gedényi Mihálynak dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

4 000,-

293. kornis gyulA: 
Tudós fejek
Bp., 1942. Franklin-Társulat. 204+(4)p. Ortvay Rudolf fizi-
kusnak dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

10 000,-

294. MAkkAi sándor: 
A mi útunk. Elmélkedések, beszédek, előadások, temetési 
beszédek, cikkek.
Cluj-Kolozsvár, 1929. Ifjú Erdély. 300p. Áprily Lajosnak és 
feleségének dedikált példány.
A kötetbe helyezve:
Szabó Mária „Felfelé!” című kötetének első borítója és néhány 
levele, a címlapon Áprily Lajosnak szóló dedikációval, va la-
mint egy – felte hetően Áprily feleségétől származó – levél.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.

25 000,-

280. tétel 289. tétel284. tétel 294. tétel
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295. MAkkAi sándor: 
Öntudatos kálvinizmus. A refomátus magyar intelligencia 
számára.
Bp., 1925. Soli Deo Gloria. 67+(8)p. Áprily Lajosnak de-
dikált példány.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.

20 000,-

296. nAgy FErEnc: 
A Független Kisgazdapárt politikai kiskátéja
Bp., 1934. Általános Nyomda. (16)p. A címlapon ajánló 
sorokkal: „Némethy Vilmos barátomnak, ezt igaz ba rát-
ságból, a többit pénzért. Nagy Ferenc”.
A dedikáció címzettje a politikus párttársa volt.
Borító nélküli, felvágatlan példány.

15 000,-

297. Pluhár istván: 
A berlini olimpia. Az 1936. évi berlini olimpia története.
Bp., 1936. (Athenaeum ny.) (8)+144+(2)p.+V lev. Szöveg-
közti fényképekkel.
Az első levélen az előszó írója, dr. Kelemen Kornél MOB-
elnök ajánló soraival. A címzett Tóth Judit tornász, aki 
Berlinben bronzérmet szerzett.
Kiadói vászonkötésben. A kötése laza.

15 000,-

298. rosEnBErg, AlFrEd: 
Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Welt-
politik. 2. Auflage.
München, (1923.) Deutscher Volksverlag. 160p.
A címlapon a szerző ajánlásával: „Herrn P. v. Lipovniczky 
zur frdl. Erinnerung Rosenberg X. 1925.” Rosenberg a 
nemzetiszocialista eszmerendszer egyik atyja, a náci párt fő-
ideológusa, a dedikáció címzettje Lipovniczky Pál, az Éb redő 
Magyarok Egyesületének egyik vezetője volt.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

40 000,-

299.	szAbó	lőrinc:	
-- válogatott versei
Bp., (1940.) Singer és Wolfner. 190+(2)p. Kodolányi Já nos-
nak dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

40 000,-

300.	veres	péter:	
A paraszti jövendő
Bp., 1948. Sarló. 256p. Végh Tibornak dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

2 000,-

aA

301. lAJos iván: 
Németország háborús esélyei a német szakirodalom tük ré-
ben. Hetedik kiadás.
Pécs, 1939. Dunántúl Rt. 99+(1)p.
Hozzá:
Válasz a szürke könyvre
Berlin, 1939. Magyar Nemzeti Front. 75+(1)p.
Mindkét mű kiadói papírborítóban.

4 000,-

302. lAkAtos györgy: 
A’ magyar nemzet eredeti hona. Különös figyelemmel a’ 
horvát és illir nemzet eredetiségére.
Pesten, 1844. Trattner-Károlyi ny. (8)+100p.
Az első borítón ajánlással: „A’ »Nemzeti Ujság« szerkesz tő-
ségének”.
Kiadói papírborítóban.

40 000,-

303. láZár Ervin: 
Hét szeretőm. Válogatott novellák.
Bp., 1994. Osiris-Századvég. 273+(7)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

304. lEBourg, PAul Et JEAn: 
Les consciences se Réveillent. Réponse a „L’appel aux con-
sciences” de Victor Margueritte. 2-e édition.
Paris, 1930. André Delpeuch. 182+(1)p. Szövegközti fény-
képekkel.
Enyhén piszkos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

305. lEndl AdolF, dr.: 
Hősökfalva. Írta, kiadja és Dr. Bárczy István úrnak, a 
székesfőváros polgármesterének ajánlja --.
Bp., 1916. Athenaeum ny. (4)+51+(1)p.+1 kihajt. mell.

301. tétel 304. tétel
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Hozzá:
Arad város polgármestere által saját kezűleg aláírt, gépelt 
levél a könyv ügyében.
Kiadói papírborítóban.

80 000,-

306. lEndvAi istván: 
A harmadik Magyarország. Jóslatok és tanulságok.
Bp., 1921. Pallas. 199p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

2 000,-

307.	losonczy	dezső:	
Demokratikus ipari és kereskedelmi lexikon. Szerkesztette: --.
(Bp.), 1946. (Forrás-ny.) 112p.
A kötet valójában kiskereskedők, vendéglősök, cukrászok, 
kisiparosok címtára.
Hozzá:
A Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestülete 
előljáróságának jelentése az 1947. évi működéséről.
Bp., 1948. (Merkantil-ny.) 19+(1)p.
Kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

308. lucA, ignAZ dE: 
Geographie des Königreichs Ungarn, und der angränzenden 
Länder Illyrien und Siebenbürgen; samt einer statistischen 
Uibersicht der neuesten Verfassung derselben
Wien, 1791. J. W. Degen. (6)+713p.
Viseltes, korabeli papírborítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-

309. lukács györgy: 
A különösség mint esztétikai kategória
Bp., 1957. Akadémiai. 255p. Első kiadás. Aláírt példány.
Kiadói vászonkötésben, sérült, eredeti védőborítóval.

5 000,-

Magas-Tátra

310. JárMAy lásZló, dr.: 
Ó-Tátrafüred (1797-1897) és környéke. Ó-Tátrafüred fenn-
állásának 100-ik éve alkalmából irta --.
Bp., (1897.) Eggenberger. 127+(1)p. (Fürdőirodalmi kt. 84.)
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

3 000,-

311. sZontAgh Miklós, dr.: 
A Magas Tátra és hegyvidéke. Különös tekintettel a tátra-
vidéki fürdőkre és nyaralóhelyekre.
Ujtátrafüred (Teschen, 1895.) Prochaska Károly ny. 1 színes, 
kihajt. térk.+XV+520+(6)p.+2t. (kihajt.)+1 térk. (kihajt.) 
Lapszámozáson belül egészoldalas táblákkal és szövegközti 
képekkel.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

312. sZontAgh Miklós, dr.: 
Tátrakalauz. Utmutató a Magas Tátrába s a Tátravidéki für-
dőkbe.
Bp., (1896.) Singer és Wolfner. (4)+IV+216+(8)p.+2 kihajt. 
mell.+2 kihajt. térk. (a kötet végébe helyezve) (Singer és 
Wolf ner Kalauz könyvei.)
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

Magyar avantgarde

313. APollinAirE, guillAuME: 
Kubizmus. Festészeti tanulmány. Ford.: Dénes Zsófia.
(Bp.), 1919. Ma. 20p.
Az írás egy évvel korábban jelent meg először a Ma folyó-
iratban.
Kiadói papírborítóban. Az első borítót díszítő fametszeten 
„Sz. E.” monogrammal.

50 000,-

314. hEvEsy iván: 
Futurista, expresszionista és kubista festészet
Bp., 1919. „Ma”. 30+(1)p.+20t. Szövegközti képekkel.
Javított, kiadói papírborítóban. Az első borítón Bortnyik 
Sándor linómetszetével. Körülvágatlan példány.

30 000,-

315.	internAtionAle.	énekre	és	zongorárA.	Az	
érdekes	ujság.	1919.	május	1.	
(Bp.), 1919. (Légárdy ny.) 2 számozatlan levél.
A kotta a Magyar Tanácsköztársaság hivatalos kiadása.
A borítókon Bíró Mihály színes rajzával. Régi hajtogatás nyo- 
 maival.

20 000,-

311. tétel 315. tétel
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316. lEsZnAi AnnA: 
Eltévedt litániák
(Bécs), 1922. Libelli-Verlag. 148+(2)p. Első kiadás.
Gergely Tibor által tervezett, javított, színes, rajzos, kiadói 
papírborítóban.

4 000,-

317. 1929 MáJus 1. 
(Bp.), 1929. (Világosság Rt. ny.) 7+(1)p.
A Népszava folyóirat ünnepi különkiadása.
A borítókon Pérely Imre színes rajzaival.

20 000,-

318.	népszAvA	nAptár	1929	
Bp., (1928. Világosság Rt. ny.) 142+(42)p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

15 000,-

319.	népszAvA	nAptár	1933	
Bp., (1932. Világosság Rt. ny.) 105+(23)p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

10 000,-

320.	népszAvA	nAptár	1935	
Bp., (1934. Világosság Rt. ny.) 141+(19)p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

15 000,-

321.	szélpál	árpád:	
Tüntetés
(Bp., 1918.) Ma. 30+(2)p. Lapszámozáson belül Bortnyik 
Sándor egészoldalas linometszetével. Első kiadás.
Bortnyik linómetszetével díszített, restaurált, kiadói papír-
borítóban.

50 000,-

Magyar történeti életrajzok

322. BártFAi sZABó lásZló: 
Ghymesi Forgách Ferencz 1535-1577
Bp., 1904. MTT. 1t.+(4)+228p.+5t.+4 kihajt. mell.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

323. Márki sándor, dr.: 
II. Rákóczi Ferencz. I-III. kötet.
Bp., 1907-1910. MTT. (4)+646p.+24t. (2 színes)+5 mell. 
(1 kihajt.); (6)+672p.+20t. (3 kihajt.)+12 mell. (3 kihajt.); 
(8)+736p.+28t. (1 kihajt.)+2 mell. (1 kihajt.) Gazdagon il-
luszt rált.
Díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. A ge-
rinceken apró kopásnyomokkal.

80 000,-

324.	széchy	károly:	
Gróf Zrinyi Miklós 1620-1664. I-V. kötet.
Bp., 1896-1902. MTT. X+(2)+334+(1)p.+10t. (8 kétold.); 
(4)+299+(1)p.+6t. (1 kétold.); (4)+352p.+5t. (2 kétold.)+ 
+2 kihajt. mell.; (4)+300p.+6t. (3 kétold.); (6)+240p.+5t. 
(1 kétold.)+2 kihajt. mell. Lapszámozáson belül számos egész-
oldalas és szövegközti illusztrációval, ha son mással.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

60 000,-

aA
325.	mAtolAy	gézA,	dr.:	
Gróf Teleki Pál élete és munkássága a magyar revizió szol gá-
latában. Összeállította: --.
Bp., (1941.) Halász. 1 színes t.+267+27+(5)p.+15t.
Hozzákötve:
Gróf Csáky István élete és munkássága a magyar revizió 
szolgálatában. Összeállította: --.
Bp., (1941.) Halász. 434p.+11t. (1 színes)
Kiadói colligatum.
Kiadói vászonkötésben. Az első kötéstáblán a két család dom-
bor nyomású, aranyozott címerével.

10 000,-

326. MAyEr, dr. cArl rittEr von: 
Heraldisches A.B.C. Buch. Das ist: Wesen und Begriff der 
wissenschaftlichen Heraldik, ihre Geschichte, Literatur, 
Theorie und Praxis.
München, 1857. Dr. Carl Wolf und Sohn. 1 színes t.+(2)+ 
+XV+523p.+LXIVt. (részben színes)
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A 
levelek alsó sarkán nedvességfolttal.
Poss.: Márton Lajos által, feltehetően dr. Kosztolányi István 
részére tervezett könyvjeggyel („Ex libris Kosztolányi”).

