197 (részlet).

A Múzeum Antikvárium XXX. árverése
2017. május 12-én (pénteken) 16 órakor
a Kossuth Klub (Bp. VIII., Múzeum u. 7.)
dísztermében.
Az árverés anyaga 2017 május 2-tól, május 11-ig
üzletünkben személyesen, valamint a
www.axioart.com, és honlapunkon, a www.muzeumantikvarium.hu internetes
oldalakon (tételenként illusztrációval) tekinthető meg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az árverés menetébe interneten is be lehet kapcsolódni,
illetve licitálni az árverési feltételekben leírtak szerint.

Múzeum Antikvárium

1053 Budapest, Múzeum krt. 35.

Telefon: 317-50-23, 235-0606
Mobil: 06-20-339-15-15
E-mail: info@muzeumantikvarium.hu

Árverési feltételek
• Az árverésen a helyszínen biztosított, számozott, névre kiadott tárcsákkal lehet licitálni, melyek név és lakcím megadása mellett
átvehetők az árverés kezdete előtt. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy további árveréseinken is az első regisztráció során kapott
tárcsákkal tudnak licitálni.
• Akik interneten kívánnak az árverésen részt venni, az aukciót megelőzően regisztráltatniuk kell, a www.axioart.com oldalon,
(a Múzeum Antikvárium katalógusába belépve) ahol részletes információt kaphatnak a licitálás feltételeiről.
• A könyvek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető a katalógus sorrendjében bemondja a tételek számát és kikiáltási árát.
A vételár
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összeggel emelkedik.
• Az árverésvezető az árat addig emeli, amíg csak egy ajánlat marad, és ezt mint legmagasabb összegű ajánlatot leüti.
El nem kelt tételek az árverés menetében bármikor visszakérhetőek; leütött tételek nem. Vásárlási szándékát kérjük egyértelműen jelezze.
• A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, a vételárat helyben, illetve 15 munkanapon belül üzletünkben készpénzben,
vagy átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a teljesítés a fenti határidőn elül nem történik meg, az árverésvezetőnek jogában áll
a tételt, ill. tételeket más számára felajánlani.
A vételár a leütési összegből +15% árverési díjból áll.
A megvásárolt tételek üzletünkben az árverést követő első munkanapon vehetők át.
• Azoknak a vásárlóknak, akik az árverésen nem tudnak személyesen részt venni, módjukban áll vételi megbízást adni. Az ügyfél
a megbízással egyidejűleg az általa felkínált vételi összeg 50%-át kifizeti, illetve postára adja. Intézmények vételi megbízását
előleg befizetése nélkül elfogadjuk. Vételi szándékukat szabályos, cégszerűen aláírt, hivatalos megrendelő levéllel erősítik meg.
Felső értékhatár nélküli megbízást nem fogadunk el.
• Azonos összegű ajánlat esetén a helyszíni árverező előnyt élvez.
Több, magas vételi megbízás esetén az árverésvezető fenntartja a jogot, hogy a katalógusban megjelent kikiáltási ártól eltérjen.
A vételi megbízásokat licitként bemondva érvényesíti.

2. ARANY János: Toldi estéje. Költői beszély hat énekben.
Első kiad.
Pest, 1854. Heckenast. 142+[2] p.
Címlapján korabeli tulajdonosi bejegyzés. Hátsó előzéklapja
hiányzik.
Korabeli, préselt táblájú, aranyozott gerincű egészvászon kötésben; a gerinc alsó és felső részén apró sérülés.
10.000,-

1. ARANY János összes munkái. 1-8. köt.
Bp., 1883-1885. Ráth Mór.
I. Kisebb költemények. [6]+448+XV+[1] p.
II: Elbeszélő költemények (1. köt.) [6]+654+[1] p.
III. Elbeszélő költemények ´(2. köt.) [6]+464+[2] p.
IV. Elbeszélő és elegyes költemények (3. köt.) [4]+VI+453+II p.
V. Prózai dolgozatok. [6]+XXXII+548 p.
VI. Shakespeare színműveiből fordítások. [6]+475+[3] p.
VII. Aristophanes vígjátékai (1. köt.) XXXI + 591 p.
VIII. Aristophanes vígjátékai (2. köt.) [8]+XLVII+520+XVIII+[2] p.
Hozzá tartozik:
ARANY János hátrahagyott iratai és levelezése. I-IV. köt.
Bp., 1888-1889. Ráth Mór.
I. Hátrahagyott versei. [1]+1 t. (acélmetszetű címkép – a szerző
portréja)+LI+556 p.
II. Hátrahagyott prózai dolgozatai. 1 t. (acélmetszetű címkép –
a szerző portréja)+[1]+XLIII+575 p.
III. Levelezése író-barátaival. (1. köt.) 1 t. címkép+[4]+XIX+
494+[1] p.
IV. Levelezése író-barátaival. (2. köt.) 1 t. címkép+[4]+475 p.+3 t.
(ebből 1 kétoldalas).
A korabeli könyvkötő az utolsó három kötetet összecserélte,
tévesen számozta a gerinceken.
A tizenkét kötet egységes, dúsan aranyozott félbőr kötésben, gerincén piros és fekete címvignettákkal, körül festett
lapélekkel. Rendkívül attraktív, ritka kötésváltozat. Nagyon
szép állapotban.
60.000,4

3. [BOLYAI Farkas] Egy hazafi: Öt szomoru játék. Irta - -.
[1. rész.]
Pausanias. vagy a’ nagyravágyás’ áldozatja. Szomoru játék. V.
fel vonásokba.
Szebenben, 1817. ny.n. XII+70 [helyesen 72] p.
A világhírű matematikus a tudományok művelése mellett irodalmi ambíciókkal is rendelkezett. Ez az első nyomtatásban megjelent munkája, 500
példányban látott napvilágot.
A borítófedél belső oldalán Bartha Károly orvostudor dedikációja.
Modern, bordázott gerincű félbőr kötésben; restaurált példány.
20.000,4. BROGYÁNYI Kálmán: A fény művészete.
[Pozsony, 1933.], Forum. (Concordia ny.) 65+[3] p. Első kiad.
A könyvet Kassák Lajosnak ajánlja a szerző.
„A címlapon, a 9-ik és 29-ik oldalon lévő képeket Moholy-Nagy
László, a 13-ik és 15-ik oldalon levőket Limbacher R. készítette.
A 17., 19., 21., 23.,25. és 27-ik oldalon lévők Schwartz M. munkái.”
Fűzve, Moholy-Nagy László képével illusztrált borítékban.
Szinte hibátlan példány.
50.000,5. BROWNING, Robert: Chritmas Eve. Illustrated by Charles Pears. – Szini Gyula dedikációjával.
London, é.n., TC & EC Jack. 63+[1] p.+4 t. (színes ill.)
Az előzéklapon dedikáció: „Londoni utazásom emlékéül hálás
és mély tisztelettel Szini Gyula”.
A szennycímlap verzóján „Legifjabb Szász Károly” tulajdonosi
bélyegzője.
Kiadói, tábláján dúsan aranyozott egészvászon kötésben.
8.000,-

6. CAPEK, (Karel) Károly: RUR. Rossum’s Universal
Robots. Utópisztikus kollektív dráma bevezető komédiával
3 felvonásban. Fordították Kolos Ernő és Polák J.
Kosice, 1922. Szlovák ny. 97+(4)p.
Čapek e műve az első sci-fi, melyben a világirodalomban először használja a gépemberre a robot kifejezést. A cseh eredeti két évvel korábban
jelent meg.
Krón Jenő rajzával díszített, kiadói papírborítóban. Utolsó néhány oldalának alsó sarka tusfoltos. Körülvágatlan példány.
25.000,7. CZVITTINGER (Dávid) Davidus: Specimen Hungariae
Literatae, virorum eruditione clarorum natione Hungarorum,
Dalmatarum, Croatarum, Slavorum, atque Transylvanorum,
vitas, scripta, elogia et censuras ordine alphabetico exhibens.
Francofurti et Lipsiae, 1711. Typ. Guil. Kohlesii, Univ. Altdorf.
[14]+408+80+[4] p.
Czvittinger Dávid (1680-1743) nagy hatású írói lexikonában - mely a magyarországi írók első betűrendes katalógusa - közel 300 magyarországi
literátor adatait (életrajzuk, műveik címjegyzéke, a róluk szóló vélemények) gyűjtötte össze; javarészük tudós és író, de akad köztük irodalompártoló is. „Több német városban folytatott tanulmányokat, 1701-től
Altdorfban tanult. Az itt töltött évtized eredménye a Specimen. Műve voltaképpen reakció Jakob Friedrich Reimmann: Versuch einer Einleitung in
die historiam literariam insgemein (Halle, 1708.) című művére, melyben
a szerző becsmérlően ír Magyarország irodalmi életéről, mondván, hogy
magyar irodalmi lexikon összeállítása már csak azért sem lehetséges,
minthogy ebben az országban elhanyagolják az irodalmat: a magyarok
természetüknél fogva többre becsülnek egy jó lovat vagy egy fényes kardot, mint egy érdekes könyvet. Czvittinger felismerte, hogy a nemzetközi
(el)ismertséghez szükség van egy átfogó munkára. Kutatásait jelentősen
megnehezítette vállalkozásának úttörő jellege és az a tény, hogy a magyarországi könyvtáraktól elzárva dolgozott, főleg külföldi források alapján. Ez a magyarázata annak, hogy sok téves adatot közöl, és nem ismeri
például Zrínyit, Gyöngyösit, Tinódit, míg a Németországba szakadt írókról
megbízhatóan ír.”/Központi Antikvárium. Magyarország fogalmát tudatosan tágabb értelemben vette, beleértette Erdélyt, Dalmáciát, Horvátországot, és hazai íróknak tekintette az ókori Pannónia római íróit is. Anyagát

főleg külföldi lexikonokból szedte össze, saját gyűjtése a Németországba
szakadt hazaiak életrajza és művei terén a leggondosabb; forrásait gyakran szó szerint vette át. Általánosabb fejtegetései, kitérései közül azok
a részletek a legjelentősebbek, amelyben az irodalmi (értsd a tudomány,
azaz botanika, történetírás, latin klasszikusok anyanyelvi fordítása) magyarnyelvűségért száll síkra.
RMK III/4767.
Címlapja és első három levele szélein kissé sérült, ezt leszámítva, szép tiszta, ép példány. Korabeli (gerincén sérült)
egészpergamen kötésben.
60.000,8. EBERSBERG, J[oseph] S[igmund]: Das edle Whist,
wie man es in den besten Gesellschaften spielt. Fasslichste
Anleitung zur leichten und gründlichen Erlernung des Whistspieles. 3. verb. und verm. Aufl.
Pest, 1847. Hartleben. VII+[8]-112 p.+8 mell. (színes, kihajtható lith.). 3. kiad.
„A második Magyarországon megjelent kártyakönyv. A viszt angol eredetű, francia kártyával játszott kártyajáték, a bridzs őse.
Korabeli, fűzött, gerincén sérült, laza fűzésű papírkötésben.
12.000,-

4.
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Erdélyi Tudományos Füzetek
9. ADY László: Magyarkapus helynevei
Kolozsvár, 1941. E.M.E. (Minerva ny.). 21 p.+1 t.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/124.)
Hozzá tartozik:
IMREH Barna: Mezőbánd helynevei.
Kolozsvár, 1942. E.M.E. (Minerva ny.). 39+[1] p.+2 térk. (kihajtható).
(Erdélyi Tudományos Füzetek/138.)
Hozzá tartozik:
NAGY Jenő: Család-, gúny- és ragadványnevek a kalotaszegi Magyarvalkón.
Kolozsvár, 1944. E.M.E. (Minerva ny.). 11+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/176. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1944. évi 1-2. füzetéből.)
Hozzá tartozik:
MÁRTON Gyula: Ördöngösfüzes helynevei.
Kolozsvár, 1944. E.M.E. (Minerva ny.). 39+[1] p. Dedikált.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/180. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1944. évi 1-2. füzetéből.)
Hozzá tartozik:
MÁRTON Gyula: A szolnokdobokai Árpástó helynevei.
Kolozsvár, 1945. E.M.E. (Minerva ny.). 39+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/197. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1945. évi 3-4. füzetéből.)
Tűzve, ill. fűzve, kiadói borítókban.
8.000,-
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10. ASZTALOS Miklós: A székelyek őstörténete letelepülésükig
Cluj-Kolozsvár, 1932. E.M.E. (Minerva ny.). 21+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/45.)
Hozzá tartozik:
MAKKAI László: Szolnok-Doboka megye magyarsága.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.). 14 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/151. - Klny. az EME Désen,
1942. okt. hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének Emlékkönyvéből.)
Hozzá tartozik:
BALOGH Artur: Erdély nemzetiségi kérdései.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.) 12 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/153. - Klny. az EME Désen,
1942. okt. hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének Emlékkönyvéből.)
Hozzá tartozik:
MIKÓ Imre: A magyar államnyelv kérdése a magyar országgyűlés előtt.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.). 35+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/160. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1943. évi 2. sz.-ból.)
Hozzá tartozik:
LÁSZLÓ Gyula: Erdély településtörténetének vázlata
Szent István koráig.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.) 22 p.+4 térk. (kihajtható,
színes).
(Erdélyi Tudományos Füzetek/167. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1943. évi 3-4. sz.-ból.)
Hozzá tartozik:
BÓNIS György: Hagyomány és haladás az erdélyi jog
fejlődésében.
Kolozsvár, 1944. E.M.E. (Minerva ny.). 16 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/183. - Klny. az E.M.E. 1943. évi
besztercei vándorgyűlésének Emlékkönyvéből.)
Tűzve, ill. fűzve, kiadói borítókban.
6.000,-

11. BALOGH Ödön: Néprajzi jegyzetek a csügési magyarokról.
Kolozsvár, 1942. E.M.E. (Minerva ny.). 38 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/136. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1942. évf.-ból).
Hozzá tartozik:
NAGY Jenő: Lakodalom a kalotaszegi Magyarvalkón.
Kolozsvár, 1943. Erdélyi Múzeum Egyesület. (Minerva ny.). 17 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/168. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1943. évi 3-4. sz.-ból).
Hozzá tartozik:
KOVÁCS Ágnes: A kalotaszegi Ketesd mesekincse.
Kolozsvár, 1944. EME. (Minerva ny.). 40 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/188. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1944. évi 3-4. sz.-ból).
Az első kettő tűzve, a harmadik fűzve, kiadói borítóban.
6.000,12. BORBÉLY Andor: Erdélyi városok képeskönyve 1736-ból.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.). 21 p.+21 t. (kihajtható ﬀ. ill.).
(ETF/161. - Klny. az Erdélyi Múzeum 1943. évi 2. számából.)
Tűzött, kiadói borítóban.
4.000,13. HEREPEI János – SZABÓ T. Attila (gyűjt.): Levéltári
adatok faépítészetünk történetéhez. I. Fatemplomok és haranglábak.
Kolozsvár, 1939. E.M.E. (Grafica ny.). 43+[3] p. Szabó T. Attila
által dedikált.
Hozzá tartozik:
SZABÓ T. Attila: Bábony története és települése. 68
képpel és 1 táblával.
Kolozsvár, 1939. E.M.E. (Minerva ny.) 63p.+1 térk. (kihajtható ).
Szabó T. Attila által dedikált.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/104.)
Hozzá tartozik:
KEŐPECZI Sebestyén József: A Cenk-hegyi Brasoviavár temploma.

Kolozsvár, 1940. E.M.E. (Minerva ny.) [2]+18 p. Dedikált pld.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/121.)
Hozzá tartozik:
KELEMEN Lajos: Radnótfája története.
Kolozsvár, E.M.E. (Minerva ny.). 9+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/146. - Klny. az Erdélyi Múzeum
1942. évi 4. sz-ból.)
Hozzá tartozik:
BALOGH Jolán: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár építészeti
emlékeiről.
Kolozsvár, 1944. E.M.E. (Minerva ny.) 13 p.+16 t. (I-XXVIII, ebből 4 kihajtható).
(Erdélyi Tudományos Füzetek/186.)
Tűzve, ill. fűzve, kiadói borítókban.
8.000,14. HEREPEI János: Scholabeli állapotok Apáczai Csere
János Kolozsvárra jövetele előtt. Dedikált.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.). 28 p.+1 t. (kétoldalas ﬀ. ill.)
Tulogdy Jánosnak dedikált pld.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/166. sz. - Klny. az Erdélyi Múzeum 1943. évi 3-4. sz.-ból.)
Hozzá tartozik:
KEMÉNY Katalin: Erdélyi emlékírók.
Cluj-Kolozsvár, 1932. E.M.E. (Minerva ny.) 62+[2] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/47.)

12.
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1942. okt. hó 18-20. napján tartott tizenhetedik vándorgyűlésének Emlékkönyvéből.)
Hozzá tartozik:
JUHÁSZ István: Bethlen Miklós politikai pere.
Kolozsvár, 1945. E.T.I. (Minerva ny.). 47+[1] p. Dedikált pld.
Fűzve, ill. tűzve, kiadói borítóban.
6.000,-

15.

19.

Hozzá tartozik:
ZSAKÓ Gyula: Egy XVIII. századi torockói napló.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.). 19+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/177. sz. - Klny. az Erdélyi Múzeum 1944. évi 1-2. füzetéből.)
Hozzá tartozik:
JAKÓ Zsigmond: Az erdélyi vajda kancelláriájának
szervezete a XVI. Század elején. Dedikált.
Kolozsvár, 1947. E.M.E. (Minerva ny.). 33+[1] p. Dedikált.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/202. sz. - Klny. az Erdélyi Múzeum 1947. évi 1-2. füzetéből.).
Tűzve, ill. fűzve, kiadói borítóban.
8.000,15. KÁNTOR Lajos: Czegei gróf Wass Ottilia az Erdélyi
Múzeum-Egyesület nagy jótevője.
Kolozsvár, 1938. E.M.E. (Minerva ny.). 1 t.+[2]+22 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/96.)
Hozzá tartozik:
TAVASZY Sándor: A két Apafi fejedelem.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.). 16 p. Dedikált pld.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/148.)
Hozzá tartozik:
NÉMETH Gyula: Kőrösi Csoma Sándor lelki alkata és
fejlődése.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.) 1 t.+15 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/149. - Klny. az EME Désen,
8

16. LAKATOS István: Magyaros elemek Brahms zenéjében.
Dedikált.
Cluj-Kolozsvár, 1935. E.M.E. (Minerva ny.). 11+[1] p. Dedikált.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/73.)
Hozzá tartozik:
LAKATOS István: A román zene fejlődéstörténete.
Hozzá tartozik: Cluj (Kolozsvár), 1938. E.M.E. (Minerva ny.) 28 p.
Dedikált.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/98.)
Tűzve, ill. fűzve, kiadói borítókban.
5.000,17. PALOTAY Gertrud: Régi erdélyi himzésminta-rajzok.
Dedikált.
Kolozsvár, 1943. E.M.E. (Minerva ny.). 18 p. Dedikált pld.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/131.)
Hozzá tartozik:
PALOTAY Gertrud: A szolnokdobokai szék magyar hímzései.
Kolozsvár, 1944. E.M.E. (Minerva ny.). 23+[1] p.+XXXIII t.
(ﬀ. és színes ill.)
(Erdélyi Tudományos Füzetek/179.)
Hozzá tartozik:
PALOTAY Gertrud: Tót csipke, tót hímzés a XVIII. századi
Erdélyben.
Kolozsvár, 1947. E.T.I. (Minerva ny.). 22 p.+1 t. (kétoldalas ﬀ. ill.).
Tűzve, ill. fűzve, kiadói borítókban.
6.000,18. TELEKI Domokos, gróf: A marosvásárhelyi Telekykönyvtár története.
Cluj-Kolozsvár, 1931. E.M.E. (Minerva ny.). 14 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/29. - Klny. az Erdélyi Múzeum
35. évf. 10-12. sz.-ból.)

Hozzá tartozik:
JANCSÓ Elemér: Az irodalomtörténetírás legújabb irányai.
Cluj-Kolozsvár, 1934. E.M.E. (Minerva ny.). 16 p. Dedikált.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/65.)
Hozzá tartozik:
MONOKI István (összeáll.): Romániában az 1935. évben megjelent román-magyar és magyar időszaki sajtótermékek címjegyzéke.
Cluj (Kolozsvár), 1936. Transzilvániai M.E. (Minerva ny.).
33+[1] p.
(Tudományos Füzetek/90.)
Hozzá tartozik:
GYÖRGY Lajos: Az „Erdélyi Múzeum” története 1874-1937.
Kolozsvár, 1939. E.M.E. (Minerva ny.). 40 p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/105.)
Hozzá tartozik:
KRISTÓF György: Az erdélyi magyar vidéki hírlapirodalom története a kiegyezésig.
Cluj-Kolozsvár, 1939, E.M.E. (Minerva ny.). 29+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/109.)
Hozzá tartozik:
KRISTÓF György: Reményik Sándor.
Kolozsvár, E.M.E. (Minerva ny.). 14 p. Dedikált pld.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/173.)
Hozzá tartozik:
KRISTÓF György: A két Bolyai alakja szépirodalmunkban.
Kolozsvár, 1947. E.T.I. (Minerva ny.). 25+[1] p. Dedikált pld.
Fűzve, ill. tűzve, kiadói borítókban.
8.000,-

20. FERENCZI Sándor: Az erdélyi dákok pénzeiről.
Kolozsvár, 1947. E.T.I. (Minerva ny.). 16 p.
Hozzá tartozik:
JUHÁSZ István: A középkori nyugati misszió és a románság.
Kolozsvár, 1942. ETI. (Minerva ny.). 31 p.
(Klny. az ETI 1942. évi évk.-ből.)
Hozzá tartozik:
TAMÁS Lajos: Fogarasi István kátéja. Fejezet a bánsági
és hunyadmegyei ruménség művelődéstörténetéből.
Kolozsvár, 1942. ETI. (Minerva˙ny.). 137+[3] p.
Hozzá tartozik:
TÓTH Zoltán: Iorga Miklós és a székelyek román származásának tana.
Kolozsvár, 1941. EME. (Minerva ny.). 19+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/132.)
Hozzá tartozik:
TÓTH Zoltán: A román történettudomány és a székelyföldi
románság kérdése.
Kolozsvár, 1942. EME. (Minerva ny.). 31+[1] p.
(Erdélyi Tudományos Füzetek/145.)
Tűzve, ill. fűzve, kiadói borítókban.
8.000,21. HANKÓ Béla: Székely lovak. 28 képpel.
Kolozsvár, 1943. E.T.I. (Nagy J. és Fia ny.). 51+[3] p.+7 t. (ﬀ. ill.).
(Erdélyi Tudományos Intézet.)
Fűzve, kiadói borítóban.
6.000,-

Erdélyi Tudományos Intézet füzetei

19. Erdélyi perjogi emlékek. Idea processuum 1776. Id.
Szász Károly perjogi előadásai 1836. Bevezetéssel ellátta és
közzéteszi Bónis György. Dedikált.
Kolozsvár, 1942. E.T.I. (Minerva ny.). [2]+XXIV+[2]+157 p.
Fűzve, kiadói borítóban.
5.000,9

22. HANTOS Gyula Kétvizközti majorok. Egy térképmelléklettel.
Kolozsvár, 1943. E.T.I. (Minerva ny.). 62 p.+1 térk. (színes,
kihajtható).
Fűzve, kiadói borítóban.
3.000,23. IMRE Samu: A kolozsvári fazekasság műszókincse.
Kolozsvár, 1942. E.T.I. (Minerva ny.). 74 p.
(Klny. az Erdélyi Tudományos intézet 1940-41. évi Évk.-ből.)
Hozzá tartozik:
ENTZ Géza: Kolozsvár környéki kőfaragó műhely a XIII.
században.
Kolozsvár, 1946. E.T.I. (Minerva ny.). 24 p.+2 t. Dedikált pld.
Hozzá tartozik:
MAKKAI László: Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori
történetéhez.
Kolozsvár, 1947. E.T. I. (Minerva ny.). 25 +[1] p.
Fűzve, ill. tűzve, kiadói borítókban.
5.000,24. JANCSÓ Elemér: Döbrentei Gábor élete és munkássága.
Dedikált.
Kolozsvár, 1944. E.T.I. (Minerva ny.). 133 p.
(Klny. az ETI 1943. évi Évk.-ből).
Fűzve, kiadói borítóban.
3.000,-

25. KNIEZSA István: Erdély víznevei. Két térképmelléklettel.
Kolozsvár, 1942. E.T.I. (Minerva ny.). 49 p.+2 térk. (kihajtható,)
(Klny. az Erdélyi Tudományos Intézet 1940-41. évi Évk.-ből).
Hozzá tartozik:
BALOGH Jolán: Vég-Várad vára.
Kolozsvár, 1947. E.T.I. (Minerva ny.). 36+[2] p.
Hozzá tartozik:
ENTZ Géza - K. Sebestyén József: A széki református
templom
Kolozsvár, 1947. E.T.I. (Minerva ny.). 52 p.+5t.
Fűzve, ill. tűzve, kiadói borítóban.
5.000,26. PATAKI József: Anjou királyaink és a két román vajdaság. Megjelent az EME támogatásával. Dedikált.
Kolozsvár, 1944. E.T.I. (Nagy J. ny.). 137+[3] p.
Fűzve, kiadói papírborítékban.
4.000,27. SEBESTYÉN Károly, Cs.: Krassó-Szörény vármegye
parasztháza.
Kolozsvár, 1944. E.T.I. (Nagy J. ny.). 115+[2] p.+4 t. (ﬀ. ill.)
Fűzve, kiadói borítóban.
5.000,28. SZABÓ T. Attila - GERGELY Béla (bev. és jegyz.):
A kolozsmegyei Borsavölgy helynevei. Dedikált.
Kolozsvár, 1945. E.T.I. (Minerva ny.). 208+(1) p.+2 térk. (kétoldalas).
Szabó T. Attila által duplán dedikált.
Fűzve, kiadói borítóban.
5.000,29. VAJKAI Aurél: Népi orvoslás a Borsavölgyében.
Kolozsvár, 1943. E.T.I (Nagy J. és Nagy S. ny.). 187 p.+IX t. (ﬀ. ill.)
(Borsavölgyi kutatások – néprajz.)
Fűzve, kiadói borítóban.
6.000,-

23
10

12

30. ESCHENBURG, [Johann] Joachim János: A’ tudományok’ esméretére tanító könyv. Talprajzolat a’ tudományok’
öszves előterjesztésére... Magyarúl közli [ford.] Lánghy István.
Pesten, 1827. Trattner. [2]+ XXII+VIII+516+[13] p.
Fűzött, korabeli papírborítóban.
30.000,31. FERENCZY Jakab - DANIELIK József: Magyar írók.
Életrajz-gyűjtemény. 1-2. köt [egybekötve].
Pest, 1856-1858. Szent István Társ. (Emich, Gyurian ny.).
VIII+641+X+[1] p.; VI+441+[1] p. (lapjai kissé barnafoltosak).
Korabeli, préselt ornamentikával díszített, aranyozott címfeliratú félvászon kötésben; gerince felső részén apró sérülés.
6.000,-

Filozófia
32. BARTÓK György: A középkori és újkori filozófia története.
Bp., 1935. Sylvester ny. XII+466 p.
(Református Egyházi Könyvtár XVIII. köt.)
Kiadói, préselt, aranyozott egészvászon kötésben.
5.000,33. BRANDENSTEIN Béla: Művészetfilozófia.
Bp., 1930. MTA. 377+[3] p. Első kiad.
Címlapján törölt állományi bélyegző.
(Az Akadémia Filozófiai Könyvtára 3.)
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
borítók belötve.
4.000,34. KANT, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft.
Frankfurt u. Leipzig, 1794. XLIV (a második, 1787-es kiad.
előszava)+884 p.
Kant főműve „A tiszta ész kritikája”, mely először 1781-ben, majd 1787ben jelent meg, a metafizikai gondolkodásmód radikális megváltoztatását
eredményezte. „Hume ébresztette fel a „dogmatikus szendergésből”.
A következő években Newton műveit tanulmányozta, Hume-ot és főleg Rousseaut, akik a saját bevallása szerint, a „helyes útra irányítják”
és kikényszerítik „gondolkodás forradalmát”. Kant addig úgy gondolta,

hogy a tudás nem a tapasztalatban van, hanem az értelemben, a rációban. Ez az elmélet volt a dogmatizmus szempontja. Ezzel ellentétben
Hume azt állította, hogy csak a tapasztalat lehet biztos forrása a megismerésnek. Azonban – mivel a racionalizmus dogmatizmushoz, az empirizmus szkepticizmushoz vezethet – később a következőket mondja erről: az
érzéki szemléletek fogalmak nélkül vakok, a fogalmak szemléletek nélkül
üresek. Kant azt szeretné megtudni, hogy hogyan juthatunk tudományos
ismeret birtokába, azaz milyen feltételek biztosítják ezt az ismeretet.
Példányunk még Kant életében megjelent nagyon korai kiadás.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr kötésben; címlapján
korabeli, magyar tulajdonosi névbeírás.
Nagyon szép példány.
35.000,35. LUKÁCS György: A realizmus problémái. Német eredetiből ford.: Gáspár Endre.
[Bp., 1948.] Athenaeum. 391 p. Első kiad.
Fűzve, kiadói borítóban; felvágatlan példány.
3.000,36. MONTESQUIEU, Charles de Secondat de: [Sämmtliche Werke] 8 Bde. Nach der neuesten und vermehrten Auflage
aus dem Franzözischen übersetzt und mit vielen Anmerkungen versehen. Wien, 1799. B. Ph. Bauer.
I-IV.: Geist der Gesetze: 1 t. (rézmetszetű címkép)+
[1]+LXXIV+[6]+307+10 p.+1 t. (térk., kihajtható); [1]+387+[1] p.;
[1]+322+[11]p.; [1]+182+[73] p.
V.: Betrachtungen über die
Ursachen der Grösse und
des Verfalls der Römer:
[1]+264+[2]+XII+10 p.
VI-VIII.: Kleinere Werke:
[1]+304+[6] p.; [4]+309+[4]
p.; [1]+280+[8] p. Első német összkiadás.
Sorozatunk első négy kötete „a
szerző főműve, a hosszú évekig írt, végül 1748-ra elkészült
A törvények szelleméről című
munkája. Az eredetileg név11

telenül megjelentetett könyv azonnal elsöprő hatást váltott ki. A művet
Franciaországban mind a hatalom támogatói, mind ellenzői ellenségesen
fogadták, a legsúlyosabban egyházi körökből támadták. Hiába írta meg
1750-ben A törvények szellemének védelmét, a könyv tiltólistára került.
Európa többi részén viszont már ekkor széles körű megbecsülésnek örvendett, Amerikában az új amerikai alkotmány kidolgozói pedig munkájuk
során a modern alkotmányozás elvi alapjaiként használták fel a művet.”
Korabeli, egységes, díszesen aranyozott félbőr kötésben; a
hatodik kötet gerincének felső részén apró sérülés, egyébként
kifogástalan példány.
100.000,-

Folyóirat, újság
37. Litografia – A magyarországi grafikai munkások szakközlönye. 2 szám.
XXVIII/4. sz., XXXIV/5. sz.
Bp., 1931; 1937. Litografia. F.sz.: Hollósi Gyula, Dobozi Lőrinc. 2x4 p.
A címlapgrafikák Richter Gyula, ill. Roth Aladár munkái.
Mindkettő hajtva, az 1937-es szám hajtásnál beszakadva.
7.000,38. A Műterem. Ismeretterjesztő folyóirat hivatásos
fényképészek részére.
Kiad. a Kodak, Lim. Budapesti
Fiókja. II. évf. 1929. jan.-dec. 6
szám. [Teljes évf.].
Bp., 1929. Kodak. 6x16 p.

