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 1. A Központi Antikvárium mint Aukciósház az árve-
rést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereske-
delmi megbízott szervezi, rendezi és vezeti. 
 2. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiál-
tásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel kata-
lógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, 
amire a venni szándékozók tárcsájuk felemelésével teszik 
meg ajánlatukat. A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő 
szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a 
tétellel kapcsolatban a Forster Gyula Nemzeti Örökségvé-
delmi és Vagyongazdálkodási Központ érvényesíti elővá-
sárlási jogát. 
 3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15 % árverési ju-
talék. A vevő készpénzben vagy hitelkártyával a vételárat 
vagy annak 20 %-át – foglalóként – az árverésen helyben 
tartozik fizetni. Ha a teljes vételár egy összegben az árve-
résen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. 
Vevő a leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles 
az Aukciósház részére megfizetni, amely követelésre az elé-
vülés általános szabályai az irányadók.
 4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, hogy a 
vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpont-
jától 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 
belüli teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben mega-
dott határidőig a vevő a tétel átvételére nem jelentkezik, 
az Aukciósház 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 tekintse és a foglaló összegét megtartsa. 
 5. A leütött tételt visszavenni és újra árverésre bo-
csátani tilos. Amennyiben a már leütött tétel vevőjének 
személye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető 
jogosult a tételt újra árverésre bocsátani. 
 6. Tilos mindenféle összebeszélés amely arra irányul, 
hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen meg-
haladó vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 
 7. Az árverés előtti kiállításon és az árverésen minden 
tétel megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és 
illusztrációk kizárólag azonosításul és tájékoztatásul szol-
gálnak, így a vevőknek saját maguknak kell az árverést 
megelőzően meggyőződniük az árverési tételek állapotáról 
és arról, hogy az megfelel-e a katalógusban leírtaknak. A 
tételek szavatosság nélkül, minden hibájukkal és hiányos-
ságukkal 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 felelőssé-
get nem vállal, és nem kötelezhető, hogy nevezett tételt 
ugyanezen áron egy későbbi időpontban újra árverésre 
ajánlja vagy forgalomba hozza. 
 9. A védett tételeket – ezek sorszámát legkésőbb az 
aukció megkezdéséig kihirdetjük – Magyarországról ki-
vinni nem lehet, valamint a mindenkori tulajdonosi ada-
tokat nyilvántartásba veszik. A későbbi tulajdonváltozás 
kötelezően bejelentendő. A kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései 
alapján az Aukciósház közölni tartozik a tételek tulajdo-
nosainak adatait a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédel-
mi és Vagyongazdálkodási Központtal. 
 10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt 
venni az árverésen, az általa adott vételi megbízás alapján 
helyette az Aukciósház – a megbízásnak megfelelően – hi-
vatalból 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 
címen illetve weboldalunkon (www.kozpontiantikvari-
um.hu) keresztül. Közgyűjtemények megbízásait hivatalos 
formában előleg nélkül elfogadjuk, magánszemélyek véte-
li megbízásának elfogadásához a vételi megbízás összege 
20%-ának, mint előlegnek a befizetése szükséges. Siker-
telen megbízás esetén az árverés után az előleget levonás 
nélkül visszakapja a megbízó. Amennyiben a megbízás si-
keres, az előleg foglalónak tekintendő. 
 11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárvere-
zését lehet kérni. 
 12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések-
ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a 
felek az Aucikósház székhelye szerinti általános hatáskörű 
bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Budapest, 2017. 
Központi Antikvárium

Árverési feltételek

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete



 1. Központi Antikvárium as Auction House organi-
ses, 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 in-
dicate 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 Gyula Forster Na-
tional Centre for Cultural Heritage Management have a 
priority to purchase the lot at the hammer price. 

 3. The purchase price includes the hammer price and 
15 % auction fee. The buyer shall pay the purchase price 
or 20 % of it in cash or by card immediately after the auc-
tion. In case the full purchase price is paid after the aucti-
on, 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 deposit 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 catalo-
gue are only for identification. Each bidder is responsib-
le 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 
abroad, and their owners will be registered. Owners are 
expected to report any change of ownership. The Auc-
tion House is liable to report the data of the owners of 
protected items to the Gyula Forster National Centre for 
Cultural Heritage Management (LXIV./2001). 

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

 11. Unsold items may be reauctioned after the auction 
upon request. 

 12. The Civil Code (V./2013) shall govern any mat-
ter 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, 2017. 
Központi Antikvárium

Conditions of sale

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete
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Kiegyezés 1867 - 2017

1. Bittó istván (1822-1903), az andrássy-kor-
mány igazságügyi minisztere által saját kezűleg 
aláírt okirat. 
Bírói kinevezés Sinkovits Ödön részére a zombori királyi 
törvényszékhez.
1 beírt oldal. Kelt: Pest, 1871. XII. 20.

40 000,-

2. deák Ferencz: 
-- emlékezete. Szerkeszté: Törs Kálmán.
Bp., 1876. Deutsch M. ny. 1t.+236p.+13t. (2 kihajt.)
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. 
Néhány levele foltos.

10 000,-

3. a F. év julius 21-én kelt l. F. leiratra a kép-
viselőház által augustus 8-án Deák Ferencz in-
Ditványára egyhangulag elFogaDott Fölirás 
Pest, 1861. Landerer és Heckenast. 24p.
Kiadói papírborítóban.

8 000,-

4. hivatalos Felszólítás m.-vásárhely sz. kir. 
város polgáraihoz. 
A város főbírája és jegyzője értesítik a lakosságot, hogy 
az uralkodó Andrássy Gyula grófot kinevezte miniszter-
elnökké, és megbízta a kormányalakítással. Kérik, hogy 
mindenki segítsen a méltó ünneplésben. A nyomtatvány 
Imreh Sándor helyi nyomdájában készült.
Kelt: Marosvásárhely, 1867. II. 20.
Mérete: 335 x 210 mm.

10 000,-

aA
5. ady endre: 
Ki látott engem?
(Bp.), 1914. Nyugat. 151p. Első kiadás.
A megmaradt példányokat a Pallas Rt. 1918-ban újra for-
galomba hozta, a címlapon az impresszum-adatokat egy 
papírcsíkkal leragasztva.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben. A Lesznai 
Anna által tervezett, színes, eredeti borító bekötve.
Poss.: Skultéty Csaba könyvjegyével.

6 000,-

6. ady endre: 
A menekülő élet
Bp., 1912. Nyugat. 141+(3)p. Első kiadás.
Gara Arnold által tervezett, kiadói papírborítóban. Kö-
rülvágatlan példány.

6 000,-

Aprónyomtatványok

7. Banquet in honour oF the presiDent oF the 
uniteD states given By the hungarian repuBli-
can cluB oF the city oF new york. weDnesDay 
evening, april twenty-sixth one thousanD nine 
hunDreD anD eleven. caFé BoulevarD. 
(New York, 1911. Cameron & Bulkley ny.) (8)p.
A William Howard Taft tiszteletére adott díszvacsorára 
készült nyomtatvány első oldalán az elnök fényképe lát-
ható, ezt a menüsor követi, majd a Magyar Republikánus 
Klub rendezvényt szervező tagjainak névsora olvasható.
Kiadói papírborítóban. A gerincen átfűzött szalag hiányzik.

20 000,-

8. egri szövetkezett Bortermelők rt. reklám-
nyomtatványa. 
Háromosztatú nyomtatvány. Két lapon árjegyzék, a har-
madikon a megrendelő válasz-levelezőlap található.
Mérete: 270 x 140 mm.

10 000,-

9. a Franklin-társulat reklámnyomtatványa. 
(Bp.), 1893. Franklin-Társulat ny. 
A kiadó által megjelentetett folyóiratok előfizetésére hív fel.
2 nyomtatott oldal. Hajtogatva.
Mérete: 445 x 310 mm.

3 000,-

2. tétel 7. tétel
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10. gottermayer nánDor könyvkötő műhe-
lyének reklámnyomtatványa. 
Zöld alapon fehér dombornyomott szöveggel és szecesszi-
ós díszítéssel.
Mérete: 115 x 155 mm.

10 000,-

11. a gyorshajozások megnyitasa BuDapest, 
Baziás, GiurGevo, Galacz, odessa és konstan-
tinápoly között. – eröFFnung Der eilFahrten... 
Az Első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság kétnyelvű 
hirdetménye.
Kelt: Bp., 1874. III. 23.
Mérete: 395 x 245 mm. Keretezve.

20 000,-

12. (haBsBurg) ii. józseF a cseléDek helyzetét 
szaBályozó renDeletének magyar nyelvű, nyom-
tatott kiadása. 
A „kalapos király” az előző évben kiadott, nagy jelentő-
ségű jobbágyrendeletét követően is számos kedvezmény-
ben részesítette a társadalom legalsó rétegeit. Ezek meg-
alkotásában szociális érzékenysége, a trónörökösként in-
kognitóban tett utazásainak tapasztalatai mellett szerepet 
játszott az is, hogy felismerte, a fennálló társadalmi-gazda-
sági viszonyok jelentős mértékben hátráltatják az ország 
fejlődését. A cselédek, illetve a cselédtartók jogait és köte-
lességeit újszerű módon szabályozó pátens többek között 
megtiltotta a szolgákkal való kegyetlenkedést.
(16)p. Kelt: Bécs, 1786. VI. 22.

15 000,-

13. lóvásárlás maGyarorszáGBan. 
A cs. k. III. hadsereg parancsnokságának hirdetménye.
Kelt: Buda, 1854. V. 1.
Mérete: 360 x 195 mm.

5 000,-

14. opinio de salis nitri coctione & pulveris 
pyrei conFectione. 
H.n., é.n. ny.n. (9)p.
II. József lőpor- és salétromgyártást szabályozó rendelete.
Kötés nélkül.

12 000,-

15. rend-szaBás. a’ szekerezésBen minnyájok-
nak, akár pesten, akár a’ Budai vizi-várasBan 
lakozóknak útasítására... – orDo... – orDnung... 
A Királyi Ajtónállómesteri Hivatal háromnyelvű hirdet-
ménye, három hasábban nyomtatva.
Kelt: Buda, 1807. IV. 5.
Mérete: 390 x 495 mm.
Keretezve.

30 000,-

16. székely testvérek! székely testvérnők! 
szárazajta vértanu lakosai szólnak hozzátok! 
Választási felhívás. Felszólítják a magyarokat, hogy arra a 
Magyar Népi Szövetségre szavazzanak, amelynek köszön-
hetően felelősségre vonták a Szárazajtán kegyetlenkedő és 
gyilkoló Maniu-gárdistákat.
Kelt: Szárazajta, 1946. XI. 13.
Mérete: 150 x 200 mm.

10 000,-

17. törley józs. és tsa. pezsgőgyár. számla. 
A fejlécen a gyár épületeivel. A Váci utcai söröző részére 
kiállítva. Kelt: Bp., 1938. VI. 3.
Mérete: 285 x 215 mm.

10 000,-

aA
18. ascher oszkár: 
A versmondás művészete és a színpadi beszéd. Második, 
javított és bővített kiadás.
Bp., 1955. „Művelt Nép”. 131p. Dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

4 000,-

19. áBel jenő: 
A bártfai Sz.-Egyed temploma könyvtárának története
Bp., 1885. MTA. 1t.+(4)+206p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.

3 000,-

20. BaBits mihály: 
Pávatollak. Műforditások.
(Bp.), 1920. Táltos. 134+(2)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

2 000,-

11. tétel 21. tétel
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Balaton

21. a Balaton leszálléttásának módjárol ‘s 
hasznárol 
A szöveg ismeretlen szerzője szerint a Sión lévő malmok 
megszüntetésével lehetne a Balaton vízszintjét csökkente-
ni. Elsősorban a Kilitinél, Sióhídvégnél és Ozoránál lévő 
malmok miatt kialakult duzzasztást vizsgálja. A szöveg 
nagy része alapos számításokat tartalmaz, amelyekben 
a malmok felszámolásának költségét veti össze a Bala-
ton medréből nyert terület várható gazdasági hasznával. 
Több lehetőséget is részletez, miként alakulna a kettő 
aránya csupán egy vagy több malom lebontása esetében. 
Hasonló megoldási javaslatokat fogalmazott meg korábbi 
átfogó tervében Beszédes József mérnök is.
4 beírt oldal. Kelt: Keszthely, 1828. IV.8.

10 000,-

22. Balaton. tervezte a m. kir. honvéD tér-
képészeti intézet. mérete: 1:50.000. 
A színes térkép 1939-ben jelent meg, a Keresztény Főis-
kolai Hallgatók „Centrum” Fogyasztási Szövetkezete ki-
adásában.
Mérete: 580 x 1720 mm.
Három szelvényen, vászonra vonva. Apró sérülésekkel.

10 000,-

23. Balázs józseF, dr.: 
Gyalogszerrel a Balaton körül
(Bp., 1922. „Haladás” ny.) 32p.
Javított, kiadói papírborítóban.

2 000,-

24. Bogyay jolán emlékkönyve. 
A nagyrészt magyar és német bejegyzések 1881 és 1889 kö-
zött, – néhány kivétellel – Keszthelyen és Badacsonyban 
keltek.
Enyhén kopottas, aranyozott, korabeli vászonkötésben.

10 000,-

25. lampl hugó – pataky Béla: 
Balatoni kikötők. Különlenyomat a „Vízügyi Közlemények” 
1937. évi 3-4. számából.
Bp., 1938. K. M. Egy. Ny. 52p.+4t.+1 kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

26. sáGi jános: 
Keszthely. Balaton- és Héviz-fürdő.
(Keszthely, 1910. Mérei-ny.) 84p.+13t. (1 kihajt.)
Javított gerincű, rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

27. (szaBó imre – talaBér jános): 
A badacsonyi kereszt fölszentelése. September 14-kén 1857.
(Budán, 1857. cs. kir. egyetemi ny.) 18p.
Az alkalmi kiadvány Szabó Imre szentelési beszédét és Ta-
labér János ez alkalomra írt versét tartalmazza.
Kiadói papírborítóban.
Poss.: Skultéty Csaba gyűjteményi bélyegzőjével.

5 000,-

aA
28. BalBi, (adriano) adorján: 
-- egyetemes földrajza a művelt közönség számára. Tel-
jesen átdolgozta és tetemesen kibővitette: Dr. Czirbusz 
Géza. I-IV/1-2. kötet [öt kötetben].
Nagybecskerek, 1893. Pleitz Fer. Pál ny. XII [recte XIII]+  
+713+(1)p.+4 színes, kihajt. térk.; IX+771p.; VIII+637+ 
+(2)p.; X+602p.; (5)+604-1198p. Lapszámozáson belül szá-
mos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációkkal.
Enyhén kopottas, aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötés-
ben. Néhány levele enyhén foltos.

25 000,-

29. a Balkáni eseményekre vonatkozó diplomá-
ciai ügyiratok. 1912 augusztus 13. – 1913. no-
vemBer 6. 
Wien, 1914. Cs. Kir. Udvari Államnyomda. XXXIII+ 
+463p.
A külügyminisztérium által kiadott kötet német és francia 
nyelvű leveleket közöl.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

Bányászat

30. litschauer lajos: 
Telepismeret, különös tekintettel Magyarország bányászati 
viszonyaira
Selmeczbánya, 1898. Joerges Ágost Özv. és Fia. VI+176p. 
(A magyar bányász-felőr kézi könyvtára. V.)
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

31. réz Géza: 
Bányaműveléstan. I. kötet [unicus].
Selmecbánya, 1910. Joerges Ágost Özvegye és Fia. (4)+ 
+VIII+385p.+2 kihajt. t.+1 kihajt. térk.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Néhány 
levél széle javítva.

3 000,-

aA
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32. Bartha jános, Dr.: 
Ódák. 1. A székelyekhez. 2. Quo vadis...
H.n., 1920k. ny.n. (8)p. Dedikált példány.
A kőnyomatos kiadványnak nem találtuk nyomát a szak-
irodalomban. A hátsó borítón Dr. Liszkay Jenő törvény-
széki bírónak szóló címzéssel.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

4 000,-

33. Beöthy leó: 
A bankügy elmélete. Különös tekintettel a jegybankkér-
désre és hazai viszonyainkra. A Pesti Hazai Első Takarék-
pénztár által jutalmazott mű.
Bp., 1875. Athenaeum. VIII+466+(2)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

20 000,-

34. Beöthy zsigmonD: 
Követválasztás. Eredeti politicai vigjáték 3 szakaszban.
Pápán, 1844. Ref. Főiskola’ betűivel. 94+(1)p. Első kiadás.
Az eredeti hátsó borító felhasználásával készült, modern 
papírborítóban.
Poss.: Skultéty Csaba gyűjteményi bélyegzőjével.
Szüry: 505.

5 000,-

35. Békés vármegye. előszót irta: vitéz sarka-
Di márky Barna Dr. Felelős szerkesztő: márkus 
györgy. 
Bp., (1936. Sárik Gyula és Géza ny.) 812p. Lapszámozá-
son belül egészoldalas fényképekkel.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

4 000,-
36. Bierman, john: 
Wallenberg
Bp., (1985.) ABC. 141p. A fordító, Kenedi János által de-
dikált példány.
Szamizdat kiadvány.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

37. Bod péter: 
Smirnai Szent Polikárpus, Avagy, Sok keserves háborúsá-
gok között magok Hivataljokat Keresztyéni Szorgalmatos-
sággal Kegyesen viselö erdélyi réformátus püspököknek 
historiájok
(Nagyenyed, 1766. Kiss ny.) (22)+216+(4)p. Első kiadás.
A kötet 26 erdélyi református püspök életrajzát tartal-
mazza.
Sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A levelek nagy 
részén halvány folttal.
Szüry: 601.

30 000,-

38. Bod, (péter) petrus: 
Synopsis juris connubialis seu tractatus de jure connubi-
orum...
Cibinii, 1763. Typ. Sámuel Sárdi. (16)+131+(9)p.+1 ki-
hajt. mell.
Első kiadás. Magyarul 1836-ban jelent meg kisbaconi 
Benkő László fordításában „Házassági törvény rajz vagy a’ 
házassági törvényekről való tanitás...” címen.
Enyhén sérült gerincű, korabeli bőrkötésben.

30 000,-

39. Boross mihály: 
A volt jobbágyság hármas könyve. Különös tekintettel a 
földmivelő osztályra.
Székesfejérvárott, 1866. özv. Számmer Pálné ny. (8)+IV+  
+(1)+6-124p.
A szerző a székesfehérvári márciusi események aktív részt-
vevője volt, a szabadságharc idején számos politikai pony-
vát adott ki. A bukás után börtönre ítélték, szabadulását 
követően Jókai a Vasárnapi Újságnál helyezte el. Ekkor 
kezdett írni, nagyrészt ponyván terjesztett könyvei na-
gyon népszerűek voltak.
Későbbi félpergamen-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

5 000,-

40. [Bölöny györgyné] kémeri, sánDor: 
Promenades d’ Anatole France. Préface de P.-L. Couchoud.
Paris, (1927.) Calmann-Lévy. (6)+VII+236+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

2 000,-

41. Bródy sándor: 
A medikus. Életkép 3 felvonásban.
Bp., 1911. Singer és Wolfner. 132+(4)p. Első kiadás. De-
dikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.

10 000,-

33. tétel 38. tétel
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Buda és Pest

42. kétnyelvű (magyar-német) hirDetmény. 
Pest, 1838. Beimel ny. 
Értesítik Pest város lakosságát, hogy a nádor az árvíz okoz-
ta károk felmérésére és a helyreállítási munkálatok meg-
szervezésére bizottságot küld ki. Közlik a tagok neveit is.
2 nyomtatott oldal. Kelt: Pest, 1838. III. 28.
Mérete: 345 x 220 mm.

10 000,-

43. BuDa és pest környékének cím nélküli, kő-
nyomatú térképe. 
1870 körül jelenhetett meg Bécsben, a k. k. militär-geog-
raphisches Institut nyomdájában. Méretaránya 1:28.800. 
Feltehetően a Monarchia teljes térképének részeként lá-
tott napvilágot, de a Lechner-könyvkereskedés, mint ki-
adó önállóan is forgalomba hozhatta.
Mérete: 840 x 940 mm.
Aranyozott gerincű, korabeli vászontokban.

60 000,-

44. BuDapest székes-Főváros egész területének 
térképe. 5-ik kiadás. 
Kogutowicz Manó által tervezett, színes térkép. A Magyar 
Földrajzi Intézet nyomtatta 1911-ben.
Mérete: 715 x 885 mm. Vászonra vonva, hajtogatva.

20 000,-

45. eperjessy istván: 
Zugliget és vidéke. Budapest nyaraló és kiránduló helye. 
Útmutató és térkép a kirándulók részére.
Bp., (1906.) Athenaeum. 70+(10)p.+1 kihajt. térk. Lapszá-
mozáson belül számos egészoldalas táblával és szövegközti 
illusztrációval.
Kiadói félvászon-kötésben.

4 000,-

46. hauszmann alajos: 
A királyi vár belső kiképzése és iparművészeti felszerelése. 
Különlenyomat a Magyar Iparművészet 1903. évi juliusi 
és szeptemberi számából.
Bp., 1903. Athenaeum. (2)+161-220p. Bakos János mi-
niszteri tanácsosnak dedikált példány.
Enyhén kopottas, aranyozott, korabeli bőrkötésben. Arany-
metszéssel díszítve.

30 000,-

47. lechner jenő, Dr.: 
A Magyar Nemzeti Múzeum épülete 1836-1926.
(Pécs), 1927. (Dunántúl ny). 1t.+68+8p.+27t. A címla-
pon József Ferenc főhercegnek szóló dedikációval.
Javított, kiadói papírborítóban.

20 000,-

48. nemes jenő györgy, Dr.: 
Mátyás király és a budai fürdők (Mátyás király emlékelőadás) 
1440-1940. Megjelent a „Budai Krónika” 1941. évfolyam 
1-3. számában.
(Bp., 1941. Kellner Albert ny.) 15p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Poss.: Skultéty Csaba könyvjegyével.

2 000,-

49. rupp jakaB: 
Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Két térképpel.
Pesten, 1868. Eggenberger. (2)+X+314p.+2 kihajt. térk.
Hozzákötve:
Rómer Flóris:
A régi Pest. Történeti tanulmány.
Bp., 1873. Eggenberger. (2)+240p. Példányunkból hiány-
zik két térkép.
Hozzákötve:
Szabó József:
Pest-Buda környékének földtani leirása. A M. Tud. 
Akademia által Nagy-Károly-díjjal koszorúzott pályairat.
Pest, 1858. Emich Gusztáv. 58p. (Természettudományi 
pályamunkák. Negyedik kötet.)
A melléklet Budapest környékének első földtani térképe, mé-
rete 430 x 590 mm. Színes kőnyomat, készítette Rohn Alajos.
Javított gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

40 000,-

50. schams, Franz: 
Vollständige Beschreibung der königl. freyen Haupt Stadt 
Ofen in Ungern. Mit 3. Ansichten.
Ofen, 1822. Königl. Univ. Buchdruckerei. 1t. (metszett dísz-
címlap, Falka Sámuel munkája)+66+VI+672+(6)p.+3t. 
(2 kőnyomat, 1 rézmetszet, utóbbi Lehnhardt munkája)
Kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Restaurált 
példány, az egyik tábla javítva.

50 000,-

49. tétel46. tétel
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51. törs kálmán: 
Margit-sziget
Pest, 1872. Athenaeum. (2)+137+(2)p.+1 térk. (színes, 
kihajt., a kötetbe helyezve) Lapszámozáson belül számos 
illusztrációval.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-
Céhes emlékek

52. az egri mészároscéh német nyelvű, nyom-
tatott céhlevele. 
Konta Ferenc nevére kiállítva. A szöveg fametszetű ke-
retben. Papírfelzetes viaszpecséttel és két aláírással. Kelt: 
Eger, 1815. II. 20.
Mérete: 275 x 435 mm.

5 000,-

53. a Felsőőri szaBócéh magyar nyelvű, kéz-
iratos céhlevele. 
Grozpáur Mátyás nevére kiállítva. Díszes, festett kezdőbe-
tűvel, színes keretben. Papírfelzetes viaszpecséttel, három 
aláírással. Kelt: Felsőőr, 1840. VI. 18.
Mérete: 400 x 490 mm. Paszpartuban.