10 000,-

318. tétel 321. tétel
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327. Márki sándor, dr.: 
Dósa György és forradalma. I-II/III. füzet.
Bp., 1883. Ráth M. 96p.; VIII+97-216p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

5 000,-

Mese, ifjúsági irodalom

328.	ábrAhám	ernő,	p.:	
A csudaszarvas
(Bp.), 1926. Pallas. 240p.+37t. (felragasztott képek) Jaschik 
Álmos illusztrációival. 180 számozott példányban jelent 
meg, itt a helyet üresen hagyták.
Díszesen aranyozott, kiadói bőrkötésben. Felül arany met-
széssel díszítve.

30 000,-

329. BEnEdEk ElEk: 
Pesti gyermek falun. -- meséi. K. Sávely Dezső rajzaival.
Bp., (1927.) Dante. 1 színes t.+64p.+5 színes t.
Festett, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

330.	endrődi	bélA:	
Hüvelyk Matyi. Róna Emy rajzaival.
Bp., (1945.) Palladis Rt. 36p.+7t. Dedikált példány.
Kopottas, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

331. Fáy András: 
-- eredeti Meséi és Aphorizmái
Bétsben, (1820.) Pichler Antal ny. 1t.+(2)+XVI+(1)+ 
+18-128p. Első kiadás.
Későbbi félvászon-kötésben.
Szüry: 1306.

30 000,-

332. Fáy András: 
-- újabb eredeti meséi és Aphorizmái
Pesten, 1824. Füskúti Landerer Lajos. 1t. (Lehnhardt Sá-
muel részben színezett címképmetszete)+VIII+9-184p. Első 
kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 1324.

20 000,-

333. kAlAndok világA. tArtAlMA: MünchhA u
sEn Báró vidáM kAlAndJAi. sWiFt, gullivEr utA
ZásAi. 
Bp., 1907. Athenaeum. (2)+102p.+3t.+(4)+139p.+4t.
A két önálló mű közös címlappal ellátott új kiadása.
Festett, kiadói vászonkötésben.

4 000,-

334.	kemény	györgy:	
Vas András. Verses mese a vándormadarakról tizenkét rész-
ben.
(Detroit), 1922. ny.n. 188+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

10 000,-

335. loFting, hugh: 
Doktor Dolittle és az állatok. Reiter László rajzaival.
(Bp., 1933.) Káldor. 141+(2)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

336.	merényi	lászló:	
Sajóvölgyi eredeti népmesék. Összegyüjtötte --. I-II. kötet 
[egybekötve].
Pest, 1862. Heckenast Gusztáv. (4)+226+(1)+(4)+185+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 3166.

10 000,-

329. tétel 334. tétel326. tétel 328. tétel
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337. MórA FErEnc: 
Csilicsali Csalavári Csalavér. Mühlbeck Károly rajzaival. 
Második kiadás.
Bp., (1928.) Singer és Wolfner. 207+(1)p.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

338. MórA FErEnc: 
Hol volt, hol nem volt... Mesék.
(Bp., 1930.) Genius. 127+(1)p.+8 színes t.
Festett, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

339.	petrolAy	mArgit	–	trencsényi	w.	imre:	
Az ezüstpagoda. -- meséi. D. Róna Emy rajzaival.
Bp., (1934.) Dante. 95+(1)p.
Színes, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

340.	sebők	zsigmond:	
Dörmögő Dömötör utazásai. Képeit rajzolta Tull Ödön.
Bp., 1912. Franklin-Társulat. (4)+264p.+3t.
Festett, kiadói vászonkötésben.

15 000,-

341.	sebők	zsigmond:	
A legszebb mesék. A világ minden népének mesekincséből 
összegyüjtötte --.
Bp., (1913.) Lampel. (2)+273+(2)p.+28 színes t.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

342.	sebők	zsigmond:	
Mackó úr szárazon és vizen. Kilencedik kiadás.
Bp., (1949.) Uj Idők. 155p.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

343.	sebők	zsigmond:	
Mackó úr ujabb utazásai. Mackó úr a Balatonon – Mackó úr 
Budapesten – Mackó úr uton. Nyolcadik kiadás.
(Bp., 1946.) Uj Idők. 192p.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben. A kötése laza.

3 000,-

344.	sebők	zsigmond:	
Mackó úr útnak indul. Tizedik kiadás.
Bp., (1941.) Singer és Wolfner. 168p. Mühlbeck Károly szö-
vegközti rajzaival.
Enyhén kopottas, festett, aranyozott, kiadói vászonkötés-
ben. A címlapon kis hiánnyal.

5 000,-

345.	szánthó	dénes:	
Csigabusz és más mesék. Írta --. Rajzolta Jaschik Álmos.
(Bp., 1933. Káldor.) 71+(1)p. Színes rajzokkal.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben. Néhány helyen firká lá-
sokkal.

5 000,-

346. török sándor: 
Gilikoti. Kököjszi és Bobojsza újabb viselt dolgai. Egészen 
kicsi Gyerekeknek és egészen nagy Felnőtteknek elmondja --.
(Bp., 1945.) Révai. 119p. Szövegközti rajzokkal.
Hozzá:
Kököjszi és Bobojsza ujabb kalandozásai. Egészen kicsi Gye-
rekeknek és egészen nagy Felnőtteknek elmondja --.
Bp., (1948.) Révai. 96+(3)p. Szövegközti rajzokkal.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

6 000,-

347. trAvErs, P(AMElA) l(yndon): 
A csudálatos Mary. Forditotta Benedek Marcell. Mary She-
pard rajzaival.
Bp., (1936.) Dante. 187+(5)p.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

337. tétel 339. tétel338. tétel 341. tétel
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348. vAsZAry gáBor, id.: 
A hazaszeretet dala. Irredenta mese.
(Bp., 1926. Pallas.) (36)p. Egészoldalas rajzokkal.
Kopott, foltos, kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

349. WAss AlBErt: 
Válogatott magyar mondák. B. Kovács Fréda gyűjtéséből, 
Mór József illusztrációival sajtó alá rendezte: --.
Astor Park, 1971. Amerikai Magyar Szépmíves Céh. 80p. 
Lapszámozáson belül egészoldalas rajzokkal. Az illusztrátor 
által aláírt példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

aA
350. MEstEr kálMán: 
A felvidéki szabadságharc története. Vitéz dr. Endre Lász-
ló előszavával. A rajzokat Peczkó Gábor volt felkelő, ipar-
művész rajzolta.
Bp., (1941. Centrum Rt. ny.) 355+(5)p.+36t.+5 kihajt. térk.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

Metszet, látkép

351. ZigEt FortEZZA innEsPugnABilE... 
Szigetvár várának felülnézeti képe. Színezett rézmetszet. A 
jobb alsó sarokban 88-as számmal. A Do menico Zenoi műve 
nyomán készült lap Camocio „Isole fa mose porte, fortezze...” 
című munkájában jelent meg (Ve lence, 1571.)
Mérete: 135 x 180 mm. Keretezve.
Szalai: Szigetvár 1567/2b.

60 000,-

352. strigoniuM. grAn. 
Esztergom kétosztatú látképe. Színezett rézmetszet, a hát ol-
dalán latin nyelvű leírással. A helyszínrajzokat Georg Hoef-
nagel fia, Jakob készítette 1595-ben. Eredetileg Braun-Ho-
genberg „Civitates orbis terrarum” című munkája V. kö-
tetének 57. lapján jelent meg.
Az 1543-ban török kézre került várat a tizenötéves háború 
kezdetén, 1595-ben foglalták vissza a keresztény csapatok. 
A felső képen a Szent Tamás-hegyről látható balra az el-
pusztult Rácváros, jobbra a romos vár. Az előtérben két 
nemes és egy katona áll. A kép fölött balra Bakócz Tamás 
címere és sírfelirata, jobbra Szathmáry György érsek címere 
és jelmondata található. Az alsó kép előterében az elpusztult 
Párkány, mellette három, kopját törő lovas, a háttérben 
Esztergom vára látszik.
Méretük: 170 x 510 és 165 x 510 mm. Paszpartuban.

150 000,-

353. cAssoviA suPErioris hungAriAE civitAs Pri
MAriA. 
Kassa város látképe. Színezett rézmetszet, a hátoldalán 
fran cia nyelvű leírással. Egidius van der Rye, Ferdinánd 
főherceg németalföldi udvari festőjének képe alapján készült. 
Eredetileg a VI. kötet 31. lapján jelent meg.
Kassa Északkelet-Magyarország legjelentősebb városa, a Fel-
ső-magyarországi Főkapitányság székhelye volt. A Bocskai-
féle felkelés idején fontos szerepet játszott, 1604-ben a hajdúk 
elfoglalták. A délről felvett, rendkívül hű ábrázoláson jól 
kivehető a bástyás fallal kerített városban a dóm épülete a 
Szent Mihály-kápolnával, valamint a Ferences- és a Domon-
kos-rend temploma. Az előtérben egy katona és egy polgár 
áll.
Mérete: 305 x 530 mm. Paszpartuban.

250 000,-

342. tétel 346. tétel 353. tétel
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354. clAudioPolis, colosWAr vulgo clAusEn
Burg. trAnsilvAniAE civitAs PriMAriA. 
Kolozsvár színezett rézmetszetű látképe, a hátoldalán la   - 
tin nyelvű leírással. Egidius van der Rye, Fer  dinánd fő-
herceg németalföldi udvari festője képe alapján készült. 
Először a VI. kötet 41. lapján jelent meg.
A kép középpontjában a Szent Mihály székesegyház monu-
men tális tömbje áll, balra a Farkas utcai ferences (ma refor-
mátus) templom látható. Az előtérben három díszes öltözetű 
erdélyi nemeshölgy alakjával, mögöttük kopjás lovassal.
Mérete: 300 x 430 mm. Paszpartuban.

300 000,-

355. coMorrA. 
Komárom vár és város kétosztatú látképe. Színezett réz met-
szet, a hátoldalán latin nyelvű leírással. A részletes és hiteles 
rajzokat Georg Hoefnagel fia, Jakob készítette 1595-ben. 
Eredetileg az V. kötet 55. lapján jelent meg.
Az olasz hadmérnökök tervei alapján kiépített Komárom a 
XVI. század végére az ország egyik legfontosabb végvárává 
vált. A Csallóköz az ország északnyugati része és Bécs vé-
delmének szempontjából is stratégiai jelentőségű hely volt. 
A felső képen a vár és a város északkeleti irányból, a Vág-
Duna túlpartjáról látható. A kép előterében hajdúk állnak, 
a Dunán a várat védő hadiflotta úszik (a rajzoló feltehetőleg 
járt Magyarországon, és láthatta a várat védő hadigályákat 
és naszádokat). Az alsó képen a várat a város felől látjuk, 
felülnézetből. A Duna északi partján vonuló sereg, a vízen 
hajók láthatók.
Méretük: 165 x 480 és 190 x 480 mm. Paszpartuban. 

150 000,-

356. vArAdinuM. 
Várad vár és város színezett rézmetszetű látképe, a hát ol-
dalon latin nyelvű szöveggel. Készítője ismeretlen. Eredetileg 
a VI. kötet 40. lapján jelent meg.
Az Erdély kulcsának is nevezett erősség az egyik legfontosabb 

magyar végvár volt. 1570 után Ottavio Baldigara olasz 
hadmérnök tervei alapján épült ki. 1598-ban a törökök 
sikertelenül ostromolták. A déli irányból, felülnézetből 
felvett képen jól kivehető az ötszögű, olaszbástyákkal erő-
sített várban a székesegyház épülete, előtte a Kolozsvári 
testvérek által készített királyszobrokkal, amelyek az 1660-
as ostrom idején pusztultak el. A vár mellett a megerősített 
város képe, mögötte a Körösön vízimalmok látszanak.
Mérete: 335 x 455 mm. Paszpartuban.