A rendkívül ritka folyóiratban a kor számos jeles fotográfusának képei,
írásai találhatóak. Az 5-6. számban Pécsi József: Csendélet-fotografálás
c. tanulmánya, 5 egész oldalas reklámfotójával illusztrálva.
Valamennyi szám tűzve, kiadói, fotóval illusztrált borítékban.
20.000,39. [5 db. 1956-os 1. évf. 1. sz. újság + az Irodalmi Ujság
’56. nov. 2- száma.]
1. Kis Ujság – A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári
Párt politikai napilapja. 1956. nov. 1. Főszerk.: Kovács Béla. 4 p.
2. Magyar Világ – Független politikai napilap. 1956. nov. 1.
Főszerk.: Szolcsányi Ferenc. 2 p.
3. Népakarat – A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos
Szövetségének lapja. 1956. nov. 1. Szerkeszti a »Népakarat«
forradalmi bizottsága. [4] p.
4. Népszabadság – A Magyar Szocialista Munkáspárt lapja.
1956. nov. 2. Szerk.: Haraszti Sándor. [4] p.
5. Új Magyarország – A Petőfi Párt (Nemzeti Parasztpárt) napilapja. 1956. nov. 2. Főszerk.: Féja Géza. 4 p. (sérült).
Irodalmi Ujság – A magyar írók lapja. VII. évf. 43. sz. 1956. nov.
2. F. szerk.: Hámos György. 4 p.
A lapban Németh László, Pálóczi Horváth György, Déry Tibor, Bárány Tamás, Szász Imre, Füst Milán, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Dallos Sándor és
Hubay Miklós írásai, valamint Kassák Lajos, Tamási Lajos, Kónya Lajos,
Fodor József, Benjamin László versei mellett itt jelenik meg Illyés Gyula:
Egy mondat a zsarnokságról c. elhíresült verse.
A jelzetten kívül valamennyi lap ép, tiszta, sérülésmentes.
15.000,-

Földrajz, útleírás
40. Atlas Minor præcipua Orbis Terrarum Imperia, Regna,
et provincias, Germaniæ potissimum, tabelli [...] opera Tobiæ
Conradi Lotteri, chalcographi et geogarphi Aug. Vind.
Augsburg, [1789-1806]. Joh. Martin Will. 1 t. (metszett díszcímlap)+[34] p.(földrajzi bevezető)+[1] t. (metszett tartalomjegyzék)+79 t. (korabeli, kézzel színezett rézmetszetű térkép,
22x30 cm.)
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A térképrész (lapszélen kézzel számozva) 3. számmal kezdődik.
3.Erd – Globus, 4.Europa, 5.Asia, 6.Africa, 7.Das Mitternachtige
Ameria, 8. Das mittagige America, 9. Konigreich Portugall,
10. Konigreich Franckreich, 11. konigreich Franckreich,
12. Herzogthum Lothringen, 13. Italien oder Welschland,
14. Herzogt Savojen u Piemont, 15. Herzoght Mayland, 16.
Venetianisches Gebiet, 17. Genuesisches Gebiet, 18. Konigr
Neapoli, Sicil u Sardin, 19. Konigreich Nespoli, 20. Kirchen
Staat, 21. Engelland, Schottl u Irrland, 22. XVII Provinz od
Burgund Greis, 23. X Prov. Od Spanisch Niderland, 24.
Grafschaﬀt Flandern, 25. Herzogth Luxemburg, 26. Herzogth
Brabant, 27. VII Prov. Od Grafsch. Holland, 28. Schveitz, 29.
Teutschland in X Greisen, 30. Post-Charte von Teutschland,
31. Oesterreichischer Greis, 32. Ober Oesterreich, 33. Unter
Oesterreich, 34. Gefurstete Grafsch. Tyroll, 35. Bayrischer
Greis, 36. Ertz Bistum Saltzburg, 37. Schwabischer Greis,
38. Franckischer Greis, 39. Phein Maas u Mosel Strom, 40.
Ober Rheinischer Greis, 41. Elsass, 42. Nieder Rheinischer
Greis, 43. Pfaltza am Rhein, 44. Chur Furstentham Mayntz,
45. chur Furstenthum Trier, 46. Chur Furstenthum Coln,
47. Westphalischer Greis, 48. Bistum Paderborn, 49. Chur
Furstenthum Hanover, 50. Herzogthum Braunschweig, 51.
Nieder Sachsischer Greis, 52. Ober Sachsischer Greis,
53. Brandenburg Meckl u Pomern, 54. Marckt Brandenburg, 55. Herzogthum Pomern, 56. Bohmen Schlesien u
Mahren, 57. Konigreich Bohmen, 58. Herzogthum Schlesien,
59. Marggrafschaﬀt Mahren, 60. Konigreich Preussen,
61. Schweden Danemarck u Norwegen, 62. Konigreich
Dannemarck, 63. Kayserthum Moscau, 64. Konigreich Pohlen,
65. Donau Str. Griechenl u Archipel, 66. Konigreich Ungarn,
67. Temeswarer Bannat, 68. Turckisches Reich, 69. Turckische
Tartarey, 70. Heilig Land, 71. Herzogth Schlesien mit Seine
Furstenth, 72. Furstenthum Breslau, 73. Oels, 74. Brieg, 75.
Jauer u Lignitz, 76. Schweidnitz, 77. Sagan, 78. Wohlau, 79.
Glogau, 80. Neiss, 81. Stadt Zeiger.
Az eredetileg M. Seutter által készített és ca. 1744-től kiadott,
majd T. C. Lotter által bővített és 1762-1777 időszakban közreadott mű további két térképlappal bővített kiadása.

A Seutter-i kiadási időszakban készült térképek nyomólemezeit T. C.
Lotter, A. C. Seutter, A.
Silbereisen metszették.
A T. C. Lotter által 1762
után hozzáadott lapokat
maga T. C. Lotter és fiai,
G. F. Lotter és G. C. Lotter,
valamint 2 térképet Andreas Lotter, T. C. Lotter testvére metszette. A címfeliratban a mű lapjainak számai üresen hagyva,
így a Seutter-i kiadási időszakban kiadott, a nyomólemezről kikapart térképszám (66) maradványai láthatóak. A mű az 1744
és ca. 1762-63 közötti időszakban fokozatosan újabb térképlapokkal bővült: ca. 1744 táján 50 lapos, 1757-ben 66 lapos,
1757-1762 időszakban 4 új térképpel 70 laposra, 1762 és ca.
1763 között további 11 Szilézia és kerületei térképeivel és 1
távolságmutatólappal 79 laposra, bővítve.
Korabeli puha egészbőr kötésben. Haránt fólio.
2.200.000,-
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41. BENDEFY László: Fr. Julianus utazásának kéziratos
kútfői. - Fontes authentici itinera fr. Iuliani illustrantes...
Bp., 1937. (Sárkány ny.) 77+[2] p.+XXV t. (1 kihajtható.)
(Bővített klny. az Archivum Europae Centro-orientalis III. évf.
1-3. számából.)
Fűzve, kiadói borítékban.
3.000,42. HAVASS Rezső: Dalmácia. Száztizenegy illusztrációval,
húsz műmelléklettel és egy térképpel.
Bp., [1906], Divald K. (Stephaneum ny.). 130 p.+20 t. (Divald K.
fényképnyomatai, ebből 8 színezett, 1 térk., színezett).
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon kötésben. A kötés
Gottermayer Nándor műhelyében készült.
10.000,43. PODMANICZKY Frigyes, b(áró): Úti naplómból.
Pesten, 1853. Irodalmi Intézet. [4]+155+[1] p.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr kötésben.
12.000,44. SCHERMANN Szilárd: Szögescipők nyomai a Kárpátok
bércein. Dedikált.
A Magyarországi Kárpát Egyesület felkérésére, annak hatvanéves jubileumára írta - -. Karafiáth Jenő előszavával.

43.
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45.

Bp., 1937. Szerző, (Bethlen ny. - Kertész J., Cegléd). XVI+360
p.+2 térk.mell. + 40 t.
Dedikált: „Marschalkó Gyula kedves hittanáromnak szeretettel
Schermann Mihály”.
Schermann Szilárd (1895-1977) „az MKE főtitkára, majd alelnöke
volt. 1925-ban megindította az MKE hivatalos lapját, a Kárpáti Lapokat, melynek négy évfolyamát szerkesztette. 1926-ban a Turistaság és
Alpinizmusnak is társszerkesztője volt. Ezen írása az egyik legnagyobb
magyar turistairodalmi alkotás. 360 oldalon tárgyalja az akkor 60
esztendős MKE történetét, azután a Kis Kárpátok, Fehér Kárpátok, Nyugati Beszkidek, Kis Fátra, Nagy Fátra, Alacsony Tátra, Gömör-tornai
Karszt, Szepesgömöri Érchegység, Erdély határán végigvonuló hegyvidékeket egészen a radnai havasokig. Különösen a Magas-Tátrát és annak feltárását ismerteti részletesen, de a belső vulkáni övezetbe sorolt
Mátra, Börzsöny és Cserhát ismertetésével egészen a főváros határáig
terjesztette ki a munkát. A könyv rendkívüli precizitással és tárgyilagossággal ismerteti a kárpáti koszorú északi és részben keleti részét.
Tartalmas irodalmi és történeti áttekintést ad, valamint 80 fénykép
és 2 térkép is tartozéka. Szakirodalmi jegyzékei pótolhatatlanok
és nagy precizitásról tanúskodnak. E munkájával maradandó emléket
állított magának és útmutatást adott a természet, a hegyek rajongóinak.”/ Polgárdy Géza: Magyar Turista Lexikon
Fűzve, illusztrált kiadói papírkötésben.
12.000,45. STEIN Aurél: Legbelsőbb Ázsia földrajzának hatása
a történetben.
A M. Tud. Akadémiának 1925 január 3-án tartott ünnepi ülésén
vetített képekkel bemutatott előadás. Berzeviczy Albert megnyitó beszédével.
Bp., 1925. M.T.A. (Franklin ny.) 47 p.
Fűzve, kiadói borítóban; felvágatlan példány.
Hozzá tarozik:
STEIN Aurél: Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz.
A MTA 1929. október 12-iki összes ülésén tartott felolvasás.
Bp., 1929. Franklin-Társ. ny. 32 p.
(Klny. a Budapesti Szemle 1929. évi novemberi füzetéből.)
Tűzve, kiadói borítóban.

Hozzá tarozik:
STEIN Aurél: Az Indo-perzsa határvidék ősi története
a földrajz és újabb kutató-utazások világában.
A M. Tud. Akadémiának 1934. október 11-én tartott összes
ülésén vetített képekkel bemutatott előadás. Berzeviczy Albert
megnyitó beszédével.
Bp., 1935. MTA. 26 p.+1 térk.
Tűzve, kiadói borítóban.
10.000,46. STEIN Aurél: Nagy Sándor nyomában Indiába.
Angolból fordította Halász Gyula. Száz képpel és térképekkel.
Bp., (1929). Franklin. 1 t. (a szerző portréja)+183 p.
(A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára.)
Kiadói, aranyozott, egészvászon sorozatkötésben, eredeti
(kissé sérült) rajzos védőborítóval.
8.000,-
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47. GLAESER, Ernst: A 902-esek. Ford. Bölöni György.
Párizs, 1930. Éd. Monde. 319 p.
A rövid életű kiadó Bölöni György közbenjárására, az emigrációban lévő
Károlyi Mihály anyagi segítségével jött létre. A Monde, Henri Barbusse
baloldali lapja volt az az orgánum amely nevét és kiadóját adta a sorozathoz. A sorozatban mindössze négy kötet jelent meg. „Magyarországra
Bécsen keresztül jöttek a könyvek, a Julius Fischer Verlag közvetítésével,
illegális úton. Szenes Lajos A „Népszava” könyvesbolt volt vezetőjének
emlékezete szerint kb háromszáz-ötszáz példány jött be egy-egy műből,
ötkilós csomagokban a DGT hajóstársaság […] segítségével, akik szén
s más áru alá dugták a könyvcsomagokat…”/Nagy Péter: Az 1919 utáni
emigráció egyik kiadói vállalkozása.
(A Monde magyar könyvei.)
Fűzve, kissé foltos kiadói borítékban.
8.000,48. HATVANY Lajos: Feleségek felesége. Petőfi, mint vőlegény.
Bp., 1919. Pallas. 354+[2] p.+ 6 t. (kétoldalas ﬀ. ill.)
Számos szövegközti és egész oldalas képpel illusztrált.

Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve; gerince
fölső részén apró sérülés. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,49. HEINE, (Heinrich): Dalok könyve. Buch der Lieder. Ford.
Barát Ármin. A fordító által dedikált.
Bp., (1923). Rózsavölgyi és Tsa. 288 + [2] p.
Hozzá tartozik:
LENAU, (Nikolaus): Költemények. Ford. Barát Ármin.
Bp. (1923.) Rózsavölgyi és Tsa. 241 p.
A fordító által, egyazon személynek dedikált.
A két kötet egységes, korabeli félpergamen kötésben, gerincein aranyozott címvignettával.
15.000,50. HEINRICH Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet.
Szerk. - -. 1-4. köt.
1.: Ó-kori keleti népek és hellének, 2.: Rómaiak és románok,
3.: Kelták és germánok, 4.: Ural-altajiak és szlávok.
Bp., 1903-1911. Franklin.
XX+742 p.+40 t. (ebből 9
kétlapos)+1 mell. (hasonmás); XV+915 p.+31 t. (ebből 6 színes, 2 kétlapos);
XII+680 p.+38 t. (ebből 4
színes, 1 kétlapos); XI+746
p.+25 t. (ebből 1 színes)+1
térk. (kihajtható).
Szövegközti és egészoldalas képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrált.
Egységes, kiadói, díszesen aranyozott gerincű félbőr kötésben.
25.000,15

Helytörténet, monográfiák
51. Balaton. [Konvolut, 6 füzet.]
1. ERDÉLYI János: Balatoni bazalthegyek.
(Bp.), 1954. Népműv. Min. 46 p.
Gazdag képanyaggal.
2. LIPTÁK Gábor - ZÁKONYI Ferenc: A Balaton a magyar irodalomban.
(Veszprém), 1957. Veszprém Megy.
Tan. 37+[3] p.
Megjelent 500 példányban.
3. (MÓRICZ Béla - REŐTHY
Ferenc): Balatonföldvár.
Siófok, 1959. Somogy Megy. Tan. 108
p.+1 t. (kihajtható domborzati kép).
Gazdag képanyaggal.
Somogyi séták 5.)
4. Balatoni Camping 1959.
Bp., (1959), Közl. Dok. Váll. 60 p.
Gazdag képanyaggal.
5. Balatoni műsor, 1959.
[Bp., 1959. IBUSZ]. 47+[3] p.
6. (MÓRICZ Béla): Őszi, téli Balaton.
[Bp.], 1960. Somogy Megy. Tan. 73+
[7] p.
Fűzve, ill. tűzve, kiadói borítókban.
8.000,52. Balatoni címtár 1939-1940.
(Szerk. és kiad. Bodry László.)
tiszti, termelői, ipari, kereskedelmi,
vendéglátói, pénzügyi, társadalmi,
parcellázási, egészségügyi, közlekedési, közoktatási (B.-i címtár)
(Keszthely, 1939. Bodry L. - Iglói J
/B.füredi ny./). 64 p.
Fűzve, kiadói borítékban.
6.000,16

53. Balatoni könyv és balatoni címtár. Szerk. Tóth Lajos
és Sági Ernő Miklós.
Bp., 1940. M. Kir. Balatoni Int.biz. 256 p.+1 térk. (kihajtható).
Kiadói félvászon kötésben, az eredeti borítók bekötve.
Hozzá tartozik:
Balatoni kis lexikon. A balatoni könyv és balatoni címtár
melléklete. 23 p.
Bp., 1940. Sági Ernő. 23 p.
Tűzve, kiadói borítékban.
10.000,54. BARCSA János: Hajdu-Nánás város és a hajduk történelme.
(Hajdu-Nánás, 1900), Szerző. 319+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű, félvászon kötésben, körül festett
lapélekkel.
6.000,55. Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia.
Főszerk. Korniss Géza. Dedikált.
Békéscsaba, 1930. Körösvidék ny. 519+[1] p. Fényképekkel
gazdagon illusztrált.
Korniss Géza által dedikált példány.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, kötéstábláján a város
dombornyomású, aranyozott címere.
12.000,56. CSIBY Andor, ditrói: Borszék – Borsec gyógyfürdő
és klimatikus gyógyhely monográfiája.
Brassó, 1937. Gött János Fia. [2]+96+[2] p.+8 t.
121. számozott pld.
Fűzve, kiadói borítékban.
6.000,57. Előterjesztés az 1914-iki szegedi kiállítás ügyében.
Javaslatok és tervezetek.
Szeged, 1911. Engel L. ny. 86 p.+1 t. (A marstéri elhelyezés
terve. 40x48 cm, színes lith.)
Hozzá tartozik:
SCHMIDT E.R.: Szeged építőkövei.
Szeged, 1931. Városi ny. 14 p.+2 t. (kétoldalas)
(A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. 3.)

Hozzá tartozik:
CSOLLÁNY Dezső: Kora-avarkori edények Magyarországon.
Szeged, 1940. Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum. 29 p.+10 t.
Dedikált pld.
Mindhárom füzet tűzve, kiadói borítékban.
6.000,58. FERENCZY József, örkényi: Tekintetes Pest Pilís és
‘Sólt törvényesen egyesűlt vármegyékben, úgy a’ hozzájok
csatolt Kis Kúnságban, […] ‘s mező városoknak, és minden
helységek’... név-tára (repertoriuma). A’ mellette lévő vármegyei földképpel. Szerzette és ki adta - -. Dedikált.
Budán, 1834. Magy. Kir. Egyetem. 1 térk. (színes, kihajtható)+28 p.
Dedikált: „Örkényi Ferenczy Jánosnak ajándékozza testvér
Bátyja a’ szerző. 1836 Augusztus 27-én Pesten”.
A kőnyomatú térképet Ferenczy nyomán Kohlmann Lipót készítette Pesten. Fodor ezt írja róla: „A térkép igen szép színes litográfia, különösen
figyelemreméltó finom és részletes vízrajza, amely még a malmokat, hidakat, réveket is jelzi...” (Fodor: 211. p.) - Fent leírtakon túl a híresebb
csárdákat is jelezte a metsző.
Jobb margón restaurált; utolsó két levele korabeli papírra pótolt.
Korabeli, tökéletesen restaurált papírkötésben.
40.000,59. HÁZI Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész
1-7. köt., II. rész 1-6. köt.
Sopron, 1921-1943. Székely, Szabó és Társa. XI+315+(1)
p. ; (4)+XLIV+442+(2) p. ; (8)+XXXIX+(1)+422 p. ; L+430 p. ;
XLVI+430 p. ; XL+425+(1) p. ; XXXVIII+465+(1) p. ; XX+479+(1)
p. ; XII+492 p. ; VIII+472 p. ; XXII+493+(3) p. ; X+501+(3) p. ;
XXV+(1)+519+(3) p.
Az I/1, valamint a II/1 fűzése laza, a II/2 gerince sérült.
Valamennyi kötet fűzve, kiadói borítékban; felvágatlan példány.
30.000,60. HÉZSER Emil: A tállyai ev. reform. egyh. története 1540-1900.
Bp., 1900. Europa ny. 176 p. (ebből 13 p. függelék: adakozók
és lelkészek névsora; ez a rész arannyal nyomva.)
Fűzött, kiadói borítékban.
6.000,-

61. HÖRK József: Az ev. Tisza-kerület püspökei. (Superintendensek.) Eredeti források alapján.
Kassa, 1888. Bernovits ny. 126+[2] p.
Korabeli, gerincén kissé sérült félvászon kötésben; az eredeti első
borító bekötve.
3.000,62. JÓZSA Mihály: Brassóvármegye magyar tannyelvű népoktatási tanintézeteinek monográphiája és a „Brassómegyei
Tanító Testület” 25. éves története
az ezredéves ünnepély alkalmára.
Brassó, 1896. Brassómegyei Tanítótestület. 341+1 t.
58. Címlapján korábbi állományi bélyegző.
Kiadói, dúsan aranyozott egészvászon kötésben, körül festett
lapélekkel.
6.000,63. Kecskemét. [Konvolut, 3 füzet.]
1. BAGI László: A kecskeméti róm. kath. nagytemplom
története és belső díszitésének kalauza.
(Kecskemét, 1903.) Kecskeméti Róm.
Kath. Egyházközösség. 32+[2] p.+16
t. (egészoldalas ﬀ. ill.).
2. SZAPPANYOS Károly: Kecskemét városának és történetének rövid ismertetése.
Kecskemét, 1930. Első K.-i Hírlapkiad.
és Ny-Rt. 27+[1] p.
3. TOLLAS Béla: A kecskeméti
református templom története.
(Kecskemét, 1958. Bács-Kiskun megyei Ny.) 31+[1] p.
Tűzve, kiadói borítókban.
4.000,17

64. Kolozsvár. [Német nyelvű városismertető.] Fremdenverkehrs-Bureau des E. K. E., Mátyás király-Gasse 3.
(Kolozsvár, 1914. E.K.E. Globus ny.). 8 p.+8 t. (reklám).
Tűzve, kiadói, illusztrált borítékban.
3.000,-

67. LÁZÁR György: Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira.
Szeged, 1909. Endrényi Imre ny. 310 p.+1 térk. (kihajtható). 2. kiad.
Kiadói, aranyozott félvászon kötésben.
5.000,-

65. KOVÁCS János: Szeged és népe. Szeged ethnographiája. A „Dugonics Társaság” által pályakoszorúzott mű.
Szeged, 1901. „Dugonics Társaság”. IV+516 p.+VI t. műmell.
(ebből 3 térk, 2 színes „szegedi polgárőrök”-ről, és egy a Tisza
Lajos-körúti ártézi kútnak a földtani szelvénye).
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.
8.000,-

68. LUGOSI Döme: A zeneművelés Szegeden. Szeged
szab. Kir. város jelentése a vallás és közoktatásügyi miniszterhez. Szerk. - - .
Szeged, 1929. Szeged város. 111+4 t.
Hozzá tartozik:
LUGOSI Döme (szerk.): Dugonics András szegedi monográfiája.
Szeged, 1929. szegedi Hírlapkiad. ny. 32 p.
Hozzá tartozik:
LUGOSI Döme: A piaristák szegedi drámajátékai.
Szeged, 1930. Hírlapkiad. ny. 32 p.
Hozzá tartozik:
LUGOSI Döme: A piaristák szegedi drámajátékainak szinlapjai.
Szeged, 1930. Traub. 20 p.
Az első munka fűzve, a többi tűzve, kiadói borítékban.
5.000,-

66. KUNC Adolf – [KÁRPÁTI (Kárpáthy) Kelemen]: Szombathely – Savaria rend. tanácsu város monographiája.
Írta - -. Kiadja: A kebelében tartott XXI. nagygyűlés emlékére
Szombathely város.
Szombathely, 1880-(1884), (Szonbathely város), Bertalanﬀy J.
ny. 1 t. (címkép)+[8]+531+[1]+[III]+[1] p.+2 térk. (nagyméretű,
kihajtható, színes lith.; restaurált).
A korábban unicusként ismert 160 oldalas munka az itt található 2. részszel teljes.
A második rész szerzőjének
tintával írt névaláírása a „zárószavak” végén.
A rendkívül ritka monográfia
második része 14 évvel az
első után jelent meg. Példányunk első része vélhetően
második kiadás, lásd: folyamatos ívszámozás, papírja
homogén.
Javított, a korabeli gerinc
felhasználásával készült,
félvászon kötésben.
15.0
15.000,-
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69. [Magyar Városok és Vármegyék Monografiája. VIII.]
Nyíregyháza és Szabolcsvármegye községei. Szerk.
Hunek Emil.
Bp., 1931. M. V. M. Kiadóhiv. 362 p.+9 t.; 141 p. (Személyi adattár; egy levele ragasztóval javítva).
Kiadói aranyozott, egészvászon kötésben, az első kötéstáblán
dombornyomású, aranyozott címer.
6.000,70. [Magyar Városok Monografiája. X.]
Cegléd. Szerk. Kolofont József.
Bp., 1931. M.V.M. Kiadóhiv. 455 p.+2 t. (néhány lapja barnafoltos).
Kiadói, gerincnyílásnál kissé sérült, aranyozott egészvászon
kötésben, kötéstábláján a város dombornyomású, aranyozott
címere.
8.000,-

71. [Magyar Városok Monografiája XIV.]
Rapcsányi Jakab:
Baja és Bács-Bodrog vármegye községei.
Bp., 1934. M. V. M. Kiadóhiv. [4]+671 p.+6 t.
Kiadói, kopott aranyozású egészvászon kötésben.

5.000,-

72. [Magyar Városok és Vármegyék Monografiája. XX.]
Hevesvármegyei ismertető és adattár.
Főszerk. Ladányi Miksa. Sajtó alá rend. Ladányi István. Előszót írta: Hedry Lőrinc.
Bp., 1936. Sárik Gy. - Sárik G. 662 [2 lev. hiány] p.+15 t. (kétoldalas).
Előzékénél barna papírragasztóval „megerősítve”.
Kiadói, kissé kopott, aranyozott egészvászon kötésben, kötéstábláján a város dombornyomású, aranyozott címere.
6.000,73. [Magyar Városok és Vármegyék Monografiája. XXII.]
Fejér vármegye. Szerk. Schneider Miklós és Juhász Viktor.
Bp., 1937. M. V. M. Kiadóhiv. 575 p.+25 t.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, kötéstábláján a város dombornyomású aranyozott címere.
10.000,74. [Magyar Városok és Vármegyék Monografiája. XXV.]
Bihar-vármegye. Szerk. Nadányi Zoltán.
Bp., 1938. M. V. M. Kiadóhiv. 519 +167 p. (személyi adattár)+5
t. (fotók).
Előzékénél barna papírragasztóval „megerősítve”.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, kötéstábláján a város dombornyomású, aranyozott címere.
8.000,75. [Magyarország vármegyéi és városai I. Szerk. Kiszely
Gyula.]
Debrecen sz[abad] kir[ályi] város. A város múltja, jelene
és jövője rövid áttekintésben.
Bp., 1931. Vármegyei Könyvkiadó. 457+[3] p.