15 000,-

54. a kassai cipészcéh német nyelvű, nyomta-
tott céhlevele. 
Stephan Stöszer nevére kiállítva. A Werfer Károly helyi 
nyomdájában készült lapot fametszetű keret övezi. Három 
aláírással és egy viaszpecséttel. Kelt: Kassa, 1855. V. 17.
Mérete: 405 x 515 mm.

10 000,-

55. a lőcsei kékFestőcéh (schön unD schwarz- 
FärBer) német nyelvű mesterlevele. 
Heinrich Peyer nevére kiállítva. A szöveg díszes fametszetű 
keretben. Két viaszpecséttel (az egyik papírfelzetes), há-

rom aláírással. Enyhén foltos darab. Paszpartuban. Kelt: 
Lőcse, 1787. X. 15.
Mérete: 335 x 430 mm.

20 000,-

56. az óBuDai káDárcéh német nyelvű, nyom-
tatott céhlevele. 
Franz Unfried nevére kiállítva. Díszes iniciáléval, famet-
szetű keretben. Három viaszpecséttel és aláírással. Kelt: 
Óbuda, 1783. X. 18.
Mérete: 220 x 325 mm.

10 000,-

57. a rácalmási céhek egylete által kiaDott 
mesterlevél. 
Horovitz Károly vargamester nevére kiállítva. A nyom-
tatvány Lukács László pesti műhelyében készült. A díszes 
iniciáléval kezdődő szöveg fametszetű keretben. Viaszpe-
cséttel és három aláírással. Kelt: Rácalmás, 1857. I. 11.
Mérete: 455 x 575 mm.

8 000,-

58. a veszprémi sütőcéh magyar nyelvű, nyom-
tatott céhlevele. 
Gede Rudolf nevére kiállítva. A nyomtatvány Jesztány 
Totth János helyi műhelyében készült. A szöveg fametsze-
tű keretben. A papírfelzetes viaszpecsét maradványával és 
két aláírással. Kelt: Veszprém, 1857. VI. 23.
A hajtogatások mentén szakadozott példány.
Mérete: 425 x 600 mm.

10 000,-

aA
59. clair vilmos: 
Párbaj-codex. Negyedik kiadás.
Bp., 1899. Singer és Wolfner. (2)+192p. Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben. Néhány levele enyhén foltos.

5 000,-

60. collection marczell de nemes de Buda-
pest. i-ii. volume(s). 
Paris, 1913. ny.n. (4)+XV+(168)p.+83t. (hártyapapírral 
védett fénynyomatok); (4)+XVI+(76)p.+37t.
A neves műgyűjtő az 1910-es évek elején eladósodott. Mi-
után nem sikerült megegyeznie sem a magyar állammal, 
sem néhány jelentős múzeummal, gyűjteménye nemzet-
közi darabjainak legjavát árverésen értékesítette Párizs-
ban, 1913 nyarán. Erre készült a – gyűjtőhöz és a gyűjte-
ményhez méltó – színvonalas katalógus.
Kiadói papírborítóban.

20 000,-

55. tétel
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61. constitutiones reliGionis s. pauli primi 
eremitae a sant. d.n. papa urBano viii. appro-
Batae, & conFirmatae editionis tertiae 
Rome, 1725. Typis S. Congreg. de Propaganda Fide. 1t. 
(metszett díszcímlap)+(21)+189p.
A magyar alapítású rend VIII. Orbán által megerősített 
regulája először 1644-ben jelent meg.
Sérült, korabeli pergamenkötésben. A gerince hiányzik.

10 000,-

62. czoBel, minka de: 
La Migration de l’Ame. Traduction de Melchior de Polig-
nac. Illustrations de H. Buttner.
Paris, 1897. Paul Ollendorff. (4)+VI+158p. A fordító 
ajánló soraival.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Az 
eredeti borító bekötve. Gyönyörű példány.

5 000,-

Családtörténet

63. Bándy vilmos, dr. primor: 
A „nobilis” primorok, grandok és lordok. (A magyar és 
székely nemesség az európai népek nemesi rendjeinek tük-
rében) II. kiadás.
Bp., 1942. (Bethlen ny.) 59+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

4 000,-

64. genealogiai Füzetek. csaláDtörténeti Fo-
lyóirat czimerekkel és leszármazási táBlákkal. 
szerkesztik csikszentmihályi sánDor imre – kö-
röspataki és köpeczi seBestyén józseF. nyolcza-
dik évFolyam. 
Kolozsvár, 1910. Stief Jenő és Társa ny. (2)+144+(2)p.+1t.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány. Néhány 
lapja szakadozott.

3 000,-

65. ghyczy elemér: 
Külföldi uralkodóházak vére egy magyar család ereiben. 
Függelékül 12 árpádházi ősanya leszármazási táblája.
Pécs, 1931. Dunántúl ny. 97p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

66. Gorzó Bertalan, Bilkei: 
Szatmár vármegye nemes családjai
Nagykároly, 1910. Gál Samu ny. 140p.
Hozzá:
Szatmár vármegye nemes családjaihoz. Pótkötet.
Nagykároly, 1912. Manyák Károly ny. 77p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.

20 000,-

67. hajDu miklós, Dr.: 
Szeniczei Savuót. A Hónig-Hőnig- és a Back-család törté-
netéből.
Bp., 1939. Mult és Jövő. 110+(3)p. Lapszámozáson belül 
két kihajtható melléklettel.
Kiadói papírborítóban.

4 000,-

68. magyar csaláDtörténeti szemle. genea-
logiai és heralDikai szaklap. szerkeszti: Baán 
kálmán. i-x. évFolyam [nyolc kötetBen]. 
Bp., 1935-1944. (Sylvester ny. – Veszprémi Egyházmegyei 
ny.) 
Teljes sorozat (az első évfolyam csupán egy számból áll).
Az első öt kötet aranyozott gerincű, korabeli, a többi – ezt 
utánzó – modern félbőr-kötésben. Az egyes számok erede-
ti borítói bekötve. Szép példány.

150 000,-

62. tétel 64. tétel 65. tétel 66. tétel
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69. nyáry pál, dr. Báró: 
Letünt idők
Bp., 1940. „Magyar Családtörténeti Szemle”. 98p. Dedi-
kált példány.
Enyhén viseltes, kiadói papírborítóban.

3 000,-

70. temesváry jános, dr.: 
A magyar-örmény nemes családok czimerlevelei. Közzé-
teszi: --.
Szamosújvárt, 1896. „Aurora” ny. (4)+236p.
Restaurált, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-

aA
71. csatkai endre, dr.: 
A soproni exlibris története. Összeáll.: Missuray-Krúg La-
jos és Thier László közreműködésével --.
Sopron, 1938. (Röttig-Romwalter ny). 1t.+32p.+20t. (2 
felragasztott képpel) Számozott (21./100) példány. (Scar-
bantia. Helytörténeti adatok Sopron és Sopron vármegye 
multjából. 5. szám.)
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-

72. csenGey Gusztáv: 
Izráel története. Az újabb bibliai kritika eredményeinek 
nyomán irta: --.
Eperjesen, 1909. Kósch Árpád. 681+III+(2)p.
Sérült gerincű, foltos, kiadói papírborítóban. Körülvágat-
lan példány. 

3 000,-

73. csire istván: 
Vázlat Csurgó multjából, különös tekintettel az ottani ref. 
gimnázium és egyház megalapitására
Csurgó, 1907. Vágó Gyula ny. XI+264+(1)p.+3t.+1 ki-
hajt. mell.
Hozzá:
Csurgói diákalbum. Szerkesztette: Écsy Ö. István.
(Bp.), 1931. (Hornyánszky Viktor ny.) 200+(8)p.+17t.
Az első mű modern félvászon-kötésben, a második kiadói 
papírborítóban.

10 000,-

74. Dante alighieri: 
La divina commedia...
Milano, (1923.) Ulrico Hoepli. XXII+(2)+577p. A címlap 
előtti levélen Szabó Dezsőnek, „a magyar irodalom souve-
rainjének” szóló ajándékozó sorokkal.
Modern félbőr-kötésben.

15 000,-

75. Doktor kuBB, a világjáró érDekFeszítő ka-
landjai. 
(Nagyvárad-Oradia-Mare), é.n. (Sonnenfeld Adolf ny.) 
27. A pusztitó sugár
34. A Moa-madár
39-40. A zanzibari gólem. Knok out!
Hozzá:
Miszter Herkules. Érdekfeszítő sportkalandok.
(Nagyvárad-Oradia-Mare) é.n. (Sonnenfeld Adolf ny.)
40. Küzdelem a céllövő bajnokságért
43. Két vállra
44. A bonyoldalmas uszóverseny
Az egységes nyomdai kivitelben, azonos terjedelemben 
(24p.) megjelenő, ponyvaszerű füzetek rendkívül ritkák. 
Feltehetően a – bibliográfiákban is említett – budapesti 
kiadással egyidőben, az 1920-as években jelenhettek meg.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

10 000,-

A dualizmus kora

76. [Beksics gusztáv] censor: 
Társadalmunk és nemzeti hivatásunk
Bp., 1884. Zilahy Sámuel. 133+(2)p.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-

77. eisenstädter lukács: 
A jelenkori socializmusról
Bp., 1878. Ráth Mór. (2)+68p. (Különlenyomat a „Buda-
pesti Szemle” 32. és 33. füzetéből.)
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

2 000,-

70. tétel 74. tétel
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78. helyes-e tisza kálmán politikája? irta 
egy FelviDéki képviselő. 
Bp., 1879. Neuer M. ny. 51p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

2 000,-

79. (kún Béla, kókai): 
Alkotmányos titkok. Második bővitett kiadás.
Bp., 1883. Athenaeum. 194+(1)p.
Hozzákötve:
Az orosz invázió veszélye
Bp., 1883. Athenaeum. VII+191+(1)p.
Hozzákötve:
A bécsi kapituláczió. Irta az „Alkotmányos titkok”, az 
„Orosz invázió veszélye”, a „Közjogi alap bukása” stb. 
szerzője.
Bp., 1888. Athenaeum. (4)+197p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

10 000,-

80. (kún Béla, kókai): 
A közjogi alap bukása
Bp., 1884. Athenaeum. VII+(1)+328p.
A röpirat Tisza Kálmánt és a kormányzó Szabadelvű Pár-
tot támadja.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

3 000,-

81. [margitay Dezső] revisor: 
A gentry marad! Válasz Censor „Társadalmunk és nemze-
ti hivatásunk” czimű röpiratára.
Bp., 1885. Aigner Lajos. 37+(2)p.
A címben említett írás Beksics Gusztáv munkája (lásd 76. 
tételünket).
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

82. márk márkus: 
Az alkotmányos út a kivezető út. A felségjogok és az ob-
structio.
Bp., 1903. Pesti Lloyd-Társulat. 35p. Dedikált példány.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban. Részben felvágat-
lan példány.

3 000,-
83. péteri károly: 
A jezsuiták
Buda-Pest, 1873. Kocsi Sándor. 214+(1)p.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.

2 000,-

84. sárkány sánDorné halász terézia, Dr.: 
Széll Kálmán életrajza
Bp., 1943. vitéz Fodor Árpád ny. 282p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

85. sík sándor: 
Szilágyi Dezső. Természet után rajzolta --.
Bp., 1891. Buschmann F. ny. 20p.
Foltos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

aA
86. emlény tanodai pályalomBokBul. kolmár 
józseF, tanár, vezérlete alatt szerkeszti a Bajai 
Főgymnasiumi iFjuság. 
Baja, 1858. Mederschitzky ny. 202+(6)p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Aranymetszéssel dí-
szítve.

5 000,-

78. tétel 79. tétel 81. tétel 84. tétel
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87. (enGel jános keresztély): 
Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenlän-
der. Zweyter Theil.
Halle, 1798. Johann Jacob Gebauer. 1t.+(4)+X+607+(1)p.
A mű öt kötetben teljes.
Kopottas, aranyozott korabeli bőrkötésben. Az első kö-
téstábla közepén aranyozott címerrel.

15 000,-

88. eötvös károly: 
A földadó és a kataszter az 1875. VII. törvényczikk szerint
Bp., 1875. Athenaeum. IV+155+(1)p.
Hozzá:
A szerző autográf aláírása egy kártyán.
Korabeli vászonkötésben.

5 000,-

89. epiktétos: 
--nak Kézikönyvetskéje, avvagy Az életet akármelly álla-
potban kinek kinek magának türhetővé sőt kedvessé te-
hetésének mestersége. Fordította Görög-nyelvből és né-
melly jegyzésekkel... megbővítette Mokry Benjamin.
Pesten, 1825. Trattner Mátyás ny. XIV+106p.
Hozzákötve:
-- kézikönyvecskéje vagyis a stoikus bölcs breviáriuma. 
Második kiadás. Kerényi Károly előszavával. Sárosi Gyu-
la forditásában.
(Bp., 1943. Officina.) 70+(2)p.
XX. századi félbőr-kötésben.
Poss.: Az első mű címlapján Dr. Ballagi Mór gyűjteményi 
bélyegzőjével.
Szüry: 1187.

10 000,-

Erdély

90. (Bethlen jános) ioannes De Betlen: 
Commentarii de rebus Transsilvanicis proximis ab obi-
tu Gabrielis Betlenii triginta quatuor annis gestis. Editio 
nova. Par(te)s I-II [egybekötve].
Viennae, 1779-1780. Kurzböck. XXXII+244+(10)+132p.+ 
+3 kihajt. mell.
Díszesen aranyozott, enyhén sérült gerincű, korabeli bőr-
kötésben.

25 000,-

91. Bethlen lajos, gróF: 
-- önéletírása. Közli: Dr. Szádeczky Lajos.
Kolozsvárt, 1908. Gombos Ferencz ny. 126p.+1t. (Kü-
lönnyomat az „Ujság” 1908. évi januári számaiból.)
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.

3 000,-

92. Bod péter: 
Felsőcsernátoni -- önéletirása. Bevezetéssel ellátta: Dr. Jan-
csó Elemér.
Kolozsvár, 1940. Minerva. 78p. Jancsó Elemér által dedi-
kált példány. (Erdélyi Ritkaságok. 4.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

93. Bodor aladár: 
Úti levelek Erdélyországbúl (Gyökössy Endréhez)
Losoncz, 1906. Kármán Zsigmond ny. 109+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-

94. doBránszky péter, dr.: 
Emlékhangok a Székelyföldről
Bp., 1875. (Buschmann F. ny.) (7)+139+(3)p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

4 000,-

90. tétel 91. tétel 99. tétel 101. tétel
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95. Farkas, (sánDor) alexanDer: 
Die Kunst und Wert der siebenbürgischen Münzen. Zwei-
te unveränderte Auflage.
Nagyenyed-Aiud, 1938. (Keresztes Nagy Imre ny.) 23+(1)p.+ 
+IIt. Számozott (32./100) példány.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

96. Fogarasy mihály: 
Az Erdélyi Püspökről Polgári Tekintetben Értekezik --
Bécsben, 1837. Strauss Antal özvegye’ betűivel. (4)+106+ 
+(2)p.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

15 000,-

97. gyarmathy zsigáné: 
Tarka képek a kalotaszegi varrottas világából
Bp., 1896. Franklin-Társulat. 1t.+100+(1)p.
Két széles selyemszalaggal megköthető, kiadói, aranyozott 
selyemkötésben. Aranymetszéssel díszítve.

30 000,-

98. hankó vilmos: 
Székelyföld. A képeket rajzolták Goró Lajos, Huszka Jó-
zsef és Tull Ödön. 115 eredeti képpel.
Budapest, (1896.) Lampel. VI+(2)+350+(2)p. Lapszámo-
záson belül számos egészoldalas táblával és szövegközti il-
lusztrációval.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. A gerince 
enyhén kopottas.

5 000,-

99. jakaB elek: 
Kolozsvár története. I-III. kötet.
Budán-Bp., 1870-1888. Kir. Magy. Egy. 640p.; XVI+832p.; 
1022+(2)p.
Hozzá:
Oklevéltár Kolozsvár történetéhez. Összegyüjtötte és szer-
kesztette --. I-II. kötet.
Budán-Bp., 1870-1888. Kir. Magy. Egy. 420+(2)p.; 752+ 
+XXXIp.
Hozzá:
Kolozsvár története világositó rajzai. I-II. kötet [egybeköt-
ve].
Budán-Bp., 1870-1888. M. Kir. Államnyomda – Kellner és 
Mohrlüder. (2)p.+XXXVIt. (kőnyomatok, 4 színes, kihajt.  
térk., 4 kihajt. tábla)+(2)p.+ XIIt. (3 színes, kihajt. térk.)+ 
+26p.
A történeti rész és a táblakötet egységes, kopottas ge-
rincű, korabeli félbőr-kötésben. Az oklevéltár első kötete 
modern, a második korabeli félvászon-kötésben. Az első 
darab címlapjának alsó fele hiányzik.

150 000,-

100. kiss pál: 
Marosvásárhely története. Írta és összeállította: --.
Marosvásárhely, (1942.) Petri Károly. (2)+203+(2)p.+30t.
Kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.

4 000,-

101. a’ méltósáGos királyi táBlának és pro-
ductionale Forumnak itéletei eGyBeGyüjtve n.B. 
keresztes siGmond 
376 kéziratos oldal.
A kötet az erdélyi ún. productionale forum 1769 és 1828 
közötti ítéleteit és a perek kivonatait időrendben, üléssza-
konként tartalmazza. A kincstár által indított productio-
nalis per tulajdonképpen birtokjog-bizonyító eljárás volt, 
amely során megvizsgálták a magánkézbe került erdélyi 
fiskális jószágok új tulajdonosai által bemutatott, a kincs-
tári birtokon gyakorolt birtokjogukat igazoló iratokat.  
A gyűjtemény érdekességét elsősorban az adja, hogy a 
jegyzőkönyvekkel ellentétben itt a bemutatott iratok ki-
vonatai is olvashatók. A gerincfelirat tanúsága szerint a 
darab egykor egy több kötetből álló sorozat második tagja 
volt.
Kopottas, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben. 
Tábláin márványozott papírral.

15 000,-

102. oBerDing józseF györgy, Dr.: 
A kolozsvári Gondoskodó Társaság
Cluj-Kolozsvár, 1934. Minerva Rt. 36+(1)p. (Erdélyi tu-
dományos füzetek. 68.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

103. szádeczky kardoss lajos, dr.: 
A székely nemzet története és alkotmánya
Bp., 1927. Franklin-Társulat. IV+400p.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

104. a székely konGresszus szervezete, taGjai-
nak névsora, tárgyalásai és határozatai. sajtó 
alá rendezte Buday Barna. 
Bp., 1902. „Pátria” ny. 696p.
Javított, részben pótolt, kiadói papírborítóban.

4 000,-

105. szent-györgyi Dénes: 
Maros-vásárhelyi lexikon. Szerkesztette: --.
Maros-Vásárhely, (1912.) Adi Árpád ny. 240p. Szöveg-
közti fényképekkel.
Pótolt gerincű, kiadói papírborítóban.

5 000,-
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Erdélyi Szépmives Céh

106. BánFFy miklós: 
Emlékeimből
Kolozsvár, 1932. Erdélyi Szépmives Céh. 1t.+170+VI+
+(1)p. Számozott (36./?), az előfizetők részére készült pél-
dány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Botka: 418.

10 000,-

aA
107. eschenBurg, joachim (johann) jános: 
A’ tudományok’ esméretére tanító könyv. Talprajzolat a’ 
tudományok’ öszves előterjesztésére. -- által német nyel-
ven készíttetett harmadik kiadás szerént magyarúl közli 
Lánghy István.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás ny. (2)+VIII+ 
+XXII+516+(13)p.
Az enciklopédikus mű a következő évben – eltérő címmel – 
újra megjelent.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

30 000,-

108. exner, Dr. m. j.: 
Férfias élet. Angolból fordította: Albert Vilmos.
Csikszereda, 1934. Vákár ny. 103p. A fordító által dedi-
kált példány.
Kiadói papírborítóban.

1 000,-

1848-1849

109. a Bajai önkéntes mozgó őrsereggel kapcso-
latos gyűjtemény. 
A bácskai Sztanisics (ma Őrszállás) helységben keletkezett 
kéziratos nyugták a csapat ellátásával kapcsolatban.
1. Alföldy István csapat vezér. Kelt: 1849. I. 20.
2. Raichl Benjámin kapitány. Kelt: 1849. II. 3.
3. Ugyanő. Kelt: 1849. II. 4.
4. Mihálovits József tizedes. Kelt: 1849. II. 3.
5. Sándor József „osztály vezénylő”. Kelt: 1849. II. 1.
6. Öszeveírása Sztanisits Mezőváros által a mozgalmak 
alatt kiszolgált termesztmények, fuvarozások, és más ada-
kozásoknak. 1 beírt oldal.
7. Jegyzéke Sztánisits Mező Város által e’ Megyében ta-
nyázo [...] Katonaság számára 1848/9 Esztendei első fél 
évre kiszolgált Termesztményeknek. 1 beírt oldal. Ginder 
György bíró aláírásával.

8. Őszveírása Bács Megyében helyhezett Sztanisits Mvá-
ros Jegyzője által be adott Magyar vagyis Kossuth bank 
Jegyeknek. 1 beírt oldal. Fülöp István jegyző aláírásával. 
Kelt: 1849. IX. 24.
Hozzá:
18 irat a szabadságharc leverését követő időszakból.

80 000,-

110. görgey arthur: 
Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. 
években. Forditotta németből id. Görgey István. I-II. kötet.
Bp., 1911. Franklin. XVI+294p.; VII+(1)+423p.+1 ki-
hajt. térk.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

5 000,-

111. [heyDte, august von] ein österreichischer 
veteran: 
Der Winter-Feldzug des Revolutionskrieges in Siebenbür-
gen in den Jahren 1848 und 1849
Leipzig, 1861. J. L. Schrag. VI+320p. (Der Revolutionskrieg 
in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Erste Ab- 
theilung.)
Hozzá:
Der Sommer-Feldzug des Revoultionskrieges in Siebenbür-
gen im Jahre 1849
Leipzig, 1863. J. L. Schrag. VIII+107+(1)p.+1 kihajt. mell. 
(két csatavázlattal) (Der Revolutionskrieg in Siebenbür-
gen in den Jahren 1848 und 1849. Zweite Abtheilung.)
Egymástól eltérő, korabeli vászonkötésben.

10 000,-

112. klapka györgy: 
Emlékeimből. Irta: --. Függelékül: Gróf Teleki László levelei.
Bp., 1886. Franklin. 1t. (Klapka portréja)+VIII+626p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

5 000,-

113. kmety, (györgy) georg: 
Arthur Görgei’s Leben und Wirken in Ungarn. Beurtheilt 
von --.
London (Lipcse), 1853. (Otto Wigand ny.) 47+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

114. kolowrat-krakowsky, leopolD graF: 
Meine Erinnerungen aus den Jahren 1848 und 1849. I-II.
Theil(e).
Wien, 1905. Gerold & Co. XII+172p.; XI+208p.
Restaurált, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-
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115. krtschek, emanuel: 
Der Italienische und Ungarische Krieg 1848-1849. Zusam-
mengestellt von --. Mit sechs Plänen.
Olmütz, 1853. Franz Slawik ny. (8)+234+(3)p.+III kihajt. 
térk.
A címlapon említett hat alaprajz három lapon szerepel. 
Az elsőn két itáliai, a másodikon a győri és komáromi, a 
harmadikon pedig a szőregi és a temesvári ütközet látható.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

6 000,-

116. mészáros károly: 
Kossuth levelezése a magyar szabadságharc karvezéreivel 
1848-1849-ben. Közli --.
Ungvárt, 1862. Jäger K. (2)+136p.
A szerző tábori történetíró volt a szabadságharcban.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.