250 000,-

357. PAPA. inFErioris hungAriAE oPPiduM. 
Pápa várának látképe. Színezett rézmetszet, a hátoldalon 
francia nyelvű leírással. Eredetileg a VI. kötet 35. lapján 
jelent meg. 
A helyszín rajzot Philippus Fernan deus készítette.
A Garai család várkastélya Buda eleste után lépett elő 
végvárrá. 1577 és 1592 között olasz építészek tervei alapján 
építették ki. 1594-ben a törökök elfoglalták, de három év 
múlva felszabadult. A déli irányból, felülnézetből felvett 
képen jól kivehető a várkastély épülete, körülötte a palánk 
és a várost övező bástyás falgyűrű. A kép különlegességét az 
előtérben levő jelenet adja: 1600-ban az erősséget védő vallon 
zsoldosok a török kezére akarták adni a várat. Elrettentésül 
karóba húzták őket, ennek az érzékletes áb rázolása látható 
a metszet bal oldalán.
Mérete: 330 x 490 mm. Paszpartuban.

200 000,-

358. sAnctonicolAuM vulgo s. nicolAs oPPiduM 
in suPEriorE hungAriA ProPE ZolnochiuM... 
Törökszentmiklós várának látképe. Színezett rézmetszet, a 
hátoldalán francia nyelvű leírással. Készítője ismeretlen. 
Eredetileg a VI. kötet 37. lapján jelent meg.
Szentmiklós palánkvára nem volt számottevő erősség, 1552- 
ben került török kézre. 1595-ben őrsége a keresztény  
se reg közeledtére felgyújtotta, és harc nélkül elvonult.  

356. tétel 357. tétel
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A keleti irányból, felülnézetből felvett képen a várban a 
dzsá mi és a minaret mellett égő, romos épületek látszanak 
(feltehetően a törökök kivonulása után készült).
Mérete: 325 x 435 mm. Paszpartuban.

150 000,-
359. EPEriEs – vEsPrin. 
Eperjes és Veszprém színezett rézmetszetű látképe közös 
lapon. Növényi motívumokkal díszített, barokkos keretben. 
Vincenzo Maria Coronelli „Citta, fortezze e porti principali 
dell’ Europa” című művének második kötetében jelent meg 
(Velence, 1697.)
A képek mérete 130 x 175 mm, a lemezé 395 x 260, a lapé 
490 x 340 mm. Paszpartuban.

80 000,-

360. MoncAtZ – ErlA. 
Munkács alaprajza és Eger felülnézeti képe. Színezett réz-
metszetek közös lapon. Növényi motívumokkal díszített, 
barokkos keretben. Vincenzo Maria Coronelli „Citta, for-
tez ze e porti principali dell’ Europa” című művének második 
kö tetében jelent meg (Velence, 1697.)
A képek mérete 130 x 175 mm, a lemezé 395 x 260, a lapé 
490 x 340 mm. Paszpartuban.

60 000,-

361. A MAgyArorsZági oBsZErváns FErEncEs rEnd
tArtomány	áltAl	kiAdott,	német	nyelvű,	kitöl
tEtlEn nyoMtAtvány. 
Az oklevél a ferences harmadrendbe való felvételt igazolja. 
A lap a XVIII. század közepe táján készült a pozsonyi Zeller 
Sebestyén műhelyében. A gazdagon díszített keretben felül 
középen Szűz Mária látható a kisdeddel, balra fent Szent 
Ferenc, a többi mezőben pedig további hat szent ovális képe 
áll. Alul középen papírfelzetes viaszpecséttel.
Mérete: 360 x 475 mm.
Pataky: 0

5 000,-

Mezôgazdaság, botanika

362.	Az	 erdély	 országi	 gAzdAságbéli	 tárház,	
melyben	mind	A’	mezei,	mind	A’	házi	gAzdAság	kü	- 
löMBBkülöMBB tárgyAinAk JoBBításárA, Mind 
pedig	Az	emberek,	és	bArmok	egésségben	vAló	meg- 
tArtásokrA,	nem	külömben	sok	közönséges	nyA
vAlyájokból	léendő	meggyógyításokrA	próbált	
hAsZnos EsZköZök tAláltAtnAk. 
Kolo’sváron, 1801. Hochmeister Márton ny. (8)+235+(5)p.
Enyhén kopottas, korabeli papírkötésben.

40 000,-

363. FArkAs Mihály, dr.: 
Magyar kertészkönyv. A belterjes (intensiv) kertgazdászat 
foglalatja... Második javitott és bővitett kiadás.
Bp., 1895. Franklin-Társulat. VII+432p.
Kopott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

5 000,-

364. Földi János: 
Rövid kritika és rajzolat a’ magyar fűvésztudományról
Bétsben, 1793. Magyar Hirmondó. 60p.
Korabeli papírborítóban.

30 000,-

365. kühnE FErEncZ: 
Méhészeti káté. A Magyar Országos Méhészeti Egyesület 
által pályadíjjal jutalmazott mű.
Bp., 1882. (Weismann testvérek ny.) (8)+206p. Szövegközti 
ábrákkal.
Korabeli félvászon-kötésben.

4 000,-

366. PEthE FErEnc, kissZántói: 
Pallérozott mezei gazdaság, mellyet a’ magyar mezei gazdaság’ 
tökélletesebbítésére a’ haza’ természetéhez ‘s a’ nemzet’ álla-
potjához szabva theoretice és practice kidolgozott --. I-III. 
darab.
Sopronban-Posonban-Bétsben, 1805-1814. Szísz A. J. ny. 
–Belnay’ maradéki ny.–Nemzeti-Gazda-Hív a tal. XXXX+ 
+776p.+3 kihajt. mell.; XII+709p.; 52+160+216+127+ 
+56p.
A szerző fő műve, az egész mezőgazdaságot átfogó, tu do má-
nyos összefoglaló munka, melyet Pethe eredetileg tankönyv-
pótlónak szánt. A harmadik kötet egyes részei önálló belső 
címlappal bírnak. A második kötetben nagy terjedelmű,  
mintegy százoldalas szőlészeti fejezet található.
Korabeli papírborítóban. Körülvágatlan példány.

150 000,-

359. tétel 362. tétel
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367.	 (rApin,	rené)	rApinus,	renAtus:	
Hortorum lib. IV. Cum disputatione de cultura Hortensi. 
Joan. Meursii Fil. Arboretum sacrum. Angeli Politani Rus-
ticus. Adhaec Lipsii leges Hortensis, & Lazari Bonamici car-
men de vita Rustica.
Ultrajecti, 1672. Joannes Ribbius. 1t. (rézmetszetű dísz cím-
lap)+(24)+116+(12)+(4)+82+(4)+127+(3)+31 [recte 25]p.
A francia jezsuita szerző verses értekezése a kertekről először 
1665-ben jelent meg. E kiadásnál az alapműhöz több hasonló 
témájú munka kapcsolódik, újrakezdődő lapszámozással.
Kopottas, korabeli pergamenkötésben.

40 000,-

aA
368. MillEr, (JAkAB FErdinánd) iAc(oBus) FEr
din(Andus): 
Epistolae archiepiscoporum Georgii Strigoniensis et Pauli 
Colociensis e comitibus Szécsényi ad pontifices, imperatores, 
reges, electores... Quas ex autographis edidit --. (Partes I-II.) 
[egybekötve].
Pestini, 1807. Typis Mathiae Trattner. 320+(1)+325+(40)p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

30 000,-

369. MilotAy istván: 
A függetlenség árnyékában. Cikkek, kortörténeti jegyzetek.
Bp., (1930.) Stádium. 398+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

8 000,-

370. MiskolcZy lásZló – vArghA lásZló: 
A Nagykunság vidék népének építészete
Bp., 1943. Magyar ház barátai. XLVII+141+(1)p. Vargha 
László Dr. Németh Gyula egyetemi tanárnak szóló ajánló 
soraival.

A kötetbe helyezve:
Vargha László két eredeti fotója egy karcagi parasztházról.
Kiadói papírborítóban, védőborítóval.

5 000,-

371. MócZár JóZsEF, dr.: 
Nagyszalonta 1606-1906. Szerkesztette --.
Nagyszalonta, 1906. Székely ny. 1t.+(2)+IV+3-282p.+1 ki-
hajt. mell. (hasonmás) Lapszámozáson belül gazdagon illuszt-
rált.
Enyhén kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

372. Moldován gErgEly, dr.: 
A románság. Politikai, történelmi, néprajzi és nyelvészeti 
közlemények. I-II. kötet.
Nagybecskerek, 1895. Pleitz Ferenc Pál ny. (8)+623p.; 
(6)+561p. (Történeti-, nép- és földrajzi könyvtár. LIX.)
Aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben.

30 000,-

373. MóricZ ZsigMond: 
Magvető. A magyar irodalom élő könyve. Összegyűjtötte --.
Bp., 1940. Kelet Népe. 320p. Aláírt példány.
A címlapon Jávor Pál színész autográf tulajdonosi be jegy-
zésével.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

374. MóricZ ZsigMond: 
Népszavazás a földreformról
Bp., 1919. Pallas Rt. 47p. Első kiadás. (Különnyomat az 
Esztendő 1919. évi januári számából.)
A szerző aktív szerepet vállalt a kommunista uralom alatt, 
az írói direktórium tagja volt. A Tanácsköztársaság bukása 
után sok zaklatás érte emiatt. Ez az egyik legritkább munkája.
Javított, kiadói papírborítóban.

10 000,-

370. tétel366. tétel 382. tétel367. tétel
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375. nAdányi Zoltán: 
Bocsáss meg. Új és válogatott versek.
Bp., (1941.) Dr. Vajna és Bokor. 139p. Első kiadás. Dedikált 
példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

376. (nAgy FErEnc): 
Funiculus triplex dissolutus. Sive pacificationes: Viennensis, 
Niklsburgensis, Lincziensis...
Pestini, 1790. Typis Mathiae Trattner. 47p.
Korabeli papírborítóban. Az első borítón kis hiánnyal.

5 000,-

377. (nAgy károly): 
Daguerréotyp
Pozsony, 1841. Schmid Antal ny. 284+(3)p.
A szatirikus közéleti írások szerzője Kossuth politikai kö ré-
hez tartozott.
XX. századi félbőr-kötésben.
Szüry: 3349.

30 000,-

Nagyszombati nyomtatványok

378. nándory, (Mátyás) MAtthiAs: 
Sapiens architectus qui aedificat domum super petram pro-
positus dominis lutheranis sive rigidis, sive mollibus a --...
Tyrnaviae, 1775. Typis Tyrnaviensibus. 183p.
Korabeli papírkötésben.

30 000,-

379. ordo oFFicii divini rEcitAndi JuxtA rituM 
BrEviArii Et MissAlis roMAni Anno... M. dcc. 
lxx. in usuM ArchidioEc. strigoniEns. 
Tyrnaviae, 1770. Typis Coll. Academ. Societ. Jesu. (16)p.
Sérült, korabeli papírborítóban.

2 000,-

aA
380.	nádAskAy	bélA,	dr.	–	schwenszky	ármin:	
Patkolástani kézikönyv. Harmadik teljesen átdolgozott és 
bővített kiadás.
Bp., 1898. (Buschmann F. ny.) XVI+254p. Gazdagon illuszt-
rált.
Modern műbőr-kötésben.

2 000,-

381.	A	nemzeti	középpárt	progrAmmjA	
Bp., 1919. (Budapesti Hirlap ny.) 15p.
Hozzá:
A magyar nemzethez!
A Magyar Nemzeti Középpárt felhívása.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Bp., 1919. XII.
Kötés nélkül.