Lapszámozáson belül 2 egész oldalas és számos szövegközti
fényképpel gazdagon illusztrált.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, a kötéstáblán a város dombornyomású, aranyozott címerével; előzéklapja piszkos, barna ragasztóval „javított”.
8.000,76. [Magyarország Vármegyéi és Városai. Szerk. Borovszky
Samu.]
Bács-Bodrog vármegye. 1-2. köt.
Az Orsz. Monografia szerkesztő-bizottságának felügyelete
alatt és a Bács-Bodrog vármegyei helyi munkatársak közreműködésével szerk. - - .
98 műmelléklet, 245 képpel, ezek között egy térkép, és két
színes műlap; 80 műmelléklet, 249 képpel, ezek között 21
egész oldalas autotipia és 1 színnyomat.
Bp., (1909). Orsz. Monografia Társ. [6]+VI+477 p. (a 2 színes
t., ill. a térk. hiányzik); [4]+616 p.+2 t. (ebből egy színes). A 422423 oldalpár szennyezett.
Kiadói, dombornyomású, festett egészvászon sorozatkötésben.
25.000,77. [Magyarország Vármegyéi és Városai. Szerk. Borovszky
Samu.]
Esztergom vármegye.
A M. V. és V. közp. szerk.
biz. felügyelete alatt írták az
esztergommegyei helyi munkatársak.
100 műmelléklet, 114 képpel,
ezek között 1 térkép, 78 egész
oldalas autotipia, 1 szinnyomat
és több szövegkép.
Bp., [1906.] Orsz. Monografia
Társ. XII+471 p.+1 t. (színes)+1
mell. (kihajtható térk.).
Kiadói, dombornyomású, festett
egészvászon sorozatkötésben.
75.
25.000,19

78. [Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky
Samu.]
Heves Vármegye. Szerk.: Borovszky Samu. 63 műmelléklettel, 285 képpel, ezek között 26 egész oldalas autotípia és
színnyomat.
Bp, [1909]. Orsz. Monografia Társ. 1 térk. (színes,
kihajtható)+X+699+[1] p.+3 t.
Kiadói, dombornyomású, festett egészvászon sorozatkötésben.
25.000,79. [Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky
Samu.]
Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város. Írták a
komárommegyei helyi munkatársak.
104 műmelléklet, 227 képpel, ezek között 2 térkép, 78 egész
oldalas autotipia és 2 szinnyomat, továbbá 7 szövegkép és
kimeritő név- és tárgymutató.
Bp., (1907), Orsz. Monográfai Társ. X+600 p.+2 színnyomatú
t.+2 térk. (színes, kihajtható).
Előzéklapján és címlapján egykori állományi bélyegző.
Kiadói, festett, dombornyomású, egészvászon sorozatkötésben.
30.000,-

80. [Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky
Samu.]
Szabolcs vármegye. A Magy. Várm. és Városok állandó munkatársainak bizottsága felügyelete alatt írták a
szabolcsvármegyei helyi munkatársak.
15 műmelléklettel. Ezek között 4 színes kép, 3 térkép, 8 színes
autotípia, 14 egész oldalas kép, 350 szöveg-kép és teljes névés tárgymutató.
Bp., [1900] „Apolló” Irod. Társ., XV+574 p.+14 mell. (ebből 4
színes, 2 kihajtható térk., 8 ﬀ. autotípia).
Előzéklapján és címlapján egykori bélyegző.
Kiadói, dombornyomású, festett egészvászon sorozatkötésben.
30.000,81. [Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky
Samu.]
Torontál vármegye. Szerk. Borovszky Samu. 437 képpel,
ezek között 370 műnyomású atotipia, 16 szövegkép, továbbá
6 térkép és 45 czimerrajz.
Bp., [1911]. Orsz. Monografia Társ. 1 térk. (színes, kihajtható)+XII+632 p.
Kiadói, dombornyomású, festett egészvászon sorozatkötésben; néhány íve meglazult.
25.000,82. [Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Sziklay János és Borovszky Samu.]
Vasvármegye.
A Magy. Várm. és Városok állandó munkatársainak bizottsága
felügyelete alatt írta a vasvármegyei helyi munkatársak bizottsága.
31 műmelléklettel, ezek között 5 színes kép, 3 térkép, 7 fénynyomat, 16 autotípia, továbbá 458 szövegképpel és teljes névés tárgymutatóval.
Bp., 1898. Apollo. XI+622 p.+29 t. (ebből 5 színes, 1 kétoldalas, 1 kihajtható)+3 mell. (kihajtható színes térk.).
Kiadói, dombornyomású, festett egészvászon sorozatkötésben.
35.000,-
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83. NAGY Lajos: A vajda-hunyadi várról – három fejezetben:
I. Vajda-hunyad. II. A vajda-hunyadi vár és urai. III. A Hunyadiak.
Déva, 1902. Hirsch A. ny. 23+3 t. (ebből 2 kihajtható).
Hozzá tartozik:
KŐVÁRI Ernő, ujtordai: Vajdahunyad és környéke. Turista utmutató.
Dedikált.
Vajdahunyad, 1903.Wachter J. 44+[2] p.+5 t.
Fűzve, kiadói borítékban, az első munka borítója kissé sérült.
8.000,84. NÉMETHY Károly: Aradváros tanügyi története Aradmegye tanügyét tárgyaló függelékkel. 1-2 köt.
Arad, 1890. Réthy L. ny. [4]+389+[3] p.; [2]+391+[7] p.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
8.000,85. PALATINUS József - HALÁSZ Imre (szerk.): Győr
szab. Kir. Városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek.
Győr, 1931. Pohárnik Pál. 348 [helyesen!392] p.
A legtöbb személy életrajzához fényképes illusztráció.
Hozzá tartozik:
3 db elismervény a könyv részletekben való kifizetéséről.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.
Hozzá tartozik:
[MICSINAY Hugó]: Magyaróvári 409-es mókái.
Magyaróvár, [19??]. Keresztény ny. 95 + [3] p.
Fűzve, enyhén sérült, illusztrált kiadói borítóban.
10.000,86. PALUGYAY Imre: Megye statistika. Dunán innen s Dunán tuli megyék, és szabad kerületek.
Pest, 1848. Geibel. VIII+311+[1]+23 t. (kihajtható, kétoldalasan
nyomott táblázat).
A rendkívül ritka munka a Megye-rendszer hajdan és most
(1844-47) c. munka 4. kötete.
Címlapján egykori állományi bélyegző.
Korabeli kartonkötésben, gerincén címvignettával.
10.000,-

83.

86.

87. PALUGYAY Imre: Megye-alkotmány.
Pest, 1844. Heckenast G. [2]+XVI+[4]+224+[2] p.
A rendkívül ritka munka a Megye-rendszer hajdan és most
(1844-47) c. munka 1. kötete.
Első négy levelének felső részén zsírfolt; néhány levelén ceruzával írt firka.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
10.000,88. RAPCSÁNYI J. Jenő: Út a kegyelem templomáig. A szegedi Ág. Hitv. Evang. Egyházközség története.
Szeged, 1943, Szerző. 219 p.
Hozzá tartozik:
SEBESTYÉN Károly, Cs.: A szegedi Szent Demetertemplom épités-története.
Szeged, 1927. Városi ny. 19 p.
(Klny. a „Dolgozatok a M. KIr. Ferencz József Tud.egy.
Archeologiai Int.-ből” 1927. évf.)
Tűzve., ill. fűzve, (kissé meglazult) kiadói borítóban.
4.000,21

89. REIZNER János: A régi Szeged. 1-2. köt. [egybekötve].
1. A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden.
2. A kőbárány és a kun puszták pere.
Szeged, 1884-1887. Burger-Endrényi. VII+319 p.+1 hasonmás
(kihajtható); [4]+201 p.
Kötésre szoruló, korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben. Fűzése laza, lapjai épek, tiszták.
8.000,90. RIPKA, Franz: Gödöllő. Aus dem ungarischen übersetzt
und ergänzt von Friedrich Rovara. [Kieg. és ford. Friedrich
Rovara]. Dedikált.
Wien, 1898. Gerold’s Sohn. 285+[3] p.
Lapszámozáson belül 62 egész-oldalas és számos szövegközti illusztrációval.
A szerző és felesége dedikációjával.
Ripka Ferenc (1871-1944) politikus, Budapest egykori főpolgármestere. „Ripka Ferenc gazdagon illusztrált, album formátumú könyve Gödöllő városáról, az uralkodócsalád magyarországi lakóhelyéről szól. A kötet
hódolatteli hangütését Jókai Mór előszava adja meg, […]. Maga a leírás
legelőbb Gödöllő környéke földrajzával, kastély épületének jellemzésével, történetének fölmondásával, berendezésének bemutatásával kezdődik. […]”. Epizódokat, […] idéz a szerző, például arról, miképp tér ki a
tisztelettudó nép Erzsébet
királyné útjából, miként muzsikáltak az uralkodónak a
gödöllői cigányok, […] A kiadvány utolsó része Gödöllő
és Máriabesnyő történetének rövid foglalata.[…] kuriózumszámba menő művelődéstörténeti visszapillantás
a királyi család gödöllői napjaira.”/könyvtár.hu
Magyarul is megjelent.
Kiadói, gerincén kissé
kopott, festett egészvászon kötésben.
20.000,22

91. SCHERER Ferenc: Gyula város története. 1-2. köt.
1.: A földesúri város. 2.: Rendezett tanácsú város.
(Bp.), 1938. Gyula m. város. (Stephaneum ny.) 478 p.+8 kihajtható t.; 469p.+1 t. (színes)+1 térk. (színes, kihajtható).
Hozzá tartozik:
Gyula város oklevéltára (1313-1800). Gyula m. város
megbizásából szerk.: Veress Endre.
Bp., 1938. Gyula m. város. (Stephaneum ny.) XII+500 p.+1 t.
Egységes, kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.
20.000,92. SCHWARTNER [Márton], Martin: Statistik des Königreichs Ungern.
Ein Versuch von Martin v. Schwartner. Zweite, vermehrte und
verbesserte Ausgabe. Theil. I–III. (Két kötetbe kötve.)
Ofen [Buda], 1809–1811. Königl. Univ. XVIII+445+[1] p.;
XII+214 p.+[215]–552 p.
Schwartner Márton (1759-1823) a hazai statisztika úttörője mondotta: a
statisztika „az állam legújabb, most folyó története, avagy az állam fő
jellemzőinek rendszeres elbeszélése.” Schwartner ezen munkája a maga
korában alapvető mű volt.
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű, javított félbőr kötésben;
címlapján korabeli tulajdonosi névbejegyzés.
15.000,93. A százéves sarkadi zsidóság emlékkönyve 18371937. [Szerk. Grosz Manó.]
[Sarkad, 1837. Blasz József.] 107+[1] p.+10 t.
Tűzött, puha félvászon kötésben.
5.000,94. A Szegedi Napló huszonöt éve. 1878–1903. Jubiláris
emlékmű a munkatársak írásaival és arcképeivel.
Szeged, 1904. Engel Lajos. 240+[2]p.+ 1 mell. (lith.)+Mell.:
Engel Lajos könyvnyomdai és litográfiai műintézete, díszkönyvkötészete. 24 p. (Az Engel nyomda fotókkal illusztrált története és tevékenysége.)
Kiadói, díszes, festett, szecessziós, a Szegedi Napló és az
Engel nyomda felragasztott képével illusztrált egészvászon
kötésben.
6.000,-

95. SZEGHALMY Gyula: Dunántúli vármegyék. [A 2. rész Baranya vármegye községeinek leírását, valamint ennek személyi
adattárát tartalmazza.] Az előszót írta József főherceg.
Bp., 1938, Magyar Városok Monográfiája Kiadóhiv. (Sárik ny.).
672 p+34 t. (ebből 30 kétoldalas, 4 színes); 219 p. (személyi
adattár).
Szövegközti képekkel, rajzokkal, térképvázlatokkal.
A kötet hét különböző változatban jelent meg 1937 és 1940 között. A kötetek második része, ami a megyék községeinek leírásából és a személyi
adattárból áll (más-más szerzőktől), hét vármegye közül: Baranya, Győr,
Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala mindig csak egyet tartalmaz.
Kiadói, aranyozott egészbőr kötésben.
15.000,96. SZEGHALMY Gyula: Dunántúli vármegyék. [A 2. rész
Győr vármegye községeinek leírását, valamint ennek személyi
adattárát tartalmazza.] Az előszót írta József főherceg.
Bp., 1938, Magyar Városok Monogr. Kiadóhiv. (Sárik ny.). 760
p+31 t. (kétoldalas).
Szövegközti képekkel, rajzokkal, térképvázlatokkal
A kötet hét különböző változatban jelent meg 1937 és 1940 között. A kötetek második része, ami a megyék községeinek leírásából és a személyi
adattárból áll (más-más szerzőktől), hét vármegye közül: Baranya, Győr,
Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala mindig csak egyet tartalmaz.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.
8.000,-

99. THIRRING
Gusztáv:
Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig.
Sopron, 1941. Sopron Sz. Kir.
Város - Székely és Társa ny.
XVIII+293 p.
Fűzött, eredeti borítékban.
3.000,100. UNGER Hugó: Miskolc a
bükkvidéki főváros rövid ismertetése.
Miskolc, 1928. Magyar Jövő. 80 p.+7 t. (ebből 1 dupla)+1 térk.
(Miskolc THJA város 1: 10.000, 44,8x72,3 cm; színes, kihajtható).
A térképet tervezte: Szűcs Sándor és Vigyázó János. Készítette: Tóvári János.
Egész oldalas és szövegközti képekkel illusztrált.
Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítékban.
Hozzá tartozik:
ILLYÉS Bertalan: Miskolc (Görömböly) Tapolca-fürdő és
környéke. Nyaralóknak, turistáknak útmutató kézikönyv.
Miskolc, 1948. Borsodi. 48 p.
Szövegközti képekkel illusztrált.
Kiadói papírborítóban.
5.000,-

97. SZMIK Antal: Adalékok Felsőbánya szabad királyi bányaváros monografiájához.
Bp., 1906. Szerző. (Kellner A. ny.). VII+478 p.
Fejezetcímek: Felsőbánya története, Földrajzi viszonyok és
bányászat, Népesség. Egyházak. Építkezés. Közgazdaság.,
Nyelvjárás. Szokások. Néprajz. Pintye Gregor., Olvasó-egylet.
Színészet. Felsőbányai konyha. Régi jó idők.
Korabeli félbőr kötésben.
15.000,98. SZÜTS Mihály - Szeged mezőgazdasága. Dedikált.
Szeged, 1914. Traub. 465 p.+7 térk. (kihajtható, színes)
Kiadói, aranyozott, tábláján dombornyomású címerrel díszített
egészvászon kötésben.
10.000,-

98.
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101. VERTSE K. Andor (szerk.): Az 50 éves „Nyírvidék” albuma.
Nyíregyháza, 1928. Jóba E. ny. 567 p.
Kiadói, tábláján aranyozott egészvászon kötésben, körül festett lapélekkel.
6.000,-

Humor, anekdota
102. BÉKEFFI László: Közéleti tankönyv. Dedikált.
Népszerű, tudományos útmutató, szövegközötti ábrákkal, grafikonokkal, magyarázatokkal és példákkal kezdők és haladók
számára. Ügyvédek, orvosok, diplomaták, politikusok, bankárok, pincérek, színészek, közgazdászok, ujságírók, dizőzök,
rémhírterjesztők, stb., stb. részére. Első, javított kiadás.
Bp., (1940.) Rózsavölgyi és Tsa. 224 p.
Dedikált, számozott (55. sz.) pld.
A borítékrajz Vasi (?) munkája.
Kiadói, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
5.000,-

103. CSÁKÁNY Vendel: Horogra Köcskemét! Kontravirtusok
a „Párját Nagy-Kőrösre!” (Összegyöpözte - -.)
[Nagykőrös], [1895], [Pannónia ny.?] 157+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
4.000,104. DIÓSZEGHY Tibor: Pajkos strófák.
Bp., 1916. Müller Izidor (Róvó Aladár ny.) 62+[2] p.
Fűzve, színes, Zórád Géza rajzával illusztrált kiadói, kissé sérült borítóban.
3.000,105. Kispipa adomák.
Komócsy József, Teleki Sándor, Mikszáth Kálmán, Déri Gyula
és mások írásaiból. Sajtó alá rendezte az Örök Ifjak Társasága.
Bp., 1902. Lampel R. 145+[3] p. Utolsó levele (tartalom) kissé gyűrött.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
5.000,106. Retorta Sziporka. 1937. [A Királyi József Műegyetem
Vegyészmérnöki Karának humoros időszaki kiadványa].
Főszerk.: Szabó László. Felelős szerk.: Wihs Antal. Kiadja
a Hungária Magyar Technikusok Egyesületének Molekulacsoportja. Dörre Pál és Triltsch szövegközti rajzaival gazdagon
illusztrált.
(Bp.), 1937. („Élet” Irod. és Ny. Rt.) [2]+5+[8] p.
Fűzve, illusztrált kiadói borítóban.
4.000,-

Ifjúsági és mesekönyv
107. A fakó lovacska. Kazah népmesék. Róna Emy rajzaival. (Fordította Balázs Béla és Geréb László.
[Bp.], é. n. Révai (Oﬃcina ny.) 82+[1] p.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben.
3.000,-

105.
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108. BRENTANO legszebb meséi.
Fordította Sík Sándor és Tarczai György. Undi Mariska eredeti
rajzaival.
Bp., 1922. Szent István Társ. 162+[2] p.
Kiadói, illusztrált táblájú félvászon kötésben.
4.000,-

109. CERVANTES (Saavedra, Miguel de): Don Quijote de la
Mancha.
A magyar ifjúság számára átdolg. Radó Antal. Dore Gusztáv
rajzaival.
Bp. (1925), Lampel. 269 p.
Kiadói, illusztrált egészvászon kötésben.
5.000,110. EGRI György: Ábécés könyv az elemi iskolák I. osztálya számára. Az 1925. évi új tanterv alapján átdolg. 3. kiad.
Mühlbeck Károly képeivel.
Bp., (1926). Singer és Wolfner. 127+[3] p.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben; újszerű állapotban.
6.000,111. Ezeregy éjszaka. Az Ezeregy éjszaka meséiből összevál.
és átdolg. Palasovszky Ödön. Illusztrálta Róna Emy.
[Bp., 1949.] Athenaeum. 120+[1] p.+6 színes t.
Színes, illusztrált kiadói félvászon kötésben.
4.000,112. Furfangos képek. Rajzolta Németh István. A verseket
írta Urbán Eszter.
[Bp., 1956], (Állami ny.) 8 t. (7 színes, egymáson elcsúszó „furfangos” képpel).
Kiadói félvászon kötésben a kötéstáblán címképpel.
6.000,113. Furfangos képeskönyv. Rajzolta: Németh István. A verseket írta: Urbán Eszter.
Bp., é.n. Kereskedelmi. (Plakát és Címke ny.) [1] p. 7 t. (7 színes, egymáson elcsúszó „furfangos” képpel).
Kiadói félvászon kötésben a kötéstáblán címképpel.
6.000,114. KOZMA, (Lajos) Ludwig: Kabäuschens Traumreise. Ein
Märchen zu 22 farbigen Bildern von - -. Erzählt von Max Jungnickel.
München - (Gyoma), [1924.] Dietrich - (Kner). [48] p.+22 t. (színes, felragasztott képek).
„A mű kiadástörténete: Kozma Lajos 1917. telén a román hadszíntéren
szolgálva 22 képet rajzolt leánya Kozma Zsuzsika számára. A magyar ki-

adás “Zsuzsika Bergengóciában”
címmel, Karinthy Frigyes 22, az
abc betűire szedett verseivel
1921-ben jelent meg Sacelláry
Pál kiadásában 500 példányban. A képek kliséit Kner Imre
utasításai szerint Bécsben az
Angerer és Göschl készítette,
majd a képeket a Kner nyomda
nyomta.
A 22 kép eredeti rajzai 1922ben a Magyar Bibliophil Társaság nemzetközi mesekönyv és
illusztráció kiállításán az első
díjat nyerték el. A sikeren felbuzdulva németül is kiadták a
művet Max Jungnickel szövegével, az eredeti, Kner nyomdában készült illusztrációkkal. (Lévay-Haiman
1.355)”/Antiq. Hung.
Kiadói félvászon kötésben.
15.000,115. PAULINI Béla: Dugasz Matyi birodalma. Mesék.
A szerző rajzaival.
Bp., (1958.) Móra. 129+[3] p. 2. kiad.
Kiadói félvászon kötésben.
3.000,-
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Jog
120. ANGYAL Pál: A biztosíték mellett való szabadlábra helyezés.
Bp., 1903. Singer és Wolfner. 239+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, körül márványozott lapélekkel.
6.000,-

117.
116. ROBOZ Andor : Mulatságos állatok.
[Bp.] [1926] Athenaeum. 5 t. (egészoldalas lith.)
Kiadói, litografált borítójú félvászon kötésben.

118.

6.000,-

117. [SAS Ede] Bocs Bálint: A három tányértalpú testőr meg
Tányértalpú koma egyéb kalandjai. Mühlbeck Károly rajzaival.
Bp., [1923]. Singer és Wolfner, (Globus ny.). 156+[4] p. 2. kiad.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. Kifogástalan, újszerű állapotban.
5.000,118. [SAS Ede] Bocs Bálint: Tányértalpú koma vitézi tettei Boszniában továbbá mulatságos kalandjai a moziban.
Mühlbeck Károly rajzaival.
Bp., [1924], Singer és Wolfner (Breitner ny.). 175+[1] p. 3. kiad.
Kiadói, illusztrált félvászon kötésben. Kifogástalan, újszerű állapotban.
5.000,119. SEBŐK Zsigmond Maczkó úr újabb utazásai. Mackó úr
a Balatonon. Mackó úr Budapesten. Mackó úr úton. Mühlbeck
Károly rajzaival.
Bp., (1927). Singer és Wolfner. 206+[2] p. 5. kiad.
Kiadói, festett, aranyozott, dombornyomású egészvászon kötésben. Kifogástalan, újszerű állapotban.
8.000,26

121. APÁTHI István: Polgári törvénykezési rendtartás, az
1868. LIV. t.cz., úgy az ezt módosító és kiegészítő törvények s
rendeletek alapján, egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat
igényeire.
Pest, 1872. Heckenast G. [8]+391 p.
Korabeli, préselt, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
6.000,122. Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae et
Partium Hungariae Eidem Annexarum, Ex Articulis ab Anno
Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem
huncusque Millesimum Sexcentesimum Quinquagesimum
tertium conclusis, compilatae; Ac primum quidem per
Dominos Consiliarios revisae, tandemque in Generali
Dominorum Regnicolarum, ex edicto Celsissimi Principis,
D. D. Georgii Rakoci, Dei gratia Principis Transylvaniae,
Partium regni Hungariae Dni, et Siculorum Comitis, &c.
Dni eorum Clementissimi, in Civitatem Albam Juliam ad
diem decimumquintum mensis Januarii Anni praesentis
congregatorum, conventu, publice relectae, intermixtis etiam
Constitutionibus sub eadem Diaeta editis.
Varadini [Nagyvárad], 1653.Abrahamum Kertesz Szenciensem.
[4] (címlapja hiányzik)+250+[26] p.+12 lev. (hozzáfűzött, magyarul és latinul sűrűn teleírt oladalak).
”Erdély magyar nyelvű törvénykönyve. A beosztás rendjéről az előszó tájékoztat. Az első rész az egyházi törvényeket tartalmazza, a második a
fejedelem és a fiscus jogait, a harmadik a rendeket illető törvényeket, a
negyedik a törvénykezés módját, az ötödik pedig a közönséges ediktumokat, végül a bevezető oklevél latin nyelvű záradéka olvasható 1653.
március 15-i kelettel. II. Rákóczi György kezdeményezésére az 1652. évi

(február-március) gyulafehérvári országgyűlés kodifikáló bizottságot
állított föl, hogy folytassa a Bethlen Gábor és I. Rákóczi György uralkodása alatt megkezdett munkát, szerkessze egységes törvénykönyvvé az
Erdélyben 1540 és 1652 között elfogadott artikulusokat és a fejedelmi
ediktumokat. A bizottság előterjesztését az 1653. évi országgyűlés felülvizsgálta. A záradékban olvashatóak a munkálatokban részt vevők nevei.
Miután az elkészült munkát a fejedelem megerősítette, azt azonnal ki is
nyomtatták. E törvénykönyvbe már az 1653. évi törvénycikkeket is beledolgozták, ezért ebben az évben a bevett gyakorlattól eltérően nem is
nyomtattak ki önálló artikulusokat.”/Honterus.
Az egyes fejezeteket egykori tulajdonosa a kezdőrésznél latinul feliratozta, valamint ezt a páratlan oldalakon jelölte. Széles
margós, levelei épek.
RMK I. 878.; RMNY III 2499.
Korabeli (1654), bordázott gerincű, vaknyomásos, görgetővel
és filétákkal díszített egészbőr kötésben. Tábláján „S B” monogram. Restaurálásra szoruló példány.
80.000,123. BARTHOS Andor: Magyar vasuti jog.
Bp., 1910. Közlekedésügyi M. Kir. Tanf. VI+[2]+295 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
6.000,124. BOZÓKY Alajos: A börtönügy legujabb haladásai, mind
a különböző rendszerek elméletére, mind azoknak gyakorlati
alkalmazására nézve, különös tekintettel Magyarországra.
Pest, 1867. Stolp K. (Emich G. ny.) 204 p.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
12.000,-

122.

126.

126. DÓSA Elek: Erdélyhoni jogtudomány, melyet az alkotmányos Erdélyhonban az 1000-dik év olta törvényrendszerben költ, s az 1849-dik évig érvényességgel birt törvények és
szokások szerint. Szerk. - -.
Három könyvben. I. könyv: Erdélyhoni közjogtan. II. könyv:
Erdélyhoni magánjogtan. III. könyv: Erdélyhoni magyar pertan
[egybekötve].
Kolozsvár, 1861. Rom. Kath. Lyc. ny. - Ev. Ref. Főtanoda.
XLIII+[1]+244+[2] p. ; XVI+580+[2] p. ; XIII+[1]+3-327+[3] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben; a címlapok barnafoltosak.
20.000,-

125. DEÁK Ferencz: - - beszédei . Összegyüjtötte Kónyi
Manó. 1-6. köt. + Deák Ferencz emlékezete 1-2. köt. 1.: Gondolatok 1833-1873. 2.: Levelek 1822-1875.
Bp., 1882-1898. Franklin. XII+628; VIII+406+[1]; VII+616;
VIII+518; VII+479; VII+434 p.
Bp., 1889-1890. Ráth Mór. [6]+519+[1]; [16]+IV. 392 p.
Egységes, aranyozott, álbordázott gerincű, félbőr kötésben.
60.000,-
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127. ERDÉLYI László: Magyarország törvényei Szent Istvántól Mohácsig.
Művelődéstörténeti összehasonlító fejezetekbe írta - -.
Bp., 1942. Eggenberger. 628+[2] p.
A kiadás a borítón: „Szeged, 1942. Szerző”.
Fűzve, kiadói borítóban; felvágatlan pld.
5.000,-

130. FOGARASI János, alsóviszti: Magyar közpolgári törvénytudomány elemei, Kövy Sándor után irta - -.
Pest, 1843. Eggenberger J. [6]+469 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
8.000,-

128. Erdélyi törvénykezési irásmód. „Itélőmesteri felügyelet alatt”.
Marosvásárhely, 1848. ev. ref. Főtanoda ny. [1]+120 p.
Korabeli, kissé kopottas, allegorikus figurával díszített táblájú
félvászon kötésben.
8.000,-

131. FRANK Ignácz: A közigazság törvénye Magyarhonban.
1–2. (három kötetben)
Buda, 1845–1847. Egyetemi. IV+753+[3] p.+1 t. (kihajtható
tábl.); VI+372+[4] p.; [3]+379-848 p.
Az első kötet címlapján több korábbi tulajdonosi névbeírás és
bélyegző. Lapjai enyhén barnafoltosak.
Az első és harmadik kötet egységes, 20. sz. eleji aranyozott gerincű félvászon-, a második amatőr kartonkötésben.
15.000,-

129. FELHŐ Ibolya - VÖRÖS Antal: A helytartótanácsi levéltár.
Bp., 1961. Akadémiai Kiadó. 599 p.+6 t.
Megjelent 550 példányban.
A jelen kötet az 1724-től 1848-ig működő magyar királyi helytartótanács
és a közvetlenül hozzá tartozó szakhivatalok közel 2000 folyóméter terjedelmű iratanyagának forrásértékéről ad tájékoztatást.
(Magyar Országos Levéltár kiadv. I. Levéltári leltárak. 3.)
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, eredeti védőborítóban.
5.000,-

132. FREIESLEBEN, Christoph H.: Corpus Juris Canonici
academicum in suos tomos distributum. Auctore Christophoro
Henrico Freiesleben, aliàs Ferromontano.
Pragae-Altenburgi-Lipsiae, 1728. Richter és Heinsius. [16] p.
+1179+683+343+195 h.+[2] p.+138 h. [h=hasáb].
Az egyes fejezetekhez korábbi tulajdonosa jelzőfüleket ragasztott, emiatt egyes lapok néhol margónál sérültek.
Korabeli, bordázott gerincű, tábláin préselt ornamentikával díszített disznóbőr kötésben.
40.000,133. FRIEBEISZ István: Törvény-tanító a köznép használatára.
Készitette - -.
Pest, 1846. Beimel. VI+7-112 p.
Korabeli félvászon kötésben.
5.000,-

132.
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128.

134. [GODEFROY, Denis] GOTHOFREDUS, Dionysius:
Corpus juris civilis, in IV. partes distinctum: quarum prima
continentur indices omnium iuris titulorum. Institutionum libri
III. Digestorum seu Pandectarum libri L. Qua reliquis partib.
includantur, quinta docebit pagina…
Coloniae Allobrogum, 1628. Petrum & Iacobum Chouet, [64]
p.+126+1018 h.+[12] p.+972 h.+[8] p.+568 h. [h=hasáb].
A glosszátorok korától Corpus iuris civilis néven ismert a római jog első
kodifikált gyűjteménye, az ezt alkotó könyvek anyaga azonban elő-

ször csak 1583-ban, Genfben a francia humanista jogtudós, Dionysius
Gothefredus kiadásában jelentek meg e közös cím alatt, a kifejezés pedig
csak ezt követően vált a törvénymű bevett megjelölésévé. A mű a római
jog legfontosabb forrása, jelentősége hatalmasnak tekinthető. A művön
keresztül lehet a legnagyobb rálátást kapni a megelőző korok római jogára, mivel kevés más jogi forrás maradt fenn.
A kötetben számos korabeli aláhúzás és lapszéli latin nyelvű
megjegyzés. Címlapja kissé piszkos, sarkai enyhén sérültek, a
könyvtest belívei általában tiszták, épek. Az utolsó rész margójának alsó része barnafoltos.
Korabeli, négy bordára fűzött disznóbőr kötésben. Tábláin
vaknyomásos díszítéssel keretezett címerrajz. Zárócsatjai hiányoznak. Első táblája a nyílás alsó és felső részénél megrepedt, a fűzőbindek stabilak.
60.000,135. GRUSZ Antal (után): A’ magyar magános polgári törvény. Magyarítá Szekrényesi Endre.
Pesten, 1837. Trattner-Károlyi. 266+[6] p.
Korábbi (latin nyelvű) kiadása 1818-ban.
Korabeli egészvászon kötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
8.000,136. HAJNIK Imre: Magyarország az Árpád-királyoktól az ősiségnek megállapításáig és a hűbéri Európa. Állam- és jogtörténeti
kisérlet a magyar álladalmi és társadalmi élet alapzatainak és
fejlődési irányainak feltüntetésére.
Pest, 1867. Heckenast Gusztáv. [4]+115 p.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
5.000,137. HOFFMANN Pál: A római jog külszerü történelme és a
római perjog.
Pest, 1866. Heckenast Gusztáv. 672 p.
A római jog történelme és institutióinak. I. kötete. Unicus.
A kötetben néhol ceruzával aláhúzások, első harmada kissé
barnafoltos.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
6.000,-

138. HORVÁTH Barna: Az erkölcsi norma természete. Dedikált.
Bp., 1926. Budavári Tud. Társ.
195+[1] p.
A mű a szerző jogbölcseleti munkásságának etikai megalapozását tartalmazza.
Hozzákötve:
HORVÁTH Barna: Die
Grundlagen der „Universalistichen Metaphysik” in der Rechtsphilosophie Julius Binders.
Wien u. Berlin, 1926. J. Springer.
107-127 p.
136.
Sonderabdruck/Zeitschrift für Öffentliches Recht.
Hozzákötve:
HORVÁTH Barna: Die Idee der Gerechtigkeit.
Wien u. Berlin, 1928. J. Springer. 508-544+[1] p.
Sonderabdruck/Zeitschrift für Öﬀentliches Recht.
Dedikált példányok.
Korabeli kartonkötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
8.000,-

134.
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139. HUSZTY [István], Stephanus: Jurisprudentia practica
seu commentarius novus in Jus Hungaricum. 1-3 köt. [egybekötve].
Buda, 1745. V. Nottenstein. [8]+331+1 t. (kihajtható leszármazási tábla); 465; 132+[140] (R3-Ll6+1) p.
Bár a címlapon „Editio nova” szerepel, ismereteink szerint első
kiadás, mely ritka kétszínnyomású címlap-változat.
Huszty István (1710-1772) jogász, ügyvéd, jogakadémiai tanár. Fenti fő
művét, magánjogi tankönyvét az egyetem jogi karán is használták, fél
évszázadon át többször kiadták. Nemcsak tankönyvként volt fontos, de az
igazságszolgáltatási gyakorlatot összefoglaló kézikönyvként is széles körben használták. A vérrokonsági és sógorsági kifejezések latin és magyar
kifejezései a magyar genealogiai szaknyelv fejlődése számára is fontosak.
Pontosan meghatározta az egyenes és oldalág, a kognáció, a felmenők és
lemenők, az íz, az ízszámítás, a rokonsági fok, a családfa, a sógorság, a
felmenői, mellékági öröklés, vérfertőzés, poligámia, stb. fogalmát.
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű egészbőr kötésben,
körül festett lapélekkel.
25.000,-

139.
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141.