4 000,-

117. mészáros lázár: 
Eszmék és jellemrajzok az 1848/9 forradalom eseményei- 
és szereplőiről. -- volt m. k. felelős hadügyminiszter kézira-
tai. Közrebocsátja Szokoly Viktor.
Pesten, 1871. Athenaeum. 105+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

118. olchváry ö(Dön): 
A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken
Bp., (1901.) Márkus S. ny. 235p.+10 mell. (kihajt., a kö-
tet végébe helyezve) Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-
119. pimodan, le comte GeorG de: 
Souvenirs des campagnes d’Italie et de Hongrie
Paris, 1851. Allouard et Kaeppelin. XIII+(2)+264+(8)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

120. (szaBó györgy): 
Egy honvéd-köztüzér élete 1848/9-ben. Történeti ön-élet-
leirás.
Bp., 1875. Franklin. (4)+241+(3)p.
A szerzőt a Hadtörténelmi Levéltárban található eredeti 
kézirat alapján dr. Hermann Róbert hadtörténész azono-
sította.
Modern papírkötésben.

3 000,-

121. teleki sándor: 
Egyről-másról. Ujabb emlékeim. I-II. kötet [egybekötve].
Bp., 1882. Révai. 315+(1)+303+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Szüry: 4497.

5 000,-

Fényképek

122. az államvéDelmi hatóság tisztjeinek cso-
portképe. 
Az első (ülő) sor közepén Péter Gábor látható.
Mérete: 180 x 240 mm. A bal alsó sarok kissé megtört.

50 000,-

123. Blaha lujza (1850-1926) színésznő mellké-
pe, alatta ajánló sorokkal: 
„Édes Manikámnak az őt szerető Luizája”. A felvétel Kurz- 
weil Frigyes műtermében készült.
Mérete: 210 x 110 mm.

30 000,-

124. Feszty árpádné, jókai róza és lánya, masa 
Fényképe. 
A felvétel Mai és Társa fővárosi műtermében készült.
Mérete: 160 x 100 mm.

15 000,-

107. tétel 111. tétel 115. tétel 123. tétel
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125. karáDy katalin (1912-1990) színésznő au-
toGráF sorai eGy róla készült Fénykép alatt: 
„A fekete Gyémántnak – hálás köszönettel a jó véres hur-
káért. 1946. XI. 11. Karády Katalin.”
Az érdekes sorok hátterét nem ismerjük. A fotótól jobbra 
„Pogány Fóto” felirat áll.
Mérete: 240 x 175 (420 x 275) mm. A fényképet hordozó 
papírlap szélein szakadozott, enyhén foltos.

60 000,-

126. nemzeti arczképalBum 
1t.+50 fénykép
A magyar irodalmi és politikai élet nagyjait ábrázoló fény-
képalbumot az 1860-as években adhatták ki, mintegy tör-
ténelmi arcképcsarnokként. A bukott szabadságharc utáni 
években, a kiegyezés előtt fontos szerepük volt a nemzeti ön-
tudat ébrentartásában az ekkoriban megjelenő díszalbumok-
nak, mint Andrássy Manó vagy Prónay Gábor nagyméretű, 
metszetekkel illusztrált munkái. A 60-as évektől megjelenik 
a fotográfia, mint új műfaj. Ezidőtájt több, darabunkhoz ha-
sonló fényképgyűjtemény látott napvilágot.
Az első tábla – mintegy címlapként – egy kőnyomatú Széche-
nyi-emléklap fotómásolata. A továbbiak egységes formában, 
részben festmények, részben korábbi fényképek alapján ké-
szültek. Az ovális alakú képeket arany keret övezi, felül ko-
ronás magyar címerrel. A XVIII-XIX. század számos jelentő-
sebb alakja megtalálható benne, köztük Petőfi, Deák, Arany, 
Csokonai stb. Reprezentációs célra készülhetett, feltehetően 
korlátozott példányszámban. A Nemzeti Múzeumban őriz-
nek egy hasonló albumot, de más fotókkal.
Csúnyán javított, préselt, kopott aranyozású, kiadói bőrkö-
tésben. Az első kötéstábla közepén a címet koszorú övezi, 
felül koronás címerrel. A négy sarkát díszítő csúszógombok 
egyike, valamint a zárókapocs hiányzik. Aranymetszéssel dí-
szítve.

60 000,-

127. hat koraBeli Fotó a népstaDion megnyitó 
ünnepségéről. 
A felvételeket Kotnyek Antal fényképész készítette.
Méretük: 180 x 240 mm.

20 000,-

128. pásztory Ditta zongoraművész Fényképe. 
Bartók Béla özvegyéről Reismann Mariann készített felvé-
telt 1954-ben. A hátoldalon bélyegzővel.
Mérete: 400 x 300 mm.

40 000,-

129. reményik sánDor (1890-1941) költő alá-
írt, datált Fényképe. 
Ovális mellkép. Az aláírás alatt „Kolozsvár, 1925 XII. 10.” 
olvasható.
Mérete: 135 x 90 mm.
Keretezve.

10 000,-

aA
130. Festetics leó, GróF: 
Néhány szó a művészet és a magyar nemzeti szinház érde-
kében
Pest, 1867. Herz János és Társa ny. 36+(1)p.
A szerző 1852 és 1854 között a Nemzeti Színház igazgatója 
volt.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve. Né-
hány levele vízfoltos.

30 000,-

125. tétel 128. tétel 129. tétel 130. tétel
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Folyóiratok

131. BolonD istók. xiv. évFolyam. 
Bp., 1891. (Franklin ny.) 
Gazdagon illusztrált élclap. Bartók Lajos szerkesztette Don 
Pedrő álnéven.
Enyhén sérült gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Több 
levele csúnyán javítva. Az első rész címlapján kis hiányok-
kal.
Lakatos: 83.

5 000,-

132. erDélyi történelmi értesitő. szerkeszti és 
kiadja dr. veress endre. i. évFolyam 1-2. Füzet. 
(Bp.), 1912. (Athenaeum ny.) 64+VIIIp.
Több száma nem jelent meg.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

133. uj magyar FölD. iii. szám. 
Bp., 1930. Bartha Miklós Társ. 151+(1)p.
A borítón a „Bartha Miklós Társaság röpirata” áll. Össze-
sen három száma látott napvilágot. A füzetben jelent meg 
József Attila „Magyar Mű és Labanc Szemle” című írása, 
valamint Lakatos Péter Pál a „Nincsen apám, se anyám” 
kötetről írt kritikája is.
Kiadói papírborítóban. A hátsó borító kissé gyűrött.
Lakatos: 4123.

5 000,-

134. vasvármeGye. politikai napilap. 52. évF. 
67. szám. 
Szombathely, 1919. (Vasvármegye Ny.) 4p.
1919. március 22-én, a kommunista hatalomátvétel más-
napján megjelent szám a helyi munkástanács kiáltványát 
közli.

2 000,-

aA
135. Garay jános: 
-- újabb versei. 1843-1847. Kiadta a Magyar Irodalomter-
jesztő Társulat.
Pest, 1848. Beimel ny. (2)+II+(8)+288p. Első kiadás.
Kopott, korabeli félvászon-kötésben. Több levele foltos.
Szüry: 1513.

5 000,-

Gasztronómia

136. Bevilaqua BorsoDy Béla – mazsáry Béla: 
Pest-budai kávéházak. Kávé és kávésmesterség 1535-1935. 
Művelődéstörténeti tanulmány. I-II. kötet.
Bp., 1935. Athenaeum. 168+526p.+18t.; (5)+534-1467p.+ 
+26t.
Aranyozott gerincű, modern félvászon-kötésben. Az ere-
deti borítók bekötve.

20 000,-

137. a Divat ujság Főzőkönyve. legtartalma-
saBB magyar Főzőkönyv. 2300 recipe. Függelék: 
a Beteg emBer konyhája. 
Bp., 1909. Budapesti Hirlap ny. (2)+715+(3)p.+18t.
Enyhén kopottas, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.

4 000,-

138. Gundel károly: 
A vendéglátás művészete. Beszélgetések a fehér asztal örö-
meiről és multjáról.
Bp., 1934. Magyar Szakácsok Köre. VII+(1)+185p. (lap-
számozáson belül három kihajt. hasonmással) (Gasztronó-
miai könyvtár. I.)
Kopottas, kiadói vászonkötésben.

5 000,-
139. hegyesi józseF: 
A legujabb házi czukrászat kézikönyve. Negyedik javitott 
és bővitett kiadás.
Bp., 1893. Czettel és Deutsch. 247p.+1 színes, kihajt. t.
Színes, rajzos, kiadói vászonkötésben. A gerinc peremein 
kis kopással.

5 000,-

133. tétel 138. tétel
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140. leDerer, (terézia) therese: 
Koch-Buch für israelitische Frauen. Gründliche Anwei-
sungen, ohne Vorkenntnisse alle Arten Speisen besonders 
die Originalgerichte der israelitischen Küche auf schmack-
hafte und wohlfeile Art nach den Ritual-Gesetzen zu berei-
ten. Nach 30jährigen Erfahrungen gesammelte und geprüfte 
Recepte für junge Hausfrauen, Wirtschafterinnen und Kö-
chinen, zusammengestellt von --. 5. verbesserte Auflage.
Bp., 1884. Löwy’s Sohn (Márkus S. ny.) 245+(1)+XXIIp.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

141. marenchich ottó: 
Szótár a vendéglősipar részére, különös tekintettel az ét-
lap helyesirására. Összeállitotta: --.
Bp. (Karcag), 1936. Kertész József ny. 102p.
Javított gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Skultéty Csaba könyvjegyével.

4 000,-

142. trieBniGG viktorné ankerstoki stokinGer 
ella: 
A jó gazdasszony szakácskönyve
Bp., 1906. Szent-István-Társulat. 396+(1)p.
Javított, rajzos, színes, kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

aA
143. [gomBos Ferenc alBin] lupi Bácsi: 
A gyémántkeresők
Brassó, 1900k. „Brassói Lapok”. 63p.+2t. (Idegen világré-
szekből. Földrajzi ismereteket terjesztő elbeszélések a ma-
gyar ifjúság számára. 13.)
Kiadói vászonkötésben.

2 000,-

144. görBrich, (Franz) Ferenc: 
Utmutatás a honisme gyakorlati előadására. Néptanodai 
oktatók számára -- után forditotta és eredeti gyakorlati 
függelékkel ellátta Kempelen Győző.
Szeged, 1859. Burger Zsigmond. (2)+III+163p.+VI ki-
hajt. mell.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

145. görgei arthur: 
Gazdátlan levelek. Második kiadás.
Bp., 1905. Kilian. 56p.
Javított, kiadói papírborítóban.

3 000,-

146. görgey istván, iD.: 
Görgey Arthur ifjusága és fejlődése a forradalomig
Bp., 1916. MTA. VIII+454p.
Hozzá:
Görgey Arthur a számüzetésben 1849-1867. Eredeti leve-
lek fölhasználásával irta --.
Bp., 1918. MTA. 429p.
Egységes, aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

147. görgey istván, iD.: 
Görgey Arthur ifjusága és fejlődése a forradalomig
Bp., 1916. MTA. VIII+454p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

148. graFikai művészetek könyvtára. szerkesz-
ti és kiaDja: novák lászló. i-xiv. kötet. 
Bp., 1925-1930. Világosság ny. 
I. Novák László: Grafikai sokszorosító művészetek
II-III. Löwy Salamon – Novák László: Betűművészet. I-II.
IV. Dukai Károly – Novák László: Grafikai rajz és metszés
V. Walter Ernő – Novák László: A szinek világa
VI. Freund Jenő: Papiros a grafikában
VII-XIII. Novák László: A nyomdászat története. I-VII.
XIV. Novák László: Betűszedés
Hat kötetben a szerkesztő dedikációjával (öt a sorozat egyik 
munkatársának, Bauer Henriknek, egy pedig a Gépmester 
című szakfolyóirat szerkesztőjének, Illyésy Istvánnak szól).
Kiadói vászonkötésben.

30 000,-

149. grosschmiD gáBor: 
XIV. Lajos s La Rochefoucauld. Az utóbbinak életelvei-
vel. Írta s fordította --.
Pesten, 1851. Geibel Ármin. 103p.
A szerző Márai Sándor egyik felmenője volt.
Az eredeti hátsó borító felhasználásával készült papírbo-
rítóban.

3 000,-

148. tétel 150 . tétel
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150. (Gualdi, Federico): 
La critica della morte, overo l’apologia della vita, e le ricet-
te dell’ arte, Ch’ accrescono i Languo: della Natura. Tra-
dotto dall’ Inglese. Dedicata All’... Sig. Domenico Basegio.
Venezia, 1697. (Domenico) Louisa a Rialto. (10)+290+(6)p.+ 
+1t. (címképmetszet)
A szerző alkimista volt. E műve először 1690-ben jelent meg.
Kopottas, korabeli papírkötésben. Több levele foltos, né-
hány javítva.

20 000,-

151. gyöngyösi phönix. az 1917 május 21-én 
gyöngyösön pusztitott tűzvész emlékére. szer-
keszti: székely jenő. 
Gyöngyös (Bp.), 1918. (Róvó Aladár ny.) 88p. Lapszámo-
záson belül egészoldalas fényképekkel.
Restaurált, pótolt gerincű, színes, rajzos, kiadói papírkö-
tésben. Néhány levele piszkos.

5 000,-

152. Gyulai rudolF: 
Komárom vármegye és város történetéhez. (I-II. rész.)
Komárom, 1890-1892. Ziegler Károly ny. 98 [89]p.; 165p.
Javított gerincű, enyhén foltos, kiadói papírborítóban.

8 000,-

153. hercz imre: 
A kerékpár fejlődéstörténete
Bp., 1935. „Phönix” ny. 47+(17)p. Gazdagon illusztrált.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.

10 000,-

154. hevesy, (anDor) a(nDré) De: 
La bibliothéque du roi Matthias Corvin
Paris, 1923. Protat Fréres. (8)+103p.+LIIt. (részben kihajt.)
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírmappában.

10 000,-

155. hevesy, (anDor) anDré De: 
Petites amies de Beethoven
Paris, 1910. Honoré Champion. (6)+IV+116+(1)p. Szá-
mozott (25./300), Hieronymi Károly kereskedelmi minisz-
ternek dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A gerin-
cen kis sérülésekkel.

5 000,-

156. hollós lászló, Dr.: 
Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi. (Fun-
gi hypogaei Hungariae.)
Bp., 1911. K. M. Természettudományi Társulat. XII+248+ 
+(10)p.+V színes t.+1 kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány. A hátsó bo-
rítón kis sérülésekkel.

30 000,-

Humor, anekdota

157. az ojsáG. i. évF. 1.; 3-6.; 7.; 9. szám. 
(Bp.), 1920. (Europa ny.) 
Nagy Imre élclapjának hét szórványszáma. Húsz évfolya-
mot ért meg, ennek ellenére ritkán bukkannak fel darabjai.
Lakatos: 2166.

10 000,-

158. (radákovics józseF) vas GereBen: 
Nevessünk! Eredeti adomák gyüjteménye a magyar élet-
ből. Összegyüjté --. I. füzet. Második kiadás.
Pesten, 1856. Kilián György. (2)+320p.
Hozzákötve:
No még egyet nevessünk. Eredeti adomák a magyar népé-
letből. Összegyüjté --. II. füzet.
Pesten, 1856. Kilián György. (2)+318p.
Az első darab második, a második első kiadás.
Modern félvászon-kötésben.
Szüry: 4963., 4964.

15 000,-

aA
159. huszty, (istván) stephanus: 
Jurisprudentia practica seu commentarius novus in Jus 
Hungaricum... I-III kötet [egybekötve]. 
Agriae, 1778. Typis Scholae Episcopalis. (4)+347+476+  
+128+(136)p.
Magánjogi tankönyv. A szerző az egri érseki jogakadémia 
tanára volt. Fő műve először 1745-ben jelent meg, de a kö-
vetkező fél évszázadban még számos kiadása látott napvi-
lágot. Az iskolák mellett az igazságszolgáltatási gyakorlat-
ban is kézikönyvként használták még a XIX. században is.
Javított gerincű, korabeli bőrkötésben.

20 000,-

153. tétel 156. tétel
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160. hüBner, (alexanDer graF von) comte De: 
Neuf ans de souvenirs d’un ambassadeur d’Autriche a Pa-
ris sous le second empire 1851-1859. I-II. kötet.
Paris, 1904. Plon-Nourrit. (4)+IV+474+(1)p.+1t.; (4)+431p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

161. illyés Gyula: 
-- Összegyüjtött Versei
(Bp.), 1940. Nyugat. 460p. Aláírt példány.
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

162. jákó marGit, kézdiszentléleki: 
József főherceg
Bp., 1918. Athenaeum. 232p.+24t. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

Judaica, zsidókérdés

163. chum, j. m.: 
Ez a föld. Izráel országismereti kalauza.
Tel-Aviv, 1967. (Lino-Tur.) 320p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

164. Dosztojevszkij, F(joDor) m(ihajlovics): 
A zsidókérdés
Bp., 1919. (Pallas ny.) 30p. (Társadalmi problémák. 2-3.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

165. egyház és társaDalom a Fajelméletről és a 
ii. zsiDótörvény javaslatáról. egyházFők, tu-
Dósok, államFérFiak, közírók és testületek meg-
nyilatkozásai. 
(Bp., 1939.) Periszkóp. 48p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

166. FleG, edmond: 
Miért vagyok zsidó? Franciából fordította: Bisseliches Mó-
zesné.
(Bp., 1933.) Mult és Jövő. 65+(3)p.
Elékötve:
Bloch, Chajim:
Hers Osztropoler tréfái és mókái. Egy zsidó Ludas Matyi 
a 18. században.
Bp., 1935. Remény. 64p. Két levél (55-58p.) másolattal pó-
tolva.
Elékötve:
Lehmann, (Marcus):

Ősi fény. Történeti regény Akiba korából.
Bp., 1935 Remény. 53+(2)p.
Kopottas, korabeli vászonkötésben.

5 000,-

167. ForD, henry: 
A nemzetközi zsidó. Második kiadás. I-II. kötet [egybe-
kötve].
Bp., (1943.) Stádium. (4)+246+(3)+250-451+(3)p.
Restaurált, kiadói papírborítóban.

10 000,-

168. hess, moses: 
Róma és Jeruzsálem. A végső nemzetiségi kérdés.
Lugos-Lugoj, 1937. Kirjat Széfer. 212+(3)p.
Részben pótolt, javított, kiadói papírborítóban.

3 000,-

169. istóczy győző: 
-- országgyülési beszédei, inditványai és törvényjavaslatai 
1872-1896. A Képviselőház naplójából és irományaiból ösz-
szegyüjtötte és kiadta önmaga.
Bp., 1904. Buschmann F. VIII+408p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben. Könyvtári 
duplum.

10 000,-

170. mentesitő okiratok megerősitése, illető-
leG új mentesitések enGedélyezése. 
(Bp.), 1944. (Magyar királyi állami ny.) 14+(1)p.
A belügyminiszter 1944. november 29-én kelt rendelkezé-
se felsorolja azon személyek nevét, akik – az 1.530/1944 
számú miniszterelnöki rendelet nyomán tartott felülvizs-
gálat értelmében – továbbra is mentesítést kapnak a zsidó-
törvények hatálya alól. A minisztérium bélyegzőjével és az 
irodavezető aláírásával.
Borító nélkül.

5 000,-

167. tétel 169. tétel
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171. nélkülözhető BakancsoDat aDD munkaszol-
Gálatos testvérednek! 
A nyomtatvány a budapesti Szent László nyomdában ké-
szült, 1942-ben.
Mérete: 100 x 150 mm.

2 000,-

172. téli ruhát munkaszolgálatos testvéreD-
nek! 
A nyomtatvány a budapesti Szent László nyomdában ké-
szült, 1942-ben.
Mérete: 105 x 150 mm.

2 000,-

173. venetianer lajos, dr.: 
A zsidóság eszméi és tanai
Bp., 1904. Singer és Wolfner. 183+(1)p. Első kiadás.
Enyhén kopottas, szecessziós, kiadói vászonkötésben. Ce-
ruzás aláhúzásokkal és jegyzetekkel.

3 000,-

174. a zsiDók közéleti és gazDasági térFoglalá-
sának korlátozásáról szóló 1939:iv. t.-c. köz-
jogi renDelkezéseinek a kitűzött országgyűlési 
képviselőválasztásokkal kapcsolatBan való vég-
rehajtása. 
A Szendy Károly polgármester aláírásával megjelent pla-
kát a főváros házinyomdájában készült.
Mérete: 945 x 630 mm.

15 000,-

aA

175. kain, alBert: 
La Hongrie. Ouvrage publié sur l’ordre du ministre royal 
Hongrois du commerce par la direction des chemins de fer 
royaux de l’état Hongrois... Par --.
Bp., 1910. Erdélyi. 400p.
Az országot bemutató, fényképekkel gazdagon illusztrált 
díszalbum.
Aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben.

20 000,-

Kalendáriumok

176. deBreczeni kalendáriom krisztus urunk 
születése után az 1851-Dik közönséges eszten-
Dőre 
Debreczenben, (1850.) városi könyvnyomda. (64)p.
Javított, kiadói papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.

15 000,-

177. millenniumi kalendáriom az 1896-ik esz-
tenDőre. kiaDja márton alajos. 
Bp., 1896. (Franklin-Társulat ny.) (61)p. Egészoldalas raj-
zokkal.
Miniatűr kiadvány, mérete: 90 x 40 mm.
Kopott aranyozású, kiadói bőrkötésben.

20 000,-

aA
178. karinthy Frigyes: 
Együgyü lexikon
Bp., 1923. Pantheon. 113+(3)p. Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben.

2 000,-

170. tétel 173. tétel 175. tétel 176. tétel
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179. karinthy Frigyes: 
Még mindig így írtok ti. Kosztolányi Dezső előszavával.
(Bp., 1934.) Nyugat. 192p. Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

180. katonai zseBkönyv. kalauz a korszerű ha-
dak útján. szerkesztették vitéz oszlányi kor-
nél – vitéz szécsy imre. 
Bp., 1928. Wodianer D. és Fiai. (6)+XI+(4)+660+(6)p.+
+Melléklet a Katonai Zsebkönyvhöz (64p., a kötet végén 
kialakított tokba helyezve)
Kiadói vászonkötésben. A gerincen kis sérüléssel.

4 000,-

181. kemény lajos: 
Az érsekprímások alkotásai Pozsonyban
Pozsony, 1941. Toldy-Kör. 32+(3)p. (Bibliotheka Istropo-
litana.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

182. (kézai simon) simon de keza: 
Chronicon Hungaricum, quod ex codice membranaceo 
nunc primum et ad fidem apographi Vindobonensis et 
Budensis chronici... excitat Alexius Horányi
Budae, (1782.) Typis Catharinae Landerer Viduae. 158p.
Kézai krónikája ugyanebben az évben jelent meg először, 
Bécsben.
Korabeli papírkötésben.

30 000,-

Kéziratok

183. arany jános (1817-1882) költő, az akaDé-
mia Főtitkára saját kezű sorai a pesti takarék-
pénztár üGyészséGének levelén. 
A Takarékpénztártól érkezett fizetési felszólítást a feljegy-
zés szerint a főtitkár a Magyar Földhitelintézet Pénzügyi 
Igazgatóságához továbbította.
Kelt: Pest, 1870. IV. 14.
2 beírt oldal. Egy helyen a tinta által kimart hiánnyal, 
Arany sorait nem érinti.

30 000,-

184. Bajcsy-zsilinszky endre (1886-1944), poli-
tikus saját kezű aláírásával ellátott, gépelt 
levele szörtsey józseF kormányFőtanácsosnak. 
A MOVE országos elnökeként köszönetet mond a cím-
zettnek egy sportesemény anyagi támogatásáért.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1926. VIII. 18.

5 000,-

185. Baky lászló (1898-1946) BelüGyi államtit-
kár saját kezűleg aláírt, gépelt levele csatay 
lajos honvéDelmi miniszternek. 
Egy csendőrőrmester előléptetését indítványozza.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1944. V. 15.

5 000,-

186. BánFFy miklós GróF (1874-1950) politikus, 
volt külügyminiszter által saját kezűleg alá-
írt Gépirat. 
Mint a Romániai Magyar Népközösség volt elnöke igazol-
ja, hogy a nagybányai Weiser testvérek a román megszál-
lás alatt a magyar ügyek elkötelezett támogatói voltak, és 
Phőnix nevű cégüknél a román hatóságok nyomása elle-
nére megtartották magyar munkásaikat.
1 gépelt oldal. Kelt: H.n. 1940k.