3 000,-

Numizmatika

382. (stEuArt, JAMEs): 
Abhandlung von den Grundsätzen der Münzwissenschaft, 
mit einer Anwendung derselben auf das deutsche Münzwesen: 
aus der englischen Originalhandschrift übersetzt.
Wien, 1770. Joseph Kurzböck ny. (12)+173+(18)p.
Restaurált, kopott aranyozású, korabeli bőrkötésben.

20 000,-

383. WEsZErlE JóZsEF: 
-- hátrahagyott érmészeti táblái. Kiadja a M. Nemzeti Mú-
zeum érem- és régiség-osztálya.
Pest, 1873. Athenaeum ny. (8)p.+XXt.+(2)p.+XVIIt.+ 
+(2)p.+XXXVIt.+(2)p.+XXIVt.+(2)p.+Vt.+(2)p.+Vt.+ 
+(2)p.+XXXVIIt.
Enyhén kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

40 000,-

Nyelvészet

384. kErEkEs FErEntZ: 
Értekezés és kitérések
Debretzenben, 1836. Tóth Lajos ny. XVI+597+(3)p.
A ritka nyelvészeti munka szerzője a debreceni kollégium 
po lihisztor matematika-professzora volt. Neve elsősorban az-
zal vált ismertté, hogy 1815-ben – még bécsi diák korában 
– Fazekas Mihály tudta nélkül megjelentette a Ludas Matyi 
szövegét nyomtatásban.
Korabeli papírborítóban. Részben felvágatlan példány. A 
címlapból oldalt egy csíkot levágtak.

30 000,-

385. orosZ ádáM: 
Ida vagy a pusztai sir. Beszély ige nélkül.
Egerben, 1853. Érseki Lyceum ny. 28+(1)p.
Az előszó tanúsága szerint a szerző fogadásból írta mű vét, 
melynek célja anyanyelvünk különlegességének bemuta tá sa, 
miszerint „magyar nyelven ige nélkül is lehet tisztán érthe-
tőleg írni nem csak egyes mondatokat, hanem hosszabb, 
összefüggő elbeszélést is”. Először 1845-ben jelent meg az 
Életképek című folyóiratban a szerző tudta nélkül. Jelen ki-
adás az első önálló, újradolgozott változat.
Későbbi papírkötésben.
Szüry: 3457.

5 000,-
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386. (vályi András): 
A’ magyar nyelvnek könnyen, és hasznosan lehető meg 
tanúlására vezető rövid ösvény. Avagy sokféle gyakorlasok’ 
példái a’ magyar könyvszerzők munkáiból
Pesten, 1793. ny.n. (8)+158p.
Hozzákötve:
Introductio in lingvam Ungaricam. Sive colloquia CLIX. ex 
vestibulo Frid. Muzelii petita et natura, historia, atniiquitat 
[!] et mythologia. Isocratis ad demonicum paraenesis, per 
Rudolphum Agricolam e Graeco in Latinum sermonem 
tran slata.
Pestini, 1793. ny.n. 144p.
A szerző a pesti egyetem nyelvtan tanára volt, nevéhez fű ző-
dik az első magyar helységnévtár megalkotása is.
Korabeli papírkötésben.
Poss.: Mindkét mű címlapján Magyari-Kossa Sámuel gyűj te-
ményi bélyegzőjével.

30 000,-

Oklevelek

387. BornEMisZA tAMás BudAi Polgár i. FErdi
nándhoz	írt	lAtin	nyelvű	kérvényének	korAbe
li MásolAtA. 
Bornemisza érdemeire hivatkozva kéri a császárt, hogy a 
három évvel korábban, 1000 forintért Bécsben vett házát 
jegyezzék be a városi könyvbe, hogy azt halála után felesége 
és gyermekei is szabadon bírhassák. Hivatkozik arra, bu dai 
polgárként kimutatta hűségét a császárhoz, ezért me nekülnie 
kellett, így 40 000 forint kár érte.
A Szapolyai özvegye, Izabella királyné kezén lévő Budát 
1541 tavaszán kezdte el ostromolni Wilhelm von Roggendorf 
vezetésével I. Ferdinánd serege. A vár védelmét Fráter 
György és Török Bálint vezették. Az özvegy királyné azon-
ban helyesebbnek tartotta volna, ha átadják Budát a csá-
száriaknak, hogy az semmiképpen se juthasson török kézre. 
Ezért titkos tárgyalásokat folytatott Roggendorffal, valamint 
felbíztatta a városi tanács egy részét, akik megállapodtak a 

németekkel, hogy a Nagyboldogasszony-templom te me tő- 
  jénél levő kiskapun beengedik őket. Az akció kudarcba 
fulladt, Bornemisza Tamás – és az árulásban részt vevők 
nagyobb része – a németekkel együtt menekült ki a várból. 
Bent szorult feleségét és gyermekét azonban Fráter György 
a szultánnak ajándékozta, aki később – a város elfoglalása 
feletti örömében – szabadon engedte őket. 
2 beírt oldal. Keltezés nélkül. Enyhén foltos.
Hozzá:
(Habsburg) I. Ferdinánd magyar király (1527-1564) saját 
kezűleg aláírt, német nyelvű utasítása az alsó-ausztriai ha-
tóságok részére, amelyben elrendeli, hogy intézkedjenek az 
ügyben.
2 beírt oldal. Kelt: Augsburg, 1548. II. 26. Enyhén foltos.

600 000,-

388. Zrínyi (iv.) györgy (15491603) tárnok MEs
ter,	A	szigetvári	hős	egyetlen	fiúgyer	me	ke	áltAl	
sAját	kezűleg	Aláírt,	német	nyel		vű	levél	miksA	
főhercegnek	címezve.
Mentegetőzik, hogy betegsége miatt nem tud elmenni a kan-
celláriára, ezért maga helyett Milley Andrást küldi. Zrínyi 
ekkor már súlyos beteg volt, nem sokkal később, május 4-én 
meg is halt.
2 beírt oldal, a viaszpecsét maradványával. Kelt: Vép, 1603. 
III. 13.

320 000,-

389.	lAzArus	henckel	(1551-1624)	lőcsei	szüle
tésű	nAgykereskedő	és	bAnkár	Autográf,	német	
nyelvű	 levele	zAchAriAs	geizkofler	 birodAlmi	
kincstárnoknAk.
Tudatja a címzettel, hogy megkapta előző két levelét, illetve 
a hozzájuk csatolt számlamásolatokat. Írja továbbá, hogy 
átadott egy ajánló levelet az udvari kamara titkárának, 
Matthias Arnoldinnak. Úgy tudja, hogy Bethlen Gábor 
Szkender Pasa segítségével bevette Lippa és Jenő várát. 
Lippa nem adta magát harc nélkül, de amikor Bethlen 

386. tétel 392. tétel390. tétel 394. tétel
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lövetni kezdte a várat, az őrség kapitulált. Miután elfoglalta 
e két erősséget, Rhédey Ferenc visszatért Bethlen embereivel 
Nagy váradra. Henckel attól tart, hogy mivel a császári 
hajdúkat nem fizetik rendesen, Bethlen meg fogja próbálni 
maga mellé állítani őket. Hogy ezt megelőzzék, elküldenek 
Bécsből 16 000 forintot. 
A várakról szóló értesülések tévesek voltak. Valóban meg-
kezdték a törökök a bevonulást 1614 októberében, de végül 
elha lasz tották a vár átadását, arra csak 1616-ban került sor. 
Jenő átengedését pedig Bethlen Gábor élete végéig meg ta-
gadta. A levél írója a tizenötéves háború során az udvari 
kamarának nyújtott nagy összegű kölcsönökkel alapozta 
meg családja felemelkedését.
2 beírt oldal. Kelt: Bécs, 1614. XI. 19.

200 000,-

390.	sigrAy	 jános	 (1654-1718)	 szepesi	 prépost,	
címzetes	temnói	püspök	sAját	kezű,	lAtin	nyelvű	
levele	i.	józsef	császárhoz	és	mAgyAr	királyhoz.	
A prépost biztosítja az uralkodót hűségéről, illetve be-
számol arról, hogy „a mostani nagy felfordulás” közepette 
sem tudta őt Rákóczi semmilyen módszerrel a saját oldalára 
csábítani, ezért sokáig börtönben sanyargatta, javait el-
vet te és kisajátította, őt pedig száműzte Magyarországról. 
Mindezeket a szenvedéseket szívesebben elviseli, mint hogy 
a felségárulás bűnébe essen. 
Sigray szembefordult a sza bad  ságharccal, ezért 1703-ban 
kény telen volt elmenekülni Szepeshelyről, és csupán 1709-
ben térhetett vissza.
2 beírt oldal. Sigray János viaszpecsétjével. Kelt: Varasd, 
1706. IV. 3.

300 000,-

391. nyáry Pál (18051871) Politikus, PEstPi
lis-solt	vármegye	főjegyzője	sAját	kezűleg	írt,	
mAgyAr	nyelvű	feljegyzése.	
Fejér vármegye nyomtatott megszólítással és címzéssel ellátott  

kéziratos levelet küldött Pest vármegye részére, amelyben 
tájékoztatja „szomszédi s’ attyokfiai”-t, a marhahús „és azzal 
járó szereknek” árával kapcsolatos közgyűlési határozatáról. 
Ennek nyomán az 1838. VIII. 30-án Pesten tartott közgyűlés 
szintén állást foglalt a kérdésben. A döntések értelmében 
Nyáry, mint főjegyző rendelkezik az üggyel kapcsolatban.
4 beírt oldal, Fejér vármegye papírfelzetes viaszpecsétjével. 
Kelt: Székesfehérvár, 1838. V. 25.

30 000,-

392. dolgorukiJ, vAsZiliJ AlEksZAndrovics hEr
ceg	 (1868-1918)	 áltAl	 sAját	 kezűleg	 Aláírt,	
orosz	nyelvű	cári	okirAt.	
III. Sándor cár Lukács Béla kereskedelmi miniszternek a cári 
Fehér Sas-rend lovagi címét adományozza.
2 beírt oldal, az első oldalon nyomtatott fejléccel. A viasz-
pecsét maradványaival. Kelt: Szentpétervár, 1894. VIII. 22. 
A hajtások mentén kis szakadásokkal.
Hozzá:
Az okirat hivatalos magyar fordítása.

20 000,-

393.	zólyom	vármegye	áltAl	répási	mátyás	zó
lyomi	AlispánnAk	Ajándékozott	díszAlbum.	
Az alispán működésének tizedik évfordulója alkalmából, 
1907-ben készült kötet a vármegye tisztviselőinek fényképeit 
tartalmazza. Az első levélen a főispán képe, a további 21-en 
pedig a tisztikar 3-3 tagja látható. A címlapon és az utolsó  
– üres – levélen nagy terjedelmű, 1945-ben kelt, orosz nyel-
vű bejegyzéssel.
Díszesen aranyozott, enyhén sérült gerincű bőrkötésben. 
Az első kötéstáblát ónból készült fémkeret övezi. A belső 
mezőt növényi ornamensekkel díszített, festett, aranyozott 
sárgarézből és tűzzománcból készült rátétek díszítik. A tábla 
közepén kör alakú ónkeretben a vármegye aranyozott, festett 
címere, mellette balra „1897”, jobbra „1907” évszám, alatta 
a megajándékozott monogramja látható. A hátsó táblán 
csúszógombokkal. Körben aranymetszéssel díszítve. Sárgaréz 
zárókapoccsal. Az elő- és háttáblán kisebb foltokkal.

250 000,-

Orvostörténet

394. Flór FErEncZ, dr.: 
A’ tetszholtak’ felélesztésökről szóló tanítás
Pesten, 1835. Beimel J. XVI+205+(2)p.
A szerző a pesti egyetemen tanított. 1848-1849-ben a had-
ügy minisztérium egészségügyi osztályának főnöke volt, ne - 
véhez fűződik a magyar honvédség egészségügyi szervezeté-
nek kiépítése.
Kopottas, kiadói papírkötésben.
Győry: 38. old.; Borda: 5856.