140. ILLÉS József: Bevezetés a magyar jog történetébe.
A források története. (Függelékül válogatott forráshelyek gyűjteménye.)
Bp., 1910. Rényi R[K]ároly. XVI+335 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
6.000,141. [JUSZTINIANUSZ] : Corporis Iuris Civilis Tomus Primus,
Quo continentur Institutionum Libri Quatuor, et Digestorum
sive Pandectarum Libri Quinquaginta…
Frankfurt am Main, 1713. Fr. Knoch. 1 t. (címképmetsz.)+[30]
+1094 p.
Justinianus (483-565) bizánci császár, jogalkotó. A császár alig egy éve
ült a trónon, amikor parancsot adott egy császári törvénykönyv létrehozására. 529-ben megjelent a Hadrianus uralkodása óta hozott császári rendeleteket összefoglaló Codex Justinianus. A császár ezután
egy még nagyobb feladatot tűzött ki maga elé: a császárkor nagy jogi
tekintélyeinek véleményeit kívánta egybegyűjtetni. 533-ban bocsátotta
ki a Digestae című gyűjteményt, pontosan egy hónappal a jogot hallgatók számára készített kézikönyv, az Institutiones megjelentetése után.
Mindennek köszönhetően a Codex Iustinianus elavult, ezért 534-ben
kiadták javított verzióját. A latinul írott Corpust később kiegészítették a
Jusztinianosz alatt hozott törvényekkel amelyek már elsősorban görög
nyelven íródtak. A Jusztinianosz ideje alatt végbement és általa kezdeményezett „jogi forradalom” nyomán szerves egysége jött létre a római
jognak s a 16. századtól használatos elnevezése: Corpus Juris Civilis.
Hatása szinte minden kontinens jogalkotására befolyással volt.
Korabeli, bordázott gerincű kopottas egészbőr kötésben; a gerinc alsó és felső része kissé sérült.
20.000,142. KALLÓS Lajos: Alapelvek a’ magyarhoni polgárjogban.
Kövy S. szerint rendszerítve, példákkal fölvilágositva, és egy
pörirati példánnyal ellátva a joggal foglalkozók -, ’s különösen
jogpályára készűlőknek irta - -.
Pesten, 1846. Beimel J. [12]+454+[4] p. Első kiad.
Levelei enyhén barnafoltosak, a kötetben több helyen ceruzával írt aláhúzásokkal.
Korabeli, félvászon kötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
5.000,-

143. KARVASY Ágost: A közrendészeti tudomány.
Pest, 1862. Emich. [4]+162+[1] p.
A tárgymutató részben aláhúzások (piros ceruzával).
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.

5.000,-

144. KASSICS Ignati(us) [Ignác]: Enchiridion seu exctractus
benignarum normalium ordinationum regiarum […] 1-3. köt.
[Két kötetbe kötve].
Secundum materias serie chronologica, et ordine alphabeti
digestus privata industria Ignatii Kassics.
Pest, 1825. M. Trattner de Petróza. XXIV+ 44 p.; 182 p.; 767+[1] p.
Kassics Ignác (1792–1854) ügyvéd, táblabíró, jogi szakíró. A XVIII. század
végén a törvények végrehajtására pátenseket adtak ki. Ennek során a
dikasztériumok jó néhány elvi jelentőségű rendeletet, döntést alkottak.
Ezen elvi jelentőségű döntések, az ún. normalék összegyűjtését rendelte
el a helytartótanácsnál 1785-től kezdődően II. József. 1787-től szokássá
vált, hogy kivonatokat készítettek az általános érvényű normalékből, és
azokat negyedévenként nyomtatásban közölték az alsóbb hatóságokkal.
A normalék magángyűjteményét a 19. század elején három kötetben
„Enchiridion seu extractus benignarum ordinationum regiarum” címmel
Kassics Ignác adta ki nyomtatásban. Prov.: Wolf Gyula./Studio.
Korabeli, egységes félbőr kötésben, gerincén címvignettával.
15.000,145. KASSICS Ignati(us) [Ignác]: Directorium juratorum
inclytae tabulae regiae judiciariae notariorum…
Pest, 1828. Trattner. XVI+342 p. Első kiad.
Jelen munkája perirat- és stílusmintákat tartalmaz latinul és magyarul.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
8.000,146. KASSICS Ignati(us) [Ignác]: Praxis Juridica civilis, et stylare juristarum latino hungaricum […]. Pars 1-2. [egybekötve].
Pest, 1835. G. Kilian. [4]+276; [2]+343+[3]+72 p. (appendix). 2. kiad.
Ezen munkája, hasonlóan előző tételünkhöz, perirat- és stílusmintákat
tartalmaz latin és magyar nyelven. A mű első kiadása Bécsben, 1832-ben
jelent meg.
Korabeli, aranyozott egészvászon kötésben.
8.000,-

147. KIRÁLY János: Pozsony város joga a középkorban.
Bp., 1894. MTA. 464 p.
Kiadói, aranyozott gerincű egészvászon kötésben, körül festett lapélekkel.
4.000,148. KNORR Alajos: A polgári törvénykezési rendtartás…
kérdések és feleletekben.
Pest, 1869. Heckenast Gusztáv. VI+[2]+204+[4] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
5.000,149. KOLOSVÁRY Bálint: Vadászati jog. Tanulmány a jogtörténet, magánjogi dogmatika és a tételes magánjog köréből.
Bp., 1923. „Studium” 364 p.
8.000,Fűzve, kiadói borítékban; körülvágatlan példány.
150. KONEK Sándor: A’ statistika elmélete.
Győrött, 1847. Streibig. [12]+159+[1] p.
Hozzákötve:
KONEK Sándor: A magyar statistikának legujabb állása
közigazgatási, tudományos s irodalmi tekintetben.
Pest, 1855. Heckenast G. VIII+136 p.
Konek Sándor (18191882) statisztikus, jogtudós, a M T A rendes
tagja, a Pesti Egyetem
statisztikai tanszékének
vezetője. Az államtudománytól a 19. század
során elkülönülő statisztika úttörő alakja. Munkásságával jelentősen
hozzájárult a hazai statisztika elméleti alapjainak megteremtéséhez.
Korabeli, aranyozott címfeliratú félvászon kötésben.
144.
10.000,31

151. KÖGL, Georgius Josephus de Waldinutzy
(Kögl György József): De
jure civili et criminali Austriaco-bellico tractatus practicus, secundum sancctiones pragmaticas edicta,
mandata, decreta, articulos bellicos, regulamenta,
et rescripta... imperatorum
... quae usque ... 1-2. rész
[egybekötve]. Első kiad.
Posoni, 1764. Landerer.
[8]+606+[48]+1 t. (kihajtható rézmetsz.).
Korabeli, bordázott, dúsan aranyozott gerincű egészbőr kötésben.
50.000,152. [KÖVY Sándor]: Elementa jurisprudentiae hungaricae
loco manuscripti edita. Első kiad.
Cassoviae [Kassa]. 1804. Landerer. 626+[6] p.
Kövy Sándor (1763-1829) református főiskolai jogtanár. Mint jogtudós, úttörő, irányadó munkásságot fejtett ki és saját
iskolát alapított, melynek hívei egész 1848-ig
kimutathatók jogi irodalmunkban.
Korabeli, aranyozott gerincű, kissé kopottas félbőr kötésben.
6.000,153. Köz-hasznu magyar és német
levelező-könyv és nemzeti titoknok,
a’ közönséges életben előforduló hivatalbeli és barátságos helyheztetésekhez
alkalmaztatva. Szerk. Károlyi István.
Pesten, 1832. Petrózai Trattner és Károlyi I.
XVI+392 p. 7. bőv. és jav. kiad.
Kiadói, kissé viharvert feliratozott kartonkötésben.
6.000,32

154. KRAJNER Imre: A’ magyar nemes jószág’ természete
Verbőczi koráig, tekintettel a’ kűlfőldi jogokra.
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi. 306 p.
A címlapon egykori gyűjteményi bélyegzővel.
20. sz. eleji kopott, aranyozott gerincű félvászon kötésben, körül festett lapélekkel.
10.000,155. [KUNZ Jenő]: A november 18-iki képviselőházi határozat. Jogi tanulmány. Dedikált.
Bp., é.n., Singer és Wolfner. 23 p.
Több helyen ceruzával írt aláhúzásokkal.
Hozzákötve:
KUNZ Jenő: Az igazságos jog. Székfoglaló értekezés.
Bp., 1904. MTA. [1]+23-64 p.
Hozzákötve:
KUNZ Jenő: A jog.
Bp., 1907. Athenaeum. 74 p.
Korabeli egészvászon kötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
6.000,156. LAKICS, [LAKITS], Georgius Sigismundus [György
Zsigmond]: Institutionum Iuris Ecclesiastici. 1-3. köt.
Buda, 1779-81, Univ. [24]+479; [32]+736; [30]+715 p.
Lakits György Zsigmond (1739-1814) egyetemi jogtanár. Grácban és
Bécsben tanult egyházjogot. Kezdetben Insbruckban jogtanár, majd a
Nagyszombati tudományegyetem egyházjog tanára, később a jogi kar
dékánja, s az egyetem első világi rektora. Ő volt az első világi egyházjogtanár. Nyugdíjazása után Budán az Egyetemi Nyomda igazgatója. József
főherceg tanítója közjogból és történelemből. 1797-től a kir. helytartótanács tanácsosa, udvari tanácsos. Egyházjogi írásai külföldön is híressé
tették, jelen munkája spanyolul is megjelent.
Egységes, dúsan aranyozott félbőr kötésben.
20.000,157. LUKÁCS József: A pápaválasztás jogtörténete és tételes joga.
Nagykanizsa, 1914. „Gutenberg” ny. 273+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
4.000,-

158. Magyar törvénykezési szótár. Felsőbb engedelem
mellett kiadta Trattner-Károlyi könyvnyomtató intézete.
Pesten, 1837. Kiadók bet. és költségén. 94 p. (kéthasábos tördeléssel).
Latin-magyar szakszótár; címe a kötéstáblán: „A’ főméltóságú
Magyar Kir. Kuriának törvénykezesi mesterszavait egybefoglaló szótár”.
Kiadói feliratozott kartonkötésben; kötéstáblája kissé foltos,
lapjai szépek, tiszták.
8.000,159. Magyar Törvénytár – Corpus Juris Hungarici 10001907. Milleniumi emlékkiadás. 31 köt.
Csiky Kálmán, Kolozsváry Sándor, Nagy Gyula, Óváry Kelemen és Tóth Lőrinc közreműködésével szerk. Márkus Dezső.
Bp., 1899-1907. Franklin – Révai.
A sorozatban az 1905. évi kötet nem jelent meg. Példányunkból a befejező két kötet (1908, 1909) hiányzik.
Egységes, korabeli, préselt, jogi attribútumokkal díszített
egészbőr kötésben. Két kötet gerincének felső részén apró
sérülés, egy kötet hátsó táblája beszakadt. Összességében
rendkívül attraktív, ritka luxuskiadás.
250.000,160. Manu törvényei. Manava Dharma-sastra. Szanszkritból ford. Büchler Pál.
Bp., 1915. E.M.I. Jog- és Társ.tud. Szakoszt. (Ajtai ny. Kolozsvár) 262+[2] p.

Címlapján privát bejegyzés és egykori állományi bélyegző kitakarva.
(Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog- és Társadalomtudományi
Szakosztályá-nak kiadványai 6.)
Korabeli, aranyozott, gerincű félvászon kötésben.
3.000,161. MEGYERY István (szerk.): A magyar börtönügy és az
országos letartóztatási intézetek.
Bp., 1905. Magy. Kir. Ig. Min. (Franklin ny.) VII+[2]+572+[2] p.+
22 t. (ebből 1 kihajtható 2 dpl.)+10 mell. (börtönök alaprajzai,
részben kihajtható ).
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
10.000,162. NITRAY [Mátyás] Mathias: Dissertatio inauguralis
iuridica…
Buda, 1780. Univ. [16]+1 t. (Mária Terézia rézmetszetű
portréja)+92+[2] p.
Korabeli, aranyozott gerincű egészbőr kötésben, körül festett
lapélekkel.
8.000,163. [Országgyűlési törvénycikkek] Felséges Elsö Ferencz
ausztriai császár, Magyar’ és Cseh Ország’ koronás királlyától
Po’sony szabad királyi 1808 dik esztendöben, Boldog asszony havának 28dik napjan rendeltetett Magyar Ország Gyülésének írásai.
Posonban, 1808. Füskúti Landerer. [4]+XIX+[1]+392+XVI p.
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű félbőr kötésben.
20.000,-
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164. [ O r s z á g g y ű l é s i
törvénykönyv] Magyar Országgyűlési törvénykönyv.
[…] Magyar s ahoz csatolt
országok országos karai és
rendei által alkotott törvények és rendeletek. […]
Szent István első dicső Magyar király idejétől kezdve
az 1830-ik évig latin nyelven
hozott Törvények magyar
fordításából, és a későbbi
magyar nyelven hozott Törvények hozzáadásából összetéve, és tárgymutatóval ellátva.
Pest, 1866. Poldini E. ny. 1555+[1]+LXXXIV p.
Korabeli, aranyozott gerincű, bordázott egészbőr kötésben,
védődobozban.
30.000,165. ÖKRÖSS Bálint: Általános magyar törvénykezési eljárás peres és perenkívüli ügyekben a legújabb törvénykezés
szerint. Felvilágosító jegyzetekkel és ... irománypéldákkal bírák, ügyvédek s a közélet használatára.
Pest, 1867. Heckenast G. [2]+836 p. 2. javított és bővített kiad.
Címlapján korabeli tul. bejegyzés.
Aranyozott gerincű korabeli félvászon kötésben.
8.000,166. PAULER Tivadar: Jog
és államtudományok encyclopaediája. Első kiad.
Pesten, 1851. Emich. VIII+246+
[2] p.
Címlapján korabeli tulajdonosi
bejegyzés. Első és utolsó íveinek
levelei enyhén barnafoltosak.
Korabeli félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal.
6.000,34

167. PERGHOLD, Paulus Lucas [Perghold Pál Lukács
Methodica in I-IV. sacratissimi principis Justiniani Institutionum
librum commentatio nobilis Hungaricae juventutis…
Buda, 1757-58. L. F. Landerer. [13]+209+[1]; 300 (utolsó levelei felcserélve); 202; 245+[3] p.
Az egyes kötetek felcserélve lettek bekötve.
Perghold „Jogi doktor, pesti tanácsos, kraini származású, később mint
felfogadott fiú pesti polgárrá lett és «Pest város törvény oskolájában törvénytanító» Meghalt 1792-ben Pesten.”/Szinnyei.
Korabeli, dúsan aranyozott egészbőr kötésben, körül festett
lapélekkel.
15.000,168. PIKLER Gyula: A jog keletkezéséről és fejlődéséről.
Bp., 1911. Grill. [6]+IX+[1]+301 p. 3. kiad.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
3.000,169. PIKLER, Johann Baptist: Maximae juris celebriores,
illustratae eruditis casibus, exemplis practicis, rationibus,
ampliationibus, ac limitationibus, propugnatae ... a ... Stephano
Andrássy de Sikló…
[Wien], [1748], J. P. van Ghelen. [16], 178, [6] p.
Korabeli, erősen sérült, bordázott, aranyozott gerincű egészbőr kötésben.
6.000,170. PRILESZKY [Pál], Paulus: Quadripartitum juris
consuetudinarrii inclyti regni Hungariae ad elaborandum
susceptum, in suos libellos redactum, et tractans.
Parte Prima: De Personis. Parte Secunda: De Rebus earumque
acquirendo Dominio. Parte Tertia: De Actionibus. Parte Quarta:
De Juribus, & Jurisdictionibus Dominorum Terrestrium.
Sopron, 1743. J. Ph. Rennau. 105+[14]+1382+[4] p.
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű egészbőr kötésben,
körül festett lapélekkel.
25.000,171. PUFENDORF, Samuel: Samuelis Pufendorfi de habitu
religionis Christianae ad vitam Civilem, liber Singularis :
Accedunt Animadversiones ad aliqua loca e Politica Adriani

Houtuyn ICti Batavi.
Brema, 1692. Saurmannus [20]+312 p.
Samuel von Pufendorf (1632-1694) német jogász, politikai filozófus,
közgazdász, államférfi és történész. A vallásháborúk hatására racionálisszekuláris természetjogi tanítást dolgozott ki, mely jelentősen hozzájárult a
felvilágosult abszolutizmus és az újkori alkotmányos állam kialakulásához.
Korabeli pergamenkötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
12.000,172. PUKY Károly, bizaki: Honni törvény-szótár. Szerk. - -.
Pozsony, 1831. Füskúti Landerer. 210 p. (utolsó két oldalának
alján tintafolt). 2. kiad. meg-bővitve.
Fűzve, kiadói borítékban; körülvágatlan pld.
8.000,173. PULSZKY Ágost - TAUFFER Emil: A börtönügy multja,
elmélete jelen, állása, különös tekintettel Magyarországra.
Pest, 1867, Emich G. 325 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli, aranyott címfeliratú egészvászon kötésben.
12.000,174. SUHAYDA János: A magyar polgári törvénykezés rendszere az Országbírói Értekezlet által megállapított ideigleines
törvénykezési szabályokhoz alkalmazva.
Második átnézett kiadás, betűrendi tárgymutatóval.
Pest, 1862. Vodianer. XI+197 p.
A könyv első és utolsó néhány lapja barnafoltos.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
5.000,175. SZEGEDI (János) Joannes: Tripartitum Juris Ungarici
Tyrocinium, Juxta Ordinem Titulorum Operis Tripartiti, Sacris
Canonibus Accommodatum. 1-3. köt. [egybekötve]. Első kiad.
(Tyrnaviæ, 1734, Typ. Acad. per L. J. Berger). 1 t. (címkép, Prokes
Márton rézmetszete), [12], 280; [2], 522; [2]+301,[47] p. Az első
köt. címlapja és azt követő levél hiányzik. A címlapon régi, tintával írt, elmosódott bejegyzésekkel, verzóján bélyegzéssel.
Korabeli, bordázott gerincű egészbőr kötésben. A kötet vastagsága, és a gyakori forgatás miatt, gerince homorúra hajlott.
20.000,-

176. SZEMERE Bertalan:
A büntetésről s különösebben a
halálbüntetésről. Koszorúzott pályamunka. Első kiad.
Budán, 1841. Magyar Királyi Egyetem betűivel. [2]+VI+194+[2] p.
A halálbüntetés hazai alakulását, megítélését illetően kiemelendő Szemere
Bertalan, aki a már 1841-ben megjelent, és Akadémiai-díjjal jutalmazott
pályamunkájában írta, hogy a halálbüntetés „anakronizmus korunkban”
s helyette az „örökfogságot” (az életfogytiglani szabadságvesztést) javasolta, amelynek végrehajtására szolgáló
„javító házakban [...] a megjavulás lehető, a kiszökés pedig lehetetlen s
hallatlan legyen”. Igen fontos előremutató megállapítása az is, hogy „a
személyt s vagyont érdeklő bűnök között vonal húzassék, s ez utóbbiak
halállal ne sújtassanak”. Az 1843. évi büntetőjogi javaslat ugyancsak a
halálbüntetés aboliciója mellett foglalt állást. Bár ez a bátor és igen haladó kezdeményezés sikertelen maradt hazánkban, a XIX. század második
felében számos európai állam követésre méltónak találta.”/Krisztina (Gulyás Attila: Halálbüntetés Magyarországon c. írásából.)
(Törvénytudományi pályamunkák. 1. köt.)
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
30.000,-

173.

177. SZENICZEY Gusztáv: …közönséges váltórendszabályt a magyarországi 1840. évi XV. és 1844.
évi VI. törvénycikkekben foglalt
[…] határozatokat magában foglaló […] gyűjtemény.
Pesten, 1852. Emich és Eisenfels.
[4]+ 211+[1] p.
Korabeli félvászon kötésben, gerincén kézzel írt címvignettával.
5.000,35

178. SZLEMENICS [Pál] Paulo: Elementa Juris Hungarici
Civilis privati. 1-2. köt. Első kiad.
Pozsony, 1819. S. P. Weber. [6]+423+[1] p.; [4]+330+[1]+
XII+[2] p.
Szlemenics Pál (1783-1856) jogtudós, szakíró, a magyar nyelvű jogtudomány egyik megteremtője, a Magyar Tudományos Akadémia első jogász
tagja. Jelen műve (második megjelent szakmunkája) még latinul jelent
meg, s majd csak 1823-ban „Közönséges törvényszéki polgári magyar
törvény” címen adja ki magyarul.
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
15.000,179. SZLEMENICS [Pál] Paulo: Elementa Juris Hungarici
Judiciarii Criminalis.
Pozsony, 1833. Haered. Belnay. 236+[4] p. 3. kiad.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
6.000,180. SZOKOLAY István: A magyar házi ügyvéd, a köz életében előforduló mindenféle iromány, példákkal, a legújabb törvények szerint szerkesztve.
Pesten, 1853. Geibel. (Emich ny.).[1]+213+[2] p.
A munka ugyanebben az évben németül is megjelent.
Fűzve, kiadói feliratozott borítékban; a hátsó borítón a szerző
egyéb, jogi tárgyú kiadványainak reklámja.
6.000,-

181. SZTEHLO Kornél: Eljárás a házassági perekben. Tekintettel az 1894. évi XXXI. törvényczikk életbeléptetésére az eljárást szabályozó törvények és a birói gyakorlat alapján.
Bp., 1895. Hornyánszky. 87+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
3.000,182. SZŰCS István: Elemi magyar magánjog, elébe tűzve a
magyar közjognak és utánna téve a magyar váltójognak rövid
vázlatát. Törvénytudományi kalauz gyanánt.
Debrecen, 1845. Tóth ny. [8]+154+[2] p. (lapjai barnafoltosak).
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
5.000,183. A tekintetes Királyi Tábla jegyzőit, nem külömben a
táblai ügyvédeknél lévő gyakornokokat illető rendszabások.
Pesten, 1845. Trattner-Károlyi. 8 p.
Korabeli, aranyozott címfeliratú félvászon kötésben. 5.000,184. Törvény gyakorlati kézikönyv. Hites táblabirákká
lejendők előkészületére. Nemes Udvarhelyszék Rendei által
bizottmányilag szerkeztetve, ’s. megállitatva.
Csíksomlyó, 1844. Csik Somlyói Klastrom bet. [2]+117+[1] p.
Korabeli félbőr kötésben.
15.000,185. Törvénytudományi műszótár. Közre bocsátja a Magyar
Tudós Társaság. (Szerk. és bev. D. Schedel [Toldy] Ferencz.)
Első kiad.
Budán, 1843. Magy. Kir. Egyetem bet. XII+444 p.
Korabeli, puha, tábláján tintával feliratozott egészbőr kötésben; az eredeti borítékok bekötve.
10.000,186. Úriszék. XVI-XVII századi perszövegek. Szerk.: Varga Endre.
Bp., 1958. Akadémiai Kiadó. 1104 p.+2 táblázat (ebből 1 kihajtható)+10 t.+3 térk. (kihajtható).
Megjelent 500 példányban.
(Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 5.)
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.
5.000,-

183.
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184.

187. [VAJDA János] Arisztidesz: Önbírálat.
Lipcse, 1862. Gerhard Wolfgang. [4]+115+[1] p.
Korabeli félbőr kötésben.

4.000,-

188. ZLINSZKY Imre: A bizonyítás elmélete a polgári peres
eljárásban, tekintettel a jogfejlődésre és a különböző törvényhozásokra.
Bp., 1875. Athenaeum. V+590 p.
Korabeli, négy bordára fűzött, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
8.000,-

Judaika

189. [Zsidótörvényekkel kapcsolatos konvolut. 6 köt.]
1. Zsidó magánalkalmazottakra és elbocsátásukkor
járó illetményeikre vonatkozó jogszabályok [...] – A zsidókra
vonatkozó erdélyi jog-szabályok. – Nemzsidó magánalkalmazottak illetményeinek szabályozása. Összeáll. és magyarázatokkal ellátta: vitéz Csiky János kir. törvényszéki bíró.
Bp., 1941. Grill K. VIII+220 p. Egyetlen kiadás!
2. A II. zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes, hiteles szövege részletes magyarázatokkal. Összeáll. és magyarázatokkal ellátta: Székely Sándor István. Előszót írta: Bródy Ernő.
Bp., 1939. Szerző. Kellner Albert ny. 103+[1] p.
3. A fasizmus üldözötteit védő jogszabályok (19451946). (Az 1946. évi július hó 15-ig feldolgozott joganyag.)
Az előszót írta: Ries István. Írták: Déry Endre - Elbert Endre
- Friedmann Endre - Vági József.
Bp., 1946. American Joint Distribution Commitee. VIII+179 p.
4. HAJDU István - SZABÓ Jenő: A második zsidótörvény földbirtokpolitikai rendelkezései. (Függelékben a vonatkozó törvények, rendeletek és határozatok.)
Bp., é.n. Tébe Kiadóváll. 353+[1] p.+2 t. (kihajtható melléklet iratminták).
(Tébe Zsebkönyvtár 1.)
5. CSIKY János: A fajvédelmi törvény és végrehajtási
rendeletei.
Bp., 1942 (címlapon 1941), Grill K. („Grafika” ny., Nagyvárad),
V+[2]+142 p.
Alsó része (szöveget nem érintően) egérrágta.
6. NAGY Béla (összeáll.): A zsidótörvény egyes kérdéseinek birói gyakorlata.
Bp., 1942. (Feldmann könyvkereskedés) 94 p.
Valamennyi kiadvány fűzve, kiadói papírborítóban.
25.000,-

191. GESENIUS Vilhelm, [Wilhelm]: ’Sidó grammatica. Hálai
professor Gesenius Vilhelm után tanítványi számára magyar
nyelven kiadta [fordította] SOMOSY [Somosi] János.
Budán, 1832. A’ Kir. Magyar Univers. Betűivel. XVI+271+[13] p.
(A’ ’sidó nyelv kezdetei. Hálai professor Gesenius Vilhelm után.
Első rész. ’Sidó grammatica).
Címlapján korabeli tulajdonosi névbejegyzések.
Hozzákötve:
GESENIUS Vilhelm, [Wilhelm]: ’Sidó olvasókönyv jegyzésekkel és szótárral. Hálai professor Gesenius Vilhelm után
tanítványi számára kiadta [ford.] Somosy [Somosi] János.
Budán, 1833. Kir. Magy. Univ. Bet. [4]+III+[1]+212+[2] p.
A 121. oldaltól az első héber–magyar szótárat tartalmazza. (A’
’sidó nyelv kezdetei. Hálai professor Gesenius Vilhelm után.
Második rész. ’Sidó olvasókönyv.)
Fűzve, korabeli papírborítóban, első és utolsó néhány levele
kissé foltos, egyébként tiszta, ép pld.
40.000,-

190. CSENGEY Gusztáv: Izráel története az újabb bibliai kritika eredményeinek nyomán.
Eperjes, 1909. Kósch Á. 681+III+[2] p.
Korabeli, bordázott, gerincű félbőr kötésben.
10.000,-

192.

191.

190.
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192. KOHUT Sándor: A zsidók története a Biblia befejezésétől a jelenkorig.
Függelékül: A két ezredéven át fejlődött zsidó irodalom történetének kor- és szakma szerinti áttekintése. Segédkönyv a
középtanodák, polgári iskolák, családi és tanodai könyvtárak
számára.
Nagyvárad, 1881. Laszky Ármin.[4]+IV+320.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
12.000,-

194. KASSÁK Lajos: Marika énekelj! Regény. Első kiad.
Bp., [1930], Pantheon. 318+[2] p.
A boríték Kassák Lajos munkája.
(Az uj magyar regény.)
Fűzve, kiadói borítékban.
8.000,-

Kézirat, fotó, aprónyomtatvány, látkép

193. A zsidók egyetemes története 6 kötetben. [Teljes].
Graetz nagy műve alapján és különös tekintettel a magyar zsidók
történetére. Szerk. SZABOLCSI
Miksa. A magyar zsidók történetére
vonatkozó részeket összeáll. KOHN
Sámuel.
Bp., 1906-1908. Phőnix.
XXX+[2]+599 p.; [2]+XVII+[2]+632
p.; [3]+XIII+616+[1] p.; [2]+XX+608
p.; XVIII+[2]+622+[1] p.; XX+644 p.