10 000,-

187. Beck juDit (1909–1995) Festőművész sa-
ját kezű levele Bihari józseFnek a pest megyei 
múzeumok igazgatósága vezetőjének, „keDves 
Bihari elvtárs” megszólítással. 
Köszönetet mond a „Katona szobor jól rendezett átadá-
si ünnepségéről” készült fotósorozatért. Feltehetően Beck 
Judit édesapja, Beck Ö. Fülöp befejezetlenül maradt Ka-
tona József szobráról van szó, amelyet Szentendrén állí-
tottak fel.
1 beírt oldal. Kelt: Bp., 1981. XI. 3.

15 000,-

188. BerDa józseF (1902-1966) költő „nem Baj” 
című versének autográF kézirata. 
A három négysoros szakaszból álló mű a Kortárs folyóirat 
1958/8. számában jelent meg.
1 beírt oldal.

30 000,-

182. tétel 187. tétel
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189. Bortnyik sánDor (1893-1976) Festő, graFi-
kus saját kezű köszönő sorai nolipa istván pál 
autoDiDakta Festőnek. 
Mint írja: „kórházban voltam és itthon is állandó keze-
lésben vagyok, ezért késve köszönöm meg jókívánságait”.
1 beírt oldal, használt papírlap negyedének hátán. Kelt: 
Bp., 1975. I. 10.

10 000,-

190. cholnoky jenő, Dr. (1870-1950) FölDrajz-
tuDós autográF képes levelezőlapja Feleségének 
címezve. 
Magánügyekről ír.
Kelt: Bp., 1909. XII. 16.

8 000,-

191. endre lászló (1895-1946) politikus, pest 
vármegye alispánja saját kezűleg aláírt, gépelt 
levele csoór lajos országgyűlési képviselőnek. 
Köszönetét fejezi ki a címzettnek a vármegye Közjóléti 
Szövetkezetének támogatásáért.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1940. III. 19.

5 000,-

192. Fejérváry géza Báró (1833-1914) honvé-
Delmi minisztériumi államtitkár, későBBi minisz-
terelnök által saját kezűleg aláírt hivatalos 
irat. 
A miniszter nevében tájékoztatja Moson vármegye ható-
ságait, hogy Kirchlechner Ernő csendőrtiszti kinevezésére 
vonatkozó kérelmét elutasították.
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1881. VII. 27.

10 000,-

193. géralDy, paul (1885-1983) Francia köl-
tő, író, Drámaíró saját kezűleg aláírt, Francia 
nyelvű, gépiratos levele ismeretlennek, „mon-
sieur” megszólítással. 
Géraldy érdeklődik, hogy megkapta-e március 25-én kelt 
levelét, amely „Prélude” és „Aimer” című regényének, il-
letve színdarabjának a címzett által készített fordításához 
írt előszót tartalmazta. Továbbá felhívja a figyelmét, hogy 
még nem kapta kézhez a megbeszélt ezer frankot.
1 beírt oldal. Kelt: (Párizs) 18. Boulevard de La Tour Mau-
bourg, (193?). IV.30.

20 000,-

194. golDziher ignác (1850-1921) orientalista 
autoGráF sorai névjeGykártyáján. 
Kelt: (Bp.), é.n. VI. 17.

10 000,-

195. hóman Bálint (1885-1951) vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által saját kezűleg alá-
írt, hivatalos okirat. 
Előterjesztése alapján Bordy Bellát, az operaház magán-
táncosnőjét a kormányzó koronás bronz érdeméremmel 
tünteti ki.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1942. IV. 10.

10 000,-

196. hóman Bálint (1885-1951) vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által saját kezűleg alá-
írt, hivatalos okirat. 
Dr. Merényi Oszkár Ernőt a nagyváradi gépipari középis-
kola rendes tanárává nevezi ki.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1941. VI. 30.

10 000,-

197. horthy istván (1904-1942) a magyar ki-
rályi államvasutak elnöke által saját kezűleg 
aláírt okirat. 
Kígyóssy Sándor műszaki tanácsost a miskolci műhely ve-
zetőjévé nevezi ki.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1941. XII. 3.

10 000,-

198. az igaz szó Folyóirat előFizetők részére 
külDött, „íróink” címet viselő könyvjelző-soro-
zatának daraBjai, autoGráF aláírásokkal. 
Feltehetően 15 jelent meg, itt a 12. és 13. sorszámú hiány-
zik. Minden lapon egy-egy – az újságban publikáló – erdé-
lyi író-költő életrajza olvasható, alatta az aláírással (1. Kós 
Károly, 2. Sütő András, 3. Székely János, 4. Papp Ferenc, 
5. Kányádi Sándor, 6. Lászlóffy Aladár, 7. Nagy István, 8. 
Kovács György, 9. Szilágyi Domokos, 10. Farkas Árpád, 
11. Bajor Andor, 14. Panek Zoltán, 15. Király László).

10 000,-

192. tétel 193. tétel
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199. imrédy Béla (1891-1946) volt miniszterel-
nök által saját kezűleg aláírt, gépelt levél. 
Megkéri dr. Pongrácz Kálmán ügyvédet, hogy keresse fel 
őt irodájában.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1940. IV. 30.

10 000,-

200. kolosváry-Borcsa mihály, vitéz (1896-1946) 
a miniszterelnökség sajtóosztályának miniszteri 
tanácsosa által saját kezűleg aláírt, gépelt le-
vél. 
Esküvője alkalmából gratulál Kertész Dánielnek, a Sza-
badság folyóirat igazgatójának.
1 gépelt levél, a miniszterelnökség fejléces levélpapírján. A 
levélboríték mellékelve. Kelt: Bp., 1936. I. 8.

5 000,-

201. kossuth Ferenc (1841-1914) kereskeDelem-
ügyi miniszter (kossuth lajos Fia) által saját 
kezűleg aláírt, gépelt okirat. 
Markó Gusztáv műszaki tanácsost a minisztériumba he-
lyezi át.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1908. X. 8.

5 000,-

202. körösFői-kriesch alaDár (1863–1920) Fes-
tő, szoBrász, iparművész saját kezű levele „keD-
ves elemérem!” megszólítással. 
Kinyomtatandó előadásainak illusztrációs anyagára tesz 
konkrét javaslatokat, illetve ígéri, hamarosan megrajzolja 
a szükséges iniciálékat. Levele végén személyesebb témá-
kat érint. Közli, hogy komolyan aggódik nagyobbik fia 
erős meghűlése miatt, és érdeklődik a címzett hogyléte fe-
lől.
4 beírt oldal. Kelt: Gödöllő, 1904. III. 8.

20 000,-

203. latinovits zoltán (1931-1976) színész au-
toGráF levele laBorcz mónika keramikusnak 
címezve. 
Közli, hogy kimerültsége miatt kórházba került, de ha ki-
jött, jelentkezik.
1 beírt oldal. A kézzel címzett levélboríték mellékelve. 
Kelt: (Bp.), 1972. III. 31.

20 000,-

204. leipnik l. nándor miniszteri meGBízott au-
tográF Beszámolója hieronymi károly kereske-
delemüGyi miniszternek. 
A levél írójának feladata annak felmérése volt, hogy a fran-
cia és angol sajtóban milyen kép él a magyar viszonyokról. A 
rendkívül érdekes tartalmú jelentés annak bizonyítéka, hogy 
a magyar kormány felismerte a nyugati közvélemény tájé-
koztatásának szükségességét, illetve az ellenséges propaganda 
elleni küzdelem fontosságát. A francia viszonyokról megál-
lapítja, hogy a sajtó nem ellenséges, inkább az ismerethiány 
miatt negatív. A francia nyelvű tájékoztatás feladatát emeli 
ki, majd megjegyzi: „... a Párizsban élő románok is írnak a 
francia lapokba és ott különösen a nemzetiségek elnyoma-
tásáról panaszkodnak.” Az angol helyzettel kapcsolatban ki-
emeli, hogy a kormány és a sajtó is barátságos alapvetően, 
de a szláv propaganda rendkívül erős. Nagyon részletesen ír 
Seton Watson magyarellenes tevékenységéről. Számos javas-
latot fogalmaz meg az alapos, kimerítő elemzésben.
4 beírt oldal. Kelt: London, 1910. VII. 20.
Hozzá:
Magyarországról szóló, rövid, angol nyelvű cikkeket tar-
talmazó, négyoldalas nyomtatvány.

15 000,-

205. lukács lászló (1850-1932) kereskedelem-
ügyi miniszter, későBBi miniszterelnök által sa-
ját kezűleg aláírt, gépelt levél ismeretlennek. 
Egy áthelyezésről tájékoztatja a címzettet.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1911. IX. 15.

10 000,-

199. tétel 205. tétel202. tétel 208. tétel
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206. márai sánDor kassai őrjárat című mun-
kájának írói honoráriumáról készült gépiratos 
FeljeGyzés. 
Az irat szerint a Révai Irodalmi Intézet Márai kérésére, 
„megbecsülésük és szeretetük” jeléül ötezer példány után 
fizetett honoráriumot, annak ellenére, hogy korábbi meg-
állapodásuk szerint ennyi csak regények után járna, illet-
ve hogy a művet csupán háromezer példányban jelentetik 
meg. Az író havonta 400 pengőt kapott a kiadóvállalattól 
évi két regény fejében.
2 levél. Kelt: (Bp.), 1941. II. 3. Bókay János, a kiadó vezér-
igazgatója és Illés Endre irodalmi vezető aláírásával.

20 000,-

207. minDszenty józseF (1892-1975) BíBoros, her-
cegprímás által saját kezűleg aláírt, gépelt kár-
tya. 
Karácsonyi és újévi jókívánságokat köszön meg.
Kelt: Bécs, 1975. I. 18.
Hozzá:
A bíboros halála alkalmából kiadott emléklap.

5 000,-

208. móra Ferenc (1879-1934) író saját kezű 
levele DyBisewszky annához, „Drága annus-
kám” megszólítással. 
A levélben Móra a vele történt eseményekről, írói ter-
veiről, feladatairól számol be. Ezért írhatta zárszóként: 
„Látja, drágám, prózai beszámolómmal lett tele ez a nagy 
papír és szegény szivecském ide szorult ebbe a pár sorba 
a végére. Tessék most a tenyerébe venni, mint egy égő 
kis piros rubint és rátenni a maga szívére.” Móra egy sza-
badkőműves összejövetelen ismerkedett meg Diósszilágyi 
Sámuel makói kórházi főorvos válófélben lévő feleségével, 
Dybisewszky Annával. 1924 nyarán az orvos meghívásá-
ra hosszabb időt töltött házukban, hogy Georgikon című 
munkája még hiányzó fejezeteit megírja. A szerelem emlé-
keként neki dedikálta a munkát. 
2 beírt oldal. Kelt: Sz(eged) 1924. VII. 27.

20 000,-

209. móricz zsigmonD (1879–1942) író saját 
kezűleg aláírt, gépiratos levele vámBéri gusz-
távnak a kelet népe Fejléces levélpapírján. 
Móricz felmenti a címzettet a Kelet Népe kiadóhivatali 
ügyköre alól, de „szeretettel és a legnagyobb jóakarattal” 
várja verseit és „egyéb írásait”. A levél megjelent a „Mó-
ricz Zsigmond a Kelet Népe szerkesztője. Levelek I-II.” 
(Bp. 1999.) című kötet 779. tételeként. Vámbéri neki írott 
levele pedig a 775. szám alatt olvasható.
1 beírt oldal. Kelt: Leányfalu, 1942. VII. (12.)

15 000,-

210. naGyBaczoni naGy vilmos (1884-1976) 
vezérkari százaDos, későBBi honvéDelmi miniszter 
saját kezű, Feleségének írt táBori levelezőlapja. 
Magánjellegű dolgokról ír.
Kelt: 16. honvéd gyalogdandár parancsnoksága (orosz front), 
1917. IX. 28.

5 000,-

211. ráth károly (1821-1897) BuDapest Főpol-
gármestere által saját kezűleg aláírt okirat. 
Tájékoztatja Binder Ferenc építészmérnököt, hogy az 
uralkodó koronás arany érdemkeresztet adományozott 
neki.
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1885. I. 4.
Hozzá:
Látogatási Bizonyitvány.
A műegyetem igazolja, hogy Binder Ferenc az 1870-71-es 
tanévben rendesen látogatta az órákat.
1 nyomtatott oldal. Stoczek József igazgató, valamint Dr. 
Nendtvich Károly, Hauszmann Alajos, Hunyady Jenő és 
Fölser István tanárok saját kezű aláírásával. Kelt: Buda, 
1871. VII. 31.

10 000,-

212. schmiDt józseF (1848-1928) jogász, közgaz-
dász, a millenniumi orszáGos kiállítás iGazGató-
ja által saját kezűleg aláírt okirat. 
Az igazgatóság értesíti Dörre Tivadart, hogy a kiállítási 
emlékérem mellé készítendő oklevél tervezetét bizonyos 
változtatásokkal elfogadta.
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1896. IV. 9.

5 000,-

213. szinyei merse pál (1845-1920) Festő által 
saját kezűleg aláírt okirat. 
Az Országos Magyar Királyi Rajztanárvizsgáló Bizottság 
igazolja egy Dörre Klotild nevű tanítónő helyes születési 
adatait. A festő volt a bizottság elnöke.
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1915. XI. 26.

5 000,-

214. iFj. szőgyény-marich lászló (1840-1916) 
volt miniszter, a monarchia Berlini követe au-
tográF levele hieronymi károly kereskeDelem-
üGyi miniszternek. 
Biztosítja a címzettet, hogy tolmácsolni fogja majd köszö-
netét a császárnak a kitüntetésért. Reméli, hogy Budapes-
ten vagy Bécsben találkozni tudnak majd.
2 beírt oldal. Kelt: Csór, 1910. IX. 29.

15 000,-
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215. teleki pál gróF (1879-1941) politikus, FölD-
rajztuDós autográF képes levelezőlapja éDesany-
jának, GróF teleki Gézánénak. 
Beszámol arról, hogy barátaival felkeresték Józef Pilsudski 
krakkói sírját.
Kelt: (Krakkó), 1937?

8 000,-

216. teleki sámuel (1739–1822) erDélyi kor-
mányzó saját kezű aláírásával ellátott, latin 
nyelvű levele Barco vince táBornagy számára. 
Közli a címzettel – hogy több más rendelet mellett – két 
leiratot emlékeztetőül és alkalmazásra átküld. Széki Teleki 
Sámuel erdélyi kancellár, számos külföldi akadémia tagja, 
a Teleki Téka megalapítója volt.
1 beírt oldal, viaszpecséttel. Kelt: Bécs, 1794. IX. 25.

10 000,-

217. tisza istván gróF (1861–1918) miniszterel-
nök által saját kezűleg aláírt, gépelt okirat. 
Bónitz Ferencet miniszteri segédtitkárrá és sajtótudósító-
vá nevezi ki a miniszterelnökséghez.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron, papírfelzetes viaszpe-
cséttel. Kelt: Bp., 1914. VI. 30.

15 000,-

218. özv. gróF tisza istvánné (1855-1925) au-
tográF levele németh istván Dunántúli reFor-
mátus püspöknek „keDves püspök úr!” megszólí-
tással. 
Kéri a címzettet, hogy tolmácsolja köszönetét a csurgói re-
formátus irodalmi egyesületnek a férje emlékére rendezett 
irodalmi estért.
2 beírt oldal. Kelt: Geszt, 1921. IV. 6.

5 000,-

219. ullmann aDolF Báró (1857-1925) közgaz-
Dász, a magyar általános hitelBank vezér-
igazgatója által saját kezűleg aláírt, gépelt 
levél palkovics lászló esztergomi FőszolgaBí-
rónak. 
Kéri a címzettet, hogy az ún. tanácsköztársaság alatt a vö-
rösök által rekvirált lisztért kártalanítsák.
3 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1920. III. 27.
Hozzá:
Az esztergomi járásbíróságon felvett tanúvallomás jegy-
zőkönyve. Dr. Kartaly István, az esztergomi direktórium 
volt tagja szerint az elrabolt liszt ügyében egy Szilágyi 
nevű volt népbiztos tud felvilágosítást adni.
1 beírt oldal. Kelt: Esztergom, 1920. IV. 14.

5 000,-

220. weöres sánDor (1913-1989) költő, műFor-
Dító három autográF képvers-ForDítása. 
Andrej Andrejevics Voznyeszenszkij orosz költő, pró-
zaíró, festő három költeményének fordítása – miként a lap 
alján olvasható bejegyzés is utal rá – az Új Írás 1968/XI. 
számának 67-69. lapján jelent meg.
2 beírt oldal.

20 000,-

aA
221. kiképzési képsorozatok. kiaDja a honvéD 
altiszti Folyóirat szerkesztősége. i. Füzet. 
Bp., 1940. (Ladányi Jánosné ny.) 215+(4)p.
1942-ben egy további füzete is megjelent.
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító 
felragasztva.

10 000,-

222. kisFaludy károly: 
Tollagi Jónás viszontagságai
(Békéscsaba), 1920. Tevan. (6)+68+(1)p. A könyvdíszek 
és szövegképek Kolozsvári Sándor eredeti fametszetei. 
Számozott (273./300) példány. (Tevan-amatőr sorozat. 9.)
Kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

223. kisFaludy sándor: 
Himfy szerelmei. A kesergő szerelem.
Budán, 1801. Királyi Universitás Betűivel. 302+(9)p. Első 
kiadás. Példányunkból hiányzik a címkép.
Korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Skultéty Csaba gyűjteményi bélyegzőjével.
Szüry: 2539.

5 000,-

216. tétel 220. tétel
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224. knauz nándor: 
Az esztergomi főegyháznak okmánytára. I-II. füzet [egybe-
kötve].
Esztergom, 1863-1866. Horák E. (2)+111+(4)+235p.
Későbbi félvászon-kötésben, az eredeti borítók bekötve. 
Körülvágatlan példány.

3 000,-

Kner-nyomtatványok

225. Betéti könyvecske a gyomai takarékpénz-
tárnál kamatozás végett elhelyezett pénzek-
ről... részére. 
(Gyoma), é.n. (Kner Izidor ny.) (8)p.
Kiadói papírborítóban.
Lévay – Haiman: 0

5 000,-

226. Buék 1939. 
A Kner nyomda által kiadott újévi üdvözlő kártya. A ki-
hajtható nyomtatvány első oldalát két vándor könyvárus 
alakja díszíti.
Lévay – Haiman: 6.350.

10 000,-

227. 1902. évi szeptemBer hó 19-én, kossuth 
lajos 100-dik születési évén, dévaványán rende-
zett ünnepélyen elmondott emlékBeszédek. ki-
nyomtatta hálás kegyelettel Dévaványa köz-
ség képviselőtestülete. 
Gyoma, 1902. Kner Izidor ny. 30p.
Nagyon ritka kiadvány.
Restaurált, kiadói papírborítóban. A leveleken halvány 
folttal.
Lévay – Haiman: 1.90.; Borda – Haiman: 0

10 000,-

228. Fjodorov, F.: 
Vallás és egyház a Szovjetunióban
(Szeged-Gyoma), 1944. „Szikra” (Kner ny.) 32p.
Kiadói papírborítóban. Az első borító alsó sarka hiányzik.
Lévay – Haiman: 0; Borda – Haiman:101.

3 000,-

229. harsányi pál: 
Evangéliumi elmélkedések...
Gyoma, 1908. Kner Izidor ny. 36p.
Kiadói papírborítóban.
Lévay – Haiman: 1.155.; Borda – Haiman: 0

5 000,-

230. kner imre: 
Gondolatok a nyomdaiparról
(Gyoma, 1942. Kner Izidor.) 26+(2)p. 100 példányban készült.
Különlenyomat a Tíz írás a nyomdászatról című kötetből.
Kiadói papírborítóban.
Lévay – Haiman: 1.557.

3 000,-

231. kner izidor: 
Félévszázad mesgyéjén 1882–1932.
Gyoma, 1931. Kner. 1t.+176+(4)p.
Kopottas gerincű, aranyozott, kiadói félbőr-kötésben.
Lévay – Haiman: 1.436/B.

8 000,-

232. kner iziDor könyvnyomDájának asztali- és 
Falinaptára az 1916. évre 
Gyoma, (1915.) Kner. 56 levél.
Az összetűzött naptárlapokat egy vászoncsíkkal rögzítet-
ték a keménykartonból készült hátlaphoz. A naptár bo-
rítólapját és a hátlapot is Geiger Richard által tervezett 
rajzok és díszek ékesítik. A naptár leveleit telejegyzetelték.
A hátlap mérete: 345 x 270 mm, a naptárrészé: 225 x 150 mm.
Lévay – Haiman: 0

20 000,-

226. tétel 227. tétel 231. tétel 232. tétel
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233. kosztolányi Dezső: 
Tinta
Gyoma, 1916. Kner. 213+(3)p. Első kiadás.
Kiadói félvászon-kötésben.
Lévay – Haiman: 1.256.

3 000,-

234. a körös-tisza-maros ármentesitő társulat 
kirovási könyve... Birtokos részére. 
Gyoma, 1910k. Kner Izidor ny. (12)p.
Modern papírborítóban.
Lévay – Haiman: 0

5 000,-

235. szeghalmi gyula: 
Amatőr fényképészek könyve
Gyoma, 1906. Kner. (8)+328+(6)p.+22t. (2 színes) Gaz-
dagon illusztrált.
Korabeli félvászon-kötésben. A lapok felső része nedves-
ségtől elszíneződött.
Lévay – Haiman: 1.138.

5 000,-

aA
236. kolBenheyer károly – kovács pál: 
A Magas Tátra. A magyar Kárpát-egylet megbízásából 
szerkesztették --.
Teschen, 1883. Prochaska Károly. 1 kihajt. térk.+(6)+162+ 
+(16)p.+12t.+2 kihajt. mell.+3 kihajt. térk.
Enyhén kopottas gerincű, aranyozott, kiadói vászonkö-
tésben.

5 000,-

237. komlós aladár: 
Voltam poéta én is (Egy félbenmaradt költő versei és val-
lomásai.)
Rimaszombat, 1921. Lévai. 53+(2)p. Első kiadás.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

238. korda tiBor: 
Néked szól minden. Versek.
Bp., 1922. Pallas. 80p. Számozott (26./250), a szerző és az 
illusztrátor, Szigethy István által aláírt, valamint Korda 
által dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-

239. kornis Gyula: 
Kultúrpolitikánk irányelvei
Bp., 1921. (Athenaeum ny.) 45p. Dedikált példány. (Kü-
lönlenyomat az Uj Magyar Szemléből.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

Kossuth és kora

240. a czegléDi százas külDöttség kossuth la-
josnál BarraconeBan, olaszorszáGBan 1877 
január 24. részletes leirása a külDöttség uta-
zásának, FoGadtatásának és visszatérésének. 
Bp., 1877. (Franklin-Társulat ny.) 96p. Gazdagon illusztrált.
Enyhén kopottas, korabeli vászonkötésben.

5 000,-

241. horváth mihály: 
Kossuth Lajos újabb leveleire. Második kiadás.
Pest, 1868. Ráth Mór. (2)+131p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

242. kossuth lajos (1802-1894) politikus, volt 
kormányzó iDőskori képe. 
A torinói Ambrosetti műhelyben készült felvételen Kos-
suth karba font kézzel látható.
Mérete: 170 x 110 mm.

20 000,-

243. kossuth lajos és két Fia, Ferenc és lajos 
tódor mellképe. 
Színezett kőnyomat. Joseph Stoufs bécsi kőnyomdájában 
készült. Anton Planck kiadásában jelent meg 1860 körül.
Enyhén rozsdafoltos, két helyen javított darab. Paszpartuban.
Mérete: 280 x 370 mm.