40 000,-

395. tétel 397. tétel
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395. PAunZ János, dr.: 
Magyar gyógyszerkülönlegességek és gyógytényezők gyüj te  - 
ménye. Gyógyszertani kiegészitéssel és a IV. kiadásu Ma-
gyar gyógyszerkönyv gyógyszereinek ismertetésével irta és 
összeállitotta: --.
Bp., 1937. (Faragó Imre ny.) 288p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

396. tolnAy sándor: 
Barmokat orvosló könyv, mellyet a’ köz-jóknak hasznára ki-
botsátott --
Pesten, 1795. Füskúti Landerer Mihály ny. 1t. (rézmetszetű 
címkép)+(14)+309+(2)p.+3 kihajt. mell.
Modern bőrkötésben. Restaurált darab.

50 000,-

397. WolstEin, AMAdEus (JohAnn) János: 
A barom-állatok seb-gyógyítása tudományáról írtt könyvek, 
mellyeket --... Német nyelven ki-adott, most pedig Tolnay 
Sán dor... Magyar nyelven Királyi Privilegium alatt ki-bot-
sátott
Bétsben, 1785. Kurtzbek Jósef ny. (28)+375p.
Első magyar kiadás. A fordító, Tolnay Sándor a magyar 
állatorvoslás úttörője, első egyetemi professzora volt. A szer - 
ző, Wolstein bécsi tanár kapott megbízást a pesti orvosi 
karon egy állatgyógyászati tanszék felállítására. Ő javasolta 
a Helytartótanácsnak tanszékvezetőül Tolnayt.
Korabeli félpergamen-kötésben.
Győry: 194. old.

30 000,-

aA
398. PAlotAi Boris: 
Csillag és kenyér. -- versei.
(Kassa), 1936. (Karpatia ny.) 47+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben. A Grosz Erzsébet által ter ve-
zett, színes, eredeti borító felragasztva.

3 000,-

399. PAlotAi Boris, B.: 
Valaminek a végén (1926-29)
(Bp., 1929.) Genius. 55p. A címlapon ajánlással: „Böhmnek 
– jószívvel, barátsággal Palotai Boris”.
Korabeli félvászon-kötésben. A rajzos, eredeti borító fel ra-
gasztva.

10 000,-

400.	pAlotAi	boris,	berkesné:	
Tavaszi áradás (versek)
Kassa-Kosice, 1926. „Globus”. 47p. A költő első megjelent 
kötete. A címlapon a férjének szóló ajánló sorokkal: „Első 
köny vem első példány[a] legyen az egyetlen Gyulámé, aki-
nek mindent köszönhe[tek] Borcsa 1926 márc 18án”. A 
könyv kötő a sorok végét levágta.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti, rajzos borító fel ra-
gasztva.

15 000,-

401. PAPP ignácZ: 
Magyar Poézis, Alapúl a’ verselni Kivánók’ kedvéért sze r-
zette --
Weszprémben, 1828. Számmer. 103+(16)p.+1 kihajt. mell.
XX. századi félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szüry: 3542.

30 000,-

402. PállyA, (istván) stEPhAnus: 
Orationes VIII publice habitae. Edidit ac praefatus est de VI 
eloquentiae cum probitate coniungenda Alexius Horányi 
eiusdem instituti.
Pestini, 1797. typis Matthiae Trattner. XXXI+(1)+288p.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

15 000,-

403. PáZMándi horvát EndrE: 
Árpád
Pesten, 1831. Beimel Jósef ny. 1t. (címképmetszet)+(2)+ 
+487+(13)p. Első kiadás.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A kopás nyo-
mok tól eltekintve szép példány.
Szüry: 3568.

10 000,-

398. tétel 401. tétel
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404. PEthE FErEnc, kissZántói: 
Mathesis. I-II. darab.
Bétsben, 1812. Haykul Antal ny. XVI+442+(1)p.; 239p.+ 
+VII kihajt. t. (rézmetszetek)
Javított gerincű, korabeli papírborítóban. Körülvágatlan 
pél dány. Könyvtári duplum.

30 000,-

405.	péterfi	lászló:	
A’ polgári társaságnak megújjitása, és tökéletesitése, egy be-
szédben előadva
Nagy-Enyeden, 1831. Ref. Kollégyom’ betűjivel. 55p.
Modern papírborítóban, a gerincén papírcsíkkal megerősítve.

3 000,-

Politikai röpiratok

406. dEr schätZBArE nutZEn öFFEntlichEr nA
turAliEnkABinEtEr Für EinEn stAAt, Wird Zu JE
dErMAnns vErnünFtigEr nEuBEgiErdE, dEn All
MächtigEn urhEBEr Zu vErhErrlichEn, BEsstEns 
EMPFohlEn 
Presburg, 1773? Johann Michael Landerer. 35p.
A felvilágosodás szellemében íródott munka szerzője is me-
retlen, a kézikönyvekben nem találtuk nyomát. A Press- 
   burgisches Wochenblatt zur Ausbreitung der Wissenschaften, 
und Künste 1773-as évfolyamában jelent meg egy nagyon 
ha sonló című írás, ott is szerző nélkül.
Elékötve:
Nösselt, Johann August:
Kurze Anweisung für unstudierte Christen zur Erlangung 
einer zuverlässigen Gewissheit von ihrer Religion
Halle, 1773. Carl Hermann Hemmerde. (4)+79p.
Hozzákötve:
Ortmann, Adolph Dietrich:
Sendschreiben an den Herrn Verfasser der Reliquien
Züllichau, 1766. auf Kosten der Waysenhaus- und From-
man nischen Handlung. 62p.
Hozzákötve:
(Moser, Friedrich Karl von):
Antwort auf des Herrn Inspector Ortmanns Sendschreiben 
an den Verfasser der Reliquien
H.n., 1766. ny.n. 64p.
Kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

40 000,-

407. (richtEr, JosEPh): 
Kaiser Josephs Gebetbuch
Wien, 1787. Joseph Hraschanzky. 52+(2)p.
A fiktív imádságos könyvben a szerző jozefinista szellemben 
magyarázza az uralkodó egyházi rendelkezéseinek értelmét 

és jogosságát. Ugyanebben az évben magyarul is napvilágot 
látott.
Hozzákötve:
(Blumauer, Aloys):
Glaubensbekäntniss eines nach Wahrheit ringenden 
Mannes
Herrnhuth, 1785. ny.n. 29p.
Hozzákötve:
Antwort auf Blumauers Glaubens-Bekentniss eines nach 
Wahr heit ringenden Catholicken, gegeben von einem in 
der Wahrheit bestätigten Christen
Strassburg, 1786. ny.n.
Blumauer kiugrott jezsuita szerzetesként harcos sza bad kő-
mű ves, II. József elkötelezett híve lett. A nyom dahely ko  - 
holt, a mű Bécsben jelenhetett meg. A válasz szerzője isme-
ret len.
Hozzákötve:
(Guyton de Morveau, Louis-Bernard):
Schilderung des Privat-Lebens eines grossen Prinzen; oder 
geheime Nachrichten von den Vergnügungen des Prinzen 
Heinrichs von Preussen zu Reinsberg
Frankfurt und Leipzig, 1785. ny.n. 80p.
A francia szerző Frigyes Vilmos porosz király öccse, Henrik 
herceg közismerten szabados, kicsapongó életmódját pellen-
gérezi ki, különös tekintettel a férfiak iránti szexuális pre-
ferenciájára.
Hozzákötve:
(Waser, Johann Heinrich – Künzli, Martin):
Moralische Beobachtungen und Urtheile
Zürich, 1757. Orell und Comp. 198p.
Kopottas, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

aA

404. tétel 406. tétel
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408.	pozsony	és	környéke.	egy	földtAni	térkép
pel	és	több	ábrávAl.	
Pozsony, 1865. Wigand. (6)+LXXXII+312p.+5t.+1 színes, 
kihajt. térk.
Aranyozott gerincű, XX. századi műbőr-kötésben.

40 000,-

409. PrAy, (györgy) gEorgius: 
Diatribe in dissertationem historico-criticam de S. Ladislao 
Hungariae rege, fundatore episcopatus Varadiensis, ab An-
tonio Ganoczy... conscriptam. Cui accedunt synodus sub 
Laurentio Strigoniensi archi episcopo celebrata ex codice 
ms. seculi XII. exeuntis, et conscriptio decimae pontificiae 
in dioecesi Vesprimiensi seculi XIV. ex codice ms. tabularii 
secreti Vaticani.
Posonii et Cassoviae, 1777. Joannes Michael Landerer. 
264p.+3t.
A mű válasz Gánóczy Antal két évvel korábban megjelent, 
Szent Lászlóról szóló munkájára.
Korabeli félbőr-kötésben.

30 000,-

410. ProhásZkA ottokár: 
Elmélkedések az evangéliumról. Második kiadás.
Székesfehérvár (Esztergom), 1910. (Buzárovits ny.) 763+(2)p. 
Dedikált példány.
Enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

411. rAFFAy sándor: 
A magyarság multja és jövője technikai szemléletben. Ta-
nul mány.
Szeged, 1932. Ablaka György ny. 96p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

Régi Magyar Könyvtár

412.	 (czeglédi	istván):	
Baratsaghi dorgalas. Az az: Az igaz Calvinista (mert igy 
neveztetik ma) vallásbul ki csapont, s hogy már a Sz. Péter 
hajojában mezitelen béugrot, egy Pápistává lött Embernek 
meg-szollitása...
(Kassa), 1663. (Türsch.) (40)+523p.
A szerző református prédikátor, kassai iskolamester volt. E 
munkájában Pázmány Péter „Bizonyos okok” című köny-
vében (Pozsony, 1631) kifejtett érveit igyekszik cáfolni. 
Köz vetlenül Sámbár Mátyás „Három üdvösséges kérdés” 
című munkájának 1661-es, nagyszombati megjelenése in dí-
totta írásra. A kiadvány a nagy hatású ún. kassai hitvita 
kirobbantója volt. A hitvitasorozat egyes darabjai egymást 
roppant gyorsan követve jelentek meg. Az első katolikus 
választ már 1664-es impresszummal Sámbár jelentette meg 
Kassán „Egy vén Bial orrára való karika” címmel. A polémia 
csak 1675-ben zárult le, Czeglédi „Már minden épületivel... 
elkészült Sion vára” című írásával.
Restaurált, korabeli bőrkötésben.
RMNy 3080.; RMK I 1002.

160 000,-

413. höFlich, thoMAs: 
Centuria funebris in Scenam vitae humanae, Cujus pro-
logus et epilogus mors, actores varia mortalium funera, In 
Levamen Defunctorum, Usum Parochorum, & Solamen 
Afflictorum, discursibus centum
Tyrnaviae, 1693. Typis Academicis. (16)+399+(39)p.
A halál misztériumával foglalkozó száz beszéd.
Sérült, korabeli pergamenkötésben.
RMK II 1747.