195. A Balaton és környéke. [Térkép 4 lapon]
Fürdőhelyek, hajójáratok, autó- és turistautak feltüntetésével,
négy lapon. Mérték: 1 : 75 000. Kiadja a M. Kir. Állami Térképező Intézet Budapesten, a Balatoni Szövetség óhajára.
Bp., 1929. M. Kir. Állami Térk. Int. 4 színes térképlap, laponként
44x62 cm. 2. kiad.
Repülőfényképek és kataszteri térképek alapján részben helyesbítve. A 4. lap jobb alsó sarkában: A Balatonhoz vezető
vasutak vázlatos térképe.
4 lap hajtogatva.
40.000,-

I. kötet: A kezdettől fogva […] a babyloniai fogságig …
II. kötet: A babyloniai fogságtól […]. I. Agrippa a második judai
állam utolsó királyának haláláig…
III. kötet: A második zsidó állam alkonyától Mohamed fellépéséig. (hátsó előzéklapja beszakadt).
IV. kötet: Az Islam keletkezésétől a Maimuni-korszak berekesztéséig 622-1230. A magyar zsidók története az Árpád-ház kihalásáig...
V. kötet: Az általános üldözés századai. A Kabala föltünésétől
a spanyolországi számüzetésig... A magyar zsidók története a
vegyes házból származó királyok alatt…
VI. kötet: Uj vándorlások és letelepedések korszaka: a spanyol
zsidók szétszórásától …. A szombatosok története Erdélyben.
Kiadói, festett, aranyozott, szecessziós mintázatú egészvászon sorozatkötésben.
50.000,-

196. [A Buda és Pest közötti hajóhíd hídpénz(vám)árszabása 1788-ból]. Nyomtatvány.
A háromnyelvű (német-magyar-tót) nyomtatvány részletesen
taglalja a hídpénz-fizetési kötelezettség alól felmentettek listáját, valamint a különböző tarifákat személyre, számra, állatra,
járműre lebontva.
Részlet: „Minden egyházi renden lévők, Mágnások, Nemessek,és
Militarisok, úgy ezeknek Jobbágyi,Tisztyei, Tseléd és Szolgálói, […] szabadok az híd pénz füzetéstul. […] Prókátorok személyektől, Medicinusok,
Deákok, Kóldusok, […] Ki vagynak még-is véve […] az híd pénz
füzetéstül, mind a’ két királyi szabad Város Birái és Polgár-mesterei, azoknak Tanátsosai Fiscálisi Notáriusai Registratori, […] feleségeikkel és ki
nem házosétott gyermekekkel együtt…”
Kelt: [Pest, 1788.]
2 lev. félbehajtva; felső részén apró sérülés.
6.000,-
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197. [Budapest látképe a Tabánból nézve. Kézzel színezett lithográfia, 1876 körül.] Hongrie. Vue Générale de Buda-Pest. Capitale-de la Hongrie. - Vista General de Buda-Pest.
Capital de la Hungria.
Ismeretlen grafikus, ismeretlen kiadás. Készült: a Margit híd
átadása (1876) körül. Az ábrázolt, eddigre beépült pesti és
budai oldal miatt is rendkívül látványos lap. Finom, aprólékos
részletességgel megrajzolt.
A kép keretdíszben; alatta, a francia és spanyol nyelvű felirat
között 44”-jelzettel.
Méret: 32,5x49,7 cm; teljes lapméret: 43,5x56,8 cm.
A rendkívül ritka látkép nagyon szép, elegáns színezésű, erős,
tiszta nyomat; kartonra kasírozva.
500.000,198. A buda-pesti Lánczhid vámdíjai.
[Pest], 1858. Buda-pesti Lánczhid igazg., (Herz János ny.)
1 lev. Hajtogatva; 38,8x50 cm.
10.000,199. A' budapesti Lánczhidat illető Szerződés. [1840-dik
XXXIX-dik törvényczikk .Toldalék-Czikkelyekkel.]
A „Toldalék-Czikkelyek”-et megelőzően az 1838-as szerződés teljes szövegét 23 pontban tartalmazza. Ebből részlet: „…
a’czélbavett épités végrehajtását [...] a’ vállalkozó b. Sina Györgynek [...] a’ legfelsőbb jóváhagyás kikötése mellett következő feltételek alatt átadtuk ’s engedtük: 1-ször. Köteleztetik a’ vállalkozó
egy saját vezérlete alatt alkotandó részvényes társasággal Buda
’s Pest városok közt [...] két oszlopu, minden czélra és teherre
számitott, ’s igy a’ szakadatlan közösülésre tökéletesen alkalmas lánczhidat, és [...] kijelelt vonalon W. T. Clark által készitett
rajznak utmutatása szerint tulajdon költségén felépíteni, ’s lehető
legrövidebb idő alatt a’ közönség használatára megnyitni.”
Aláírók (szignálás nélkül): József Nádor Ispán, Hodosi és
kizdiai báró Sina György, M. szögyényi Szögyény László.
A 4. levélen 15 krajcáros pecsételt illetékbélyeg.
Költ szabad kir. Pozson városában ezer nyolczszáz negyvenedik évi május hónap 8-dik napján.
2 lev. félbehajtva, hajtogatás nyomokkal; hajtásnál apró hiány.
30.000,-

200. CHOLNOKY
László
(1879-1929): Katasztrófa a tengeren c. novellájának autográf
kézirata.
A kéziratban számos javítás, kihúzás. Ismereteink szerint a novella kötetben nem jelent meg,
bár az író olykor különböző címen adott el azonos írásokat.
Kelt.: H.n., é.n.
Cholnoky László eleinte újságíróskodott, de az 1920-as években már
csak szépirodalommal foglalkozott. Írásait a Magyar Géniusz, a Vasárnapi
Ujság, a Nyugat és számos napilap közölte. Sokat éjszakázott, az alkohol rabja, majd hajléktalan lett. Hajnóczy mellett az egyike azon magyar
íróknak, akik szinte orvosi precizitással, de szépirodalmi szinten tudták
ábrázolni az alkoholfüggőség mindennapi poklát. Magányos volt, nem járt
olyan helyekre, ahol írótársaival találkozhatott volna. Írásaiban sokszor
előfordul az öngyilkosság, amely szinte előrevetíti sorsát..
6 lev., 6 beírt oldal.
Restaurált.
50.000,-
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201. DÉRY Tibor (1894-1977) - ÖRKÉNY István (19121979): Négykezes regény [Fénymásolt gépirat.]
55 p. (több helyen utólagos a és b számozású lapok).
Kelt: Szigliget, 1954. szeptember 10.
Hozzá tartozik:
ÖRKÉNY István tintával írt levele.
Tartalom (teljes): „Kedves Tamás! Amit mellékelek: 1954-ben
Déry Tiborral elkezdett, elrontott, és közös elhatározással félben hagyott vidám regényünknek [tudtunkkal] egyetlen fönnmaradt fotókópiája, mely Déry hagyatékából most került elő.
Meg fog jelenni az én toldás-foldásaimmal, magyarázatommal
a májusi Kortársban, és aztán a Magvetőnél. Szíves üdvözlettel Örkény István – U.i: A javítások Dérytől származnak.”
Kelt: [Bp.], 1978. II. 25.
1 lev., 1 beírt oldal.
„Déry javaslatára egy vidám „négykezes regény” írásába fogtak, melynek témája két évvel korábbi közös szigligeti nyaralásuk lett volna.
A nyaralás elbeszélése természetesen csak ürügyet jelentett a sematikus irodalom és a Rákosi-rendszer egyes elemeinek ironikus ábrázolására. A regénykezdemény címe Három nap az Aranykagylóban. Próbálkozásuk ötvenhárom [55 - sic.] legépelt oldal után kudarcba fulladt,
a kéziratot eltették, és többé nem beszéltek róla. A kézirat Déry halála
után került újra elő, Örkény pedig – tisztelgésképpen barátja emléke
előtt – kiadatta, és az 1954-es szöveget saját visszaemlékezéseivel kibővítve, az írás körülményeinek bemutatásával tette közzé 1978-ban
Egy négykezes regény tanulságos története címmel.”/Reichert Gábor:
„Mintha négykezest zongoráznánk” Déry Tibor és Örkény István „négykezes regény”-éről./Holmi 2010.
60.000,-

202. DSIDA Jenő
(1907-1938): [Egyszerű vers a kegyelemről.
Szignált, autográf verskézirat]
Az 1934-ben keletkezett, négy versszakos,
31 soros vers, első, tintával írt eredeti példánya, több helyen
javításokkal, aláhúzásokkal. A kéziraton még nincs cím. A
kötetben megjelenthez képest az első versszak 3., az utolsó
versszak 2. soraiban eltérő szöveggel. Az utolsó versszak 7.
sora – bár nincs kihúzva a kéziraton, nyomtatásban nem jelent meg. (Összegyűjtött versek és műfordítások. Bp., 1983,
Magvető).
1 lev. 1 beírt oldal.
80.000,203. [Első Ferencz József (1830-1916) kanonoki kinevező
7109. sz. oklevele, 1888.]
Mi Első Ferencz József Isten kegyelméből Ausztriai Császár
[…] Magyarország Apostoli Királya emlékezetül adjuk […] tisztelendő Graefel János esztergomi főszékesegyházi czimzetes
kanonok [...] a pozsonyi társaskáptalanban [...] megürült kanonoki állomást [...] adományozzuk ezennel.
Aláírás (sajátkezű) Ferencz József, Trefort Ágoston..
Kelt: „Budapesten Böjtelő hava tizenkettedik napján, az Úr
ezernyolczszáz nyolczvannyolczadik esztendejében, Magyar-,
Cseh-, s.a.t. országi Uralkodásunk negyvenedik évében”.
Hátsó lapján latin nyelvű, tintával írt, aláírt két kihirdetéssel
(Esztergom, Pozsony).
Papíron, festett, aranyozott uralkodói címzéssel, ill. az adományozott nevének kiemelésével, a császári koronával és magyar
címerpajzzsal díszítve; címeres, papírfelzetes pecséttel.
50.000,204. [Első Ferencz József (1830-1916´) olvasó kanonoki kinevező 9363./1916. sz. oklevele, 1916.]
Mi Első Ferencz József Isten kegyelméből Ausztriai Császár […] Magyarország Apostoli Királya emlékezetül adjuk
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[…] tisztelendő Graefel János Szent Hippolitról nevezett
zoborhegyi cimzetes apát, esztergomi főszékesegyházi
éneklőkanonok […] a megürült olvasókanonokságot [...] adományozzuk ezennel.
Aláírás (sajátkezű) Ferencz József, Jankovich Béla.
Kelt: „Bécsben, Boldog-Asszony hava 27-ik napján, az Úr
ezerkilenczszáztizenhatodik esztendejében, Uralkodásunk
68-ik évében.
Hátsó lapján latin nyelvű, tintával írt, aláírt két kihirdetéssel
(Esztergom).
Papíron, festett, aranyozott uralkodói címzéssel, ill. az adományozott nevének kiemelésével, Magyarország nagycímerével
díszítve; címeres, papírfelzetes pecséttel.
50.000,205. ESTERHÁZY Péter
(1950-2016): 1 Norfolk c.
írásának autográf kézirata.
[Piszkozat.]
Kelt: [Bp., 2002.] A kéziratban számos kihúzás,
javítás, a lapok verzóján
emlékeztető megjegyzések, rajzok. A nyomtatásban megjelenthez képest számos eltérés szóhasználatban, mondatszerkezetben. Az első lapon hiányjel, itt nyomtatásban több,
a kéziratban nem szereplő mondat. A megjelenthez képest
egyes bekezdések hiányoznak (ezek vélhetően később készültek), azonban a Lawrence Norfolkról írt esszé legtöbb
mondata az elsőre leírt kézirat szerint került nyomtatásra.
6 spirálfüzet-lap, 6 tintával beírt, a végén ceruzával aláírt oldal.
Hozzá tartozik:
Élet és Irodalom 2002. ápr. 19-i száma, melyben az eszszé megjelent.
60.000,-

A címváltoztatáson kívül
csupán a több helyen egybeírt, - különírt szóösszetételek helyesírása változik.
Első megjelenése az Új
Ember 9. évf. 16. számában 1953. ápr. 19-én. Kötetben; Fekete István: Tarka rét. Móra, 1973. (Horváth J.: Fekete István bibliográfia. Lazi kiad., 2008.).
4 lev., 4 beírt oldal.
80.000,207. [Fotóalbum. 55 felvétel Olaszországról, ebből 24 panorámakép]
Ismeretlen személy amatőr felvételei ca 1910. 17 t.
Az 55 felvételt tartalmazó albumban 24 speciális panorámagéppel készült kontakt kép mérete: 30x8,5 cm., a többi (valószínűleg szétvágott kép) 8,5x8,5 cm, celloidin.
A legtöbb fényképen Palermó látható, néhányon Róma nevezetességei és a Fiúmei kikötő.
A képek karton hordozóra illesztve.
Korabeli, haránt alakú, egészvászon.
30.000,208. [Fotóalbum. 25 felvétel Svájcról, ebből 14 panorámakép]
Ismeretlen személy amatőr felvételei ca 1910. 11 t.
Az 25 felvételt tartalmazó albumban14 speciális panoráma
géppel készült kontakt kép mérete: 30x8,5 cm., a többi (valószínűleg szétvágott kép) 14x8,5 cm, celloidin.
A képeken a Bódeni tó, a schaﬀhauseni vízesés, Zürich, Basel és Luzern látható, valamint néhány magashegyi felvétel a
Rigiről.
A képek karton hordozóra illesztve.
Fűzve, kötéstáblája hiányzik.
20.000,-

206. FEKETE István (1900-1970): Utnak válunk [Útra kelünk]
c. elbeszélésének kézirata.
Kelt: [Bp., 1953. március.] Az elbeszélés tisztázott teljes, ceruzával írt szövege.
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209. [Karády Katalinról készült, részben dedikált , aláírt
fotók. Gyűjtemény; 94 db. - Aszmann Ferenc (1907-1988) fotóművész Karády-albumával.]
A gyűjteményben többek között: 11 db aláírt, ill. dedikált; 12
standfotó (ca 22x27 cm); 13 db. színészfotó-képeslap (dalszöveggel); 1 db dedikált portré (22×27 cm); 1 db. rajzolt portré
(nyomat) található.
A tételek Karády legsikeresebb, háború alatti sztárszínésznő
éveiből valók; egyetlen személyes jellegű, családi fényképen
feltehetőleg unokahúgával látható.
Modern, bőr gyűjtőalbumban.
Hozzá tartozik:
ASZMANN Ferenc (1907-1988) fotóművész Karádyalbuma [1943 körül].
Az album 8 db. 24×29 cm-es zselatinos ezüst, eredeti portrét
tartalmaz 35×35 cm-es.
Aszmann Fotó feliratozású karton albumban. Leporelló.
Hozzá tartozik:
KARÁDY Katalin (1910-1990) géppel írt, aláírt levele
Horváth Lászlóhoz címezve [feltehetőleg egy ismeretlen katona, talán a frontról].
Tartalom: Megköszöni neki és bajtársainak az iránta tanúsított
szeretetet és udvariasan elutasít egy kérést, sűrű filmes teendőire hivatkozva.
Kelt: 1943. április 1.
1 lev., 1 beírt oldal. Kétrét hajtva.
60.000,-
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210. Kós Károly
(1883-1977) tintával
írt, autográf levele unokahúgához „Kedves jó
Erzsike húgom” megszólítással.
Tartalom: Kedves hangon emlékezteti a címzettet arra, hogy
bár vállalta budapesti ügyeinek elintézését, de mindezidáig
ez nem történt meg. ”Arra kérlek tehát, édes Erzsikém, hogy
ne haragudj ezért a reklamációmért, de írd meg egy lapon,
hogy mi van ezzel az én kicsi üzleti dolgommal [pénz felvétele a Rádiónál, szemüveg és ingek, zsebkendők beszerzése]”.
A továbbiakban beszámol sztánai házuk és gazdaságuk háború utáni helyzetéről: „Mi otthon még mindig nem vagyunk
rendben. A házunkból és a telkünkről Sztánán ezen a héten
végre kiköltöznek a lakók és mi átvehetjük a C.F.R.-től igen
megviselt állapotban telkünket s házacskánkat, amiben most
Ida nénéd Enikővel 2 szobácskában és egy konyhának csufolt
félkamrában kínlódik. […] Különben békességben élünk ma,
[…] hinni akarom, hogy egy esztendő múlva, […] emberi módon leszünk már Sztánán […] és nyugodtabban, mint ma, múlatjuk a […] szép öregkort.”
Kelt: Bukarest, 1947 nov. 4.
2 lev., 3 sűrűn beírt oldal.
45.000,211. [Levél az orvosi egyetem dékánjához] „Alulírott keresztény orvostanhallgatók” kezdettel.
Tartalom (részlet): „…sajnálkozással vettük tudomásul, hogy
hallgatótársainknak egy része […] memorandumot adott át […]
melyben a proletárdiktatura előidézésében és pusztitásában
vitt szerepére való tekintettel minden zsidónak a főiskoláról való
kizárását akarja…” az aláírók elismerik ugyan, hogy a „zsidókérdés” megoldása szükséges, de elhatárolódnak a szélsőséges társaiktól. „Azon véleményen vagyunk, hogy a keresztény
magyar [...] ifjúság tekintélyét veszélyezteti.” Aláírók: Jendrassik
Lóránd, Blaskó Róbert, valamint két olvashatatlan aláírás.
Kelt.: [Bp.], 1919. augusztus hó …-n.
2 lev. hajtogatva, 2 ½ beírt oldal.
15.000,-

212. MÉSZÖLY Miklós (1921-2001) autográf, Rába Györgynek írt képeslapja.
Tartalom (teljes): „Gyurikám, hidd el: nincs elkésett utazás. Pillanatnyilag Normandiában bámuljuk a tengert. A Seuil [párizsi kiadó] közben elfogadta a regényemet – így a kedvem se
éppen rossz. Sok-sok szeretettel ölel Mészöly Miklós [alatta
más tintával]: „a világ csodálatos akár csak Magyarország: Ali.”
[Polcz Alaine]”
Kelt: Le Pieux (Franciaország), 1961.
Futott, bélyegzett képeslap.
15.000,213. A Nyilaskeresztes Párt írógéppel írt, Szálasi Ferenc
által aláírt határozata.
Tartalom (részlet): [a címzett] „Szabolcs vármegye területére
szóló pártvezetőbiztosi megbizatását […] hatályon kívül helyezem.” Aláírás: „Kitartás! Szálasi Pártvezető”
Kelt: Bp., 1942. április 24.
1 lev., ½ beírt oldal.
10.000,214. [Nyomtatvány az 1848-ban felállítandó önálló magyar hadseregről] Törvényjavaslat A magyar hadseregről
Az önálló magyar hadsereg felállítására, bővítésére született törvényjavaslat 25 §-ban szabályozza a hadra-foghatók kötelmeit, életkorát, bevethetőségüket, stb. „A magyarországi helyzet elmérgesedésére hivatkozva a
Batthyány-kormány már 1848. április 12-én elrendelte, hogy a hadügyminisztériumnál kérvényezzék „egypár magyar ajkú ezrednek Galíciábóli beszállítását”, ez azonban igencsak lassan haladt, noha V. Ferdinánd király tett
néhány kedvező lépést ez ügyben. További sürgetést kívánt eszközölni a témában az április 16-i, 20-i és 24-i minisztertanács, egyre bővebben kifejtve
a magyar alakulatok hazavezénylésének szükségességét. Április 24-én már
szóba került egy olyan alternatíva is, hogy ha a magyar, cs. kir. szolgálatban álló ezredek nem térhetnek haza, akkor a kormányzat gondoskodik
egy önálló haderőről; erre István nádor külön figyelmeztette az uralkodót,
s rajta keresztül az osztrák kormányt. Április 24-én azonban kitört egy lázadás Nagykikindán, noha a lázadásnak volt némi szerb nemzeti jellege,
de inkább társadalmi elégedetlenség nyilvánult meg kiszabadított köztörvényesek garázdálkodásával. Ennek hatására a magyar kormány az osztrák
fél válasza előtt, már április 26-án határozott egy önkéntes őrsereg felállítá-

sáról. A költségvetésben 10.000 ember és
tíz zászlóalj szerepelt, a teendőkkel a hadügyeket is irányító Batthyányit és az akkor
pénzügyminiszter Kossuthot bízták meg.
[…] Szeptember 13-án Batthyány rendeletet adott ki az újabb toborzás megkezdéséről. A szeptember 13-a és 20-a közötti
egy hét alatt a kormányzat fokozatosan letett a honvédsereg újoncozásának önkéntes jellegéről, és az alakulatokat innentől
kezdve sorozással állították föl. A tisztikart
24-én nevezték ki, a gyülekezési helyeket
megyénként, 27-én állapították meg. Ez az
újabb újoncozás 16 zászlóaljról (15–30.),
24 000 főről szólt. Ezzel párhuzamosan, Batthyány már 26-án utasította a
törvényhatóságokat újabb 42.500 újonc kiállítására.
Kelt: 1848. szeptember.
1 lev., 2 nyomtatott oldal. Hajtogatva.
5.000,215. SZABÓ Magda (1917-2007) géppel írt, aláírt levele Rába
Györgynek.
Tartalom (részlet): „Engem nem a szavak hagytak cserben,
Gyurka, hanem a világgal való érintkezés külső feltételei […]
a Széchenyi dij se meglepetés nem volt, sem ok az eufóriára:
kétirányu zsenialitását akarták visszajelezni, még jó, hogy életében. […] Szobotka most magán kívül lelkendezne a Maga
dija miatt, mert óriási költőnek tartotta, …”
Kelt: [Bp., 1993. február.]
1 lev., 1 begépelt, aláírt oldal.
Hozzá tartozik:
SZABÓ Magda által megcímzett postai boríték.
15.000,216. [Sztereo foto - Margitsziget átnézete. KLÖSZ György
(1844-1913): Fürdőház előlről tekintve – Badhaus Vorderansicht.]
„Fényképezte és kiadja Klösz Gy. Budapesten” [1875 körül.]
Teljes méret: 9x18 cm, albumin. A jobb oldali képen kávéfolt.
Verzóján kétnyelvű felirat.
20.000,43

217. [Sztereo foto - A Lánchíd látképe Budáról nézve. ]
Készítője ismeretlen, ca.: 1870.
Teljes méret: 8,3x 17,5 cm, albumin; karton hordozón.
15.000,218. [Sztereo foto - A Tabán látképe a Gellért hegyről.]
Készítője ismeretlen, ca.: 1860.
Teljes méret: 9x17,5 cm, albumin; karton hordozón.
15.000,219. Weöres Sándor (1913-1989) tintával írt autográf, Az új évezred szelleme, és Próza-futamok „A reménytelenség könyve”
előtt és után c. versének, illetve prózaversének (2. rész) kézirata.
A versben több helyütt átírásokkal, javításokkal, a verspróza
javítatlan tisztázat.
Verzóján a költő tintával írt politikai, filozófiai gondolatai, cím
nélkül; töredék.
Tartalom (részlet): „Csecsemőként meghalni, vagy öreg-kort
érni; tétlenkedni, vagy alkotni; rabolni-gyilkolni, vagy szentnek
lenni: tulajdonképpen mindegy. ’Mindegy’: ez a lét igaz neve.
Problémákat csak az ember formál: csomókat köt, mikor minden oly sima. De tulajdonképpen mindegy. [...] „Hogy az ember
a régi rendszert visszakívánó pártok mellé álljon-e, melyeknek
nyűgös csökönyösségéből, vagyongyűjtő és vagyonőrző szenvedélyéből, eredményes vagy meddő
hízási vágyából ered a mai bomlott
világ; vagy a bomlást megtestesítő pártok, mindenféle zöld-vörösfekete-fehér tombolások mellé: körülbelül olyan kérdés, mint hogy az
ember a syphilist helyesli-e, vagy a
syphylitikus tüneteket.
Kelt: [1947, 1944, ill. /?/.]
Kitépett jegyzetlapon, alul, felül kis
szöveghiánnyal. 1 lev. 2 sűrűn beírt
oldal.
80.000,44

220. Willy Pogány [Pogány Vilmos András] (1882-1955)
datált, szignált („By Pogány 1924”) eredeti akvarell.
Méret: 40x42 cm, keretméret: 59x61 cm.
A magyar származású Willy Pogány a két világháború közti Amerika egyik
legismertebb grafikusa. Bár elsősorban könyvillusztrációi tették nevét ismertté, grafikái megjelentek számos amerikai magazin, a Metropolitan
Magazine, Ladies Home Journal, Harper’s Weekly, Hearst’s Town and
Country, a Theatre Magazine és az American Weekly címlapján is.
Modern keretben.
80.000,221. Willy Pogány [Pogány Vilmos András] (1882-1955)
datált, szignált („By Pogány 1924”) eredeti akvarell.
Méret: 40x42 cm, keretméret: 59x61 cm.
A magyar származású Willy Pogány a két világháború közti Amerika egyik
legismertebb grafikusa. Bár elsősorban könyvillusztrációi tették nevét ismertté, grafikái megjelentek számos amerikai magazin, a Metropolitan
Magazine, Ladies Home Journal, Harper’s Weekly, Hearst’s Town and
Country, a Theatre Magazine és az American Weekly címlapján is.
Modern keretben.
80.000,-

Plakát
222. [BÍRÓ Mihály (1886-1948) szignált, eredeti [címlapvagy plakátterv ?]
Készült: [1915?]. Vegyes technika (ceruza, tus, akvarell).
29,3x23,1 cm.
A kép felső részén – a grafikus által - kiolvashatatlanná tett
egyszavas cím nyoma.
Biró a magyar plakátművészet egyik legnagyobb tehetsége volt. Emellett
grafikusként képeslapokat, számolócédulákat, könyvborítókat, és könyvjegyeket is tervezett. A Tanácsköztársaság idején az illusztrált plakát biztosa volt. A bukás után emigrált, külföldön is keresett és elismert művész
volt. "Biró igényt tarthat annak elismerésére, hogy a legnagyobb feltünést
keltő és legerősebb poltikai plakátokat alkotta, amelyek valaha is készültek" (Gebrauchsgraphik, 1932.).
Karton hordozóra kasírozva.
150.000,-

223. BÍRÓ Mihály: Bitangok! Ezt akartátok?
Bp., 1919. (március vége). Radó [Jenő és Gyula].
Litográfia, 94.5 x 126.4 cm.
Bíró a tőle megszokott expresszív grafikai eszközökkel a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának a párizsi békekonferenciára szándékolt hatását
ábrázolja.
Vászonra kasírozva, 5 helyen, a hajtásnyomok mentén kisebb
hiány.
350.000,224. ISMERETLEN: Anyám! Gondolj rám! Szavazz szociáldemokratára!
Bp., [1922]. Schramm Gyula, (Kultúra R.T. Lith. Műintézet). Litográfia, 63 x 95 cm., hátoldalán ragasztott cédulán a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Választási irodájának bélyegzője, a párt főtitkára valamint Mónus [Illés] tintával írt szignója.
Négyrét hajtva, a hajtásnyomok találkozásánál a papír átszakadva, az alsó lyuknál apró hiány, továbbá a lap alsó szélénél
7 cm-es beszakadás, összességében mégis megóvott, szép
állapotban.
60.000,-

220.

225. ISMERETLEN: MASZOVLET. [Magyar-Szovjet Polgári
Légiforgalmi Rt.] Olcsóbb mert gyorsabb. (Villamosplakát).
[Bp., ca. 1954]. Kanka Henrik, (Globus ny.) Mélynyomás, 17 x 24 cm.
A MASZOVLET légitársaság a Magyar és a Szovjet állam által kötött légiforgalmi egyezmény értelmében 1946-ban jött létre, működött 1954-ig, mikor
is egy újabb államszerződést követően átalakult és megszületett a MALÉV.
Bal szélén két kisebb szakadás, verzóján papírragasztóval javítva. Hajtásnyom nélkül, tiszta, szép állapotban. Paszpartuban.
12.000,226. KACZUR György: Ünnepi Kossuth-hét Cegléden 1948
szeptember 19-től 26-ig.
Alföldi Mezőgazdasági-Ipari vásár és kiállítás
Bp., 1948. Havas Imre, (Szikra R.T.)
Oﬀset, 83X59 cm.
Négyrét hajtva, hajtásnyommal, a lap négy sarkánál és mindkét szélén 4-4 rajzszögnyom, ép, hiánytalan állapotban.
35.000,-

221.

223.

222.

224.
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Klasszika-filológia
229. APPIANOS: A római polgárháborúk. 1-2. köt. Görögül és
magyarul.
Ford., bev. tanulmány és jegyz. Hahn István.
Bp., 1967. Akadémiai. 502+[2] p.+1 kihajtható térk.; 582+[2]
p.+1 kihajtható térk. Megjelent 800 példányban.
(Görög és latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 12-13.)
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti védőborítóban.
12.000,-

226.

228.