20 000,-

235. tétel 240. tétel
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244. a kossuth-emigráció érDekes Dokumentuma. 
Az Irányi Dániel párizsi lakásán 1866. XI. 24-én tartott 
gyűlés jegyzőkönyvének korabeli másolata. 
Az 1866-os porosz-olasz-osztrák háború idején Csáky Ti-
vadar gróf és Komáromy György – akik az 1861-es or-
szággyűlésen a Határozati Párt képviselői voltak –, Fi-
renzében megállapodtak Kossuth-tal, hogy Berlinben ők 
járnak el a volt kormányzó, és így a magyar emigráció 
nevében. Poroszországba utazásuk után azonban függet-
lenítették magukat Kossuth szándékaitól, és az ő tudta 
nélkül megegyeztek Bismarckkal a Klapka-légió felállításá-
ról és beküldéséről Magyarországra. Csáky és Komáromy 
korábban azt terjesztették magukról, hogy Magyarorszá-
gon egy olyan titkos szervezet áll mögöttük, amely a nem-
zetközi politikai viszonyok kedvező alakulása esetén képes 
fegyveres harc kirobbantására. Bismarcktól jelentős ösz-
szeget vettek fel az állítólagos szervezkedésre, ugyanakkor 
– Kossuth határozott törekvésével ellentétben – nem kö-
töttek vele olyan szerződést, ami kizárta volna a tervezett 
magyar szabadságharc magára maradását.
A Klapka-légió kudarcát követően a magyar emigráció 
tekintélyes tagjai elhatárolódtak Csáky és Komáromy te-
vékenységétől, amelyről a háború idején Poroszországban 
tartózkodó magyar emigráns, Simonyi Ernő cikket is meg-
jelentetett a Pester Lloydban. Csáky és Komáromy emi-
att párbajra hívták ki Simonyit, aki viszont előbb elszá-
molást követelt tőlük. Simonyi, feltehetőleg azért, hogy 
védje magát Csákyékkal szemben, 1866. november 24-re 
franciaországi és olaszországi magyar emigránsokat hívott 
össze Irányi Dániel párizsi lakására. Az összegyűltek 10 
pontban fogalmazták meg a Csákyval és Komáromyval 
szembeni vádakat, amelyeket jegyzőkönyvbe foglaltak. A 
jegyzőkönyvet a megbeszélésen jelen lévő Simonyi, Irányi, 
Türr István, Tanárky Gyula, Szarvady Frigyes és Horn 
Ede írta alá, de utólag csatlakozott hozzá Nemeskéri Kiss 
Miklós, Kubinyi Zsigmond, Ihász Dániel, Reinfeld Dénes, 
Földváry Károly és Szűcs Lajos is. A vádak a Kossuth 
által Poroszországba küldött Irányi vizsgálódásainak ered-
ményén, valamint Simonyi értesülésein alapultak.

(Kossuth 1867 elején az Olaszországból Magyarországra 
becsempészett „Negyvenkilencz” című lapban, majd irata-
inak halála után megjelent VI. és VII. kötetében leplezte 
le a „Csáky-Komáromy-féle üzelmeket”.)
A leírást Farkas Katalin történész készítette.
A jegyzőkönyv Szarvady által Csákynak megküldött máso-
latát a Magyar Nemzeti Levéltár őrzi. Példányunkat 1915-
ben a szatmári illetőségű Szeles Béla küldte el Huszár Ká-
roly országgyűlési képviselőnek.

10 000,-

245. teleki sándor, GróF: 
Garibaldi alatt 1859-ben
Bp., 1883. Révai. (8)+109+(3)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Dr. Rados Imre gyűjteményi bélyegzőjével.
Szüry: 4499.

3 000,-

aA
246. (kotzeBue, auGust) koczeBue: 
Az ezüst lakodalom. Néző játék öt felvonásban. -- után. 
Balog Sámuel.
Kolosvárt, 1831. K. Lyceum’ betűivel. 171+(1)p.
Viseltes, későbbi félvászon-kötésben. Az eredeti hátsó bo-
rító bekötve.
Szüry: 0

5 000,-

247. kozma lajos: 
Találkozás Hamupipőkével. -- rajzai Révész Béla novellá-
ihoz.
Bp., 1909. Singer és Wolfner. (12)p.+30t.
A szövegkötet hiányzik.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

10 000,-

245. tétel243. tétel 246. tétel



32 • Központi Antikvárium

248. községi tanácsaDó. községi előljárók, jegy-
zők, ügyköDők számára szerkeszté és kiaDá vas 
GereBen. 
Pesten, 1864. Trattner-Károlyi ny. 454+(33)p.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

249. krúdy Gyula: 
Asszonyságok díja
(Bp., 1919. Hornyánszky ny.) 173+(2)p. Első kiadás.
Hozzá:
A műhöz készült 14 egészoldalas rajz másolatai.
Ezek az egyetlen – az illusztrációkat is tartalmazó – ismert 
példányról készültek, amely az OSzK-ban található. A ké-
pek Szada István és Hornyánszky Miklós munkái.
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Poss.: Glitzke Sándor gyűjteményi bélyegzőjével.

5 000,-

250. krúdy Gyula: 
Havasi kürt. Ruszin-Krajna kistükre.
(Bp.), 1919. Ruszka-krajnai népbiztosság. 96p. Első kia-
dás. (Ruszka-krajnai könyvtár. 1.)
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

20 000,-

251. krúdy Gyula: 
Mesemondások Jókai Mórról. A kislányának írta --.
Bp., (1925.) Franklin. 190+(1)p. Gazdagon illusztrált. 
Első kiadás.
Javított, kopottas, kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

252. krúdy Gyula: 
Mohács vagy két árva gyermek vergődése
Bp., 1926. Pantheon. 235p. Első kiadás.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

253. krúdy Gyula: 
Nyíri csend. Elbeszélések.
Bp., 1903. Lampel. 74+(1)p. Első kiadás. (Magyar könyv-
tár. 347. szám.)
Hozzákötve:
A sorozat két további darabja.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. Felül 
erősen megvágva.

2 000,-

Különleges ajánlások

254. Berda józseF: 
Örökkévaló lobogással. Versek.
(Újpest), 1932. (Ritter Jenő ny.) 44+(3)p. Első kiadás. 
Vámbéry Rusztemnek dedikált példány.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.

10 000,-

255. Berda józseF: 
Örökkévaló lobogással. Versek.
(Újpest), 1932. (Ritter Jenő ny.) 44+(3)p. Első kiadás. Ló-
ránth Lászlónak dedikált példány.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.

10 000,-

256. görgey istván, iD.: 
1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és 
ezek magyarázata tanulmányok és történelmi kritika. I-III. 
kötet [két kötetben].
Bp., 1885-1888. Franklin. XX+323+XII+698p.; XII+732+ 
+(1)p.
Az első kötet címlapján Szalay József szegedi rendőrkapi-
tánynak, a neves könyvgyűjtőnek szóló ajánlással.
Restaurált, részben pótolt, kiadói papírborítóban. Rész-
ben felvágatlan példány.

20 000,-

257. tétel 258. tétel249. tétel 256. tétel
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257. illyés Gyula: 
Csizma az asztalon
(Bp., 1941.) Nyugat. 161+(2)p. Első kiadás. Vas István-
nak dedikált példány.
Kopottas gerincű, kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

258. juhász Ferenc: 
A virágok hatalma
Bp., 1955. Magvető. 149+(3)p.+1t. Első kiadás. Számo-
zott (330./500) példány.
A címlapon ajánlással: „Bessenyei Ferinek nagy szeretettel 
barátja és régi tisztelője Juhász Feri 1956 január 4.”
Kiadói félvászon-kötésben.

5 000,-

259. lászló Gyula: 
Varázslat egy középkori falusi templomunkban. Jegyzetek 
a magyarszentpáli pillérfő néprajzához.
Kolozsvár, 1947. Minerva Rt. 22+(1)p. A címlapon Dr. 
Kol Erzsébet botanikusnak szóló ajánlással.
Modern papírborítóban.

3 000,-

260. naGy tiBor: 
Vallási élet Aquincumban. Különlenyomat a „Budapest 
története” 1./2. kötetéből.
Bp., 1943. K. M. Egy. Ny. 386-463p.+5t. Szekfű Gyulá-
nak dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

261. németh lászló: 
Iszony
(Bp.), 1957. Szépirodalmi. 519+(1)p. Basch Lórántnak de-
dikált példány.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.

5 000,-
262. salamon sándor: 
A világosság százada. A felújulás korának irodalma.
Sepsiszentgyörgy, 1947. Mikó-Iskolaszövetkezet. 161+(2)p. 
Balogh Edgárnak szóló, hosszú ajánlással.
Rajzos, kiadói papírborítóban.

3 000,-

263. sikaBonyi antal, dr.: 
Könyvtári kérdésekről. Különnyomat a „Magyar Figye-
lő”-ből.
Bp., (1913.) Hungária ny. 19p. Dr. Alexander Bernátnak 
dedikált példány.
Javított, kiadói papírborítóban.

3 000,-

264. szemere györgy: 
Komédiák. A magyar társadalom regénye.
Bp., 1913. Franklin-Társulat. 297p. Első kiadás. Rákosi 
Jenőnek dedikált példány.
Javított, korabeli félvászon-kötésben.
Poss.: Rákosi Jenő gyűjteményi bélyegzőjével.

4 000,-

265. szép ernő: 
Sok minden
Bp., 1914. Athenaeum. 207p. Első kiadás.
A címlapon Adorján Andor író, újságírónak szóló ajánló 
sorokkal.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-

aA
266. la roumanie en imaGes. vol. i. 
Paris, 1919. A.-G. L’Hoir. 268+(2)p.+12t.+1 kihajt. térk.
A propagandacélokat szolgáló, fényképekkel gazdagon  
illusztrált kötetbe több erdélyi kép is belekerült, a nemzeti-
ségi térkép pedig – minden valóságalapot nélkülöző – tuda-
tos hamisítás.
Színes, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

10 000,-

267. lászló Gyula: 
A honfoglaló magyar nép élete. Második kiadás.
(New York, 1997. Püski.) 512+(1)p.+23t.+3 kihajt. mell. 
Skultéty Csabának dedikált példány.
Az 1944-es kiadás hasonmása.
Kiadói műbőrkötésben.

10 000,-

265. tétel 266. tétel
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268. lehel Ferenc: 
Gulácsy Lajos dekadens festő
(Bp.), 1922. Amicus. 1t.+72p.+15t.+1 mell. (hasonmás)  Szö- 
vegközti rajzokkal. Számozott (320./600), dedikált példány.
Növényi motívumokkal díszített, festett, korabeli vászon-
kötésben.

5 000,-

269. les conDitions Du travail en autriche- 
hongrie 
Paris – Nancy, 1890. Berger-Levrault. 106p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

2 000,-

270. lippich elek, koronghi: 
-- költeményei 1880-1902
(Bp.), 1903. „Pallas”. 307+(1)p. Nagy Sándor és Kriesch Ala-
dár részben színes rajzaival és könyvdíszeivel.
A magyar szecessziós könyvillusztráció egyik legszebb darabja.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. Felül ara-
nyozott lapszélekkel. Az első kötéstábla felső részén ko-
pással. Belül tiszta példány.

30 000,-

271. (lonGosz) lonGus: 
Daphnis és Chloé. Pásztorregény.
Wien, é.n. Hellas Verlag. VI+(2)+78+(1)p.+8t. (Fritzi 
Löw színes kőnyomatai, feliratos hártyapapírral) Kereske-
delmi forgalomba nem került, bibliophil kiadvány. Szá-
mozott (285./1000) példány.
Kiadói papírkötésben, sérült, eredeti védőborítóval.

5 000,-

272. mackirDy, mrs. archiBalD – willis, w. n.: 
A leánykereskedők üzelmei. Angolból fordította: Mezei 
Sándor.
Hódmezővásárhely, 1913. Roth Antal ny. 205+(2)p.
Modern vászonkötésben.

2 000,-

273. maGyar Bálint: 
Fehér köntös a vérmezőn. Versek.
Ungvár, 1915. Székely és Illés. 78+(2)p. Dedikált példány.
Javított gerincű, színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Kö-
rülvágatlan példány.

3 000,-

274. maGyar kelemen: 
Kormányzónk. Vitéz nagybányai Horthy Miklós rövid 
életrajza.
Bp., 1938. Kir. Magyar Egy. Ny. 63+(1)p.+24t. (kétold.)
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

Magyar nemesi felkelés

275. D(enis), m(ichael): 
Protrepticon inclitae nationi Hungaricae 
(Bécs, 1796.) ny.n. (4)p.
A szerző magyarokat magasztaló, buzdító költeményé-
nek első, röplap-kiadása. Születésének előzménye, hogy 
I. Ferenc 1796. július 30-án fegyverbe hívta a magyar ne-
mességet a franciák ellen. A szerző álomképként idézi fel 
a magyar rendeknek az 1741-es pozsonyi országgyűlésen 
tett nevezetes felajánlását Mária Terézia számára. E nagy-
vonalúságot kérik tőlük most unokái, Ferenc császár és 
József nádor. Utolsó érvként a magyarok dicsőségére hi-
vatkozik, az ország bőségét és lakói kiválóságát magasztal-
ja. A jezsuita szerző Széchényi Ferenc tanára, könyvtára 
rendezésben pedig tanácsadója volt.
A mű jelentőségét mutatja, hogy ezt követően magyarul 
is megjelent Mérey Sándor fordításában, illetve magyarul 
és németül a Magyar Hírmondóban. Nagy hatást gyako-
rolt Csokonaira is, aki a német fordítás nyomán készült 
átdolgozását Látás címen jelentette meg, első alkalommal 
1796-ban a Diétai Magyar Múzsa IV. füzetében.
A gerincén papírcsíkkal.

20 000,-

276. n(aGy) F(erenc): 
Protrepticon után való magyar ösztön
(Veszprém, 1796. Számmer ny.) (8)p.
A veszprémi kanonok csupán monogramjának feltünte-
tésével bocsátotta közre költeményét. Buzdító versében 
ötletes „társadalomtörténeti értekezéssel” bizonyítja, hogy 
a királyság az Istennek tetsző, legjobb államforma. Most 
ismét a magyarok szokott hűségére és becsületére van 
szükség, hogy – a dicső ősökhöz hasonlóan – megsegítsék 
uralkodójukat, az egyelőre még távol lévő, de veszélyes 
eszmékkel szemben. A vers elején minden bizonnyal Denis 
Protrepticonjára utal (lásd előző tételünket).
A gerincén papírcsíkkal.

10 000,-

270. tétel 275. tétel
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277. napoleon (Bonaparte): 
Proclamation – Proklamation
Kétnyelvű (francia-német) kiáltvány.
Napóleon 1809. május 13-án vonult be Bécsbe. Két nap-
pal később Schönbrunnban bocsátotta ki a magyar ne-
mességhez szóló felhívását, hogy szakadjanak el Ausztri-
ától. Cserébe teljes függetlenséget ígért. A proklamáció 
szövegét Batsányi János fordította le (egy kufsteini rabtár-
sa kérésére). Emiatt a franciák Bécsből való kivonulása, a 
békekötés után menekülnie kellett.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Schönbrunn, 1809. V. 15.
Mérete: 370 x 240 mm.

30 000,-

278. pápay (józseF), josephus: 
Encomium... Josepho á Valdstein de Vartenberg... obla-
tum a -- Fori utriusque per I. regum Hungariae Jurato Ad-
vocato, Pestini die 5ta Junii Anno MDCCXCVII
Pesthini, (1797.) Typis Joannis Michaelis Landerer de Füs-
kút. (3)p.
A nagymúltú cseh nemesi család magyar ágának tagját, 
Waldstein-Wartenberg Józsefet köszöntő költemény abból 
az alkalomból készült, hogy a nemesi felkelés során a gróf 
egy lovasszázadot állított fel. A dekoratív nyomtatvány 
érdekessége a vers fölött látható huszárábrázolás, amelyen 
a két egyenruhás vitéz egy magyar címert tart.
Gerincén papírcsíkkal megerősítve.

10 000,-

279. (vályi andrás): 
Tárogató síp, a’ vagy olly hajdani magyar nemzeti musiká-
nak neme, melly altal a’ régi magyarok táborozások idején 
egymást a tsata mezőre öszve hívták. Budán Szent György 
Havának 24dik napján 1797. Esztendöben
(Pest, 1797. Universitas). 12p.
Belekötve:
Dugonics András rézmetszetes mellképe. Alatta: „Nyel-
vünk előmozdítójának Vályi András. mettzette Bétsben 
Czetter Sám. Orosházfi 1797, festette Pesten Wagner 
1796”. Mérete:181x105 mm. 

Az 1797-es nemesi felkeléshez kapcsolódó buzdító röpirat 
óvja a magyarokat a francia forradalom eszméinek és jel-
szavainak hatásától, egyúttal a törvényes uralkodó mellet-
ti kiállásra szólít fel. 
A gerincén papírcsíkkal.

20 000,-

aA
280. a magyar nyelv renDszere. közre Bocsátá 
a’ maGyar tudós társasáG. 
Budán, 1846. Magyar Királyi Egyetem betűivel. XII+374p.
Az első átfogó leíró nyelvtan első kiadása.
Pótolt gerincű, korabeli papírkötésben.
Szüry: 2920.

4 000,-

281. a’ magyarországi hitBizományok’ átala-
kitásáról. az academia által 1846-Ban Báró 
dercsényi jános-Féle jutalmakkal koszorúzott 
pályamunkák. 
Pest, 1847. Eggenberger József és Fia. XI+(2)+264+(3)p.+ 
+3 kihajt. mell.
Későbbi félvászon-kötésben.

25 000,-

Mese, ifjúsági irodalom

282. pilinszky jános: 
Aranymadár
Bp., 1957. Magvető. 94+(2)p. Márkus Anna színes – rész-
ben  egészoldalas – rajzaival. Első kiadás.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben. A kötéstáblákon apró 
sérülésekkel.

3 000,-

283. verne, (jules) Gyula: 
A Chancellor. Kazallon J. R. utas naplója. Francziából 
fordította Vértesi Arnold.
Bp., 1875. Lampel R. (2)+226p.
Első magyar nyelvű kiadás.
Hozzákötve:
-- apróbb műveiből. Beszélyek és rajzok. (Doktor Ox kí-
sérlete. Zacharius mester. Dráma a légben. Tél a jég közt.)
Bp., 1875. Athenaeum. (8)+296p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

20 000,-

284. 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 illusztrációkkal.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

276. tétel 278. tétel
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285. wass alBert: 
Válogatott magyar népmesék. Sajtó alá rendezte: --. Petry 
Béla illusztrációival.
Astor Park, 1972. Amerikai Magyar Szépmíves Céh. 119+ 
+(1)p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

aA
286. mészáros károly: 
Ungvár története, a legrégibb időktől maig
Pesten, 1861. Ráth Mór. 114+(1)p.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány.

6 000,-

287. mészöly geDeon: 
Kölcsey hymnusa és a hymnus Kölcseyje
Bp., 1939. MTA. (2)+85+(2)p. Dedikált példány.
Korabeli vászonkötésben.

2 000,-

Metszet, látkép

288. extract, wass a(nn)o 1663. zwischen Der 
röm. kayserl. may. leopolDi unD türckischen 
grossen macht in Dem königreich ungarn vor 
GanGen. 
Az Északnyugat-magyarországi hadszíntér rézmetszetű 
térképe, fölötte négy újonnan emelt erődítmény felülné-
zeti képével. Készítője Joseph Priami hadmérnök, Pozsony 
katonai parancsnoka volt. Matthäeus Merian Theatrum 
Europaeum (Frankfurt am Main, 1672) című munkájában 
jelent meg.
Mérete: 270 x 360 mm. Paszpartuban, keretezve.

30 000,-

289. Giovanni kemni volGarmente detto keme-
ni janos principe di transilvania, anno 1662. 
Kemény János erdélyi fejedelem rézmetszetű portréja. 
Cornelis Meyssens munkája Priorato „Storia di Leopoldo 
Cesare” című művében jelent meg (Bécs, 1670).
Mérete: 245 x 160 (340 x 210) mm. Paszpartuban.

15 000,-

290. varadinum. 
Várad vár és város színezett rézmetszetű látképe. Készítő-
je ismeretlen. Eredetileg Braun és Hogenberg városkép- 
gyűjteménye VI. kötetének 40. lapján jelent meg.
Az Erdély kulcsának is nevezett erősség az egyik legfon-
tosabb magyar végvár volt. 1570 után Ottavio Baldiga-
ra olasz hadmérnök tervei alapján épült ki. 1598-ban a 
törökök sikertelenül ostromolták. A déli irányból, felül-
nézetből felvett képen jól kivehető az ötszögű, olaszbás-
tyákkal erősített várban a székesegyház épülete, előtte a 
Kolozsvári testvérek által készített királyszobrokkal, ame-
lyek 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, keretezve.

250 000,-

291. dotis. 
Tata színezett rézmetszetű látképe. Készítője ismeretlen. 
Eredetileg Braun és Hogenberg városkép-gyűjteménye VI. 
kötetének 34. lapján jelent meg.
A Buda eleste után végvárrá előlépett erősség a tizenöt-
éves háború során többször cserélt gazdát, de a törökök 
hosszabb időre nem tudták megtartani. 1605-ben Bocskai 
csapatai foglalták el. A nyugati irányból, felülnézetből fel-
vett képen a mocsarak által védett, bástyás külső védőfa-
lon belül jól látható a Mátyás idején kiépült reneszánsz 
palota kissé romos, átalakított épülete.
Mérete: 325 x 445 mm. Paszpartuban, keretezve. Középen 
kis javítás nyomaival.

150 000,-

283. tétel 289. tétel 290. tétel
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292. palatium imperatorum praGae, quod vul-
go ratzin appellatur – praga regni Bohemiae 
metropolis 
Prága kétosztatú látképe. A felső képen a királyi vár, az 
alsón a város látható északi irányból. A rézmetszet a Bra-
un-Hogenberg-féle városkép-gyűjtemény (Civitates orbis 
terrarum) ötödik kötetében jelent meg (Köln, 1596).
Mérete: 375 x 500 (395 x 550) mm. Paszpartuban.

200 000,-

293. praGa. eGra. 
Kétosztatú látkép, felül Prága, alul Eger (ma Cheb) váro-
sa. A rézmetszet a Braun-Hogenberg-féle városkép-gyűjte-
mény (Civitates orbis terrarum) első kötetében jelent meg 
(Köln, 1572).
Mérete: 375 x 500 (395 x 550) mm. Paszpartuban. Mindkét 
alsó sarkán barna folttal.

60 000,-

Mezôgazdaság

294. columella, lucius junius moderatus: 
-- XII Könyvei, A’ mezei gazdaságról, és egy különös az 
élőfákról, mellyet... Magyar nyelvre fordítva felfedezett: 
Nemes Fábián Jó’sef. I-II darab [egybekötve].
Pesten, 1819. Trattner János Tamás. XVI+301+302+(13)p.
A második darab végén található a mintegy húszoldalnyi 
(268-287p.) szőlészeti rész.
Korabeli papírkötésben.

30 000,-

295. kenessey kálmán: 
Miként gazdálkodjunk vagyis a kis birtokosok jóllétének 
előmozditásáról. A magyar földmivesek számára.
Pesten, 1857. Heckenast Gusztáv. 88p.
Enyhén sérült gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

296. külömB külömB Féle oBservátiok a’ mé-
hekrűl és Borokrűl. 
Feltehetően a XVIII. században keletkezett kézirat. Az 
egyik levélen a méhek gondozásával kapcsolatos magyar 
nyelvű tanácsok, megfigyelések, hiedelmek olvashatók. A 
másik levélen, más kézírással néhány sornyi, lóorvoslással 
kapcsolatos szöveg áll, feltehetően szlovák nyelven.
2 beírt oldal.

10 000,-

297. népszerü értekezés gaBonatermesztő joB-
Bágyainkhoz… tekintetes nemes esztergom vár-
megye 1845. oct. 28. tartatott közgyülési hatá-
rozatánál Fogva a’ nép’ Fölvilágosítására szer-
kesztve r. j. tB. által 
Budán, 1846. Magyar Királyi Egyetem betűivel. 16p.
Későbbi papírborítóban.