20 000,-

408. tétel 412. tétel409. tétel 414. tétel
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414. káldi györgy: 
Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze, advent 
elsö vasarnapiatol-fogva a Sz. Haromság Vasárnapjáig. Irta 
az hivek vigasztalasara és Jobbúlására az Jesus-alatt vitezkedö 
Társaság-béli Nagy-szombati -- pap.
Posonyban, 1631. Rikesz Mihaly. (2)+X+743+(27)p.
Hozzákötve:
Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. Sz: Andras 
napiatol-fogva Keresztelő Szent János napjaig
Posonyban, 1631. Rikesz Mihaly. (2)+IV+598+(12)p.
Káldi két prédikációs kötete (a bibliafordítás mellett) je-
lentős szerepet játszott a magyar nyelv barokk stílusának 
kialakulásában. Mindkét műnél megállapították a betű-
tí pusok alapján, hogy csak az ajánlást és az egyházi jóvá-
hagyást tartalmazó első ívet nyomtatták Pozsonyban, a 
többi a bécsi Rikhes-műhelyben készült. Az első műnek két 
címlapváltozata ismert, a másodiknál az utolsó levél alapján 
különböztethető meg két variáns.
Kopottas, korabeli, préselt disznóbőr-kötésben. Az egyik 
zárókapocs hiányzik.
RMNY: 1509., 1510.

200 000,-

415. (turócZi lásZló): 
Maria angelorum regina Ab originali primorum parentum 
labe Hoc titulo vindicata, Cum... Universitas Tyrnaviensis 
annuam Immaculatae Virgini festivitatem honoribus solitis 
ageret perorante... In Academica Divi Joannis Baptistae 
Basilica Anno M. DCC. XI.
Tyrnaviae, 1711. Typis Academicis, per Joannem Henricum 
Geich. 1t. (rézmetszetű címkép)+(12)p.
A gerincén papírcsíkkal.
RMK II 2429.

10 000,-

aA

416.	révAi,	(miklós)	nicolAus:	
Antiquitates literaturae Hungaricae. Volumen I [unicus].
Pestini, 1803. Typis Matthiae Trattner. XII+360p.
Révai egy induló sorozat első tagjának szánt művében el-
sőként közli  – tudományos magyarázatokkal kiegészítve – a 
Ha lotti Beszéd szövegét.
Korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

417. richtEr EdE: 
Selmecbánya történetéből. A kuruc idők. 1703-1711.
Selmecbánya, 1903. Joerges Ágost özv. és fia. 259p.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

418. roMAnElli, guido: 
Nell ‘Ungheria di Bela Kun e durante l’ occupazione militare 
Romena. La mia missioine maggio – novembre 1919
Udine, (1964.) Doretti. X+(2)+566+(1)p.
A kötéstábla belső borítójára ragasztva a szerző saját kezűleg 
aláírt, gépiratos dedikációja olvasható Stróbl Mihály, Stróbl 
Alajos fia részére. Kelt: Crauglio (Udine mellett), 1971. I. 2. 
Alatta a szöveg magyar nyelvű fordításával. Az elő zék lapon 
Stróbl Mihály tulajdonosi be jegy zé sével, a hátoldalon pedig 
két beragasztott fotóval. A felsőn Romanelli Stróbl Alajos 
által 1919-ben készített mellszobra, alatta a szobrász látható 
műtermében miközben a brit követ feleségének büsztjét 
min tázza.
Hozzá:
Guido Romanelli öt saját kezűleg aláírt, gépiratos levele 
Stróbl Mihály részére, az 1970. VI. 24. és XII. 12. közötti 
időszakból. 5 beírt oldal.
Hozzá:
Guido Romanelli névjegykártyája saját kezű soraival.
A szerző 1919. V. 12-én érkezett Budapestre az itteni olasz 
misszió parancsnokaként. A Tanácsköztársaság által üldö-
zött, veszélybe került emberek mentésével, hu ma ni tárius 
tevékenységével vívott ki elismerést. Részt vett a Peidl-
kormány megalakításában, az antant képviselőjeként min-
dent elkövetett, hogy megállítsák a román előre nyo mu lást. 
A két világháború közötti időszakban rendkívül nép sze rű 
volt Magyarországon.
Kiadói vászonkötésben.

40 000,-

419. sArFAtti, M(ArghEritA) g(rAssini): 
Mussolini élete. Fordította: Kosztolányi Dezső.
Bp., (1927.) K. M. Egy. Ny. 286p.+8t.
Aranyozott, kiadói félbőr-kötésben, eredeti védőborítóval.

15 000,-

415. tétel 418. tétel
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420. sárköZi Mátyás: 
Korok és körök. Noteszjegyzetek.
London, 1972. Fehér Holló. 64p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.

4 000,-

421. schWArtnEr, (Márton) MArtinus: 
Introductio in rem diplomaticam aevi intermedii, praecipue 
Hungaricam. Cum tabulis V. aeri incisis.
Budae, 1802. Typ. Reg. Univ. Pestanae. XVI+403+(3)p.+ 
+5 ki hajt. t. (oklevél-hasonmásokat és pecséteket ábrázoló 
réz  metszetek)
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

30 000,-

422.	sebess	dénes:	
Bethlen István gróf. Történelmi korrajz. Egy kortárs fel jegy-
zései.
Bp., (1927.) K. M. Egy. Ny. 328p. Lapszámozáson belül szá-
mos egészoldalas táblával, köztük egy felragasztott képpel.
Aranyozott, kiadói félbőr-kötésben. Modern papírtokban. 
Szép példány.

10 000,-

Sebestyén Gyula családi hagyatékából

423. JAkuBovich EMil: 
P. mester (Adalékok az Anonymus-kérdéshez.)
(Bp.), 1925. (Budapesti Hirlap ny.) (1)+170-213p. (Külön-
lenyomat Dr. Klebelsberg Kuno-emlékkönyvből.)
A címlapon a történész Sebestyén Gyulának szóló kedves 
soraival. Ennek az a pikantériája, hogy a tanulmányban 
kritizálja mesterét, aki a kötetbe számos éles – sokszor gú-
nyos – észrevételt jegyzett bele.
Modern félvászon-kötésben.

10 000,-

424.	sebestyén	gyulA:	
A magyar honfoglalás mondái. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 
I-II. kötet.
Bp., 1904-1905. Franklin. XX+563p.; XIII+(1)+546p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Szüry: 3970.

40 000,-

425.	sebestyén	gyulA:	
Gesta Hungarorum. A magyar hősmondák öt könyve. I-V. 
kötet.
Bp., 1925-1943. K. M. Egy. Ny. 121p.; 222+(2)p.; 357+(1)p.; 
315+(1)p.; 542+(2)p. Az első kötetben ajánló sorokkal: 
„Ked ves unokájának, S. Tamásnak a 80 éves nagypapa. B. 
Sze pezden 43 VI/14”.
Az I., a II. és az V. kötetet 1925-ben, a III. és a IV. kötetet 
pedig 1943-ban adták ki. Az első kötet 500 példányban 
jelent meg. Ritka.
Kiadói vászonkötésben.

80 000,-

426.	sebestyén	gyulA,	dr.:	
Az avar-székely kapcsolat emlékei. (Különlenyomat az „Eth-
nographia” 1899. évfolyamából.)
Bp., 1899. Hornyánszky Viktor ny. 47p. (Néprajzi füzetek. 8.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

427.	sebestyén	gyulA,	dr.:	
Északi tanulmányút. -- jelentése oroszországi, finnországi, 
svédországi, norvégiai, dániai és mecklenburgi tanul mány-
útjáról.
Bp., 1914. Magyar Nemzeti Múzeum (Stephaneum ny.) 23p. 
(Klny. a M. Nemzeti Múzeum 1913. évi Jelen téséből.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

aA

421. tétel 425. tétel424. tétel 430. tétel
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428. surányiungEr tivAdAr: 
A Gazdasági válságok történetének vázlata 1920-ig
Bp., 1921. Szent-István-Társulat. 160p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-

Szabadkômûvesség

429. ABAFi lAJos: 
A szabadkőművesség története Magyarországon
Bp., 1900. Schmidl H. ny. (8)+437+(3)p. A címlap máso-
lattal pótolva.
Hozzá:
Karte der Freymaurerlogen in Ungarn am Ende des Jahres 
1892.
László Szigfried mérnök által készített, kőnyomatú térkép.
Mérete: 470 x 600 mm. A hajtogatások mentén szakadozott 
darab.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

430.	kőrösi	lászló:	
Térképek a szabadkőművesség szolgálatában
(Bp.), 1940. „Nyilas” Lap- és Könyvkiadó Rt. 39p.
Kiadói papírborítóban.

10 000,-

431. MArtinovich sándor: 
A páholy gondolatvilága
Pécs, 1919. Dunántul ny. 40p.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

aA

432. sZABAdos sándor: 
Dokumentum. Versek és versmögöttiségek 1922-1945.
(Bp., 1945. Patkó.) 63+(1)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

433.	szász	bélA,	dr.:	
Nemzetiségpolitikánk válsága – A dunai kérdés
Bp., 1932. Attila-ny. 104p.+3 kihajt. mell. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Néhány levele foltos.

3 000,-

Széchenyi István gróf és kora

434. Boross Mihály: 
A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Eredeti kútfők 
után népszerüen előadja --.
Pest, 1860. Heckenast. 1t.+(4)+100p.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A 
levelek enyhén foltosak.

4 000,-

435.	széchenyi,	(istván	gróf)	stephAn:	
Bericht der Grafen Georg Andrásy und -- an den Ofner 
Pesther Brücken-Verein nach ihrer Rückkehr vom Aus-
lande. Aus dem Ungarischen übersetzt von Michael v. 
Paziazi.
Pressburg, 1833. Ludwig Landerer ny. (2)+133p. A magyar 
kiadáshoz hasonlóan a kötet végére beragasztott kék levélen 
a Tudnivalók (Zur Nachricht) olvashatók.
A címlapon jelzettel ellentétben Széchenyi egyedül írta a 
beszámolót néhány nap alatt. Az írás londoni tapasztalatairól 
szóló jelentését tartalmazza, amelyet a Hídegyesület 1833. 
III. 8-án tartott ülésén nyújtott be. Az országgyűlésen min-
den követ kapott belőle egy példányt, és a Jelenkor 28. 
számával együtt másoknak is szétküldette. A Lánchíd építés-
történetének fontos dokumentuma.
Korabeli papírborítóban.
Szentkirályi: 120.a.

80 000,-

436.	széchenyi	istván,	gróf:	
Hitel
Pesten, 1830. Trattner és Károlyi. XX+(1)+22-270+(1)p.  
Első kiadás. A szerző leghíresebb munkája, az 1830-as évek-
ben induló reformmozgalom programadó műve, a ma gyar 
gazdasági irodalom egyik legfontosabb darabja.
Javított gerincű, későbbi bőrkötésben. Körülvágatlan pél-
dány. Régi közgyűjteményi bélyegzőkkel.
Szentkirályi: 116.

80 000,-

435. tétel 436. tétel
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437.	széchenyi	istván,	gróf:	
A Jelenkorban megjelent Adó és két garas
Budán, 1844. Magyar Kir. Egyetem. (4)+308p. Első kiadás.
A mű a Jelenkorban 1843. VI. 8-tól XII. 31-ig megjelent 
cikk sorozat könyv alakban, a későbbi gyűjteményes ki adá-
sokban nem jelent meg. A munka, melyben a szerző támadja 
Kossuthot, Széchenyi adózással kapcsolatos elképzeléseit, ill. 
terveit tartalmazza.
Későbbi vászonkötésben.
Szentkirályi: 133.

30 000,-

438.	széchenyi	istván,	gróf:	
-- levelei szűlőihez. A Magyar Tudományos Akadémia meg-
bizásából összeállitotta, előszóval s jegyzetekkel ellátta Zichy 
Antal.
Bp., 1896. Athenaeum. (4)+XXXIII+339p. (-- munkái. IX. 
-- levelei. IV.)
Szentkirályi mellékletet említ, de ennek egyetlen példányban 
sem találtuk nyomát.
Restaurált, kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan pél-
dány.
Szentkirályi: 308.