227. OROSZ István: VOLTAIRE - Francois Marie Arouet.
Bp., 1975. Magy. Iparműv, Főisk. Typo-Grafikai Tansz. Stúdiója.
Oﬀset, 51 x 71 cm.
A ma már nemzetközileg is számon tartott grafikus főiskolai
évei alatt készült munkája. A plakáton megjelenített vizuális játékhoz a XVI. században kiadott Braun - Hogenberg: Civitates
Orbis Terrarum atlaszának Párizs lapja adta az ötletet.
Hajtatlan, hibátlan állapotban.
20.000,228 SZŰCS Pál: MALERT BUDAPEST
[Magyar Légiforgalmi Részvénytársaság]
Bp., [1940]. Kanka Henrik, (Klösz Coloroﬀset). Oﬀset, 42 x
62.7 cm.
A MALERT, (Magyar Légiforgalmi Részvénytársaság), a MALÉV elődje, alapították 1922-ben, működött 1944-ig.
Kartonra kasírozva, hajtásnyommal, a lap felületén helyenként
halvány szennyeződésnyommal (folyadékkal finoman összefröcskölve, laza kávé, tea vagy kerozin).
50.000,-

12
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230. ARISTOTELÉS: Az athéni állam. - Pseudo-Xenophón: Az
athéni állam.
Ford. Ritoók Zsigmond. Bev. és magy. Sarkady János. (Görögmagyar bilingvis.)
Bp. 1954. Akadémiai. 281+[2] p.
Megjelent 1200 példányban. Első teljes magyar fordítások.
(Görög és latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 2.)
Kiadói egészvászon kötésben.
5.000,231. ARISTOTELÉS: Organon I. Katégoriák - herméneutika első analitika. (Unicus!)
Szerk. és magy. jegyzetekkel ellátta Szalai Sándor. Ford. Rónafalvi Ödön és Szabó Miklós.
Bp., 1961. Akadémiai. CXII, 574+[2] p.+1 t. (kihajtható táblázat).
(Görög és latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 7.)
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti védőborítóval.
10.000,232. SALLUSTIVS, C(Gaius) Crispus: C. Crispus Sallustius
ex Museo Iohann. Isaci Pontani.
Amstelodami (Amszterdam), 1649. Ioan. Iansson. Díszcímlap
(amatőr színezésű rézmetszet)+3-182+[8] p.
Hozzákötve:
CATULLUS, (Gaius Valerius) - TIBULLUS, (Albius) PROPERTIUS, (Sextus) Cum C. GALLI, (Gaius Cornelius)
fragmentis quae extant.
Amstelodami (Amszterdam), 1630. Ioan. Iansson. 1 t. (rézmetszetű díszcímlap, amatőr színezésű)+[4]+240 p.
Korabeli pergamenkötésben.
28.000,-

233. CICERO, Marcus Tullius: Opera: Cum Optimis Exemplaribus Accurate Collata. 1-10 köt.
1.: Rhetoricorum, 2-4.: Orationum, 5.: Epistolarum ad
Familiares, 6.: Epistolae ad Atticum, 7-8.: Philosophicorum,
9.: De Oﬃciis, 10.: Fragmenta.
Lugduni (Leiden), 1642-1643. Elzevir. Metszett díszcímlap+[20]+1 t. (Cicero metszetes portréja)+768 ; 614; 550; 560;
506; 685; 486; 386; 301; 318+[9] p.
Valamennyi kötetben a 19. század egyik leismertebb spanyol bibliofiljének,
Joachim Gomez de La Cortina spanyol márkinak ex librisével. "Egregios
Cumulare - Libros - Praeclara Supellex - Bibliotheca Cortina"
Egységes, dúsan aranyozott, bordázott gerincű egészmaroquin kötésben. Tábláin préselt bordűrrel és növényi-ornamentikával díszítve. A táblák éle és belső pereme aranyozott,
a metszések laparanyozottak. Az 1. és 4. kötet gerincén apró
sérülés.
300.000,234. CURTIUS RUFUS, Q(uintus) : Historiarum Libri. Editio
Postrema.
Rotteradam, 1673. Arnold Leer. 1 t.(metszett díszcímlap)
+3-284+[16] p.
Címlapján 18. sz-i tintával írt gyűjteményi bejegyzés; lapszéleken barnafoltos.
Korabeli pergamenkötésben, gerincén gubacstintás címfelirat.
15.000,235. FLACCUS, C(Gaius). Valerius (Setinus Balbus):
Argonauticon. Libri octo cum notis integris Ludovici Carrionis,
Laurentii Balbi Liliensis, Justi Zinzerlingi, Christophori Bulaei,
gerardi Vossii et Nicolai Heinsii, et felectis Aegidii Maserii,
Joannis Bapt. Pii, Joannis Weitzii, et aliorum,
Curante Petro Burmanno, qui e suas adnotationes adjecit.
Leidae (Leiden), 1724. Luchtmans. [162]+759+[102] p.
Az argonauticonban Caius Valerius Flaccus az aranygyapjú legendáját
énekli meg nyolc könyvben; azaz a görög mitológiában argonauták néven ismert ötven harcos történetét, akik az Argosz által épített Argó hajón Iolkoszból a kis-ázsiai Kolkhiszba hajóztak, hogy segítsenek Iaszón

232.
királyfinak megszerezni az ott őrzött aranygyapjút. Az utazásuk során
a hősök számos veszedelmet éltek át. Példányunk az egyik legtökéletesebb latin fordítás, melynél fordítói
nagy gondot fordítottak a korábbi
kiadások tévedéseinek javítására. A
bevezető tanulmányokat, valamint a
műben szereplő személyek és helyek
magyarázó katalógusát a kor kiváló
klasszika-filológuasi, nyelvészei írták.
A kötet végi „Orphei Argonautica” előszavát Pius pápa írta.
Korabeli, négy bordára fűzött,
sérült gerincű egészbőr kötésben; utolsó 30 levelének margóján enyhe ázásnyom.
35.000,47

236. GELLIUS, Aulus: Auli Gellii
Noctium atticarum Libri XIX. [Kolligátum.]
Basel, 1519. A. Cartander, [28]
p.+106 lev.+[1] p.+[40] p. /α8-β6,
a-p6, q-r8, s6, t-u7./
Hozzákötve:
INDAGINE, Joannes: Introductiones apotelesmaticae elegantes in Chyromantiam, Physiognomiam, Astrologiam naturalem,
Complexiones homium, Naturas
planetarum. Cum periaxiomatibus de faciebus Signorum... simili
tractata compendio Joanne Indagine 1522.
[Argentorati (Strassburg)], 1522. [Jo. Scottus.] 30 lev.+[1] p.
/a-e4+[f-f2]/.
Hozzákötve:
Clarissimo atque Doctissimo viro Doctori Theodorico
Zobel, Reverendissimi in Christo patris domini Alberti Archipei.
Moguntini in spiritalibus Vicario, & eiusdem Metropoliotane
ecclesie Scholastico & canonico dignissimo, Ioannes Indagine
Decanus Franckforden. Salutem D.
[Argentorati (Strassburg)], 1522. [Jo. Scottus]. 40 lev. /A-G5./
Lapjai enyhén vízfoltosak; az utolsó 4 lap restaurált, 3 lap sérült és hiányos, de szakszerűen (kiöntve) restaurált.
18. századi hat bordára fűzött, dúsan aranyozott gerincű
egészbőr kötésben. Körül festett lapélekkel; gerince alsó és
felső részén restaurálva. Folio.
650.000,-

237. HÉSIODOS: Munkák és napok. Görögül és magyarul.
Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre.
Bp., 1955. Akadémiai. 225+[2] p.
Megjelent 900 példányban.
(Görög és latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 3.)
Kiadói egészvászon kötésben.
4.000,238. IUVENALIS, Decimus Iunius: Szatírái. Latinul és magyarul.
Ford. és jegyz. Muraközy Gyula. Bev. tanulmány Horváth István Károly.
Bp., 1964. Akadémiai. 388+[3] p.
Megjelent 800 példányban.
(Görög és latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 9.)
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti védőborítóval.
3.000,239. OVIDIUS római naptára - Fasti. Latinul és magyarul.
Ford. Gaál László. Bev. Borzsák István.
Bp., 1954. Akadémiai. 340+[1] p.
Megjelent 500 példányban.
(Görög és latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 1
Kiadói egészvászon kötésben.
3.000,240. [Plautus, Titus Maccius]: M. AccI Plauti Comoediae, ex recognitione Jani Gruteri; qui bonâ fide contulit cum Mss. Palatinis.
Accedunt Commentarij Fridrici Taubmanni auctiores; item
indices rerum & verborum necessarii.
[Wittenberg], 1621. apud Zachariam Schurerum. [52]+1557
(helyesen 1537 /760-780/)+[250] p.
Taubmann kommentárjával ez a 3. kiad., az első 1605-ből való.
Címlapja enyhén sérült, első táblája részben elvált a könyvtesttől.
Korabeli egészpergamen kötésben.
35.000,241. Respublica Romana. Honori urbis æternæ P(etrus).
Scriverius restituit.
Leyden, 1629. Elzevir. 1 t. (metszett díszcímlap+3-575+[3] p.
(az utolsó, nyomdailag üres lapon korabeli kézírással a kötet
tartalomjegyzéke). 2. Elzevir kiad.
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A 11 részből álló könyv tartalma: 1. Andr. Domin. Floccus: De
potestatibus Romanorum; 2. Pomponii Lætus: De magistratibus
romanis; 3. Raph. Volaterranus: De magistratibus et sacerdotiis
romanorum; 4. Andr. Alciatus: De magistratibus et oﬃciis
Romanorum; 5. Petri Nannius: De comitiis Romanorum; 6.
Justi Lipsius: De magistratibus. pop. romana; 7. Jani Guliemius:
De magistratibus reip. romana; 8. Ritus consulares ex Ovidii
epistolarum; 9. Georgii Vavschopius: De magistratibus veteris
pop. romana; 10. Scriverius: De pseudo-Fenestella admonitio.
11. Appendix ad romam antiquam.
Korabeli pergamenkötésben, gerincén gubacstintás címfelirat;
előzéklapján 19. sz-i magyar tulajdonosi névbejegyzés.
25.000,242. [SZÓKRATÉSZ] Isokratus Apanta. Isocratis scripta,
quae quidem nunc extant, omnia, Graecolatina, postremo
recognita: Hieronymo Wolfio oetingensi interprete. Cum Rerum
& verborum accurato Indice.
Basel, 1613. C. Waldkirch. [16]+927 (valójában 917)+[60] p.
Görög-latin kétnyelvű
Korabeli pergamenkötésben, gerincén gubacstintás címfelirat.
20.000,243. [SZTRABÓN]: Valentinus Curio lectori. En tibi lector
studiose Strabonis geographicorun commentarios, olim, ut
putatur, à Guarino Veronense, & Gregorio Trifernate Latinitate
donatos, iam vero denuo à Conrado Heresbachio recognitos
Basel, 1523. Valentin Curio. [28]+566+[2] p. (a rézmetszetű
díszcímlap, és az azt követő 3 levél hiányzik).
Az utolsó 60 oldalon jelentéktelen szúrágás nyomai, ezt leszámítva kifogástalan, tiszta, ép a könyvtest.
Strabon, (latinul Strabo), (Kr. E. 63 körül – Kr. u. 23 után) utazó, földrajzi
író. Egyetlen szinte teljes terjedelmében fennmaradt írása a Geógraphika
hüpomnémata szó szerinti fordításban földrajzi feljegyzések. Ő az első
geográfusnak tekinthető író. Ahogyan Hérodotosz a történeti munkáját
az eredeti helyszínek felkeresésével írta, úgy Sztrabón is nagyrészt arról ír, amit saját szemével látott. - „17 könyvből álló monográfia, amely
Augustus korának egész ismert világát írja le, […] A mű első könyvei a

görög egzakt tudományosságának: a […] geometriának és matematikának,
valamint a mérésekre támaszkodó asztronómiának
csodálatra méltó eredményeit összegzik, a továbbiakban pedig […] rendkívül
színes, elragadóan vonzó
földrajzi, néprajzi, társadalmi és művelődéstörténeti
leírását nyújtja az egész
akkor ismert ókori világnak.
Az egyes részek Itáliából
kiindulva a mai Spanyolországnak, Franciaországnak, Angliának, Németországnak, a Balkánnak, a mai Ukrajnának, továbbá a Fekete-tenger
keleti medencéjének, azután pedig a mesés Indiának, Iránnak, Mezopotámiának, Kisázsiának, az arab világnak, Líbiának és a Nílus völgyének leírását nyújtják. […] Az egyes népek szokásairól, földjük
természeti kincseiről, éghajlatáról, vizeiről, a tengerek apályáról és dagályáról, a földrengésekről, a görögök hatalmas felfedező útjairól, gyarmatosításairól, a távolabb élő népek mesés világáról tudósít a szerző.”
/a magyar kiadás (Gondolat, 1977) fülszövege.
Példányunk e korai latin kiadásának fordítói Guarino Veronese (13701460) és Gregorius Tiphernas, szerkesztette a neves klasszika-filológus
Conrad Heresbach (1496-1576). Guarino Veronese, a Ferrarai Egyetem
görög tanszékének professzora számos görög és latin klasszikust fordított és kommentált, ezek közül az egyik legfontosabb Sztrabón műve.
Az iniciálék ifjabb Hans Holbein munkái, a fejezetzáró bordűröket Jacob Faber rajzolta.
Egyik utolsó nemzetközi felbukkanása: Christie’s, New York,
2013. 9.375 USD.
Korabeli, négy bordára fűzött, fatáblás disznóbőr kötésben. A
filétás és léniás díszítés az évszázadok során kissé elhalványult, egyik zárócsatja hiányzik. Összességében nagyon szép
példány.
350.000,49

244. TACITUS, Cornelius: Exemplaribus collatus. Adiecti sunt
capitulorum numeri.
Amsterdam, 1678. Elzevir. [8]+9 - 624+[23] p.
Korabeli pergamenkötésben.
15.000,245. TERENTIUS, P. Afer: Az élősdi. Latinul és magyarul.
Ford.: Maróti Egon. Trencsényi Waldapfel Imre bevezető tanulmányával.
Bp. 1961. Akadémiai. 239+[4] p.
Megjelent 900 példányban.
(Görög és latin írók. Scriptores Graeci et Latini. 4.)
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti védőborítóval.
3.000,-

Közgazdaság
246. FÖLDES Béla: Társadalmi gazdaságtan. (Nemzetgazdaságtan). Írta - -. 1-2. köt.
1.: A társadalmi gazdaságtan elemei. 2.: A társadalmi gazdaságtan alkalmazott és gyakorlati tanai.
Bp., 1905-1907. Athenaeum. VIII+519+[1] p.; [6]+549+[1] p.
Korabeli, bordázott gerincű félbőr kötésben, gerincén aranyozott címfelirat; körül márványozott lapélekkel.
10.000,247. SMITH, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Complete in Three Volumes. A new ed.
London, 1812. Cadell & Davies, etc.
XLIII (1 lev. hiányzik, többet elszámoztak)+[1]+499+[1] p.;VIII+523+[1] p.;VII+[1]+
515+[1] p.
„A közgazdasági elemzés tudományának megszületését Adam Smith: A természetről, és a nemzetek gazdagságának okairól (röviden: A nemzetek
gazdagsága) című értekezésének 1776-os megjelenésétől számítják. Smith elméletének kiindulópontja a merkantilizmus bírálata volt. Szerinte a
merkantilista szabályozás elzárja a külpiacokat,
50

a munkamegosztást egy kezdeti fokon konzerválja, és így akadályozza a
gazdasági növekedést. Ő a merkantilizmussal a „természetes szabadságok
rendszerét” állította szembe. Elmélete szerint gazdasági növekedés közepette, a tőkefelhalmozás időszakában a kereset, a munkaerő ára folyamatosan növekszik. Smithnek és követőinek nézetei szerint ugyanis a magas
kereset az iparosodás legfőbb ösztönzője. John Locke nyomdokain haladva kidolgozta a munkaérték elméletet (az áru értékét a befektetett munka
mennyisége határozza meg).”/Beszélő online 7. évf. 5. sz.
A könyv olyan sikeres volt, hogy a korai közgazdaságtan fejlődését új pályára állította, és megalapította a klasszikus közgazdaságtant. […] A könyv
egyik központi gondolata a szabad kereskedelem. Leghíresebb metaforája a
„láthatatlan kéz”, az a rendező elv, ami a piacon a kereslet és kínálat, bőség
és szűkösség erőinek és ellenerőinek eredményeként beosztja a nemzet
erőforrásait. A „láthatatlan kéz” a keresletre és a kínálatra ható erők eredményeként alakítja ki a „természetes árat”. Smith az állam beavatkozását a
gazdaságba természetellenesnek ítélte, a politikusokat alattomos és ravasz
lényeknek mondta, akiket a dolgok pillanatnyi hullámzása irányít. Szerinte
az ember gazdasági tevékenységének fő motívuma az önző érdek. De saját
érdekeit csak úgy követheti, hogy ha más embereknek szolgálatot teljesít,
vagyis saját munkáját vagy munkatermékét kínálja nekik cserére. Így fejlődik ki a munkamegosztás.
Korabeli, egységes, dúsan aranyozott gerincű félbőr kötésben.
Kifogástalan példány.
250.000,248. SURÁNYI-UNGER Tivadar: A gazdasági válságok történetének vázlata 1920-ig.
Bp., 1921. Szent-István-Társ. 160 p.
Modern félvászon kötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
3.000,249. SZÁVAY Gyula A magyar kamarai intézmény és a budapesti kamara története. 1850-1925. Hiteles kútfőkből és a
kamara belső adataiból feldolg. - -.
Bp., 1927. Bp.-i Ker. és Iparkamara. XII+648 p.+12 t. 1 térk.
(színezett, kihajtható).Számos szövegközti képpel.
Címlapján egykori állományi bélyegző.
Kiadói, bordázott gerincű félbőr kötésben.
12.000,-

12

250. LUKÁCS György: Balázs Béla és akinek nem kell.
Összegyüjtött tanulmányok.
Gyoma, 1918. Kner. 121+[7] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
6.000,-

Magyar Történeti Életrajzok
251. [Magyar Történeti Életrajzok. II. évf. 1., 2., 3., köt.]
DEÁK Farkas: Forgách Zsuzsanna 1582-1632.
Bp, 1885. Franklin - Méhner. [4]+108 p.+5 t. (ebből 1 kihajtható
hasonmás). Szövegközti képekkel.
Hozzákötve:
FRAKNÓI Vilmos: Pázmány Péter 1570-1637.
Bp., 1886. Franklin - Méhner. [4]+1 t. (címkép)+344 p.+13 t.
(ebből 2 kihajtható, 4 kétlapos, 4 színes)+9 mell. (hasonmás,
ebből 7 kihajtható). Szövegközti képekkel.
Hozzákötve:
SZABÓ Károly: Kún László 1272-1290.
Bp., 1886. Franklin - Méhner. [4]+192 p.+3 t. (ebből 1 színes, kihajtható) és 3 hasonmás (ebből 1 kihajtható). Szövegközti képekkel.
Kiadói, gerincén díszesen aranyozott, bordázott gerincű félbőr
kötésben.
25.000,252. [Magyar Történeti Életrajzok. V. évf. 1., 2., 3. köt.]
FRAKNÓI Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete.
Bp., 1889. Méhner. 1 t. (címkép)+220 p.+11 t. (ebből 3 színes,
1 kétlapos, 1 kétlapos kihajtható) és 3 hasonmás (ebből 2 kihajtható).
Hozzákötve:
ANGYAL Dávid: Késmárki Thököly Imre 1657-1705. II. rész.
Bp., 1889. Méhner. 1 t. (címkép)+[4]+292 p.+16 t. (ebből 3 kétlapos) és 1 kihajtható hasonmás.

253. [Magyar Történeti Életrajzok. IX. évf. 1., 2. köt.]
MIKA Sándor: Weiss Mihály egy szász államférfiu a XVII. századból.
Bp., 1893. Magy. Tört. Társ. 1 t. (címkép)+[4]+219 p.+8 t. (ebből 2 színes, kihajtható, 2 kétlapos).
Hozzákötve:
SZILÁGYI Sándor: I. Rákóczy György 1593–1648.
Bp., 1893. Magy. Tört. Társ. [8]+1 t. (címkép, előtte feiratozott
hártyapapír)+424 p.+8 t. (ebből 1 kihajtható heliogravűr, 2 kétlapos, ebból 1 kromolitográfia)+2 mell. (hasonmás, ebből 1
kétlapos, 1 kihajtható).
Kiadói, gerincén díszesen aranyozott, bordázott gerincű félbőr
kötésben.
25.000,254. [Magyar Történeti Életrajzok. X. évf. 1., 2. köt.]
SZÉCHY Károly:
Gróf Gvadányi József. 1725–1801. A Rontó Pál megjelenésének százados évfordulójára.
Bp., 1894. Magy. Tört. Társ. 1 t. (címkép)+ [4]+320 p.+10 t. (ebből 4 kétlapos)+4 hasonmás (ebből 3 színes).
Hozzákötve:
SCHÖNHERR Gyula: Hunyadi Corvin János. 1473–1504.
Bp., 1894. Magy. Tört. Társ. 1 t. (címkép)+[4]+332 p.+11 t. (ebből
1 színes kétlapos, 1 kétlapos)+3 hasonmás (ebből 1 kétlapos).
Kiadói, gerincén díszesen aranyozott, bordázott gerincű félbőr
kötésben.
25.000,-

Hozzákötve:
MAJLÁTH Béla: Maylád István 1502-1550.
Bp., 1889. Méhner. [4]+120 p.+5 t. (ebből 1 kétlapos, 1 kétlapos hasonmás).
Kiadói, gerincén díszesen aranyozott, bordázott gerincű félbőr
kötésben.
25.000,51

255. [Magyar Történeti Életrajzok. XI. évf. 1. köt., XII. évf 1. köt.]
MERÉNYI Lajos: Herczeg Esterházy Pál nádor. 1635–1713.
Bubics Zsigmond közreműködésével írta - -.
Bp., 1895. Magy. Tört. Társ. 1 t. (címkép)+[4]+282+[2] p.+11 t.
(ebből 3 színes, 5 kétlapos).
Hozzákötve:
SZÉCHY Károly: Gróf Zrínyi Miklós. 1620–1664. 1. köt.
Bp., 1896. Magy. Tört. Társ. 1 t. (címkép)+[2]+334+[2] p.+6 t.
(ebből 5 kétoldalas).
Kiadói, gerincén díszesen aranyozott, bordázott gerincű félbőr
kötésben.
25.000,256 [Magyar Történeti Életrajzok XV. évf.,1., 2. köt.]
FRAKNÓI Vilmos: Werbőczi István életrajza.
Bp., 1899. Magy. Tört. Társ. [4]+380 p.+10 hasonmás (ebből 1
kétlapos, 1 dupla oldalas)+1 mell. (térkép, kétlapos)
Hozzákötve:
ERDÉLYI Pál: Balassa Bálint. 1551–1594.
Bp., 1899. Magy. Tört. Társ. [4]+251+[1] p.+5 t. (ebből 1 színes
címkép)+4 hasonmás (ebből 2 kétlapos, 1 kétleveles, 2 kihajtható).
Mindkét mű egész oldalas és szövegközti képekkel, ábrákkal
is gazdagon illusztrált.
Díszesen aranyozott gerincű, álbordás, kiadói fekete félbőr kötésben, festett lapszélekkel.
25.000,-

257. [Magyar Történeti Életrajzok. XXIV., XXV. évf.]
BODNÁR István - GÁRDONYI Albert: Bezerédj István (17961858). 1-2. köt.
Bp., 1918-1920. Athenaeum. 391 p.+4 t.; 440 p.+2 t. (ebből
1 hasonmás, kihajtható).
20. századi egységes félvászon kötésben; mérete azonos a
sorozat többi darabjával.
25.000,-
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258. MÉCS László: - - válogatott költeményei. Dedikált.
Bp., 1936. Athenaeum. 232 p. Karafiáth Jenőnek dedikált pld.
Hozzá tartozik:
MÉCS László: A kegyelmes úr sír c. versének tintával írt,
aláírt autográf kézirata.
A vers záró versszaka után személyes ajánlással: „Dr Karafiáth
Jenő főpolgármesternek, a kegyelmes úrnak, emlékül hálásan
azért, hogy könnyeivel alkalmat és indítékot adott ezen vers
megírására. Királyhelmec 1937 szept.”.
2 lev. 3 beírt oldal. Hajtogatva, tűzőkapoccsal a könyvbe illesztve.
Hozzá tartozik:
MÉCS László: Szellemidézés c. versének tintával írt korabeli kéziratos másolata.
2 lev. 3 beírt oldal. Hajtogatva, a könyvbe illesztve.
Kiadói egészvászon kötésben.
20.000,259. MÉSZÖLY Miklós: Szárnyas lovak. Dedikált.
[Bp.], (1979). Szépirodalmi. 281+[3] p.
Hajnóczy Péternek dedikált pld.
Kiadói egészvászon kötésben, védőborítóban.

15.000,-

260. MIKSZÁTH Kálmán: Beszterce ostroma. Egy különc
ember története. Első kiad.
Bp., 1896. Légrády Testvérek. [4]+297+[3] p.
Mühlbeck Károly 69 szövegközti rajzával illusztrált.
Kiadói, díszesen aranyozott, illusztrált, kaucsuktáblás félbőr
kötésben, körül festett lapélekkel; címlapján tulajdonosi névbeírás.
12.000,52

Művészet
261. HLATKY Mária: A magyar gyűrű.
Bp., 1938. Pallas ny. 131 p.+14 t.
(A Bp-i Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettört. és Keresztényrégészeti Int. dolgozatai. 55.)
Fűzve, kiadói borítékban.
15.000,262. KNER Imre: Könyv a könyvről.
Gyoma, 1912. Kner. 80 p.
Keretdíszes oldalakkal. Az iniciálékat, címlapot, szövegillusztrációkat, az egész könyv művészi díszét Geiger Richárd rajzolta.
Fűzve, kiadói borítékban.
10.000,263. KOZMA [Lajos], Ludwig: Das Haus auf dem Rosenhügel
(bei Budapest). Dedikált.
Stuttgart, (1933). Julius Hoﬀmann. [2]+519–546 p.
Birbauer Virgilnek dedikált példány.
Fényképekkel, tervrajzokkal gazdagon illusztrált.
(Sonderdruck aus dem Oktoberheft 1933 der „Modernen
Bauformen”.)
Fűzve, „Ludwig Kozma, Budapest” feliratú kiadói borítóban.
80.000,264. KŐSZEGHY Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig.
Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns vom Mittelalter bis 1867.
Bp., 1936. Egyetemi Ny. XXIV+408+[2] p.+30 t. (képanyag).
48 szövegközti ábrával és 2043 jegy hasonmásával.
Magyar-német bilingvis.
Kiadói, aranyozott félvászon kötésben.
20.000,265. SZENTPÁL Olga — RABINOVSZKY Márius: Tánc.
A mozgásművészet könyve.
Angelo, Hugo Erfurth (Dresden) és Máté Olga képeivel.
[Bp.], 1928. Általános Ny. Rt. 100+[6] p.+27 t. (ﬀ. ill.)
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.
10.000,-

260.

262.

266. Új magyar építőművészet. 1-2. köt. Szerk.biz. Györgyi
Dénes, Hütl Dezső, Kozma Lajos.
Sajtó alá rendezte: Györgyi Dénes. (Előszó: Ugron Gábor, ill.
Bornemisza Géza.) 1-2. köt.
Bp. 1935. Budai I. (Athenaeum ny.) [16]+168 p. (képanyag);
[16]+160 p. (képanyag).
A fényképfelvételeket Auer Lajos, Balogh Rudolf, Bánó Ernő,
Borsós fotó, Esser foto, Inkey Tibor, Kozelka Tivadar, Laub Juci,
Máté Olga, Péchi József, Reiﬀenstein foto, Révész és Ehrlich,
Seidner Zoltán, Weinwurm Antal és mások készítették.
Magyar, német, francia és angol nyelvű bevezetéssel és képfeliratozással.
(Magyar művészeti könyvek I-II.)
Fűzve, kiadói, kissé sérült borítékban.
50.000,-

263.

266.
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267. VARGA Nándor Lajos: A fametszet.
Könyv a fametszet mesterségéről és
történetéről, közel 200 képpel (színes fametszetekkel), színes kezdőbetűkkel.
Bp., 1940. Képzőműv. Főisk. VI+381
+[2] p.+62 t. (fametszet, 2 kétlapos,
2 színes)+[2]+513-519+[6] p.
Lapszámozáson belül 66 egészoldalas képpel, eredeti fametszettel (4 színes, 1 kétlapos)
Megjelent 200 számozatlan és 100 számozott példányban, ez
a 94. sz. pld.
Kiadói egészvászon kötésben, gerincén aranyozott címkével.
20.000,-

Néprajz
268. BERZE NAGY János: Magyar szólásaink és a folklore.
Dedikált.
Bp., 1932. Kir. Magy. Egy. ny. 47 p.
Nevetős Gyula számára dedikált pld.
(Klny. az „Ethnographia-Népélet” 1932. 3-4. számából.)
Fűzve, kötésre szoruló példány (borítói, valamint első és utolsó levele elváltak az ívektől).
4.000,-

268.
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269.

269. HERMAN Ottó: A magyar nép arcza és jelleme. Első
kiad. Dedikált.
Bp., 1902. K. M. Természettud. Társ. [4]+212 p.+11 t. (fényképfelvételek).
(Természettud. Könyvkiadó Váll. LXX.).
Első előzéklapja enyves ragasztóval megerősítve.
Kiadói egészvászon sorozatkötésben.
15.000,270. HERMAN Ottó: A magyar pásztorok nyelvkincse. A magyarok nagy ősfoglalkozása.
Bp., 1914. Hornyánszky V. 1 t. (címkép)+[4]+XVI+798 p.+2 t.
(Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat LXXIX. köt.)
Festett kiadói egészvászon kötésben.
9.000,271. KRÍZA János: Vadrózsák. Székely népköltési gyüjtemény. Szerkeszti - -. Első köt. (Unicus). Első kiad.
Kolozsvártt, 1863. (E.M.E.) Stein J. VIII+574 p. (az utolsó három levél hiányzik).
Datált (1900) álbordázott, javított gerincű félbőr kötésben; a
felső lapélek aranyozottak, a nyílásnál lévők kézzel festett, indás- virág-motívumos díszítésűek.
10.000,-

Numizmatika
272. [JANKOVICH Miklós]: Értekezés Wenczel magyar
királnak méltóképpen tulajdonítható, és esméretlen pénzeiről.
Pesten, 1827. Trattner. 1 t. (pénzeket ábrázoló rézmetszetű
címkép)+31 p.
20. sz. eleji, aranyozott címfeliratú félvászon kötésben.
10.000,273. KUNIS, Karl Wilhelm: Neueste illustrirte Münz- Maasund Gewichtskunde.
Authentische Abbildung u. Beschreibung der Gold-und Silbermünzen aller Länder. 5. neubearb. Aufl.
Leipzig, (1879), M. Schäfer. XIII+100+[66] p.+66 t. (lith.)
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőr kötésben, körül
festett lapélekkel.
15.000,-

274. [SCHÖNVISNER István (Schönwiesner)]: Catalogus
numorum Hungariae ac Transilvaniae Instituti Nationalis
Széchényiani. [1-2 köt.(a háromból)+Appendix+metszetkötet.]
Pest, 1807. Trattner. 1 t. (metszett címlap, Karacs F.)+VI+7492+[12] (Catalogus...)+109+[1] p. (csak a tartalommutató).
A metszett címlap hajtva, a felvágatlan ívekben lévő könyvtest
első és utolsó oldalai piszkosak.
Krúdában.
Hozzá tartozik:
Appendix ad catalogum numorum Hungariae ac
Transilvaniae Instituti Nationalis Széchényiani Pesthini.
Pest, 1810. Trattner. XVII+18-252+[8] p.
Korabeli, aranyozott táblájú és gerincű félbőr kötésben.
Hozzá tartozik:
Tabulae Numismaticae pro catalogo numorum
Hungariae ac Transilvaniae Instituti Nationalis Széchényiani.
Pars 1-3. (egybekötve.)
[Pest, 1807. Trattner.] [2] p. 79+20+8 t. (metsz.).
A numizmatikai táblák Rénárd bécsi rézmetsző művei.
Schönviesner István (1738-1818) régész, egyetemi tanár,
nagyváradi kanonok. Ő végeztette hazánkban az első tudományos ásatásokat, melynek során többek között, felfedezte Aquincumot és ásatta
Szombathelyen Savaria romjait. Érem- és pénzkatalógusa forrásértékű.
Korabeli, gerincén kissé sérült, aranyozott félbőr kötésben.
45.000,275. VAY [Alajos] Béla, báró: Az én régi pénzeim. Dedikált.
Alsó-Zsolca, 1902. (Franklin.) 246 p.
Dedikált: „Pesze Istvánnak szíves emlékül Vay Béla”.
Borsod vármegye főispánjának tudományos szintű numizmatikai témájú
munkája a 2334 darabból álló értékes gyűjteményéről.
Kiadói félbőr kötésben, az első kötéstáblán és a gerincen különböző érmék aranyozott, dombornyomásos képével, festett
címerrel, körül aranyozott lapélekkel.
12.000,-

Nyugat
276. ADY Endre: Versek. Első kiad.
Debreczen, 1899. Hoffmann és Kronovitz. VII+[1]+68 p.
A költő első megjelent kötete.
Modern, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
120.000,277. ADY Endre első verseskötete.
[Bp., 1920.] Amicus. 108+[2] p.
Számozott (64/100 sz.) példány.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.