6 000,-

298. szontagh gusztáv: 
A szenvedelmes dinnyész. Utmutatás okszerű dinnyeter-
mesztésre. Harmadik kiadás. A második kiadást ujból át-
nézte, s... megbővitette Galgóczi Károly.
Pesten, 1860. Heckenast Gusztáv. 120p.
Enyhén sérült gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

aA
299. molnár Ferenc: 
Égi és földi szerelem. Dráma 5 felvonásban. Rippl-Rónai 
József öt kőnyomatú képmellékletével.
Bp., 1922. Pantheon. 159p.+5t. (színes, hártyapapírral vé-
dett) Számozott (220./500), a szerző és a művész által aláírt 
példány.
Restaurált, kiadói papírkötésben. A gerince részben pó-
tolva. Körülvágatlan példány.

40 000,-

300. molnár Ferenc: 
Az éhes város (1900).
Bp., (1928.) Franklin-Társulat. 228p. (-- művei.) Dedikált 
példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

15 000,-

301. naGy nep(omuk) jános: 
Hierolexicon polymathicum Latino-Hungaricum. Latin 
magyar köztanulatos műszótár. Koszoruzott pályamunka. 
Két kőrajzzal.
Szombathelyen, 1845. Reichard Károly ‘s Fiai ny. XII+ 
+414+(2)+55+(2)p.+2t.
Aranyozott gerincű, kopottas, korabeli félbőr-kötésben.

10 000,-

295. tétel 297. tétel
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302. nemzeti színű, selyem asztali zászló. 
Angyalos-koronás magyar címerrel, körülötte arany színű 
szöveggel: „Hiszek Magyarország feltámadásban”. Kör ala-
kú talpon álló farúd, tetején kampóval. Erre akasztható a 
zászló, nemzeti színű zsinórral. A rúd tetejére két piros-fe-
hér-zöld szalagot kötöttek. A zöld szín mindenhol teljesen 
elkopott. Feltehetően az 1920-as években készülhetett.
Mérete: 220 x 140 mm, a rúd magassága: 470 mm.

80 000,-

Nemzetiségi kérdés

303. Bereghy alBert: 
Ruthén kérdés és az integritás
Bp., 1933. Szalay Sándor ny. 51p.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.

3 000,-

304. Bonkáló sándor: 
A rutének (ruszinok)
(Bp., 1940.) Franklin-Társulat. 184p. (Magyarságismeret. I.)
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

305. Farkas pál, dr.: 
Az oláh kérdésről
Bp., 1907. Singer és Wolfner. 48p.
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

306. hunFalvy pál: 
Hogyan csinálódik némely história? Pillantások a rumun 
történetirásba.
Bp., 1885. Athenaeum. 101p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

307. moldován GerGely, dr.: 
Magyarok, románok. (A nemzetiségi ügy kritikája.)
Kolozsvár, 1894. Gombos és Sztupjár ny. 124p.
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

308. pulszky áGost: 
A nemzetiségről
Bp., 1901. Politzer Zsigmond és Fia. 8p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

309. schmiDt tiBolt, Dr.: 
Az erdélyi oláh kérdés és Nagy-Rumánia
Bp., 1920. Erdélyi Magyar-Székely Szövetség. 48p. (Az Er-
délyi Magyar-Székely Szövetség könyvtára. II.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

310. seBestyén ede: 
A román nemzetiségi politika
Bp., 1905. Budapesti Hirlap Ujságvállalata. 69+(2)p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

311. tiBád antal: 
A román kérdés és a magyar nemzetiségi politika
Bp., 1894. Grill Károly. (2)+103+(2)p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

aA
312. nestor, i.-m.: 
A 9-14 éves gyermekek intelligenciájának megállapítása. 
Kuhlmann-Anderson teszt. Utasítások... fordította és át-
dolgozta: Dr. Gyöngyösy M. Aurélia.
Cluj-Kolozsvár, 1940. Marianum. 31p.+3 melléklet (12p.; 
7p.; 16p., a kötet végébe helyezve) A fordító által dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

313. németh lajos: 
Szerbia egyetemes leírása
Bp., 1918. Hornyánszky. VIII+(2)+482+(4)p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.

3 000,-

314. nyirő józseF: 
Ime az emberek! Regény.
Madrid, 1951. ny.n. 365p. Első kiadás.
Korabeli (kiadói?) vászonkötésben.

4 000,-

303. tétel 310. tétel
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315. okkonen, onni: 
A finn grafikusművészet
Bp., 1943. Bichler és Büchler ny. 14+(1)p.+12t. (A MEGE 
kiadványai. XVI.)
Kiadói papírborítóban.

10 000,-

Oklevelek

316. latrán BolDizsár DeBreceni Főharminca-
Dos saját kezű aláírásával ellátott, magyar 
nyelvű Bizonyságlevél. 
Az irat igazolja, hogy Bakos Mihály 15 forintért zálogba 
adja Darus Pálnak a Szilágy megyei Kárásztelken lévő rétjét.
1 beírt oldal, Latrán Boldizsár papírfelzetes viaszpecsétjé-
vel. Kelt: Kémer, 1651. III. 2.

15 000,-

317. az esztergomi káptalan latin nyelvű leve-
le joanelli jános Bányavárosi kamaragróFhoz. 
A garamszentbenedeki erődített apátságban állomásozó 
végvári katonák élelmiszerellátása ügyében. Védett kul-
turális tárgy.
1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Nagyszom-
bat, 1664. I. 12.

15 000,-

318. apaFi mihály erDélyi FejeDelemnek címzett, 
magyar nyelvű tanúkihallgatási jegyzőkönyv. 
A fejedelem parancsa alapján Kendefi Gábor özvegye, 
Dániel Barbara ügyében a Fehér megyei Mártonfalván a 
falu bírója, Liprity András tanúvallomásokat vett fel.
4 beírt oldal. Kelt: Mártonfalva, 1668. V. 4. Fichor (?) 
Gábor és Thuri Márton vármegyei bírák aláírásával. Fel-
tehetően az iratot az utóbbi jegyezte le. A levelek alsó élei 
kicsit gyűröttek, töredezettek.

20 000,-

319. a rhéDey csaláD számára készült, magyar 
nyelvű tanúkihallgatási jegyzőkönyv, a Bihar 
meGyei zsáka Birtokával kapcsolatBan. 
Az eljárás arra a kérdésre igyekezett választ találni, hogy 
a Zsáka közelében lévő Megyer nevű pusztát, valamint 
a Kutas nevű „vízközt lévő kaszálót”, illetve a Györgyös 
nevű szigetnek egy részét a Rhédeyek zsákai uradalmuk-
hoz tartozó, a falubeliek által szabadon használható te-
rületként birtokolták-e. A tizenkét zsákai tanú vallomása 
magyar nyelven olvasható.
A Koháry István országbíró nevében kiállított okirat ma-
gában foglalja, a szintén Koháry által Eperjesen, 1721. 
VIII. 8-án kiadott eskető parancsot is.
Kelt: Pozsony, 1722. I. 12. 12 beírt oldal, fűzve, aranyo-
zott, festett papírborítóban. Koháry István országbíró 
papírfelzetes viaszpecsétjével, Kapy Gábor protonotárius 
aláírásával.

10 000,-

320. pálFFy miklós (1710–1773) országBíró sa-
ját kezűleg aláírt, nyomtatott latin nyelvű 
rendelete a szaBad királyi városok részére. 
A helytartótanács utasítása a katonák életkörülményeit 
igyekezett javítani. Egyrészt a szakmával rendelkező ka-
tonák számára a – céhszabályok ellenére – megkönnyíti, 
hogy valamely mester mellett dolgozzanak, továbbá szor-
galmazza, hogy a családjaikat segítő alapítványok jöjjenek 
létre. Példányunkat Körmöcbányának címezték.
3 nyomtatott oldal. Pálffy Miklós mellett Aszalay József 
aláírásával. Kelt: Pozsony, 1768. V. 9.

8 000,-

321. (haBsBurg) i. Ferenc (1768-1835) magyar 
király által saját kezűleg aláírt, latin nyelvű 
oklevél. 
Scsavniczky Mihályt a munkácsi görög katolikus egyház-
megyében olvasókanonokká nevezi ki.
Papíroklevél, papírfelzetes viaszpecséttel. Az uralkodó mel-
lett gróf Pállfy Károly udvari kancellár is kézjegyével látta 
el. Kelt: Bécs, 1794. I. 20.

30 000,-

322. erDőBénye mezőváros magyar nyelvű ok-
levele. 
Veiszburg (Weissburg) Jakab kérésére felbecsülték az álta-
la megvásárolni kívánt szőlőt, amely a Mondoha hegyen 
található.
1 beírt oldal. Huszágh László jegyző aláírásával és a mező-
város viaszpecsétjével. Kelt: Erdőbénye, 1828. III. 3.

20 000,-

317. tétel 319. tétel
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323. a selmecBányai legFőBB kamaragróFi 
hivatal latin nyelvű levele Belánszky józseF 
BeszterceBányai püspöknek. 
A bábaszéki (Zólyom vm.) templom felújítása ügyében.
1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Selmecbá-
nya, 1836. VII. 28.

10 000,-

324. gömör vármegye nyomtatott, magyar nyel-
vű levele pest, pilis és solt vármegye renDjeinek 
címezve. 
A magyar nyelv „gyarapodásának” érdekében a várme-
gye hivatalos pecsétjén latinról magyarra változtatták a 
szöveget.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Pelsőc, 1837. VI. 12. Hajtogatva.

10 000,-

325. a nagyBecskereki protestáns iskola elöl-
járóságának levele BuDai ézsaiáshoz. 
Mint egyházi feljebbvalót, kérik a címzettet, hogy az isko-
la engedélye ügyében járjon el a világi hatóságoknál.
2 beírt oldal, a viaszpecsét maradványával. Kelt: Nagy-
becskerek, 1839. XI. 7.

10 000,-

326. a helytartótanács magyar nyelvű leve-
le a Dunántúli reFormátus egyházkerületnek 
címezve. 
Az egyházmegye területén működő iskolákkal kapcsolatos 
pályázat kihirdetésének ügyében.
1 beírt oldal. Az aláírót nem sikerült azonosítanunk. Kelt: 
Buda, 1846. II. 16.

10 000,-

aA

327. oktatás a község előljárók számára, te-
kintettel a közös haDseregBeli (tengerészetBe-
li) szaBadsáGoltak és tartalékosok, továBBá a 
szaBaDságolt állományBeli honvéDek nyilván-
tartása körüli teenDőkre 
Budán, 1871. magyar kir. egyetemi ny. 60p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.

2 000,-

328. olay (Ferenc) Francois: 
La campagne de destruction contre les monuments Hong-
rois. 1918-1930. Extrait de la Revue de Hongrie du 15 
Mars – 15 Mai – 15 Juin 1931.
Bp., 1931. Athenaeum. 88p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

329. orBók attila: 
Ki árulta el a hazát? Egy politikai riporter vallomásai.
Bp., 1919. Világirodalom. 48p.
Sérült gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan pél-
dány.

2 000,-

Orvostörténet

330. lenGyel dániel (przemysli): 
Orvosi tanácsadó városon és falun. Szerkesztette --.
Pest, 1861. Heckenast Gusztáv. (2)+464p.
Kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben. A gerincen 
kis sérülésekkel.
Győry: 203. old.

5 000,-

331. maGyary-kossa Gyula, dr.: 
A hazai gyógynövények hatása és orvosi használata
Bp., (1926.) Athenaeum. (6)+215p. Gazdagon illusztrált.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

332. nékám, (lajos) ludovicus: 
Corpus iconum morborum cutaneorum. Auxilio 568 col-
laboratorum specialiter eruditorum collegit et edidit --. 
Par(te)s I-III.
Leipzig (Bp.), 1938. J. A. Rath (Stephaneum ny.) 175+(1)p.;  
(4)+464p.; (4)+465-928p. A 2-3. kötet – részben színes – 
fényképeket tartalmaz.
Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.

6 000,-

323. tétel 332. tétel
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333. orvosi Bizonyítvány. 
Doctor Jakab pilisi járási orvos igazolja, hogy Cike Zsig-
mond óbudai református rektornál két évvel korábban 
agyvérzést állapított meg. A betegség kiváltó okáról ezt 
jegyezte fel: „a baj okát nyomozó kérdéseimre azt felel-
te: hogy ezen szomoru állapotának csak is nejének gonosz 
természete és irányábani viselete az oka”.
A diagnózis mellett érdekes az orvos személye is. Az akko-
riban Tinnyén működő doktor az 1842 és 1846 között itt 
tartózkodó Kossuth és családja háziorvosa volt.
1 beírt oldal. Piros viaszpecséttel. Kelt: Óbuda, 1864. I. 4.

10 000,-

334. ramazzini, Bernardino: 
Opera omnia, medica, & physica
Genevae, 1716. Cramer & Perachon. (8)+864+(32)p.+4 ki-
hajt. t. Példányunkból hiányzik a címkép.
Kopottas, XIX. századi papírkötésben. Több levele foltos.

40 000,-

335. zimmermann jakaB: 
Népszerű egészségtan, nép- és vasárnapi iskolák számára
Pest, 1856. Müller Emil. 50+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Győry: 157. old.

3 000,-

aA
336. paláGyi lajos: 
Nemzeti lant. Szavalatok és egyéb hazafias költemények. 
Válogatott gyüjtemény a költő huszonötéves munkássá-
gából.
Bp., 1907. Lampel R. 100p. Dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Szüry: 3494.

3 000,-

337. paluGyay imre, iFj.: 
Werbőczy István’ rövid életrajza. (Rézbe metszett arczké-
pével.)
Budán, 1842. Magyar Kir. Egyetem. 1t.+38+(1)p.
Korabeli papírborítóban.

30 000,-

338. pethő sánDor: 
A Római Szent Birodalom bomlásának okai és körülményei
Győr, 1907. „Pannonia” ny. 62p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

339. poDhraDczky jó’seF: 
Szent László királynak és viselt dolgainak históriája. Ok- 
levelekbűl, krónikákbúl, hagyományokbúl és legendákbúl 
öszsze szedte ‘s kiadta --. I-II. rész [egybekötve].
Budán, 1836. Gyurián János és Bagó Márton. XXIV+ 
+86+(2)+VIII+9-75+(5)p.
Korabeli papírkötésben.

40 000,-

340. podmaniczky Gyula, Báró: 
Magyarország lótenyésztésének multja, jelene és jövője
Bp., 1913. Pallas ny. (4)+51p. (A m. kir. földmivelésügyi 
minister kiadványai. 12.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

341. pokoly józseF: 
Bocskay István és a bécsi béke
Bp., 1906. (Franklin-Társulat ny.) 1t.+32p.+1 kihajt. mell. 
(hasonmás)
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító felragasztva.

2 000,-

333. tétel 337. tétel334. tétel 339. tétel
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342. potemkin öDön: 
Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és tör-
ténelmi tekintetben
Pesten, 1863. Noséda Gyula. (4)+124p.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány.

6 000,-

343. pyrker jános lászló: 
A’ szent hajdan gyöngyei. Felső-Eőri -- patriárcha egri ér-
sek után Kazinczy Ferencz.
Budán, 1830. Magy. Kir. Egyetem. 1t. (címképmetszet)+ 
+LVIII+(6)+262p.
Kiadói papírkötésben.
Szüry: 3714.

8 000,-

344. (radákovics józseF) vas GereBen: 
Életképek és darázsfészek
Pesten, 1847. Emich Gusztáv. 189+(2)p.
Aranyozott gerincű, későbbi félvászon-kötésben. Több le-
vele foltos.
Szüry: 4946.

10 000,-

345. radó sámuel, dr.: 
La constitution Hongroise. Precis historique d’ aprés Le 
--. A. de Bertha.
Paris, 1898. Typographie de E. Plon. VIII+183p.
A fordító, Bertha Sándor ajánló soraival. A lap felső sar-
kát levágták, így a címzett ismeretlen.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

II. Rákóczi Ferenc és kora

346. rákóczi. Dicsőséges FejeDelmünk hamvai-
nak hazahozatala alkalmáBól kiaDott emlék-
könyv. 
Kassa, 1906. Werfer Károly ny. 1t.+63p.+1t.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

2 000,-
347. thaly kálmán: 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem ifjusága. 1676-1701. Törté-
neti tanulmány. Második, javított és bővített, jutányos 
czímkiadás.
Pozsony, (1882.) Stampfel Károly. XII+376+(8)p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Aranymetszéssel dí-
szítve.

3 000,-

348. thaly kálmán: 
Rákóczi-emlékek Törökországban és II. Rákóczi Ferencz 
fejedelem hamvainak föltalálása. Második, bővített és szá-
mos képpel illustrált kiadás.
Bp., 1893. „Athenaeum”. VII+235+(1)p.+11t. (1 kihajt.)+ 
+1 kihajt. mell.
Korabeli vászonkötésben.

3 000,-

aA
349. ratio educationis puBlicae totiusque rei 
literariae per regnum hungariae et provinci-
as eiDem aDnexas. 
Budae, 1806. Typ. Univ. 2t. (rézmetszetű címkép+dísz-
címlap, az előbbi Czetter Sámuel munkája)+XX+315p.+ 
+XII kihajt. tábl.
Második kiadás. A magyar pedagógia történetének talán 
legfontosabb állomása Mária Terézia 1777. augusztus 22-
én kibocsátott tanügyi rendelete, melyben az egész ma-
gyar oktatási rendszer átfogó szabályozására tesz kísérle-
tet. A királynő Ürményi Józsefet bízta meg a feladattal, 
aki Tersztyánszky Dániellel, Makó Pállal és Kollár Ádám-
mal készítette el a tervezetet. A felvilágosodás szellemében 
fogant rendelkezés az állam által irányított közoktatásügyi 
igazgatást és egységes felépítésű iskolarendszert létesít, ál-
lami felügyelet alá helyezi az egyházi iskolákat, a tantervbe 
közhasznú tárgyakat emel be, és gyakorlatiasabb oktatási 
módszereket vezet be. Először 1777-ben látott napvilágot.
Sérült, hiányos gerincű, korabeli bőrkötésben.

15 000,-

344. tétel 347. tétel
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Régi Magyar Könyvtár

350. (anti-hoDego-graphos, in quo Discutitur, 
an apostolice Factum, quod cardinalis p. ple-
Beos sacerDotes aB uxoriBus sequestrarit...) 
(Varadini, 1641. apud Abrahamum Kertesz.) (32)p. A tel-
jes mű terjedelme: (6)+39p. Hiányzik a címlap, 6 nyomta-
tott és 1 üres levél, 8 levélnek csupán a harmada van meg.
A munka azoknak a katolikus papoknak a vigasztalására 
készült, akiket az 1629. évi esztergomi zsinat határozatai 
szerint el kellett választani házastársuktól. Jórészt – a cím-
lapon „P.”-vel jelzett – Pázmány Kalauzának ide vonat-
kozó részeivel vitatkozik. Az RMNy csupán két, egymást 
részben kiegészítő, sérült, hiányos levelekből álló töredé-
két ismeri.
Kötés nélkül. A lapokon szöveget nem érintő, pótolt hi-
ánnyal.
RMNy 1911.

8 000,-

351. uj és o kalenDariom, christus urunk 
születése után való 1667. mellyet most-is ma-
gyar és erDély országra, és egyéB szomszéD he-
lyekre alkalmaztatott neuBarth christoph 
theologus és astrologus. 
Lötsén, (1666.) Brever Sámuel által. (16)p. 4 levél alján 
szöveget is érintő apró hiánnyal. A teljes kalendárium ter-
jedelme 40 levél.
A kötéstáblából kiáztatott töredék két felvágatlan levélen, 
a kalendárium naptárrészének első nyolc levelét, az „A” 
füzetet tartalmazza. A címlap hátán az év jellemző adatai, 
a nap- és holdfogyatkozások száma, majd a naptárjegyek 
magyarázata, valamint a januártól július közepéig terjedő 
naptártáblák és a hozzájuk kapcsolódó hónapversek ol-
vashatók.
RMNy 3302.; RMK I 0

10 000,-

352. (kalenDariom e’ christus urunk születé-
se után való mDclxxi., mellyet most-is ma-
gyar és erDély országra és egyéB szomszéD he-
lyekre alkalmaztatott neuBarth christoph 
theologus és astrologus) 
(Nagyszombat, 1670. Byller Máthé.) (8)p. A teljes kalen-
dárium 35 levél.
A töredék a kalendárium utolsó négy levelét, az „E” fü-
zetet tartalmazza, amelyen a „Sokadalmak Felső és alsó 
Magyar Országban, és egész Erdélyben-is” című vásárjegy-
zék olvasható. A kiadványt az egyetlen ma ismert példány 
alapján sikerült meghatározni, a kettő szedése teljesen 
azonos.
Miként általában a régi hazai kalendáriumok, a nagy-
szombati naptárak is roppant hiányosan maradtak fenn. 
A szórványos adatok alapján feltételezhető, hogy a város-
ban magyar nyelvű naptársorozat Telegdi Miklós nyom-
daalapítását követően, 1579-től egészen 1608-ig, a műhely 
megszűnéséig jelent meg. Egy évtizednyi szünet után az 
1619-20-ban Nagyszombatban működő, Forgách Ferenc 
által alapított pozsonyi nyomda adott ki egy 1621-re szóló 
naptárat. Ezt követően az érseki városban csupán 1648-
tól dolgozott ismét nyomda, az egyetem alapításához kö-
tődően, immár jezsuita kézben. Nem kizárt, hogy már a 
kezdetektől adott ki kalendáriumokat, folyamatos sorozat 
megjelenése azonban csak 1657-től feltételezhető. Ekkor-
tól kezdve a magyar mellett latinul is napvilágot láttak.
A kalendárium kiadója, Matthias Fischer nagyszombati 
könyvkötő volt. Érdekesség, hogy Christoph Neubarth 
kalkulációit használta fel. A lőcsei naptárakról jól ismert 
boroszlói asztronómus és teológus főleg protestánsok ré-
szére állította össze az új- és ónaptárt is tartalmazó kiad-
ványait. A katolikus nagyszombati kalendáriumban azon-
ban természetesen csak új-naptár szerepel.
RMNy 3670.; RMK I 1121.

8 000,-

aA

349. tétel 351. tétel350. tétel 352. tétel
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353. reizner jános: 
A régi Szeged. I-II. kötet [egybekötve].
Szeged, 1884-1887. Burger Gusztáv és Társa ny. – Endrényi 
testvérek. VII+319p.+1 kihajt. mell. (hasonmás)+(4)+201p.
Enyhén kopott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

8 000,-

354. remenyik zsiGmond: 
Nagytakaritás vagy a szellem kötéltánca
(Bp., 1936.) Viktoria. 94+(1)p. Első kiadás. Dedikált példány.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

4 000,-

355. révay józseF, GróF: 
A megismerés antinómiája Kantnál
Bp., 1936. (Sárkány Nyomda Rt.) 47p. Imre Sándornak 
dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

356. rothenBurg, (FrieDrich) r(uDolF) v(on): 
Schlachten, Belägerungen und Gefechte in Deutschland 
und den angrenzenden Ländern, von 1636 bis 1641. Drit-
te Auflage.
Wien, 1836. Hirschfeld. 503-644p.+1 kihajt. térk.
Poss.: Az előzéklapon Perczel Mór honvédtábornok tulaj-
donosi bejegyzésével.
Hozzá:
A sorozat további két kötete „Perczel Sándor bonyhádi 
könyvtárából 1840.” bejegyzéssel.
Mindhárom darab korabeli papírkötésben.

15 000,-

357. sánDor Béla – némethy enDre: 
A leggyakrabban előforduló tűzkár elleni biztositások dij-
szabása. Minerva Biztositó Rt. Összeállította: --.
(Kolozsvár, 1938. Minerva Rt.) 63+(1)p.
Kiadói papírborítóban.

1 000,-

358. sánta Ferenc: 
Húsz óra. Krónika.
Bp., 1964. Magvető. 251+(1)p. Első kiadás.
A szennycímlapon ajándékozó sorokkal: „Mint a film 
főszereplője Páger Antal”.
Kiadói vászonkötésben.

3 000,-

359. schematismus veneraBilis cleri Dioecesis 
cassoviensis aD annum jesu christi mDcccliii. 
erectae seDis episcopalis xlix. 
Cassoviae, 1853. Typis Caroli Werfer. 168+(40)p.
Kopottas, kiadói papírkötésben. Több levele enyhén fol-
tos.