5 000,-

439.	széchenyi	istván,	g(róf):	
Magyarország kiváltságos lakosihoz
(Pest, 1844. Beimel József.) 36p. Első kiadás.
A közadózás és a telekdíj mellett érvelő politikai röpirat az 
Adó és két garas című cikksorozat folytatásaként jelent meg 
a Társalkodó című folyóirat mellékleteként, de önállóan 
is forgalomba került. Még ugyanebben az évben azonos 
címmel egy folytatása is napvilágot látott.
Modern papírkötésben.
Szentkirályi: 134.

40 000,-

440.	széchenyi	istván,	gr(óf):	
Mélt. -- úr levele a’ Jelenkor Szerkesztőjéhez!
(Pest, 1842.) ny.n. (4)p.
A Kelet népével indult Széchenyi-Kossuth-vita egyik da-
rabja. A szerző itt jelenti be, hogy a továbbiakban hírlapi 
cikkekkel harcol Kossuth ellen. Az írás végén a szerkesztő 
válasza is megtalálható. A Jelenkor mellékleteként jelent 
meg, de önállóan is forgalomba került. Nagyon ritka.
Borító nélkül.
Szentkirályi: 129.

80 000,-

441.	széchenyi	istván,	gróf:	
Stadium. Irta -- 1831-ben. Kiadta Z**** [Zarha József] 1833-
ben. I. rész [unicus].
Lipcsében, 1833. Wigand Ottónál. XVIII+(2)+299+(1)p. 
Első kiadás.
A műben Széchenyi reformelképzeléseinek összegzése olvas-
ha tó tizenkét törvényjavaslatba foglalva, amelyekkel az 
1832/36-os országgyűlésen akart megjelenni. Az 1831-ben 
megírt munka itthoni megjelenését a cenzúra nem engedte, 
ezért látott külföldön napvilágot.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli bőrkötésben. A sérült 
eredeti borító bekötve. A leveleken halvány rozsdafoltokkal.
Szentkirályi: 121.

60 000,-

442.	széchenyi,	(istván,	gróf)	stephAn	grAf:	
Ueber den Credit. Vom --. Aus dem Ungarischen übersetzt 
von Joseph Vojdisek. Nebst einem Anhange enthaltend: 
Anmerkungen und Zusätze von einem ungarischen Pat rio-
ten. Zweite, berechtigte, verbesserte und vermehrte Aus-
gabe.
Leipzig-Pesth, 1830. Wigand. XVIII+344p.
Ugyanebben az évben még kétszer napvilágot látott (először 
Csereminszky Miklós fordításában). A címlapon említett 
„Anhang” Vojdisek „Toldalék-észrevételek” című munkáját 
tartalmazza.
XX. századi vászonkötésben.
Szentkirályi: 116. c.

30 000,-
443.	széchenyi	istván,	gróf:	
-- verse anyjához, gr. Festetics Juliánához. Megelőzi Széc h e - 
nyi nekrológja Toldy Ferenc által. Különnyomat az Új 
Magyar Múzeumból.
Pest, 1860. Emich ny. 15p.
A verset a Széchényi Ferenc által feleségének ajándékozott 
albumba másolta be a szerző, innen közölte Toldy Ferenc. 
Szentkirályi szerint nem Széchenyi műve. Ritka.
Korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szentkirályi: 303.; Szüry: 4210.

30 000,-

437. tétel 438. tétel
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444.	széchenyi	istván,	gróf:	
Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ‘s előitélet 
eligazitására
Pesten, 1831. Landerer. (10)+XL+(1)+42-539+(5)p. Első 
ki adás.
Széchenyi a Hitelt ért támadásokra reagálva írta e művét.
Későbbi félvászon-kötésben.
Szentkirályi: 117.

50 000,-

aA
445.	szentpétery,	(imre)	emericus:	
Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque 
stirpis Árpádianae gestarum... Edendo operi praefuit --. Vol. 
I-II.
Bp., 1937-1938. Typ. Reg. Univ. XIV+553p.; 681+(1)p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

Szepesség

446.	bruckner	győző,	dr.:	
A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. 
I. kötet [unicus].
Bp., 1922. Szepesi Szövetség. XII+613p.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

447.	förster	rezső:	
Szepesiek címtára. A trianoni Magyarországon élő szepesiek 
betűrendes és szakcímtára. Krisch Jenő közreműködésével 
szerkesztette: --.
Bp., 1931. Ifj. Kellner Ernő ny. VIII+(2)+295p.
Modern papírborítóban.

3 000,-

448. hrAdsZky JóZsEF: 
A XXIV királyi plébános testvérülete (XXIV regalium ple-
banorum fraternitas) és a reformáczió a Szepességben
Miskolcz, 1895. Wesselényi Géza ny. VIII+381+(1)p. Varjú 
Elemérnek dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti 
borító bekötve.

20 000,-

449.	krisch	jenő:	
Az 1928. évi május hó 6-án Budapesten megtartott Késmárki 
diáktalálkozó emlékkönyve. Szerk.: --.
Bp., (1928. ifj. Kellner E. ny.) 168p.+27t.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

450. loisch János, dr.: 
A Szepesség. Emlékkönyv a „Szepesi Egyesület Budapesten” 
fennállásának 50. évfordulójára. Szerkesztette --.
Bp., 1926. Kókai. 235p.+8t.+1 kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

451. PirhAllA Márton: 
A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspök-
ség felállításáig
Lőcse, 1899. Reiss J. T. ny. VIII+585p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben. A gerincen 
kis sérüléssel.

10 000,-

452. sváBy FrigyEs: 
A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város tör-
ténete
Lőcse, 1895. Reiss. 344p.+12t. (A „Szepesmegyei Történelmi 
Társulat” millenniumi kiadványai. II. kötet.)
Korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

444. tétel439. tétel 445. tétel442. tétel
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453. sváBy FrigyEs: 
A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és 
XIX. században
Lőcse, 1901. Reiss Józs. T. VII+(1)+116p. (A „Szepesmegyei 
Történelmi Társulat” millenniumi kiadványai. VI. kötet.)
Restaurált, kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.

3 000,-

aA
454.	szép	ernő:	
Ádámcsutka
(Bp., 1935.) Athenaeum. 270p. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

455.	szép	ernő:	
Lila ákác. Egy pesti fiu históriája.
(Bp., 1932.) Pantheon. 253+(3)p. Aláírt példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

3 000,-

456.	szomory	dezső:	
A nagyasszony. Regényes színmű négy felvonásban és hét 
képben.
Bp., 1910. Nyugat. (16)+208p. Első kiadás. Aláírt példány. 
(A Nyugat könyvei.)
Falus Elek által tervezett, kiadói vászonkötésben. Az eredeti 
borító bekötve.

3 000,-

457.	szőllősi	AntAl:	
A nazarénusokról. Különnyomat a „magyar protestáns 
egyházi és iskolai Figyelmező”-ből.
Debreczen, 1871. Városi ny. 22p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

458. sZvAtkó Pál: 
A visszatért magyarok. A felvidéki magyarság húsz éve.
(Bp., 1938. Révai.) 205+(2)p.
Kiadói papírborítóban.

4 000,-

459. tAMási áron: 
Ábel a rengetegben
(Bp., 1955.) Ifjúsági. 261+(3)p. Aláírt példány.
Kiadói vászonkötésben.

2 000,-

460. tAMási áron: 
Lélekindulás
Cluj-Kolozsvár, 1925. (Fraternitas ny.) 183+(1)p. Első kiadás.
Az író első megjelent kötete. Az első levélen ajándékozó 
sorokkal: „Tiszteletpéldány Pap Tamás esperes úrnak Ko-
lozs vár, 1926 húsvét hava”.
Kós Károly által tervezett, javított gerincű, kiadói papír-
borítóban.

20 000,-

461. tAMási áron: 
Szirom és Boly. Magyar rege.
(Bp.), 1960. Szépirodalmi. 211+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

5 000,-

462.	tettek-tervek.	A	kállAy-kormány	félesz
tendős	munkásságA	és	politikájA.	
Bp., 1942. (Stádium Rt.) 128p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

463.	télfy	jános:	
Magyarok őstörténete. Görög források a scythák tör té ne-
téhez.
Pest (Esztergom), 1863. Lauffer Vilmos (Horák Egyed ny.) 
(4)+130+(1)p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

4 000,-

Térkép, atlasz

464. ungAriA occidEntAlE(oriEntAlE) dEscrit
tA dA giAcoMo cAntElli dA vignolA... 
Magyarország réznyomatú térképe, halvány határszínezéssel. 
Két önálló lap összeillesztésével készült. Vignola nyomán 
Francesco Donia készítette. Giacomo Giovanni Rossi 
„Mercurio geografico overo...” című atlaszában jelent meg 
Rómában, 1685-ben.
Mérete: 565 x 765 (600 x 790) mm. Paszpartuban.
Szántai: Rossi 2-3.

200 000,-

454. tétel 463. tétel
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465.	l’	ungAriA	nuovAmente	descrittA,	et	Acc
rEsciutA di vAriE notiZiE dA giAcoMo cAntElli 
dA vignolA suddito, E gEogrAFo... 
Magyarország réznyomatú térképe, halvány határszínezéssel. 
Vignola nyomán Mariotti készítette. Giacomo Giovanni 
Rossi „Mercurio geografico overo guida geografica in tutte 
le parti del mondo...” című atlaszában jelent meg Rómában, 
1692-94-ben.
Mérete: 590 x 880 (610 x 950) mm. Paszpartuban.
Szántai: Rossi 4.

200 000,-

466.	 lA	trAnsilvAniA,	divisA	su	l’esemplAre	del-
lE cArtE Migliori E con lA dirEZionE dEllE Piu rE
cEnti notiZiE nEllE suE cinquE nAtioni E suBdi
visA nE suoi coMitAti, E PrinciPAli quArtEri... 
Erdély réznyomatú térképe, határszínezéssel. Vignola 
nyomán Cl. Botzot készítette. Giacomo Giovanni Rossi 
„Mercurio geografico overo...” című atlaszában jelent meg 
Rómában, 1692-94-ben.
Mérete: 435 x 575 (465 x 590) mm. Jobboldalt a keretig 
megvágva. Paszpartuban.
Szántai: Rossi 5.

150 000,-

467. lE royAuME dE hongriE Et dEs PAys qui En 
dEPEndoiEnt AutrEFois... 
Magyarország térképe. Színezett réznyomat. Guillaume 
Delisle lapja Jean Covens és Corneille Mortier „Atlas Nou-
veau”-ában jelent meg Amszterdamban, 1730 körül.
Mérete: 495 x 585 (540 x 640) mm. Paszpartuban.
Szántai: Mortier 3b.

80 000,-

468. lE royAuME dE hongriE, lA trAnsilvAniE, 
l’esclAvonie,	lA	croAtie	et	lA	bosnie	
Magyarország határszínezett, rézmetszetű térképe. Georges 
Louis le Rouge „Atlas General” című munkájában jelent 
meg (Párizs, 1742.)
Mérete: 500 x 570 (550 x 650) mm.
Szántai: Rouge 1a.

80 000,-

469. royAuME dE hongriE Et PAys AdJEcEnts 
Magyarország térképe. Határszínezett rézmetszet. Rigobert 
Bonne lapja az „Atlas Encyclopedique...” című munkában 
jelent meg (Párizs, 1787.)
Mérete: 245 x 360 (290 x 440) mm.
Szántai: Bonne 2.

40 000,-

470. cArtE dE lA hongriE, dE lA trAnsilvAniE 
Et dEs PAys AdJAcEnts APPArtEnAnts A lA MAison 
d’Autirche	
Magyarország határszínezett, rézmetszetű térképe. Mentelle 
és Chanlaire „Atlas Universel” című munkájában jelent meg 
(Párizs, 1788.)
Mérete: 365 x 465 (440 x 585) mm.
Szántai: Mentelle 1.