8.000,-

278. ADY Endre: A halottak élén. Első kiad.
Bp., 1918. Pallas. 202+[2] p.
A borítékrajz Jeges Ernő munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben; az
eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,279. ADY Endre: Igy is történhetik. Novellák. Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. 143+[1] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, az
eredeti első borító bekötve; címlapján egykori tulajdonosi bejegyzés. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,-

279.

276.

278.
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280. ADY Endre: Ki látott engem? Versek. Első kiad.
(Bp.), 1914. Nyugat. 151 p.
A borítékrajz Lesznai Anna munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben; az
eredeti borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,-

284. ADY Endre: Szeretném, ha szeretnének. Versek. Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. 129+(5) p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben; az
eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,-

281. ADY Endre: A magunk szerelme. Versek. Első kiad.
Bp., 1913. Nyugat. 120 p.
A borítékrajz Lesznai Anna munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben; az
eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,-

285. AMBRUS Zoltán: Kultúra fűzértánccal. Elbeszélés.
Első kiad.
Bp., 1911. Nyugat. 193+[1] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
4.000,-

282. ADY Endre: A menekülő élet. Első kiad.
Bp., 1912. Nyugat. 141+[3] p.
A borítékrajz Gara Arnold munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, az
eredeti első borító bekötve; utolsó néhány levele margónál foltos. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,283. ADY Endre: A minden titkok
verseiből. Első kiad.
Bp., [1910]. Nyugat. 104+[4] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott
gerincű félbőr kötésben; az eredeti első borító bekötve; címlapján egykori tulajdonosi bejegyzés.
A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából
ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,56

286. BABITS Mihály: Erato. Az erotikus világköltészet remekei. A rajzok Francois de Bayros eredeti munkái. Első kiad.
(Wien), [1921], Hellas Verl. 2 t. (címkép+díszcímlap)+147+[1] p.+
5 t. (Francois de Bayros rajzai, előttük feliratozott hártyapapír).
Kolofon: „Babits Mihály jelen műve csupán az irodalom történetének komoly kutatói számára készült. Kereskedelmi
forgalomba nem került. Terjesztése előzetes aláírások útján
történt.”
Megjelent 500 kézzel számozott példányban, melyből ez az
5. számú.
Kiadói, díszesen aranyozott gerincű félvászon kötésben.
8.000,287. BABITS Mihály: Herceg, hátha megjön a tél is! Első kiad.
(Bp.), 1911, Nyugat. 104+[6] p.
A címlapot Falus Elek rajzolta.
Fűzve, kiadói borítékban.
5.000,288. BABITS Mihály: Irodalmi problémák. Első kiad.
Bp., 1917. Nyugat. 285+[1] p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
A kötés Weichner és Fia könyvkötészetében készült.
10.000,-

289. BABITS Mihály: Nyugtalanság völgye. Első kiad.
Bp., [1920], Táltos. 87+[5] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
5.000,290. BALÁZS Béla: Doktor Szélpál Margit. Tragoedia három
felvonásban. Első kiad.
Bp., 1909. Nyugat. 142+[2] p.
A borítékrajz Conrád Gyula munkája.
A boríték, valamint a címlap verzóján egykori tulajdonosi névbejegyzés; lapjai barnafoltosak.
Aranyozott, kiadói egészvászon sorozatkötésben, az eredeti
első boríték bekötve.
4.000,291. BALÁZS Béla: A vándor énekel. Op. II. Első kiad.
Bp., 1911. Nyugat. 87+[5] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve. A kötés
- stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,292. BARBEY d’ AUREVILLY, [Jules]: A karmazsin függöny.
Fordította Schöpflin Aladár. Első kiad.
Bp., Nyugat, 1917. 74 p.
A borítékrajz Berény Róbert [?] munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
5.000,293. BARTA Lajos: Szerelem. Színmű négy felvonásban.
Első kiad.
Bp., 1916. Nyugat. 100 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
4.000,-

281.
285.
287.
294. BÍRÓ Lajos: A családi tűzhely. Három egyfelvonásos.
1. Vali pályát választ. 2. A vőlegény. 3. A nagymama. Első kiad.
Bp. 1910. Nyugat. 82 p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
4.000,295. CSÁTH Géza Délutáni álom. Első kiad.
Bp., 1911. Nyugat. 158+(6) p.
A borítékrajz Kozma Lajos munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel; az eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner
Erzsébet könyvkötészetében készült.
15.000,-

290.

291.

292.
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A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve; gerince
restaurált. A kötés valószínűleg Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
8.000,299. FENYŐ Miksa: Casanova. Tanulmány. Első kiad.
Bp., [1912], Nyugat. 95+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben, az eredeti első borító bekötve.
5.000,295.

297.

298.

296. ELEK Artúr: Álarcosmenet. Első kiad.
Bp., 1913. Nyugat.189+[3] p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve. A kötés
- stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve
- Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,297. ELEK Artúr: Poe Edgar. (Két tanulmány.) Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. 121+[1] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
boríték bekötve.
5.000,298. FELEKY Géza: Könyvek, képek, évek. Találkozás a művészettel.
(Bp.), 1912. Nyugat. 239 p.

300. GELLÉRT Oszkár: A deltánál. Ujabb versek. Első kiad.
Dedikált.
(Bp.), 1909. Nyugat 75+[3] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
10.000,301. GELLÉRT Oszkár: Ofélia térdein. - - versei. Első kiad.
(Bp.), 1911. Nyugat. 71+[3] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
6.000,302. GELLÉRT Oszkár: Rubens asszonya. Uj himnuszok a
szerelemhez. Első kiad.
Bp., 1912. Nyugat. 69+[3] p.
A borítékrajz Gara Arnold munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
6.000,303. GYÖRGY Mátyás: Ligeia. Első kiad.
Bp., Nyugat, 1913. 80 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
4.000,-

299.
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301.

302.

304. HATVANY Lajos: Én és a könyvek. Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. [2]+118+[2] p.
Aranyozott, kiadói egészvászon sorozatkötésben, az eredeti,
első boríték bekötve.
5.000,-

305. HELTAI Jenő: Fűzfasíp. Első kiad.
(Bp.) 1913. Nyugat. 190 p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
5.000,306. HELTAI Jenő: Kis meséskönyv. Első kiad.
Bp., 1911. Nyugat. 120 p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
5.000,307. HELTAI Jenő versei. Első kiad.
Bp., 1911. Nyugat. 123+[5] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott, (kissé sérült gerincű) félvászon kötésben;
az eredeti első borító bekötve.
6.000,308. A Holnap - Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka
Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka versei. Sajtó
alá rendezte Antal Sándor. Első kiad.
Nagyvárad, 1908. Holnap Irod. Társ. 191 p.
Megjelent 100 számozott példányban, ez számozatlan.
Hozzá tartozik:
A Holnap uj versei. Második könyv.
Bp., 1909. Deutsch Zs. és Tsa. 240 p.
Eltérő színű, de azonos méretű, korabeli, álbordázott, aranyozott
gerincű félbőr kötésben, felül aranyozott lapélekkel; az eredeti
első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében
készült. A másodi kötet gerince nyílásnál sérült.
12.000,309. IGNOTUS [Veigelsberg Hugó]: Kisérletek. Czikkek és
képek. Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. 382 p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott javított gerincű, félbőr kötésben, felül aranyozott lapélekkel.
6.000,-

304.

305.

306.

310. IGNOTUS [Veigelsberg Hugó]: - - verseiből. Első kiad.
Bp., 1918. Nyugat. 116 p.
Készült 150, merített papírra külön készült, számozott példányban, ez számozatlan.
Hozzákötve:
IGNOTUS [Veigelsberg Hugó]: - - novelláiból. Első kiad.
Bp., 1918. Nyugat. 105+[5] p.
Készült 100, merített papírra nyomott és kézzel számozott példányban, ez számozatlan.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben.
8.000,-

307.

308.
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313. KAFFKA Margit: Hangyaboly. Regény. Első kiad.
Bp., 1917. Nyugat. 130 p.
A borítékrajz Gara Arnold munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve. A kötés
- stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve
- Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,-

311.
312.
313.
311. KABOS Ede: Damajanti. Az én novelláimból.
Bp., 1911. Nyugat. 198+[2] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve. A kötés
- stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve
- Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,312. KAFFKA Margit: Csendes válságok. Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. 237+[3] p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben,
felül festett lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve. A kötés
- stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve
- Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
12.000,-

314. KAFFKA Margit: Az élet útján. Válogatott gyűjtemény - régi és legujabb költeményeiből. Első kiad.
Bp., 1918. Nyugat. 97+[6] p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott (kissé sérült) gerincű félbőr
kötésben. Az eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner
Erzsébet könyvkötészetében készült.
5.000,315. KAFFKA Margit Két nyár. Novellák. Első kiad.
Bp., 1916. Nyugat. 104 p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
8.000,316. KARINTHY Frigyes: Esik a hó. Novellák. Első kiad.
Bp., 1912. Nyugat. 140+[2] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel.
15.000,317. KEMÉNY Simon: Lamentációk. Első kiad.
Bp., 1909. Nyugat. 63+[3] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
5.000,-

314.
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315.

316.

318. KOSZTOLÁNYI Dezső: Meztelenül. - - új versei. Első kiad.
Bp., [1927.] Athenaeum. 67 p.
A boríték Gara Arnold munkája.
Fűzve, kiadói borítékban.
8.000,-

319. [KOVÁCS Júlia]: Az árva Mariska napjai. A könyvhöz
Bródy Sándor írt előszót.
Bp., 1911. Nyugat. 227+[5] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott, nyílásnál sérült gerincű félbőr kötésben, felül aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító
bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
6.000,320. LÁNYI Sarolta: Ajándék. - - verseskönyve. Első kiad.
(Bp.), 1912. Nyugat. 87 p.
A borítékrajz Győri Aranka munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
5.000,321. LENGYEL Géza: Véletlenek. Novellák. Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. 153+[7] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Aranyozott, kiadói egészvászon sorozatkötésben, az eredeti,
első boríték bekötve; címlapján egykori tulajdonosi bejegyzés.
4.000,322. LENGYEL Menyhért: Taifun.
Bp., 1910, Nyugat. 135+[1] p. 2. kiad.
A címlapot és a könyvdíszt Falus Elek rajzolta.
Kiadói, festett illusztrált sorozatkötésben

317.

318.

319.

324. MÓRICZ Zsigmond: Falu. Három szindarab.
Bp., 1911. Nyugat. 117+[9] p.
A borítékrajz Kozma Lajos munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel; az eredeti első borító bekötve. A kötés
- stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve
- Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,325. MÓRICZ Zsigmond: Harmatos rózsa. Első kiad.
Bp., 1912. Nyugat. A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben. Az
eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
12.000,-

5.000,-

323. LESZNAI Anna: Hazajáró versek. Költemények. Első kiad.
Bp., 1909. Nyugat. 79+[3] p.
(a címlap, és az első lapok kissé foltosak).
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel; az eredeti első borító bekötve. A kötés
Kner Erzsébet könyvkötészetében készült; a kötéstáblán a
műhely vignettájával.
10.000,-

320.

321.

324.
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328. NAGY Zoltán: Csend! Aranymadár! Versek. Első kiad.
(Bp.), 1913, Nyugat. 88 p. A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
5.000,-

325.
326.
327.
326. MÓRICZ Zsigmond: Szerelem. - - egyfelvonásosai. 1-2.
köt. (egybekötve).
(Bp.), 1913. Nyugat. 79+(1) p.; 78+(2) p. 3. kiad.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, dúsan aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül festett lapélekkel; az eredeti első borítók bekötve; gerince restaurált. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból,
kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében
készült.
10.000,327. MÓRICZ Zsigmond: Tavaszi szél. Elbeszélések. Első kiad.
(Bp.), 1912. Nyugat. 248 p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott javított gerincű félbőr kötésben,
felül aranyozott lapélekkel;az eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve
- Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
8.000,-

329. RITOÓK Emma: Ellenséges világ. Első kiad.
Bp., 1913. Nyugat. 175+[1] p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve. A kötés
- stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve
- Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,330. SCHÖPFLIN Aladár: Magyar írók. Irodalmi arcképek és
tollrajzok.
Bp., 1919. Nyugat. 236 p. 2. kiad.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, körül márványozott lapélekkel.
5.000,331. SZOMORY Dezső: Az élet diadala. Novellák. Első kiad.
Bp. 1917. Nyugat. 84 p. A borítékrajz Gara Arnold munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
6.000,332. SZOMORY Dezső: Györgyike drága gyermek. Első kiad.
Bp., 1912. Nyugat. 157 + [3] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve; gerince
restaurált. A kötés Kner Erzsébet könyvkötészetében készült;
a kötéstáblán a műhely vignettájával.
10.000,333. SZOMORY Dezső: Az isteni kert. Novellák. Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. [4]+195+[5] p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
festett lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve; gerince nyílásnál javított. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból,
kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében
készült.
8.000,-
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334. SZOMORY Dezső: A nagyasszony. Regényes színmű
négy felvonásban és hét képben Első kiad.
Bp., 1910. Nyugat. [16]+208 p.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben; az
eredeti első borító bekötve. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
12.000,335. SZOMORY Dezső: A rajongó Bolzay-lány. Színmű 4 felvonásban. Első kiad.
Bp., 1911. Nyugat. [8]+163+[1] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül,
aranyozott lapélekkel; az eredeti boríték bekötve. A kötés Kner
Erzsébet könyvkötészetében készült.
12.000,336. TÓTH Árpád: Hajnali szerenád. Versek. Első kiad.
(Bp.), 1913. Nyugat. 72 p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
A költő első megjelent kötete.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve; gerince
restaurált. A kötés Kner Erzsébet könyvkötészetében készült;
a kötéstáblán a műhely vignettájával.
12.000,337. TÓTH Árpád: Lomha gályán. Versek. Első kiad.
(Bp.), 1917. Nyugat. 96 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az eredeti
első borító bekötve.
6.000,338. TÓTH Wanda: A csodálatos köntös. - - novellái. Első kiad.
Bp., 1910. (a borítón 1911.) Nyugat. 153+[7] p.
A borítékrajz Falus Elek munkája.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti borítók bekötve. A kötés stílusjegyekből, anyaghasználatból, kötéstechnikából ítélve Kner Erzsébet könyvkötészetében készült.
10.000,-

Orvosi

331.

332.

334.

339. HŐGYES Endre: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar
Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről.
Magyarország ezredéves fennállásának ünneplése alkalmával irta és szerkesztette - -.
Bp., 1896. Magy. Orv. Könyvkiad. Társ.. XXXVI+1003+[1] p. 24
t.+3 mell. (kihajtható, ebből 2 színes). Szövegközti illusztrációkkal.
Hőgyes Endre nagyszámú publikációja mellett talán legismertebb tudományos „felfedezése” az általa épített – A. G. Bell 1878-ban megépített
telefon készülékének felhasználásával – a világon az első audiométer.
(A Magyar Orvosi Könyvk. Társ. könyvtára LXXIV. köt.).
Kiadói, aranyozott, dombornyomású egészvászon kötésben.
12.000,-

335.

336.

338.
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340. KASS János: Orvosportrék.
(12 szignált rézkarc.)
A mappában Hyppokratész, Galenos, Avicenna, Paracelsus, Vesalius,
Pare Ambroise, William Harwey,
Edvard Jenner, Rudolf Virchow, Louis
Pasteur, Semmelweis Ignác, Ivan
Petrovics Pavlov portréi találhatók.
30x21 cm, barna tónusú festékkel nyomott, ceruzával számozott
(100/74), szignált rézkarcok. A rézkarcok 1982-ben készültek.
Hyppokratész portréjával illusztrált,
feliratozott selyemripsz mappában.
40.000,341. RÁCZ Sámuel: Iatrikai paraineseis. [Orvosi tanácsok.]
eis tas ’opoias periehontai ta pleōn synehesera kai koinotera
esōterika pathī, ta sīmeia, kai ’ai iatreiai aytōn, ’as exedoto,
eis oyggarikon idiōma ... Rátz Samoyī ... [Újgörögre ford.]
Georgios Ioannou Zaviras.
Pest, 1787. Lettner. [14]+224 p.
Hozzákötve:
ZAVIRAS, Konstantinos Ioannou: Onomatologia
Botaniké Tetraglottos. [Négynyelvű botanikai névtár. Újgörög
- ógörög - latin - magyar.] 87 p.
„Rácz Sámuel (17441807), Nagyszombatban és Bécsben
tanult, orvosdoktori
oklevelét 1773-ban
szerezte meg Bécsben. A budai orvoskar élettan tanára
lett, de oktatta még
a belgyógyászatot,
az elméleti orvostant
és az államorvos64

tant, valamint az anatómiát. Volt az egyetem dékánja és rektor is. Több
külföldi tudományos társaság választotta tagjává. 25 tudományos munkát
írt, ill. fordított, ebből 12-t magyarul, a többit latinul, németül és görögül.
Egyik főműve az 1776-ban megjelent „Orvosi oktatás”. - Jelen kötet
ennek újgörög fordítását tartalmazza, mely Georgios Zaviras munkája.
Zavirasz György, a makedóniai Sziatisztában született 1744-ben és 16
éves kora óta Magyarországon élt. Zavirasz György, Makedóniából származó görög kereskedő a 18. század derekán érkezett Magyarországra, a
déli országrészben tevékenykedett. Nemcsak a kereskedelem érdekelte, a kalocsai piaristáknál teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott.
Sokféle érdeklődése mutatkozik meg az általa összegyűjtött könyvekben,
amelyek között teológiai, nyelvtudományi és természettudományi kötetek
egyaránt voltak. Zavirasz élete az 1810-es évek közepéig követhető nyomon, halálának pontos ideje nem ismert. Közvetlen leszármazottja nem
volt; úgy rendelkezett, hogy a pesti görög egyház kapja meg könyvtárát.
Zavirasz György testvérének, Konsztantinnak a neve alatt 1787-ben Pesten megjelent egy ógörög-újgörög-latin-magyar botanikai szótár, amelynek írásához felhasználta Comenius Janus linguarum című munkáját is.”/
Glaser Tamás.
Korabeli, gerincén kissé sérült bordázott gerincű egészbőr kötésben, gerincén címvignettával.
40.000,342. SZIKLA D. orvos-sebészeti műszer és kötszer-gyáros
ÁRJEGYZÉKE orvos-sebészeti műszerek, kórházi berendezések, kötszerek, testegyenészeti készülékek, villanygépek,
betegápolási, kényelmi czikkek, és villamos műszerekről.
Bp., 1909. [Szikla D.] XIX+[1]+285 p.
Több mint 6500 termék; leírással, árral, zöme fametszetű illusztrációval.
Kiadói, rajzos táblájú félvászon kötésben; fólio.
15.000,-

Politika
343. ADY Endre: A zsidóságról. Fehér Dezső előszavával.
Nagyvárad, 1919. Nagyváradi Napló. 46+[1] p. Első kiad.
(Zsidó renaissance-könyvtár 10.)
Fűzve, kiadói, restaurált borítékban.
15.000,344. BIHARI Károly: Báró Eötvös József politikája.
Bp., 1916. MTA. (Károlyi György ny.) IX+[5]+386 p.
Korabeli félvászon kötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
6.000,345. GOROVE István, gattajai: Gattajai Gorove István emlékezete. Gyűjtemény irodalmi és szónoklati hagyatékaiból
[György Endre emlékbeszédével].
Bp., 1882. Athenaeum. 1 t. (lith., a szerző portréja)+XXXII+336 p.
Előzéklapjai enyves ragasztóval megerősítve.
Kiadói, dúsan aranyozott egészvászon kötésben, körül aranyozott lapélekkel.
6.000,346. MACHIAVELLI, (Niccolo) Nicolai: Princeps. Ex Sylvestri
Telii Fulginatis traductione diligenter denuo emendatus.
Adiecta sunt eiusdem argumenti aliorum quorundam contra
Machiavellvm Scripta, de potestate & oﬃcio Principum contra
Tyrannos.
[Basel], 1589. [Pietro Perna (Petri Pernae)]. [16]+201+[7] p. (a
151. oldaltól Cassius Dio történeti művéből kiragadott, a monarchia mellett és ellenében írott beszéde – külön fejezetcímmel). 2. latin kiad.
Hozzákötve:
LANGUET, Hubert - [és/vagy] MORNAY, Philippe:
Vindiciae contra tyrannos: sive de principis in populum,
populique in principem, legitima potestate, Stephano Iunio
Bruto Celta, Auctore.
[Basel], 1589. [Pietro Perna (Petri Pernae)]. 331+[3] p.
A címlapon jelzett szerzői álnév feloldása bizonytalan.
„Pietro Perna (1519-1582) 1544-ben érkezett Bázelbe, önálló nyomdáját
1558-ban nyitotta meg. Több mint négyszáz nyomtatvány kötődik műhe-

lyéhez, köztük számos antitrinitárius
mű, […] illetve az európai (főként
itáliai) történeti és politikai irodalom
gyöngyszemei. Ő az […], aki 1560ban elsőként kiadja latinul Machiavelli
Fejedelmét (egy évvel azután, hogy
az egész életmű Indexre került), […]
Ugyanez a munka lényegében változatlanul, 1580-ban is megjelenik
kiadásában.”/Petneházi Gábor: Humanista irodalom és politikai publicisztika határán.)
Korabeli egészpergamen kötésben.
150.000,347. STEIER Lajos: A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története. I. A tót kérdés. [Unicus.]
Liptószentmiklós, 1912. Szerző. (Steier Izidor ny.). [8]+354 p.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
10.000,348. SZANA Tamás: A sajtó felszabadulása.
Bp., 1898. Athenaeum. 56 p.+1 t. (kihajt.)+2 mell. (hasonmás,
kihajtható). Lapszámozáson belül 2 táblával.
Fűzött, Vaszary János által tervezett (gerincén kissé sérült)
borítékban.
5.000,-

343.

345.
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Reformkor
349. [Kéziratos Országgyűlési Tudósítások 1833. aug. 14.
1834. dec. 31. közötti időből. Szerk. Kossuth Lajos. 83 szám]
303 levél, ebből 287 sűrűn beírt oldal.
Kelt: Pozsony, 1833 -34.
Különböző papírokon, különböző kezek írásával. Bár a könyv
gerincén lévő címfelirat szerint „1832-36 évi Országgyűlési
Tudósítások” találhatók a kötetben, az első tudósítás 1833.
augusztus 14-i keltezésű, (No. 72.). Ezután a 73., 78-81. sz.
következik, itt negyven szám „hiányzik”, majd a 131. számtól a
208-ig folyamatos. A 78. és 79. számhoz Kossuth „Toldalék”-a
is be van kötve.
A reformkori országgyűlések különleges dokumentuma. Az első tudósításokat Kossuth Lajos szerkesztette. Mivel nyomtatott sajtó az ülésekről
nem számolhatott be, Kossuth ötlete volt, hogy kéziratos „magánlevél”
formában tájékoztassa az ott elhangzottakról az érdeklődőket. Az 1832
végén indult, hetente kétszer megjelenő lapnak 1836 májusáig 344 száma látott napvilágot. Egy ideig (69-82. szám) kőnyomatban is terjesztették, de a hatóságok lefoglalták a nyomdagépeket. 1833 tavaszán már
örömmel írta, hogy a Tudósítások napról napra jobban terjednek az ország
különböző megyéiben, ami annak jele, hogy a magyar már a „magasb,
nemesebb, az emberiségi és nemzetiségi” kérdésekre is figyelni kezd. Az
ősz folyamán a lapnak már több mint száz előfizetője volt. Az üléseken a
legtöbbször Kossuth maga jegyzett, mégpedig, a gyorsírást nem tudván,
saját módszerével: „A kimagasló szónoki szépségeken, a jellegző monda-

tokon és sarkalatos adatokon kívül jóformán csak a vezérszókat jegyeztem fel, melyek az okoskodás fonalát kiczövekelik, jegyzeteim amolyan
csontváz voltak, melyre testet rakni az emlékező tehetség feladata volt.
Mikor mások az ülések után szórakozást kerestek, nekem íróasztalomhoz
kellett sietnem, nehogy emlékezetem cserben hagyjon s a csontváz váz
maradjon.” Az elkészült szöveget kellő példányszámban leíratta. Az első
évben mintegy 25, utóbb állítólag 40 ilyen szegénysorsú ifjú másoló, jurátus dolgozott nála szerény fizetésért.
19. század végi, aranyozott, álbordázott gerincű félbőr kötésben.
500.000,350. Kossuth-album. Szerkesztik: Áldor Imre, Ormodi Bertalan.
Pest, 1868. Gyurián és Deutsch. 1 t. (Kossuth portréja – Rusz
Károly fametszete)+127+[1] p.
Korabeli, aranyozott félvászon-kötésben. Folio.
8.000,351. [MOERING, Karl]: Guter Rath für Oesterreich. Mit
Bezugnahme auf das Programm der liberalen Partei in Ungarn.
[Az 1847-es Ellenzéki Nyilatkozat német nyelvű kiadása].
Lipcse, 1847. W. Jurány. 38+[2] p.
Az ajánlás Victor Franz von Andrian-Werburg bárónak szól, akinek közbenjárásával, segítségével jelenhetett meg német kiadónál a röpirat. Címlapján tulajdonosi bélyegző. Az 1847 június 6-án alakult Ellenzéki Párt
nyilatkozatát, hosszas viták, egyeztetések, módosítások után Deák Ferenc fogalmazta meg. Andrian-Werburg segítségét (ismert osztrák ellenzéki publicista) a párt elnöke Batthyány Lajos kérte a nyilatkozat külföldi
megjelentetéséhez.
Korabeli félvászon kötésben.
12.000,352. PARDOE, (Julia) Ungarn und seine Bewohner und
Einrichtungen in den Jahren 1839 und 1840. Deutsch von L. v.
Alvensleben. 1-3. Th. [egybekötve].
Leipzig, 1842. Reclam. IV+226; [2]+242;+[2]+277+[1] p.
Címlapján tulajdonosi bélyegző.
Julia Pardoe (1806-1862) angol írónő. Több érdekes úti beszámolót írt pl.
Portugáliáról, Törökországról. 1839-ben pedig Bécset és Magyarországot
látogatta meg, ahol mint akkor már neves írót mind az udvarnál, mind a
politika és az irodalom előkelő férfiai (Eötvös József és Deák Ferenc is),
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kitüntető szívességgel fogadták. Magyarországi utazásainak eredménye
lett a „The city of the Magyar or Hungary and its Institutions in 1839 and
1840” című, (jelen munka) meglehetős tájékozottsággal, és nemzetünk
iránt nagy rokonszenvvel írt munkája.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
12.000,353. [SCHROTT, Hugo]: Croquis aus Ungarn.
Leipzig, 1843. O. Wigand. [2]+206 p.
A morvaországi születésű szerző az 1840-es években Pesten élt, Hugó
Albert néven hírlapíróként működött. 1848 júniusától a Pester Zeitungot
szerkesztette /Központi.
Korabeli, aranyozott gerincű, félvászon kötésben.
5.000,354. SEWARD, William H.: Speech of - -, on the Proposed
Protest of the United States against the Armed Intervention
of Russia in the Hungarian Revolution, in the Senate of the
United States, March 9, 1852.
[Washington, D. C.], 1852. Buell & Blanchard (ny.) 16 p.
William Henry Seward (1801-1872) New York állam kormányzója, amerikai
szenátor. Az orosz intervenció elleni felszólalása a szenátusban (példányunk)
is szenátori minőségében történt. 1861-69 között az USA államtitkára, Elkötelezett ellenzője a rabszolgaságnak, meghatározó alakja a Republikánus Pártnak. Republikánus elnöki jelöléséből visszalép Lincoln javára,
kampányol Lincoln mellet, aki győzelme után államtitkárrá nevezi ki.
Fűzött, modern, feliratozott borítékban.
20.000,355. SZALAY László: Publicistai dolgozatok - - által. 1-2. köt.
[egybekötve]. 1. köt.: 1839-1844. 2. köt.: Pesti hírlap-czikkelyek
1844-1847.
Pest, 1847. Heckenast G. [2]+VIII+242; [4]+282+[2] p.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
12.000,356. SZALAY László: Statusférfiak’ és szónokok’ könyve. Új
folyamat. Tartalma: Canning. – Dupin. – Brougham. – Franklin.
– Constant. – Mackintosh. – Jeﬀerson. – Lamartine. – Escher.
Pest, 1850. Heckenast Gusztáv. [4]+443+[1] p.
Korabeli félbőr kötésben.
6.000,-

357. [SZÉCHENYI István, gróf]:
A’ Kelet Népe. 1841.
Pozsonyban, 1841. Wigand. 326 p.
2. kiad. (az első kiadás is ugyanebben az évben jelent meg).
Címlapja, valamint első, és utolsó néhány levele foltos, szélein javított.
20. sz. eleji, álbordázott, aranyozott, javított gerincű, félbőr kötésben; körül márványozott lapélekkel.
25.000,358. SZÉCHENYI István, gróf:
Lovakrul. Első kiad.
Pesten, 1828. Petrózai Trattner.
[8]+IV+[1]+6-245+[1] p.
„A szerző első nyomtatásban megjelent
könyve. Ebben foglalja össze a lótenyésztés
színvonalának emelésével kapcsolatos javaslatait, köztük a lóversenyek rendezésére
vonatkozó elképzeléseit.”/Központi.
Címlapján „T B” grófi-koronás monogram. A szinte makulátlan könyvtest alsó metszésén barna folt.
Korabeli, aranyozott, javított gerincű, félbőr kötésben.
250.000,359. SZÉCHENYI István, gróf:
Világ vagy is felvilágosító töredékek
némi hiba ’s előitélet eligazitására.
Első kiad.
Pesten, 1831. Landerer. [10]+XL+
[1]+42-539+[5] p.
Korabeli, felső részén javított, aranyozott címfeliratú félbőr kötésben.
30.000,-

gh
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360. [SZABÓ Ignác, arnóthi]: Az erki pap. Egy magyar „Abraham a Sancta Clara” élete.
Okos emberek számára irta - -.
Eger, 1883. Szolcsányi Gy. 111+[1] p.
Korabeli félvászon kötésben.
3.000,-

Szakácskönyv-háztartás
361. ACZÉL Miksa: American-Bar - Útmutató az amerikai
hüsitő és hevitő italok készitéséhez. Összeáll. - -.
(Bp., 1899. Klauber ny.) [2]+6-96+IV+[12] p. (ebből 10 hirdetés).
Lapszámozáson belül 10 t. (vegyes tárgyú hirdetés). A kötet
elején az italkészítés és felszolgálás eszközeinek rajzaival.
Fűzve, kiadói borítékban.
5.000,362. HEGYESI József: A legujabb házi czukrászat kézikönyve.
Bp., 1893. Szerző. 247 p.+1 t. (kihajtható színes chromolith.).
4. jav. bőv. kiad. A 233. oldaltól 247-ig „A házi czukrászathoz
szükséges formák Sárkány Pál konyha- és háztartási szer raktárában [… cím] kaphatók.” [fametszetes illusztrációk.]
Kiadói, illusztrált egészvászon kötésben.
8.000,363. KÖVI Pál: Erdélyi lakoma. Többek által dedikált.
(Bp., 1980.), Corvina. 246+[2] p.
Előzéklapján Sasi István vendéglősnek Láng György, szennycímlapján Kövi Pál és egy olvashatatlan aláírású „konkurens”, a
szennycímlap verzóján André Balog dedikációjával. A könyvbe
illesztve Kass János rajzos kétnyelvű gratulációja és meghívója.
Kiadói egészvászon kötésben, védőborítóban.
8.000,-

362.
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361.