3 000,-

360. schematismus veneraBilis cleri graeci ri-
tus catholicorum Dioecesis eperiessiensis, pro 
anno Domini m.D.ccc.xxx.i. erecta seDe epis-
copali anno undecimo 
Cassoviae, (1830.) Typis Caroli Werfer. 146p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírkötésben.

3 000,-

361. schmiDl, Dr. a. aDolF: 
Das Bihar-Gebirge an der Grenze von Ungarn und Sie-
benbürgen
Wien, 1863. Förster & Bartelmus. XV+(1)+442p.+4 szí-
nes t.+4 térk. (3 kihajt.)
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

10 000,-

362. schwartner, (márton) martinus: 
De scultetiis, per Hungariam quondam obuiis, commen-
tatus est --
Budae, 1815. Typis Regiae Univ. Hung. (6)+202p.
Javított, korabeli papírkötésben.

5 000,-

363. seBetic raimund: 
A m. kir. nemesi testőrség kötelékébe annak felállitásától 
(1760) egész 1850. évig tartozott testőr-kapitányok, főtisz-
tek, tisztesek és testőrök névjegyzéke. Összeállitotta --.
Bécs, 1898. (Holzhausen Adolf ny.) 90p. (A magyar kirá-
lyi testőrség. I.)
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

364. sík sándor: 
Pázmány. Az ember és az író.
Bp., 1939. Szent-István Társulat. 449+(3)p. Imre Sándor-
nak dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

10 000,-

353. tétel 363. tétel
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365. sikaBonyi antal, dr.: 
Argentinai magyarok könyvtárának címjegyzéke. A könyv-
tárt a magyar kir. kormány megbízásából adományozta Dr. 
Scitovszky Béla magyar kir. belügyminiszter. Összeállította --.
Bp., 1928. („Pátria” ny.) 1t.+90+(2)p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

366. simon andor: 
Álomföld. Versek.
Bp., 1927. Pandora. 61+(1)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

367. somlyó zoltán: 
Északra indulok. -- versei.
(Békéscsaba), 1912. Tevan. 87p. Első kiadás.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

3 000,-

368. strausz adolF: 
Bolgár népköltési gyüjtemény. Eddig kiadatlan eredeti 
bolgár szöveggel. Forditotta és a bolgár kormány segélyé-
vel kiadta: --. I-II. kötet.
Bp., 1892. Révai Testvérek. (2)+XVI+334p.; (4)+393p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.

6 000,-

369. sulacsik zoltán: 
A balassagyarmati csehkiverés története. A Nógrádme-
gyei Madách Társaság megbizásából irta --.
Balassagyarmat, 1933. Hollósy Géza ny. 122+(1)p.+14t.+ 
+2 kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

370. sütő anDrás: 
Három dráma
Bukarest, 1978. Kriterion. 219+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.

2 000,-

371. sütő anDrás: 
Perzsák – A szuzai menyegző
Bukarest, 1982. Kriterion. 104+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.

2 000,-

Szabadkômûvesség

372. aBaFi lajos: 
A szabadkőművesség története Magyarországon
Bp., 1900. Schmidl H. ny. (8)+437+(3)p. A címlap má-
solattal 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 szakado-
zott darab.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

15 000,-

373. Balassa józseF, dr.: 
Jules Romains a szabadkőmüvességről
Cluj, (1934.) „Victoria” ny. 12p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

374. Főkövi lajos: 
Mozart és Haydn a szabadkőmivességben
Szeged, 1897. (Engel Lajos ny.) 52p. (Az „Árpád páholy” 
könyvtára. XV.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

375. kenézy Gyula, dr.: 
A szabadkőművesség lényege. Előadás, tartotta 1910 ok-
tóber hó 21-én --.
Debreczen, 1910. Városi ny. 12p.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

376. a magyarországi symBolikus nagypáholy 
véDelme alatt Dolgozó „eötvös” páholy tag-
névsora 1947 
(Bp.), 1947. (Otthon ny.) (44)p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

364. tétel 375. tétel
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377. pilisi lajos: 
Káin és Ábel. Márciusi beszéd. A „Világ” páholy 1918 
márciusi nővérmunkáján tartotta --.
Bp., 1918. „Világ” páholy (Bíró Miklós ny.) 16p. (Világ 
páholy könyvtár. 2.)
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

378. szaBaDkőműves almanach az 1919-ik esz-
tenDőre. szerkesztik és kiaDják: wilczek gusz-
táv és singer arthur. másoDik évFolyam. 
Bp., 1918. Biró Miklós ny. 176+(32)p.
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

3 000,-

379. a szaBaDkőmüvesi szimBolumok magyará-
zata. összeállitotta: s. 
Bp., 1915. Könyves Kálmán Páholy. 21p.
Kiadói papírborítóban. Számos ceruzás aláhúzással.

2 000,-

aA
380. szaBó ervin: 
Visszapillantás az 1902. évi Munkásmozgalomra. Külön-
lenyomat a Huszadik Század 1903. évi januári számából.
Bp., 1903. Politzer Zsigmond és Fia. 21p. Az első oldalon 
ajánló sorokkal: „A Szabók Szaklapja szerkesztőjének szo-
cialista üdvözlettel a szerző”.
A dedikáció címzettje feltehetően Jászai Samu volt.
Javított, kiadói papírborítóban.

10 000,-

381. szaBó józseF, láczai: 
Diadalmi pompa, vagy is az igaz ker. hazafinak okos di-
adalmi örvendezése, mellyet a’ 16. 17. 18. Octóberben 
1813. Lipsia alatt történt fényes és hasznos győzedelem’ 
inneplésére egybegyüllt minden Hitfelekezetű Hazafi so-
kaság előtt élő szóval elő-adott --
S. Patakon, 1814. (Ref. Főskola ny.) 32p.
Modern papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

382. szaBó lászló, dr.: 
Mi okozta az összeomlást és a forradalmakat? Hadvezérek, 
államférfiak és diplomaták emlékiratai nyomán. Közzéteszi --.
Bp., 1922. Athenaeum. 158+(2)p.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

383. szaBó lőrinc: 
Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól.
Bp., 1947. Magyar Élet. 368p. Első kiadás. Aláírt példány.
Kiadói félvászon-kötésben.

3 000,-

384. [szaBó pál, iFj.] BolDenyi, m. j.: 
La Hongrie ancienne et moderne. Histoire, arts, littératu-
re, monuments par une société de littérateurs sous la direc-
tion de --.
Paris, 1851. Lebrun. (4)+239+(1)+159+(3)p.+30t.+1 térk. 
Első kiadás. Lapszámozáson belül számos illusztrációval.
A magyar történelmet bemutató kötet szerzője fiumei ke-
reskedő, majd a Magyar Kereskedelmi Társaság igazgatója 
volt. Kossuth bizalmával visszaélve elsikkasztotta a társa-
ság pénzét, majd Párizsba menekült. Itt a magyar ügyet 
népszerűsítő folyóiratokat indított, majd a bukás után ki-
adta a fenti művet.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. Aranymet-
széssel díszítve. Szép példány.

30 000,-

381. tétel 382. tétel 383. tétel 389. tétel



Központi Antikvárium • 47

385. szádeczky lajos, dr.: 
Izabella és János Zsigmond Lengyelországban. 1552-1556. 
Levéltári források alapján írta --.
Bp., 1888. MTA (Athenaeum ny.) (2)+107p. Torma Ká-
rolynak dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.

5 000,-

386. számtani sorozatokat tartalmazó, kézírá-
sos kötet. 
A három beírt oldal terjedelmű darab a XIX. században 
készülhetett, talán valamiféle iskolai segédeszközként szol-
gálhatott. Mérete: 140 x 50 mm.
Aranyozott, korabeli papírkötésben, papírtokban.

5 000,-

Széchenyi István gróf és kora

387. emlékkönyv a magyar akaDemia palotá-
jának meGnyitási ünnepélyére 
(Pest), 1865. Deutsch testvérek. 1t. (lith. címlap)+24p.+ 
+10t. (kőnyomatok, 2 kihajt.)
Modern papírborítóban. A címlap enyhén foltos.
Szentkirályi: E-16.

20 000,-

388. hlatky enDre: 
Széchenyi sajtópolitikai eszméi a „Hitel”-ben. Különlenyo-
mat a Budapesti Szemle 1929. évi januári füzetéből.
Bp., 1929. Franklin-Társulat ny. 17p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Szentkirályi: H-40.

2 000,-

389. (meyer, BernharD): 
Rückblick auf die jüngste Entwicklungs-Periode Ungarns
Wien, [1903.] 1857. (Szelinski György.) (2)+78p.
A harmadik, hasonmás kiadás egy számozatlan darabja. A 
művet a szerző Alexander Bach osztrák belügyminiszter bíz-
tatására írta. Azt taglalja benne, hogy a magyarok mi min-
dent köszönhetnek az osztrák kormánynak, illetve hogy a fej-
lődés nagyrészt az osztrák intézkedések eredménye. A könyv 
nem a nyilvánosság számára készült, csak a beavatottak szűk 
köréhez jutott el. A rendőrség az államnyomdában készült 
példányokat lefoglalta, a belügyminiszter ezzel is népszerűsí-
teni akarta a művet. Széchenyi „Ein Blick”-jét ennek megcá-
folására írta. Első kiadása 25 számozott, a második 200 pél-
dányban jelent meg (Széchenyi is ezt használta az „Ein Blick” 
írásakor). A harmadik – a címlap hátoldalán szereplő adattal 
szemben – nem 500, hanem csupán 250+25 példányban lá-
tott napvilágot.
Kopott gerincű, korabeli papírkötésben.
Poss.: Madarassy-Beck Gyula báró könyvjegyével.
Szentkirályi: M-63.

30 000,-

390. (széchenyi istván, gróF): 
A’ Kelet népe. 1841.
Pesten, 1841. Trattner-Károlyi. (2)+187 [recte 387]+(3)p. 
Első kiadás.
Széchenyi talán legnagyobb vihart kiváltó munkája. Kos-
suth még ugyanebben az évben válaszolt Felelet című mun-
kájában. A kor olyan neves politikusai közül is számosan 
megszólaltak Kossuth mellett, mint Wesselényi, Deák és 
Eötvös József, sőt még a Széchenyi feltétlen hívének számí-
tó Fáy András is bírálta emiatt mentorát.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Szentkirályi: 127.

40 000,-

391. széchenyi istván, (gróF): 
Üdvlelde. Gróf Dessewffy Aurél hátrahagyott némi iro-
mány-töredékivel. Írta és közli --.
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi. (4)+137p. Első kiadás.
Dessewffy a mérsékelt konzervatívok, a „fontolva hala-
dók” vezéralakja, Kossuth politikai ellenfele volt. Barátja 
halála kapcsán Széchenyi egy nemzeti panteon létrehozá-
sát sürgeti. A létesítendő „üdvlelde” helyszínéül a budai 
hegyeket javasolja.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Szentkirályi: 131.

40 000,-

392. széchenyi istván, gróF: 
Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ‘s előitélet 
eligazitására
Pesten, 1831. Landerer. (10)+XL+(1)+42-539+(5)p. Első 
kiadás.
Széchenyi a Hitelt ért támadásokra reagálva írta e művét.
XX. századi félvászon-kötésben.
Szentkirályi: 117.

40 000,-

393. a pesti reFormátus gyülekezet meghívója 
a széchenyi istván gróF emlékére renDezenDő 
GyászünnepséGre. 
Pest, 1860. Trattner-Károlyi-ny. 1 nyomtatott oldal, feke-
te keretben.
Kelt: Pest, 1860. V. 6.
Mérete: 215 x 265 mm.

25 000,-

394. tasner Géza: 
Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrende-
lete. Emlékirat.
(Bp.), 1876. (Pfeifer.) (2)+IV+(4)+135p. Dedikált példány.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szentkirályi: T-18.

5 000,-
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Szepesség

395. avar Gyula: 
Utazás a Szepességben
Bp., 1912. Lampel R. 98p. Gazdagon illusztrált.
Korabeli vászonkötésben.

3 000,-

396. haug, j(ulius): 
Pëtschknäiterchen of der Poppers Wasser gepëtscht. von 
Kujäun.
Bp., (1926.) Zipser Bund. 260+XIp.
Szakadozott, rajzos, kiadói papírborítóban.

2 000,-

397. hensch, Dr. aurel: 
Schmaläunes lostije Geschichten. Heiteres aus dem Zipser-
land in Zipser Mundart.
Kesmark, 1919. Emil Schmidt. 173+(3)p. (Zipser-Bücher.)
Enyhén sérült, rajzos, kiadói papírborítóban.

2 000,-
398. iglói DiákalBum. az iglói FőgimnáziumBan 
1898. évBen érettségit tett Diákok harminc 
éves érettséGi találkozójuk emlékére szerkesz-
tették: Dr. makra zoltán – Dr. mohr győző. 
Bp., 1929. Fébé-ny. 464p.+7t. (2 kihajt.) Szövegközti ké-
pekkel és rajzokkal. A címlapon Krisch Jenő – a Szepes-
ségből elszármazottak mozgalmának egyik vezéralakja – 
ajánló soraival.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

3 000,-

399. lipták, (jános) johann Dr.: 
Alchimisten, Gottsucher und Schatzgräber in der Zips
Kesmark, 1938. Paul Sauter. 49+(1)p.+4t.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

400. nemény, (vilmos) wilhelm Dr.: 
Führer durch die Zips. Wegweiser über die Städte, Gemein-
den, Kurorte, Kunstdenkmäler, Sommerfrischen, Wander-
turen und Ausflugsorte der Tatragegend. Hrsg. von --.
Kesmark, 1932. Paul Sauter. 1 kihajt. térk.+128+XLVIIIp.  
Szövegközti képekkel.
Fényképes, kiadói papírborítóban.

3 000,-

401. weBer sámuel: 
A késmárki vértanúk
Eperjesen, 1908. Kósch Árpád ny. 24p.
Hozzákötve:
Mayer Endre:
Az eperjesi vértanúk kivégeztetése vagy az eperjesi mészár-
szék
Eperjesen, 1908. Kósch Árpád ny. 56p.
Modern papírborítóban. Az eredeti borítók bekötve.

3 000,-

aA
402. a szeretFalva-dédai vasút. 1941-1942. 
(Bp., 1942. Athenaeum ny.) 8p.+32t. (fényképek)
Nemzeti színű zsinórral átfűzött, kiadói papírborítóban.

10 000,-

403. szirmay, (antal) antonius – semsey, (anD-
rás) andreas: 
Notitia politica, historica, topographica incliti comitatus 
Ugochiensis... Edita et indicibus provisa industria Marti-
ni Georgii Kovachich.
Pestini, 1805. Typis Matthiae Trattner. 1t. (rézmetszetű 
címkép)+XV+202p.
Kopottas, korabeli papírkötésben.

5 000,-

395. tétel 403. tétel 404. tétel 414. tétel
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404. szokoly viktor: 
Mexiko Miksa császárig. Különösen ős- és ujabbkori törté-
nete, államszervezete, azték müveltségi története s különbö-
ző népfajaira vonatkozólag. Báró Müller J. W. Prescott Wil-
liam H., Armin Th. s mások nyomán közli --. Négy részben. 
(Tiz különnyomatú képpel.)
Pest, 1866. Emich. 1t.+(8)+VII+364p.+9t.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. Szép példány.

30 000,-

405. szolgálatutasitás az országos csenDőrség 
számára 
Bécs, 1850. cs. k. álladalmi nyomda. 78p.
Szakadozott, korabeli papírborítóban.

3 000,-

Szôlészet, borászat

406. árjegyzék. Fischer és társa Fa- és sző-
lőoltványiskolák. nagyenyeD. 
Nagyenyed, é.n. Papirárugyár Rt. (2)+60p.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

407. Bohn józseF állami Felügyelet és ellenőr-
zés alatt álló szőlőgazDasága és vesszőtelepe 
(Szeged, 1933. Uj Nemzedék Lapvállalat Rt. ny.) 23+(1)p.
Hozzá:
Bohn József szőlőkülönlegességei, Árpádközpont.
H.n., é.n. ny.n. 24p.
Hozzá:
A cég árjegyzékei az 1933-34-es, valamint az 1934-35-ös évre.
Kiadói papírborítóban.

5 000,-

408. Borászati zseBkönyv az 1944. évre. szerkesz-
ti: Dr. Baross enDre. negyvenötöDik évFolyam. 
Bp., 1944. Tátrai-ny. 190+(12)p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

3 000,-

409. Braun-wiesBaDen, karl: 
Tokaj und Jókai. Bilder aus Ungarn von --.
Berlin, 1873. Georg Stilke. 1t.+(6)+436p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

15 000,-

410. az érmelléki első szőlőoltvány-telep 1903-
1904. évi árjeGyzéke. szerkeszti naGy GáBor. 
(Bp.), 1903. („Pátria” ny.) 88p.+1 kihajt. mell. Gazdagon 
illusztrált.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Az első borítón a 
telep rajzával, a hátoldalon bájos életképpel.

10 000,-

411. kostka lászló: 
-- uj szőlőművelési albuma
(Kecskemét, 1913. Fischl Dávid ny.) (2)+23+(1)p.+3t.+6 ki-
hajt. mell. (a kötet végébe helyezve)
A szerző izsáki szőlőbirtokos, gyógyszerész, Csontváry öcs-
cse volt.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

6 000,-

412. szaBó kálmán: 
Kecskemét szőlő- és gyümölcstermelésének multja
(Kecskemét), 1934. Katona József Társaság. 84p.+12t.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

413. szüreti népszokások tokajhegyalján. szak-
dolGozat. i-vii. Fejezet. kidolGozta: erdész sán-
dor v. éves muzeolóGus- /maGyar néprajz/ szakos 
hallgató.  
(4)+111p. Kelt: Bp., 1954. május 15. 
A tanulmányt a hallgató 25 saját készítésű fényképpel il-
lusztrálta. Ortutay Gyula saját kezű aláírásával látta el a 
közepesre értékelt dolgozatot.
Korabeli vászonkötésben.

5 000,-

aA
414. szőnyi magDa: 
Falak között. -- versei.
(Bp., 1935. Ginács-ny.) 62+(2)p. Első kiadás.
Az előzéklapon S. Szőnyi Lajos eredeti linómetszetével. A 
baloldali költőnő pályafutását Radnóti egyengette. Előző 
művét sajtó alá rendezte, erről pedig a Nyugatban írt kri-
tikát. Az illusztrátor a Radnóti „Ének a négerről...” című 
– előző évben megjelent – kötetéhez készült metszeteivel 
vált ismertté.
S. Szőnyi linómetszetével díszített, kiadói papírborítóban.

6 000,-

415. tamás józseF: 
Népművelés Somogyban. Népműveléstörténeti monográfia.
Kaposvár, 1941. Fenyvesi Béla és Fia ny. 70+(2)+15p. 
Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

416. (tamás péter): 
Báthory Erzsébet vagy a vérengző asszony
Bp., (1883.) Méhner Vilmos. 64p. (Mulattató és hasznos 
olvasmányok. 3.)
Színes, rajzos első borítóval.

2 000,-
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417. táBori kornél: 
A borzalom országa. Kalandozás orosz földön.
Bp., 1907. Révai és Salamon ny. 188+(3)p.+24t. (fény-
képek)
Korabeli félvászon-kötésben.

3 000,-

418. teleki pál, GróF: 
-- országgyűlési beszédei. Sajtó alá rendezte: Papp Antal. 
I-II. kötet.
Bp., (1941.) „Studium”. VIII+403p.; VIII+456p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

5 000,-

419. (terrier De cléron, joseph): 
Storia di Luigi Mandrino celebre contrabbandiere di Fran-
cia. E suo Processo ultimamente seguito in Valenza. Traduzi-
one dal Francese dell’ abate Pietro Chiari.
Venezia, 1752. Nella Stamperia Fenziana. 1t.+96p.
A francia bandita-csempész, Louis Mandrin kalandos éle-
tét leíró, ponyvaszerű munka.
Kopottas, korabeli papírkötésben.

30 000,-

Térkép, atlasz, földgömb

420. systema munDi tychonicum 
A Naprendszer Tycho Brahe dán és Giovanni Battista 
Riccioli olasz csillagász hipotézise szerint. Rézmetszet, a 
csillagjegyek kiszínezve. A jobb felső sarokban 3-as szám-
mal. Johann Gabriel Doppelmayer lapját J. B. Homann 
örökösei adták ki 1750 körül.
Mérete: 480 x 590 mm. Keretezve.

50 000,-

421. walachia, servia, Bulgaria, romania. 
A Balkán keleti részének színezett, rézmetszetű térképe. 
Gerard Mercator lapja először 1585-ben jelent meg. E pél-
dány hátoldalán francia szöveg olvasható, Hondius atla-
szának 1613-as kiadásában látott napvilágot.
Mérete: 345 x 465 (460 x 630) mm. Paszpartuban.

60 000,-

422. hungariae Descriptio, wolFgango lazio 
auct. 
Magyarország színezett, réznyomatú térképe. Wolfgang La-
zius lapja után Franz Hogenberg készítette. Abraham Orte-
lius „Theatrum Orbis Terrarum” (Antwerpen) című, több 
nyelven kiadott – mintegy 40 kiadást megért – atlaszában 
jelent meg. A lemezen többször végeztek javításokat, a szá-
mos variáns alig észrevehető különbségeket mutat.
Mérete: 355 x 495 (380 x 550) mm. Paszpartuban, kere-
tezve. Középen meggyűrődött, néhol megfakult példány, 
felül középen kis hiánnyal. A színezés megbarnult.
Szántai: 431-432. old.

100 000,-

423. hungaria. 
Magyarország színezett, rézmetszetű térképe. Gerard Mer-
cator lapja először 1585-ben jelent meg. E példány hátol-
dalán francia szöveg olvasható, Hondius atlaszának 1613-
as kiadásában látott napvilágot.
Mérete: 370 x 445 (465 x 550) mm. Paszpartuban.
Szántai: Mercator 1a.

80 000,-

424. hungaria regnum 
Magyarország rézmetszetű térképe. Johannes Janssonius 
munkája Hondius „Appendix Atlantis oder der Welt Buchs” 
című atlaszában jelent meg Amszterdamban, 1636-ban.
Mérete: 420 x 510 mm. Paszpartuban, keretezve. Középen 
a hajtogatás mentén, valamint a bal felső részen nem túl 
szakszerűen javított szakadással. Baloldalt a kartus fölött 
hiánnyal.
Szántai: Janssonius 3a.

60 000,-

425. regnum hungariae in omnes suos comi-
tatus... 
Magyarország színezett, rézmetszetű térképe. Frederik de 
Wit lapja Atlas Majorjában jelent meg Amszterdamban, 
1680 körül.
Mérete: 490 x 590 (525 x 640) mm. Paszpartuban.
Szántai: de Wit 2a.

80 000,-

418. tétel 419. tétel
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426. le theatre De la guerre sur les Fronti-
eres Des Deux empires De puis vienne jusques a 
constantinople ou se trouvent la hongrie, la 
transilvanie... 
A Habsburg-török hadszíntér határszínezett, rézmetszetű 
térképe. Nicolas de Fer lapja „Atlas ou Recueil des Cartes 
Geographiques...” című munkájában jelent meg Párizs-
ban, először 1704-ben. Ez az 1717-es kiadásból való.
Mérete: 485 x 630 (490 x 635) mm.
Szántai: Fer 5c.

80 000,-

427. le royaume De hongrie et Des pays qui en 
dependoient autreFois... 
Magyarország térképe. Színezett réznyomat. Guillaume 
Delisle lapja Jean Covens és Corneille Mortier „Atlas 
Nouveau”-ában jelent meg Amszterdamban, 1730 körül.
Mérete: 495 x 585 cm (540 x 640 mm). Paszpartuban.
Szántai: Mortier 3b.

80 000,-

428. royaume De hongrie 
Magyarország határszínezett, rézmetszetű térképe. Gilles 
Robert de Vagoundy lapja „Atlas Portatif Universel et 
Militaire” címet viselő zsebatlaszának 1749-es kiadásában 
jelent meg, Párizsban.
Mérete: 180 x 230 (245 x 335) mm.
Szántai: Robert 1a.