60 000,-

471. árPádWölgy. 
Óbuda és Békásmegyer színezett, kéziratos térképe 1851-
ből. Rajzolója Varsány János, a Váci járás mérnöke volt. A 
lapot valószínűleg azért készítette, mert régészettel is fog lal-
kozott, és itt kereshette Árpád fejedelem sírját, akit a ha-
gyomány szerint a környéken temettek el. A képet stilizált 
fa ágak osztják kilenc mezőre. A középsőben található a tér-
kép maga, jobbra tőle csavart indákkal övezett, emberfejű 
álla tokkal díszített római fegyverek és jelképek, balra pedig 
gyö nyörűen színezett, növényi ornamensekkel gazdagon dí - 
szített keretben a honfoglaló magyarok fegyverei, egy szar vas 
alakja, illetve egy íjat és dárdát kezében tartó, ülő ma gyar 
vitéz látható. Felül középen a címszöveg, alul pedig meg vo - 
nalazott táblázatok találhatók (utóbbiakba a térképen látható 
római számok magyarázatai kerültek volna). A négy sarokban 
egy-egy bájos rajz (a honfoglalás, Árpád pajzsra emelése, 
Árpád sírjának kutatása és megtalálása) ékesíti a darabot.
A térkép mérete 450 x 605 mm, a teljes lapé 620 x 955 mm. 
Keretezve. Néhány kisebb folttal, jobboldalt kis, nem túl 
szépen javított hiánnyal.

250 000,-

472.	A	mAgyAr	állAm	közigAzgAtási	térképe...	
mérték:	1	:	360.000.	
(Bp.), 1900. m. kir. államnyomda. 1 áttekintő lap+12 színes 
térképszelvény. Vászonra vonva.
Sérült, kiadói vászondobozban.

80 000,-

465. tétel
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473. kogutoWicZ (MAnó): 
Magyarország és Ausztria vasuti és közlekedési térképe a 
külföldi csatlakozó vasutakkal. Mérték: 1:900.000.
Bp., (1908-1909.) Magyar Földrajzi Intézet Rt. Színes térkép, 
két szelvényen, hajtogatva.
Mérete: 775 x 1020 mm.

15 000,-

aA
474. thAly kálMán: 
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. XVI., XVII. és 
XVIII. századbeli eredeti kéziratokból és... nyomtatványok-
ból egybegyüjté s jegyzetekkel ellátta --. Toldalék: A bujdosó 
Balassa Bálintnak két eddigelé ismeretlen költeménye. I-II. 
kötet.
Pest, 1864. Lauffer Vilmos. (6)+436p.; (6)+428p.
Restaurált, korabeli vászonkötésben.
Szüry: 4514.

5 000,-

475.	 tirts	rezső	–	szentgyörgyi	ede	–	AbAi	ottó:	
Selmeczbányai kalauz. Tekintettel a város történetére, ne-
vezetességeire és vidéki leirására. Szerkesztették: --.
Selmeczbányán, 1898. Joerges Ágost özvegye és fia ny. 
64+(16)p.
Kiadói papírkötésben.

3 000,-

476. tóth FErEntZ: 
A helvétziai vallástételt tartó tul a dunai főtiszteletű su-
perintendentziában élt superindensek [!], vagy refor mátus 
püs pökök élete, e jelen való időkig lehozva. Irta, ‘s kiadta --.
Győrben, 1808. Özvegy Streibig Jósefné ny. XVI+17-206+ 
+(2)p.
Hozzá:
A helvétziai vallástételt tartó tul a’ tiszai superintendentziá-
ban élt református püspökök élete, e’ jelen való időkig le-
hozva. Irta, és kiadta --.
Győrben, 1812. Özvegy Streibig Jósefné ny. 262+(5)p.
Az első mű XX. századi vászonkötésben, a második enyhén 
sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

477.	tömörkény	istván:	
Célszerű szegény emberek. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel 
ellátta: Móra Ferenc.
Szeged, 1922. Délmagyarország. 181+(3)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

478. török sándor: 
Településtörténeti tanulmányok és határproblémák a Kár-
pátmedencében
(Astor Park, 1973. Turán ny.) 354+(1)p.+15 térk. (az utolsó 
kihajtható, önálló mellékletként a kötetbe helyezve)
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

479. uMlAuFt, dr. FriEdrich: 
Geographisches Namenbuch von Österreich-Ungarn...
Wien, 1886. Alfred Hölder. XVI+304p.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Poss.: Báró Radvánszky Béla gyűjteményi bélyegzőjével.

4 000,-

Utazás

480. Bokor Ervin, dr.: 
Menekülés a szibériai fogságból Japánon és Anglián ke-
resztül. Két magyar tiszt viszontagságai.
Bp., 1919. Franklin-Társulat. 520p. (Modern utazók, felfe-
de  zők könyvtára.)
Kopottas, kiadói vászonkötésben.

40 000,-

481.	cholnoky	jenő:	
Erdélyi képek
(Bp., 1941.) Franklin. 164+(1)p.+14t. (A Magyar Földrajzi 
Társaság könyvtára.)
Aranyozott, kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

482.	cholnoky	jenő,	dr.:	
Utazásom Amerikában Teleki Pál gróffal
Bp., (1943.) Vajda-Wichmann. 304p.+33t.+1 térk.
Kiadói félvászon-kötésben.

4 000,-

474. tétel 475. tétel
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483.	fehér	gézA:	
Kanitz Fülöp Félix „A Balkán Kolumbusa” élete és mun-
kássága 1829-1904.
Bp., 1932. Franklin-Társulat. 201+(3)p.+1t. Gazdagon il-
luszt rált. (A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára.)
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

30 000,-

484. PAWloWsZky EdE: 
Miksa császár mexikói szerencsétlen expeditiója leirásának 
2. kiadása. Kiváló tekintettel Queretaro 70 napig tartó 
ostromára. Mexikói élet. – Utazási élmények.
Bp., (1892.) Heisler J. ny. (4)+218p.+1t.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

485. virtEr károly: 
Úti képek Olaszországból. I-II. kötet [egybekötve].
Zombor, 1881. Bittermann Nándor ny. 314+(4)+252+(3)p.
Enyhén kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

20 000,-

Vadászat, halászat

486. diEZEl (kArl EMil) – MikA károly, dr.: 
Az apróvad vadászata. Díszkiadás.
Bp., 1899. Athenaeum. (4)+VIII+722+(2)p.+36t. (16 színes)
Enyhén kopottas, festett, kiadói vászonkötésben.

10 000,-

487.	répássy	miklós:	
Édesvízi halászat és halgazdaság. Második kiadás.
Bp., 1914. Pallas. 549p.+1t. (kihajt.)+1 térk.
A mű először 1909-ben jelent meg.
Javított, kiadói papírborítóban.

5 000,-

aA
488. vAgnEr JóZsEF: 
Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez
Nyitra, 1896. Huszár István ny. (8)+560+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

4 000,-

489. vágvölgyi kAlAuZ. útMutAtó A vágvölgy 
pöstyén-krAlováni	 részében.	 szerk.:	 pázmány	
lAJos. 
Trencsén, 1914. Körjegyzői ny. 104+(2)+XIVp. Lap szá mo-
záson belül számos szövegközti illusztrációval.
Kiadói vászonkötésben.

4 000,-

490.	vámbéry	ármin:	
A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben
Bp., 1885. MTA. XVI+768p.
Kiadói vászonkötésben.

5 000,-

491. virág BEnEdEk: 
-- magyar századai. Harmadik kiadás. Toldy Ferencz által. 
I-V. kötet [három kötetben].
Pesten, 1862-1863. Heckenast Gusztáv. 1t.+252+218p.; 
193+193p.; VIII+224p.
A harmadik darabhoz kötve:
-- poétai munkái. Harmadik, teljesb kiadás. Toldy Ferencz 
által.
Pest, 1863. Heckenast Gusztáv. XVI+239p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

492. (WArghA istván): 
A’ szegény ember és gyermekei. Elbeszélések a’ magyar köz-
nép számára.
Pesten, 1843. Landerer és Heckenast. (8)+72p.
A szerző pedagógiai író, a magyar óvónőképzés úttörője volt. 
A kötetben szereplő írások célja a helyes gyereknevelésre va-
ló okítás és a kisdedóvók megismertetése volt.
Kiadói papírborítóban.
Szüry: 5133.

15 000,-

493. WEörEs sándor: 
Ének a határtalanról
Bp., (1980.) Magvető. 156+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

10 000,-

480. tétel 483. tétel
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494. WEörEs sándor: 
A kő és az ember. Versek.
(Bp.), 1935. Nyugat. 77+(3)p. Első kiadás.
A címlapon ajánlással: „Horváth Árpinak barátsággal, emlé-
kül Weöres Sanyi”.
Restaurált, kiadói papírborítóban. A leveleken rozsda fol tok-
kal.

15 000,-

495. Witsch, rudolPh: 
Praktischer Vorschlag: wie das auf dem Reichstage 1807 
zu Ofen im zwanzigsten Artikel sanctionirte Gesetz, 
betreffend die Urbarmachung des Flugsandes in Ungarn, 
auf die leichteste Art realisirt werden könne... Auf eigene 
Erfahrung gegründet, und... zum zweiten Mahle aufgelegt...
Ofen, 1809. mit königl. ungar. Universitäts-Schriften. XVI+ 
+(8)+182p.+2 kihajt. mell.
A futóhomok megkötéséről szóló értekezés második, 
jelentősen bővített kiadása.
Kopottas, korabeli félbőr-kötésben.

15 000,-

496. Wright, lEWis: 
The Clifton and other remarkable suspension bridges of the 
world. Second edition.
London, 1866. John Welae–J. Wright. 1t.+X+(3)+14-127p.+ 
+9t. (1 kihajt.)
A 91-99. oldalon a Lánchíd építésének részletes ismer te té sé-
vel, amelyet egy tábla is illusztrál.
Kiadói papírborítóban.
Poss.: Pekár Imre gépészmérnök, feltaláló gyűjteményi bé-
lyeg zőjével.

4 000,-

497. Zrínyi (Miklós): 
--nek minden munkaji. Kiadta Kazinczy Ferencz. I-II. kötet 
[egybekötve].
Pesten, 1817 [1816.] Trattner. 189p.+1t.+205p. Az első kö-
tet címképe hiányzik.
Kazinczy 1788 nyarán határozta el, hogy kiadja Zrínyi 
költői műveit (érdekesség, hogy az ekkortájt erősödő Zrínyi-
kultusz hatására Döbrentei Gábor és Csokonai egymástól 
függetlenül, szinte Kazinczyval egyidőben tűzte maga elé 
ugyanezt a célt). Végül többévtizedes munka eredményeként 
látott napvilágot a költő műveinek első gyűjteményes ki-
adása.
Javított, korabeli papírkötésben. A második címlap sérült.
Szüry: 5215.

40 000,-

498. ZsAdányi osZkár: 
Somogy megye adattára. Szerkesztette: --. 1937.
Pécs, 1937. Haladás Nyomda Rt. 5+(4)+8-301+(3)p.+11t. 
(1 színes)
Hozzákötve:
Somogy vármegye és Kaposvár megyei város címtára (Alsó-
dunántúli Címtár)
Pécs, 1937. Haladás Nyomda Rt. 148p.
Kiadói colligatum.
Kiadói vászonkötésben. A kötése laza. A kötet végén alá-
hú  zásokkal.

3 000,-

499. ZsAdányi osZkár: 
Üzen a börtön. Versek.
Pécs, (1935.) Kultúra ny. 61+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

aA

493. tétel 496. tétel495. tétel 498. tétel
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A	jegyzékben	hAsznált	rövidítések:

Kiadja a Központi Antikvárium
Nyomdai elõkészítés: Gönczy Tibor

Budapest, 2019

bet. = betűvel
é. = év

H. = hely
lev. = levél

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

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