10 000,-

429. royaume De hongrie, principauté De tran-
silvanie, sclavoniae, croatie, et partie prin-
cipauté de valaquie, de la Bosnie, de la servie 
et de la BulGarie 
Magyarország térképe. Határszínezett rézmetszet, színes  
 

kartussal. Gilles Robert de Vagoundy lapja először 1751-
ben látott napvilágot. Ez annak évszám nélküli, második 
kiadása. Tardieu „Atlas Universel”-jében jelent meg, 1802-
ben.
Mérete: 490 x 565 (550 x 765) mm. Paszpartuban.
Szántai: Robert 2b.

80 000,-

430. royaume De hongrie; avec la partie la 
plus septentrionale de la turquie d’europe 
Magyarország és a Balkán határszínezett, rézmetszetű tér-
képe. Rigobert Bonne lapja Grenet abbé „Atlas Porta-
tif...”-jában jelent meg Párizsban, 1781-ben.
Mérete: 240 x 350 (255 x 360) mm. Paszpartuban.
Szántai: Bonne 1a.

20 000,-

431. l’ungheria e la transilvania 
Magyarország rézmetszetű térképe, határszínezéssel. Bar-
tolomeo Borghi lapja az Atlante Geographico című mun-
kában jelent meg Sienában, 1790-ben.
Mérete: 245 x 335 mm. Keretezve.
Szántai: Borghi 1.

30 000,-

432. hongrie et turquie D’europe 
Magyarország és a Török Birodalom európai része. Határ-
színezett, rézmetszetű térkép. Lamarche atlaszában jelent 
meg 1795-ben.
Mérete: 215 x 180 (220 x 275) mm. Paszpartuban.
Szántai: 0

10 000,-

433. koraBinszky, (jános mátyás) joh(annes) 
matth(ias): 
Atlas Regni Hungariae portatilis. Neue und vollständige 
Darstellung des Königreichs Ungarn auf LX Tafeln im 
Taschenformat. Ein geographisches Noth- und Hűlfs-
bűchlein fűrs gemeine Leben von --.
(Wien, 1804. Schaumburg.) LXt. (Berken János és Czetter 
Sámuel rézmetszetei, köztük 56 térkép)
Sérült gerincű, kopottas, korabeli papírkötésben. Belül – kis 
foltoktól eltekintve – jó példány.
Szántai: 318. old.

100 000,-

434. unGarn und sieBenBürGen. 1849. 
Magyarország acélmetszetű térképe, határszínezéssel. Meyer 
Zeitungs und Groschen-Atlas-ában jelent meg (Hildburgs-
hausen, 1850).
Mérete: 185 x 255 mm. Paszpartuban, keretezve.
Szántai: Bibl. Inst. 2c.

10 000,-

433. tétel
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435. schul-wanDkarte von sieBenBuergen. her- 
ausgegeBen von Franz oBert, lehrer am ev. 
gymnasium zu meDiasch. 
Gotha, (1861.) Justus Perthes. 
Erdély kőnyomatú iskolai falitérképe.
Mérete: 960 x 1200 mm.
Vászonra vonva. Halvány foltokkal.

80 000,-

436. a maGyar korona orszáGai területén 
található mű és épitőipari szempontBól Fonto-
saBB kőzeteinek előForDulási helyeinek átné-
zetes térképe... összeállitotta Dr. schaFarzik 
Ferencz. rajzolta: GaBrovitz camillo. 
A nagyméretű, dekoratív lap a Magyar Királyi Földrajzi 
Intézet kiadásában jelent meg, 1902-ben. A kartust színes 
magyar címer díszíti.
Mérete: 830 x 1165 mm. Vászonra vonva.
Korabeli félvászon-mappában, megkötő szalaggal.
Fodor: 411. old.

80 000,-

437. „trianon”. térképjáték. 
Fatábla, a vármegyék puzzle-szerűen kivágott darabjaival. 
A M. Kir. Állami Térképészeti Intézet kiadásában jelent 
meg, feltehetően az 1920-as években.
Mérete: 295 x 405 mm.
Sérült, kiadói papírdobozban.

30 000,-

438. magyarországtól jugoszláviához csatolt 
területek (az 1940. évi jugoszláv közigazgatá-
si Beosztás szerint) 
A nagyméretű térkép a M. Kir. KSH térképészetében ké-
szült, feltehetően a délvidéki bevonulás során használták.
Mérete: 990 x 1380 mm.
A hajtogatások mentén szakadozott darab.

5 000,-

439. térkép-Dominó. magyarország közigazga-
tása. 
Színes térkép, 96 téglatest alakú, fából készült dominóra 
nyomtatva. A budapesti Ofset-nyomdában készült, felte-
hetően az 1940-es évek végén (már a párizsi békeszerző-
désben rögzített új határokkal). Méretaránya 1:1.500.000.
Eredeti fadobozban.

40 000,-

440. FölDgömB. mérték 1:50 000 000. átmérő 
25 cm. a névrajzot összeállította Dr. takács 
józseF. készítette: turner istván domBortér-
képészete. 
A legegyszerűbb változat, fatalpon. Az 1930-as évek vé-
gén készülhetett. Furcsa, hogy Csehszlovákia szerepel raj-
ta, de Magyarország az első bécsi döntés (1938) utáni ha-
tárokkal látható.
Kopottas darab.
Plihál: Nyomtatott magyar föld- és éggömbök (Bp., 2016.) 
169. old.

80 000,-

441. FölDgömB. mérték 1:60 000 000. átmérő 
25 cm. a névrajzot összeállította Dr. takács 
józseF. készítette: turner istván domBortér-
képészete. a m. kir. állami térképészet nyo-
mása. kiadja kókai lajos. 
Az 1933-ban készült glóbusz legolcsóbb kiadása, egyszerű 
fatalpon. Enyhén kopottas darab.
Plihál: 168. old.

60 000,-

442. FölDgömB. mérték 1:70 millióhoz. kiaDja: 
a magyar FölDrajzi intézet r. t. 
180 mm átmérőjű glóbusz, 1930 körül jelenhetett meg. 
Egyszerű, kerek fatalpon áll, meridián nélkül.
Néhány kis sérüléssel.
Plihál: 146-147. old.

40 000,-

aA
443. tissot, victor: 
La Hongrie de l’ Adriatique au Danube. Impressions de 
voyage par --.
Paris, 1883. E. Plon. (6)+412p.+10t. (héliogravure)+1 térk. 
(színes, kihajt.) Lapszámozáson belül 16 egészoldalas táb-
lával és szövegközti illusztrációkkal.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

30 000,-

436. tétel
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444. tonelli sándor: 
A franciák Szegeden. 1918 december–1920 március.
Szeged, 1939. (Városi ny.) 62+(1)p. (Acta Universitatis 
Szegediensis. Tomus VII. Fasc. 1.)
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

2 000,-

445. tóth árpáD: 
Lomha gályán. Versek.
(Bp.), 1917. Nyugat. 96p. Első kiadás.
Javított, kiadói papírborítóban. A hátsó borító pótolva. 
Körülvágatlan példány.

3 000,-

446. tóth zoltán: 
Mátyás király idegen zsoldosserege. (A fekete sereg.)
Bp., 1925. Stádium. 376p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.

5 000,-

447. utas zsiGmond: 
Hevesmegyei irók és irónők arczképes almanachja. Szer-
keszti s kiadja: --.
Gyöngyös, 1901. Sima D. ny. 164+(20)p. Szövegközti 
fényképekkel. Dedikált példány.
Kopottas gerincű, korabeli vászonkötésben.
Szüry: 4797.

8 000,-

Utazás

448. Boér jenő: 
Olaszországi utam
Bp., 1928. Életiskola. 125p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

2 000,-

449. Bulyovszky károly, GyulaFalvi: 
Boer-angol tűzben
Bp., (1901.) Athenaeum Rt. ny. VI+(2)+174p.+1 kihajt térk.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-

450. de Gerando áGostné GróF teleki emma: 
-- görögországi levelei és a régi Attikának hiteles kútfők 
utáni leirása
Pest, 1873. Heckenast Gusztáv. 1 kihajt. térk.+226+(3)p.+9t.
Modern félbőr-kötésben.

10 000,-

451. (doBieczki sándor): 
Levelek Amerikából
(Bp., 1904. Franklin-Társulat ny.) 47p. Szövegközti fény-
képekkel.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

452. halász mihály: 
Vándor-emlékeim Európa nevezetesebb helyeiről
Bp., 1881. „Hunyadi Mátyás” Intézet. 496+3p.
Hozzákötve:
(Széchenyi Béla, gróf):
Amerikai utam. Kivonatok 1862-ki naplómból. Gróf Ká-
rolyi Gyula utitársamnak ajánlva.
Pest, 1863. Emich Gusztáv ny. VIII+(1)+10-157+(2)p.+1 térk.
Hozzákötve:
Margotti, (Jacob) Jakab:
Roma és London ellentétes képekben. Forditották a győri 
nagyobb papnövelde Szent-Imre-Egyletének nővendékei. 
(II. kötet.)
Győrött, 1863. Sauervein Géza ny. (2)+281-561p.
Hozzákötve:
Korizmics László:
Uti képek és jegyzetek 1851-ből
Bp., 1874. Herz János ny. (4)+168p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

25 000,-

453. lóczy lajos, lóczi: 
A khinai birodalom természeti viszonyainak és országai-
nak leirása. Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt 
(1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő iro-
dalom fölhasználásával irta --.
Bp., 1886. K. M. Természettud. Társ. XIV+(2)+884p.+ 
+1 térk. (színes, kihajt.) Lapszámozáson belül számos egész-
oldalas táblával és szövegközti illusztrációkkal. (Természet-
tud. Könyvkiadó-Váll. XXVI.)
Kiadói félbőr-kötésben. A levelek egy részén halvány rozs-
dafoltokkal. A térkép javítva.

20 000,-

450. tétel 452. tétel
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454. mocsáry Béláné Fáy mária: 
India és Ceylon. Uti jegyzetek.
Bp., 1899. Athenaeum ny. 1t.+230+(3)p. Gazdagon il-
lusztrált. Dedikált példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

3 000,-

455. pintér kálmán: 
Spanyolországi és portugáliai utamról. A művelt közön-
ség és a serdültebb ifjuság számára írta --.
Bp., 1900. Buschmann F. ny. 110+(1)p. Szövegközti képekkel.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.

3 000,-

456. podmaniczky FriGyes, B(áró): 
Úti naplómból
Pesten, 1853. Irodalmi Intézet. (4)+155+(1)p.
Későbbi félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Szüry: 3666.

5 000,-

457. rácz kovách margot: 
A Turin-Páris-londoni út 1889 julius 2-26.
H.n, (1890.) ny.n. 269p.+1 kihajt. térk.
A szerző kézírását és rajzait tartalmazó útleírását kőnyo-
matos sokszorosítással adta ki barátai számára.
Enyhén viseltes, kiadói félvászon-kötésben. A térkép a 
hajtogatás mentén sérült.

10 000,-

458. ruDolF trónörökös Főherczeg: 
Tizenöt nap a Dunán. Fordította Paszlavszky József.
Bp., 1890. K. M. Természettud. Társulat. VI+(2)+320p. 
(Természettud. Könyvkiadó-Váll. XL.)
Kiadói vászonkötésben.

6 000,-

459. szamota istván: 
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. 
1054-1717. Összegyüjtötte és jegyzetekkel kisérte --.
Bp., 1891. Franklin. 559p.
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

460. szemere Bertalan: 
Utazás külföldön. Második bővített kiadás. I-II. köt [egy-
bekötve].
Pest, 1845. Geibel. 2t. (címkép+díszcímlap)+(8)+280+ 
+(4)p.+2t.+289+(5)p.+1 kihajt. mell. Mindkét kötet 
címlapján metszetvignettával.
Későbbi félvászon-kötésben. A levelek és a táblák enyhén 
rozsdafoltosak.

10 000,-

461. welD, (isaac) izsák: 
--’ Utazásai Éjszaki Amerikának Státusaiban és Felső ‘s 
Alsó Canada’ Tartományaiban
Pesten, 1818. Trattner János Tamás. 1t.+VII+(1)+9-308+ 
+(4)p. (Nevezetes utazások tárháza. Hatodik kötet.)
Restaurált, korabeli félbőr-kötésben.

25 000,-

Vadászat, erdészet, halászat

462. Bársony istván: 
Erdőn mezőn. Természeti és vadászati képek. Kiváló ma-
gyar művészek eredeti rajzaival. Negyedik kiadás.
Bp., (1922.) Athenaeum. 276p.+8t. Lapszámozáson belül 
számos szövegközti illusztrációval.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-
463. Bársony istván: 
Erdőn, mezőn. Természeti és vadászati képek.
Bp., 1894. Athenaeum. 1t. (díszcímlap)+207+(5)p.+16t. 
Lapszámozáson belül számos illusztrációval.
Erősen kopottas, aranyozott, festett, kiadói vászonkötés-
ben. A gerinc peremein kis sérülésekkel.

5 000,-

464. Bársony istván: 
Magyar földön. Természet és vadászat. Második kiadás.
Bp., (1928.) Athenaeum. 215+(1)p.+12t.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

3 000,-
465. Bársony istván: 
Vig világ. Mulattató történetek, kalandok, adomák a va-
dász-, erdész- és gazdaéletből, a falu és a puszta világából. 
Illusztrálta Garai Ákos és Neogrády Antal.
Bp., (1897.) Athenaeum. (4)+149+(3)p.+25t. (hártyapa-
pírral védve) Szövegközti rajzokkal.
Javított, kopottas, aranyozott, festett, kiadói vászonkötés-
ben. A táblákon rozsdafoltokkal. A hártyapapírok egy ré-
sze hiányzik, a meglevők foltosak, szakadozottak.

5 000,-

466. Belházy jenő, Bölcsházai – szécsi zsig-
monD – illés nánDor: 
A vadászati ismeretek kézikönyve. I-III. kötet. 
Bp., 1892-1895. Grill K. (12)+476+(3)p.+31t.+2 mell. 
(kihajt.); (12)+286+(1)p.+24t.; VIII+448+X+310p. Gaz-
dagon illusztrált.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. Festett lap-
szélekkel. A kötetek gerincén apró szakadásokkal.

30 000,-
467. Diezel (karl emil) – mika károly, Dr.: 
Az apróvad vadászata. Díszkiadás.
Bp., 1899. Athenaeum. (4)+VIII+722+(2)p.+36t. (16 színes)
Erősen kopottas, festett, kiadói vászonkötésben.

5 000,-
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468. DivalD aDolF – vágner károly: 
Segédtáblák erdőszök és erdőbirtokosok, jószágigazgatók, 
gazdatisztek, mérnökök, építészek, fakereskedők és minda-
zok számára, kik a természettudományok gyakorlati alkal-
mazásával foglalkoznak. Összeállították és kiadják: --.
Selmecz (Eszék), 1864. (Lehmann Károly és társa ny.) (8)+
+140+(2)p.
Enyhén sérült gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

4 000,-

469. ecsedi istván, dr.: 
Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken
Debrecen, 1934. Városi ny. 186+(1)p. Szövegközti képek-
kel. (A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának ismeretterjesz-
tő közleményei. 4.)
Kiadói papírborítóban.

4 000,-

470. Fülöp szász-coBurg-gothai herczeg ő Fensé-
ge magyarországi erDőségeinek, erDőkezelésének, 
erDőgazDálkoDásának, vaDászati s halászati vi-
szonyainak leirása 1896. 
Bp., 1896. „Pátria” ny. 1t.+91+(2)p.
Javított, kiadói papírborítóban.

4 000,-

471. herDina lászló: 
A Beszterczebánya szab. kir. bányaváros tulajdonát képe-
ző erdőbirtok gazdasági viszonyainak ismertetése
Beszterczebányán, 1895. Machold Fülöp ny. 1t.+89p.+ 
+1 színes, kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

472. herman ottó: 
A magyar halászat könyve. I-II. kötet.
Bp., 1887. K. M. Természettud. Társ. XV+552p.+XIIt.; 

(7)+556-860+(4)p.+IXt. (Természettud. Könyvkiadó-Váll. 
XXVII-XXVIII.) Gazdagon illusztrált.
Javított gerincű, korabeli félvászon-kötésben.

30 000,-

473. józseF Főherceg: 
Erdei magány és egyéb vadásztörténetek
Bp., (1913.) Athenaeum. 1t.+243+(1)p.+12t.
Pótolt gerincű, enyhén kopottas, aranyozott, kiadói bőrkö-
tésben. A leveleken és táblákon halvány foltokkal.

8 000,-

474. kittenBerGer kálmán: 
A megváltozott Afrika. Nagybányai Horthy Jenő közre-
működésével írta: --. Második kiadás.
(Bp., 1934.) Franklin. 375+(1)p.+79t.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.

5 000,-

475. kittenBerGer kálmán: 
Vadász- és gyüjtőúton Kelet-Afrikában 1903-1926. Nagy-
bányai Horthy Jenő előszavával. 199 eredeti fényképpel, 
két rajzzal és egy térképmelléklettel. Harmadik kiadás.
Bp., (1934.) Franklin-Társulat. 395+(1)p.+65t. Példá-
nyunkból hiányzik a térkép.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

4 000,-

476. lendl adolF, dr. (1862-1943) zoolóGus, 
egyetemi tanár autográF levele Dörre tivaDar-
nak „igen tisztelt collega úr!” megszólítással. 
Felkéri a címzettet, hogy készítse el az akkor induló, általa 
szerkesztett „A természet” című állattani és vadászati fo-
lyóirat címlaprajzát. Részletesen felvázolja az elképzeléseit, 
a levél utolsó oldalán pedig egy vázlatrajzot is megad.
2 beírt oldal. A folyóirat fejléces levélpapírján. Kelt: Bp., 
1897. VII. 21.

10 000,-

461. tétel 466. tétel 472. tétel 473. tétel
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477. lovassy sándor, dr.: 
Az Ecsedi-láp madárvilága fennállása utolsó évtizedeiben
Bp., 1931. MTA. 86+(2)p.+1 térk. (kihajt.)
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.

2 000,-

478. a m. kir. erDőakaDémia kisillyei erDejének 
GazdasáGi térképe. 
Schustek Vilmos, a selmecbányai erdészeti akadémia har-
madéves hallgatója által készített, színes, kéziratos térkép.
Mérete: 475 x 680 mm.

5 000,-

479. a magyar halászat összeFoglaló ismerteté-
se, szerepe és jövője a mezőgazDasági termelésBen 
és a vízgazDálkoDásBan. szerk.: Fischer Frigyes. 
Bp., 1931. „Pátria”. 1t.+XXIV+224p.+64t. (A M. Kir. 
Földmívelésügyi Minisztérium kiadványai. 3. sz.)
Korabeli félvászon-kötésben.

5 000,-

480. az orszáGos erdészeti eGyesület díszokle-
vele. 
Dr. Tomasovszky Imre nevére kiállítva. A szöveg díszes 
keretben. A nyomtatvány az Athenaeum nyomdában ké-
szült. Kelt: Bp., 1943. XII. 16.
Mérete: 400 x 500 mm.
Henger alakú papírtokban.

10 000,-

481. pisztránG-tenyésztés. darányi iGnácz m. 
kir. FölDmivelésügyi minister megBizásáBól köz-
reBocsátja az országos halászati Felügyelőség. 
Bp., 1901. Pallas ny. (2)+51+(9)p. (A m. kir. földmivelés-
ügyi minister kiadványa. 21.)
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

482. a rák és annak tenyésztése. ismerteti az 
országos halászati Felügyelőség. 
Bp., 1898. Pátria. 14p.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

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

4 000,-

484. selmeczBányai m. k. erdészeti akademia. 
Az akadémia homlokzatáról Radek Dávid, másodéves 
hallgató által készített színes rajz.
Mérete: 525 x 715 mm.
Az alsó részen kis sérüléssel.

5 000,-

485. spiess, auGust von: 
Im Zauber der Karpathen. Fünfundfünfzig Jahre Waidwerk.
Berlin, (1933.) Paul Parey. V+(2)+248p.+16t.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

4 000,-

486. széchenyi zsigmonD, gróF: 
Elefántország. Afrikai vadásznaplójegyzetek (1932-33, 
1933-34)
Bp., (1934.) Dr. Vajna és Bokor. 260+(12)p.+1 kihajt. 
térk. Lapszámozáson belül 46 egészoldalas táblával.
Kiadói vászonkötésben.

4 000,-

487. széchenyi zsigmonD, gróF: 
Két kecske
Bp., 1942. Dr. Vajna és Bokor. 195+(2)p.+19t.
Enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben.

4 000,-

488. szécsi zsiGmond: 
Az erdőhasználattan kézikönyve. Az Orsz. Erdészeti Egye-
sület Deák Ferencz alapitványából 100 arannyal jutalma-
zott munka.
Bp., 1884. M. Kir. Államnyomda. 714p. Szövegközti ábrákkal.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A gerincen 
kis kopásnyomokkal.

5 000,-

489. vertse alBert, dr.: 
A kert madárvilága
(Bp.), 1941. (Stephaneum ny.) 128p. A 65. oldaltól egészol-
dalas – részben színes – táblákkal.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

481. tétel 482. tétel
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490. vojnich oszkár: 
Hogyan vadásszunk veszélyes vadra. Idézet hires vadászok 
könyveiből... Összeállitotta és irta --.
Bp., 1914. Singer és Wolfner. 223+(1)p.+34t.+3 kihajt. térk.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

15 000,-

491. zsindely Ferenc: 
Dunárul fúj a szél... Elbeszélések vadról, halról, fűről, fáról.
Bp., (1938.) Franklin-Társulat. 1t.+(2)+352+(1)p.+63t.
Kiadói vászonkötésben. A levelek egy része enyhén foltos.

5 000,-

492. zsindely Ferenc: 
Isten szabad ege alatt. Elbeszélések vadról, vadászatról, 
vadászemberekről.
Bp., (1933.) Franklin-Társulat. 1t.+277+(2)p.+63t.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.

5 000,-

aA
493. varGa nándor lajos: 
Régi fametszetes magyar vagy magyar vonatkozású köny-
vek (1493-1599) a Sepsi-Szent-Györgyi Székely Nemzeti 
Múzeumban
Bp., 1942. (Szerző.) VII+443p.+1 kihajt. mell. Lapszámo-
záson belül egy kétoldalas táblával. Darabunk a 11 számo-
zatlan példány egyike. 
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.

15 000,-

494. veres péter: 
Mit ér az ember ha magyar. Levelek egy parasztfiúhoz.
Bp., (1940.) Magyar Élet. 287p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.

2 000,-

495. veress endre, dr.: 
Báthory István király (Terror hostium). Halálának 350-ik 
esztendejében.
Bp., 1937. Magyar Miczkiewicz Társaság. 1 színes t.+378+
+(1)p.+11t.+1 kihajt. térk. Dedikált példány.
Enyhén sérült, foltos, kiadói papírborítóban. Körülvágat-
lan példány.

4 000,-

496. vutkovich sánDor, iFj. Dr.: 
A párbaj
Pozsony, 1895. Eggenberger. (4)+147+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben.

4 000,-

497. weöres sánDor: 
Medúza. Versek.
Bp., (1943.) Kir. Magyar Egy. Ny. 126+(2)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban.

3 000,-

498. wojticzky gyula: 
Iramok hátán. Versek.
Cluj-Kolozsvár, 1927. Cultura. 176p. Dedikált példány.
Színes, kiadói papírborítóban.

3 000,-

499. zarándy, a. (Gáspár) Gaspard: 
Les Szemere descendants du conquérant Huba un des 
sept ducs fondateurs de la Hongrie en 889
Bp., 1910. (Hornyánszky V. ny.) 159+(8)p.+124t. (2 szí-
nes, az egyik kétoldalas)
Az első levélen Szemere Miklós politikus francia nyelvű 
ajándékozó soraival.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.

20 000,-

490. tétel 493. tétel

aA
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A jegyzékben hAsznált rövidítések:

Kiadja a Központi Antikvárium
Nyomdai elõkészítés: Gönczy Tibor

Budapest, 2017

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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