364. [PÉCHY Lórántné] Erzsi néni: Hal- és vadfélék készitése.
Eddig sehol sem tárgyalt elkészités módja mindennemü halak,
vadak, hazai és tengeri rákoknak.
Ungvár, 1894. Lévai Mór. 99+[1]+IX+[11] p. (reklám és jegyzet)
2. kiad. (az első kiad. ugyanebben az évben jelent meg).
Kötéstáblán: „Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir.
udv. könyvkereskedés kiadása”.
Kiadói, restaurált, tábláin illusztrált félvászon kötésben. A kötés Gottermayer (N.) műhelyében készült.
6.000,365. [WOHL Janka] : Az otthon. Útmutató a ház czélszerű és
izlésteljes berendezésére s vezetésére. Írta egy Nagyvilági Hölgy.
Bp., 1882. Athenaeum. [4]+235 p.+12 t. (enteriőrök, bútorok).
Kiadói, egészvászon kötésben.
5.000,-

12

366. SZERB Antal: Budapesti kalauz Marslakók számára. Irta
– –. Kolozsváry Sándor rajzaival. Első kiad. Dedikált.
Bp., 1935, Löbl Dávid és Fia. 30+[1] p.
Előzéklapján piros ceruzával dedikált: „Klárinak, gondoljon
rám. 937. IX. 21. Szerb Antal”.
A könyvben egy különös kirándulás részesei lehetünk, egy olyan kirándulásnak, melyben a csillagokból érkező vándorral, és a hozzá csatlako
zoíróval végigjárjuk a főváros legjellegzetesebb részeit.
Kiadói, gerincén kissé sérült, aranyozott egészbőr kötésben,
enyhén elszíneződött, illusztrált védőborítóban.
50.000,367. SZINI Gyula válogatott elbeszélései.
Bp., 1933. Magyar Bibliophil Társ. (Kner ny.) 1 t. címkép (Végh
Gusztáv rézmetszete)+ 143+[6] p.
400 számozott példányból ez a 47. sz. pld.
Korabeli, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül
aranyozott lapélekkel. Az eredeti első borító bekötve; gerince
nyílásnál javított. A kötés - stílusjegyekből, anyaghasználatból,
kötéstechnikából ítélve - Kner Erzsébet könyvkötészetében
készült.
8.000,-

Természettudomány
368. ABAFI AIGNER Lajos: Magyarország lepkéi.
Tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára. A Bergeféle lepkekönyv képeivel. A Berge-féle lepkekönyv nyolczadik
kiadása alapján irta - -. A szöveget átnézte Dr. Horváth Géza.
51 táblán 935 színes és 14 szövegközti képpel.
Bp., 1907. K. M. Term.tud. Társ. VI+XXXII+137 p.+51 t. (ebből
50 színes olajnyomat).
(Term.tud. Könyvkiadó-Váll. LXXVII. köt.)
Festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. Folio.
20.000,369. GOMBOCZ Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841-1941.
A Társulat alapitásának századik évfordulójára a választmány
megbizásából irta - -.
Bp., 1941. Kir. Magy. Term.tud. Társ. (Sylvester ny.) VI+467 p.+38 t.
Lapszéleken néhol ceruzával írt jelölés. Korabeli félvászon kötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
4.000,-

371. KÁTAI Gábor: A Királyi Magyar Természettudományi
Társulat története alapittatásától fogva máig.
A Társulat 1868-dik évi február 1-sején tartott huszonöt évi jubileuma alkalmára irta - -.
Pest, 1868. Bucsánszky A. [4]+248 p.+1 tábl. (kihajtható).
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben; gerincének
felső része javítva.
4.000,372. SÁRINGER János Kandid: Pannonhalma éghajlata.
Győr, [1896], Győregyházmegyei ny. [8]+124 p.+XVIII t. (kihajtható táblázat).
A borítón vélhetően a szerző ajándékozó sorával: „A győri tanári könyvtár számára”.
Modern kartonkötésben, az eredeti borító felragasztva.
4.000,-

370. HOFMANN Ernő – JÄGER Gusztav : A kerti és mezei
kártékony rovarok színes képei 8 táblán magyarázó szöveggel. Írták - - tanárok. Magyar nyelvre fordította Gönczy Pál. I-II.
rész. I. Rész. I-IV tábla. (A mezei gazdaságra nézve hasznos
és kártékony állatok képei.), II. Rész. V., VI. tábla. (A kerti és
mezei kártékony rovarok.) [A VI. t. alján a VII. és a VIII. t.]
Pozsony, 1882. Stampfel Károly.16+[2] p. (Kísérőfüzet. Fűzve,
kiadói borítékban). A kézzel színezett fametszetes táblák kiadóilag 8 szelvényre osztva, vászonra húzva, akasztófülekkel
felszerelve, nyolcrét hajtva. A táblákon összesen 78 kép látható, melyeknek magyarázata a kísérőfüzetben.
A táblák mérete 83x71 cm.
A rendkívül ritka kiadvány nyilvánvalóan iskolai szemléltetésre készült. A fordító, aki maga is kiváló szakműveltségű gazda és kertész volt, Karácsondon
igen szép kertet létesített. Rövid ideig a Füvészkert igazgatója is volt.
Kiadói, javított gerincű, tábláin színezett fametszettel illusztrált
félvászon mappában;
180.000,69

373. TICHY Kálmán: A négy évszak. Színek, mosolyok, könnyek.
Berlin, 1927. Ludwig Voggenreiter, Magyar Osztály („Concordia”
ny., Pozsony). 270 + [2] p. Egyetlen kiadás.
A linómetszetű borító, az első levélen található, fametszetű ex
libris, és a 8 egész oldalas fametszetű illusztráció a szerző,
Tichy Kálmán festőművész munkája.
Fűzve, színes, illusztrált kiadói borítóban, körülvágatlan példány.
15.000,374. TISZA Etelka: Nagy és dicső emberek történetei. Angol
források után. 1-2. köt. (egybekötve).
Bp., é.n. Légrády. [1]+125+[3]; [2]+161+[3] p.
Kiadói, dúsan aranyozott egészvászon kötésben.
5.000,-

Történelem
375. ANDRIĆ Sándor: A Montenegroi fejedelemség története a legrégibb időtől fogva az 1852-es évig.
Szerb okmányok, segédművek, és népénekek után kidolgozta
- -, fordította Kunos Gyula.
Nagybecskerek, 1890. Pleitz Fer. Pál. XII+153+[3] p.
(Történeti- Nép- és Földrajzi Könyvtár XXIII. Köt.)
Kiadói, aranyozott gerincű félbőr sorozatkötésben.
8.000,-

376. ANGYAL Dávid: A boszniai válság története. Dedikált.
(Bp.), 1932. BMTI. 44 p.
Eckhart Ferenc számára dedikált példány.
(Klny a Bécsi Magyar Történeti Intézet 1932-es évkönyvéből.)
Fűzve, kiadói borítékban.
5.000,377. BUDAVÁRY László: Zöld bolsevizmus. A nemzetietlen
nyilas-mozgalom hűséges és döbbenetes képe. Dedikált.
Bp., 1941. Nemzeti Élet. (Élet ny.). 120 p.
Fűzve, gerincén kissé sérült, színes kiadói borítóban.
5.000,378. BUDAY Árpád: Római felirattan. Dedikált.
Kolozsvár, 1914. Steif J. VII+[5]+420 p.+1 mell. (ﬀ. ill., kihajtható).
Címlapján korábbi állományi bélyegző.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
8.000,379. CANTU Caesar: Az utolsó harmincz év története (18481879). Folytatásúl “Világtörténelméhez”.
Eger, 1881. Szent István Társulat. (Érsek Lyceumi ny.)
XI+338+[2] p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
4.000,380. ERDÉLYI László: Krónikáink magyarul.
Szeged, 1943. Városi Ny. 288 p.
Fűzve, kiadói borítóban.

5.000,-

381. ERDÉLYI László: A mohácsi vész nemzedéke.
Néplélektörténeti korrajz egykoru emlékiratból.
Szeged, 1941. Szeged Városi Ny. [4]+584 p.
(Erdélyi-Szerémi Mohács II.)
Fűzve, kiadói borítóban; felvágatlan pld.
5.000,-

375.
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382. HORVÁTH Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Írta - -. 1-3. köt.
Bp., 1871-1872. Ráth Mór. XIX+[1]+615+[1] p.; XI+[1]+615+[1]
p.; XI+[1]+605+[3] p. 2. kiad.
Kiadói, egységes, dúsan aranyozott félbőr kötésben, körül
márványozott lapélekkel.
20.000,-

383. JIREČEK Konst. József: A bolgárok története. Írta - -.
Ford. Mayer Rezső.
Nagybecskerek, 1889. Pleitz Fer. Pál. XXIII + 551 p.
(Történeti-, Nép- és Földrajzi Könyvtár XVIII. Köt.)
Kiadói, aranyozott gerincű félbőr sorozatkötésben; címlapján
egykori állományi bélyegző.
8.000,384. KELEMEN Béla: Adatok a szegedi ellenforradalom és a
szegedi kormány történetéhez. (1919.) Dedikált.
(Naplójegyzetek és okiratok.) Bevezető rész: A szegedi forradalmi mozgalmak. Írta: Tonelli Sándor.
Szeged, 1923. Szerző. (Mars Grafikai Műintézet). XIV+605 p.
Dedikált: „Reök Andor kedves öcsémnek Szeged 1926 feb 23
Kelemen Béla”.
Korabeli félvászon kötésben; fűzése laza.
30.000,385. KÉRI [Borgia Ferenc] Franciscus Borgias: Imperatores orientis.
Compendio exhibiti, et compluribus Graecis praecipue scriptoribus, a Constantino Magno, ad Constantinum ultimum, et
expugnatam per Turcos Constantinapolim.
Tyrnaviae [Nagyszombat], 1744. Typis Academicis Soc. Jesu.
[20]+569+[12] p.
Fejezetnyitó rézm. illusztrációkkal (uralkodók portréi és pénzei), fametszetes iniciálékkal.
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű egészbőr kötésben, körül festett lapélekkel. Folio.
35.000,386. KÖNYÖKI József: A középkori várak különös tekintettel
Magyarországra. Írta - -. Sajtó alá rend. Nagy Géza.
Bp., 1905. MTA. XII+625 p.
A mű minden, a várral kapcsolatos fogalmat, legyen az a torony, kapu,
barbakán vagy éppen a várárok, részletesen elemez, képekkel illusztrál
és példák sokaságán keresztül szemléletesen bemutat. Jelentős képanyagából a legismertebbek a várakról készült rajzai, de hadifelszereléstől a mindennapi eszközökön, berendezéseken át mindent bemutat
írásban és képben.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
18.000,-

387. MADZSAR Imre (szerk.): Farádi Vörös Ignác visszaemlékezési az 1778-1822. évekről. Bevezetéssel és jegyzetekkel
ellátta és kiadja - - .
Bp., 1927. MTT. VIII+211+f1] p.+1 kihajtható. mell.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai. Emlékiratok).
Modern félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal.
4.000,388. MARGALITS Ede: Szerb történelmi repertórium. 1. köt.
[Unicus].
A M.T.A. Tört. Biz. Megbízásából.
Bp., 1918. MTA. LIX+930 p.
A címlap verzóján egykori állományi bélyegző.
Korabeli, aranyozott gerincű (felül kissé sérült) félvászon kötésben.
6.000,389. ROGGE, Walter: Oesterreich von Vilagos bis zur Gegenwart. 1-3. köt.
Leipzig, 1872-73. Brockhaus. VI+[1]+554 p.; VI+[1]+389 p.;
VI+[1]+522 p.
Címlapjain, egykori állományi bélyegző.
Egységes, korabeli, aranyozott félvászon kötésben.
12.000,-

382.

383.

385.
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390. Schematismus für das kaiserliche und königliche
Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine
für 1911. Separatausgabe.
Wien, 1910. K. K. Hof- und Staatsdruckerei. LXXXII (reklám)+
1711 p.
A kötethez tartozó térkép hiányzik.
Átkötésre szoruló, sérült, egészvászon kötésben; a belívek
tiszták, épek, szépek.
5.000,391. SZABÓ Ferencz: Európa története a franczia forradalom
kezdetétől a bécsi congressusig (1789-1815).
Menzel, Weisz, Horváth, Springer s mások művei után írta - -.
1-2. köt.
Nagybecskerek, [1890.] Pleitz Fer. Pál. [8]+549+[3] p.; [8]+542
(helyesen 532 p.)
(Történeti-, Nép- és Földrajzi Könyvtár XI-XII. köt.)
Kiadói, aranyozott gerincű félbőr sorozatkötésben.
15.000,392. SZALAY László: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI-dik században.
Pest, 1861. Ráth Mór (Manz F.ny., Bécs). [8]+255+[1] p. 2. kiad.
Tartalom: János király és az európai hatalmasságok. 1526–
1528. – Verbőczi István és Verancsics Antal. – Szolimán és
János Zsigmond 1540-ben. – Statistikai adatok Magyarország

török korszakából. – Utazás Pozsonyból Nándorfehérvárra
1573-ban. – Békes Gáspár pályájához és Balassa Bálint erdélyi fogságához adalék. – Erdély s a portai adó Báthori István
és Kristóf alatt.
19. század végi, álbordázott, aranyozott gerincű félbőr kötésben, felül, aranyozott lapélekkel.
12.000,393. SZÁSZ Béla: A húnok története. Attila nagykirály.
Bp., 1943. Bartha Miklós Társ. – Bethlen G. Irod. és Ny. 632 p.+26 t.
(ebből 10 térkép, 4 kihajtható)+1 t. (kihajtható leszárm. tábl.)
(Bartha Miklós-Társaság Magyartörténeti Szakosztályának Kiadványai V.)
Fűzve, kiadói borítékban.
8.000,394. TRÓCSÁNYI Zsolt: Erdélyi kormányhatósági levéltárak.
Bp., 1973. Akadémiai. 782+[2] p.
(Magyar Országos Levéltár kiadványai. I. Levéltári leltárak. 5.)
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, eredeti védőborítóban.
3.000,395. ZSILINSZKY Mihály: A magyarhoni protestáns egyház
története.A művelt közönség számára. Farkas József, Kovács
Sándor és Pokoly József közreműködésével szerkesztette
Zsilinszky Mihály.
Bp., 1907. Athenaeum. [8]+797 p.+12 t. (ebből 2 kihajtható, 2
kézirathasonmás, kihajtható).
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon díszkötésben.
5.000,-

Történelem - 1848

391.
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396. ANGYAL Dávid (szerk.): Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Szerk., bev. és jegyzetekkel ellátta - -.
Bp., 1925. Pesti Lloyd-Társ. - MTT. VIII+735 p.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai. Levelezések).
Modern félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal.
6.000,-

397. [ANTAL Lajos] ZÉTÉNY Győző: A magyar szabadságharc honvédorvosai.
Bp, [1948.] Egyetemi Nyomda. 235+[3] p.+14 t. (ﬀ. ill.)
Fűzve, kiadói borítóban.
5.000,398. ASBÓTH Lajos: - - emlékiratai 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból. 1-2. köt. [egybekötve].
Pest, 1862. Ráth Mór. [4]+158; [4]+85 p.
Címlapján, ill. verzóján leragasztott egykori állományi bélyegző. Előzéklapján Asbóth Lajos fiatalkori, aquarellel készült színes portréja. A ceruzával írt aláírás Bernd & Mayer [?], 1851.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
20.000,399. KÁROLYI Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek
az udvar előtt. Írta s okirattárral ellátta - -.
Bp., 1936. MTT. VIII+[2]+374+[1] p.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai. Hivatalos iratok és levelek).
Modern félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal.
6.000,400. KÁROLYI Árpád: Németújvári gróf Batthyány Lajos első
magyar miniszterelnök főbenjáró pöre.
Írta, az iratokat összegyűjtötte és szerkesztette - -. 1-2 köt. 1. A
pör története. 2. Pöriratok és államiratok.
Bp., 1932. MTT. XII+[4]+658 p.; [8]+691 p.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai. Hivatalos iratok és levelek).
Modern félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal.
10.000,401. STEIER Lajos: A tót nemzetiségi kérdés 1848-49-ben.
1-2. köt.
Bp., 1937. MTT. VIII+670 p.; 787 p.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai. Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez.)
Modern félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal.
10.000,-

398.
402. SZILÁGYI Sándor: A magyar forradalom története 1848és 49-ben. Első kiad.
Pest, 1850. Heckenast G. VIII + 424 p.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
5.000,403. THIM József: A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés története. 1-3. köt.
Bp., 1930-1940. MTT. VIII+527+[1] p.; XV+686 p.; VIII+984 p.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai - Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez.)
Modern félvászon kötésben, gerincén aranyozott címfelirattal.
12.000,-
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Történelem - Genealógia
404. ESZTERHÁZY János, gróf: Az Eszterházy család és
oldalágainak leírása. Írta - -. Kézirat gyanánt kiadja Herczeg
Esterházy Miklós.
Bp., 1901. Athenaeum. XI+281+[2] p.+9 t. (ebből 4 színes címerkép, 5 kihajtható leszármazási tábl.)
Hozzá tartozik:
ESZTERHÁZY János, gróf: Az Eszterházy család és
oldalágainak leírásához tartozó oklevéltár. Összeállítá - -. Kézirat gyanánt kiadja Herczeg Esterházy Miklós.
Bp., 1901. Athenaeum. IV+270 p.+1 t. (kihajtható).
Korabeli, egységes, aranyozott, bordázott gerincű félbőr kötésben, felül aranyozott lapélekkel; a táblák nyílásánál a bőr
kissé repedezett.
30.000,405. JÓSA János, csikszentgyörgyi: A csíkszentgyörgyi,
csíkmindszenti és csíkszentkirályi Jósa család története.
Az eredeti anyakönyvek, levéltári és családi oklevelek és más
hiteles iratok alapján írta - -. Képekkel, leszármazási táblákkal
és hasonmásokkal.
Szamosújvár, 1910. „Aurora” ny. 415+[1]+417-429+[3]p. (függelék külön beillesztve) +1 t. (genealogiai tábl., kihajtható).
Lapszámozáson belül számos egész-oldalas illusztrációval.
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
10.000,-

406. TAHY, Tahvári Gradischai ’s Tarkeői István,: Tahyak
és azokkal rokon családok. Családi okmányok és szakmunkák
alapján írta - -. Dedikált.
Bp., 1904. Pátria ny. [4]+VI+[2]+225 p.+5 t. (ebből 3 színes
lith.)+1 t. (kihajtható leszárm. tábl.).
Karácsonyi Jánosnak dedikált pld.
Korabeli, aranyozott gerincű (felső részén kissé sérült) félvászon kötésben, tábláján az eredeti színes litografált boríték.
12.000,-

Történelem - hadtörténet
407. AJTAY Endre - HIRN László: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborus története 1914-1918. - A Negyvenhatosok
fegyverben 1914-1918. 1-2 köt.
Szeged, 1933, „A 46-os Ezredtört.” Kiad.váll. XIII+319 p.; 220 p.
Számos fekete-fehér fotóval, térképvázlattal, rajzzal, képekkel
illusztrált.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, tábláin a Negyvenhatosok katonai jelvényének aranyozott dombornyomásával.
12.000,408. BREIT József, doberdói: Magyarország 1848/49. évi
függetlenségi harcának katonai története.
Vezérkari százados korában írta - -. 1-3. köt.
I.: A téli hadjárat. 1 áttekintő és 5 csatavázlattal.
II.: A tavaszi hadjárat. 1 hadműveleti és 4 csatavázlattal.
III.: A nyári hadjárat. 1 hadműveleti és 7 csatavázlattal.
Bp., 1929-1930. Grill K. VIII+329p.+6 mell.; [4]+185+[1] p.+5
mell.; V+[1]+353+[1] p.+8 mell. 2., lényegileg változatlan kiad.
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben,
körül márványozott lapélekkel.
20.000,409. Komlós-Keresztesi Báró Fejérváry Géza cs. és kir. táborszernagy, magyar királyi honvédelmi honvédelmi miniszter
1851–1901.
Pozsony, 1901. Stampfel K. 1 t. (címkép)+[6]+180+[2]+p.+10 t.
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(ebből 1 táblázat, kihajtható).
Lapszámozáson belül 1 egészoldalas és 4 szövegközti fényképpel.
Későbbi félvászon kötésben.
6.000,410. Lukes, J[ohann]: Militärischer Maria-Theresien-Orden.
Über Authorisation des Ordens nach authentischen Quellen
verfasst und angeordnet von - -. Mit 44 Bildnissen.
Wien, 1890. Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei.
XII+552 p.+44 t. (rézmetsz., portrék), a táblák előtt hártyapapír.
Díszesen aranyozott, bordázott gerincű kiadói félbőrkötésben,
a táblákon vaknyomásos díszítésekkel.
25.000,-

410.

411. MACHALEK Pál, Makkai (szerk.): A 101-es zászló alatt.
A v. Békéscsabai Cs. És K. 101. Gy. E. emlékalbuma.
(Bp., 1934. Szerző). (Pless Gy. Közl. ny.) 452 p.
Az életrajzi adatok legtöbb esetben fotóval illusztráltak.
Kiadói egészvászon kötésben.
8.000,412. A magyar nemzet aranykönyve 1914-1918. József főherceg és uzsoki Szurmai Sándor báró előszavával.
Bp., [1921], Magy. Nemz. Aranykönyve szerk.-biz. (Csarni J. és
Tsa. ny.). 288 p.
József főherceg bevezetőjéből: „Hogy ne lehessen feledni
őket, […] kik a leghazafiasabbak, legdicsőbbek […] Ebben
megörökíttetnek az aranyérmeseknek nevei és hőstettei.” Az
életrajzokhoz és leírásokhoz arcképes illusztrációk is tartoznak. Egy-egy oldalon ceruzás firka.
Kiadói, aranyozott gerincű félvászon kötésben, az első kötéstáblán Gara Arnold linómetszetű illusztrációjával
12.000,413. [RAMMING von RIEDKIRCHEN, Wilhelm]: Der Feldzug
in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849.
Pesth, 1850. Landerer und Heckenast. [2]+VII+549+f3] p.
A műhöz megjelent külön 6 csatavázlat is, ezek példányunkból
hiányoznak. Első és utolsó néhány levele barnafoltos.
Modern félvászon kötésben.
12.000,-

409.

416.

414. RÜSTOW, (Wilhelm): Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Ford. Vértesi Arnold és Áldor Imre. 1-2. köt.
Pest, 1866. Emich. XVIII+370+[2] p.+2 térk. (kihajtható);
[2]+439 p.+1 térk. (kihajtható; 1 térk. hiányzik).
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben.
6.000,-

415.

407.
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415. SASSY Csaba - RÉTI Béla: A volt M. Kir. Miskolci 10.
honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma.
Miskolc, 1939. Ludvig. 380 p.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben.
8.000,416. TREUENFEST, Gustav Ritter Amon von: Geschichte
des k. und k. Husaren-Regimentes Kaiser Nr. 4. Arthur Herzog
von Connanght und Strathearn. [1733-1901.]
Wien, 1903. Vg. d. Regiments. [4]+663 p.
Kiadói, javított gerincű egészvászon kötésben.
12.000,-

Vadászat
417. AVARFFY Elek: Vadászutakon. 43 képpel.
Bp., 1942. Vajna és Bokor. 202 p., (oldalszámozáson belül 16
t.; képanyag).
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, szélén kissé sérült,
védőborítóban.
5.000,418. BÁRSONY István: Erdőn, mezőn.
Természeti és vadászati képek. Spányi Béla, Pataky László,
Mesterházy Kálmán, Ujváry Ignácz, Goró Lajos és más művészek eredeti rajzaival. Első kiad.
Bp., 1894. Athenaeum. 1 t.(díszcímlap)+207+[5] p.+15 t.
Kiadói, festett, illusztrált, aranyozott, egészvászon kötésben; gerincének alsó része sérült, hátsó táblája kissé foltos.
6.000,-

419. BÁRSONY István: Magyar földön. Természet és vadászat. Olgyay Ferencz képeivel. Első kiad.
Bp., [1910]. Athenaeum 1 t. (díszcímlap)+154+[2] p.+12 t. (ebből 6 beragasztott).
A díszcímlap és az első kötéstábla illusztrációja Kotász Károly
szignált munkája.
A szennycímlapon és az utolsó oldalon tulajdonosi bejegyzés.
Hozzá tartozik:
BÁRSONY István gyászkeretes portréja. Az egylapos
nyomtatvány a Nimród Vadászújság kiadása.
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon-kötésben.
8.000,420. BÁRSONY István: Magyar természeti és vadászati képek. Képekkel díszítette Neogrády Antal. Első kiad.
Bp., 1900. Athenaeum [4]+178+[2] p.+25 t. (3 kijáró t. barna
papírragasztóval rögzítve).
Kiadói, festett, illusztrált, díszesen aranyozott, egészvászon
kötésben; hátsó kötéstáblán két folt, szennycímlapján egykori
tulajdonosi bélyegző.
6.000,421. BARTHOS Tivadar - Örökzöld. (Vadász-emlékek.)
Bp., 1926, (Bp.-i Hirlap ny.) 173+[3] p.
Az eredeti borító és gerinc felhasználásával készült modern
félvászon kötésben.
5.000,422. BENKŐ Pál, kézdivásárhelyi: A vadászat. Gyakoralti
szakkönyv. Írta - -.
Bp., 1935. Kir. m. Egyetemi ny. 467+[1] p.
Számos szövegközti illusztrációval. A címkép (Horthy M. arcképe) példányunkból hiányzik.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, előzéklapján ajándékozási sorokkal.
6.000,423. DRASKOVICH Iván (1878-1963) vadász, vadgazda,
szakíró tintával írt képeslapja Varga Kálmánnak a Madártani
Intézet igazgató helyettesének.
Tartalom: Köszöni ügyének gyors elintézését, valamint a megkapott tudományos munkát.
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A lap „képes” felén Draskovich Iván két vadász társaságában,
egy kilőtt szarvas mögött. Ezen autográf képaláírás: „20 as elejtve 1938 szept hoban D. I.”.
Draskovich Iván a háború előtti Magyarországon híres és elismert vadász,
valamint vadgazda volt. A második világháború előtt nagybirtokos BaranyaSellyén, ahol több mint százezer kataszteri holdon gazdálkodott. „Neve öszszefügg az európai gímszarvassal, a soha meg nem ismétlődő tótmegyeri
apróvadterítékkel és a lősporttal. Róla írta Széchenyi Zsigmond, hogy Károlyi Lajossal együtt őt tartja a század két legnagyobb, minden téren legkiválóbb magyar vadászának. […] A vadászattal korán kapcsolatba kerül. Első
őzbakját 10 éves korában ejti el. […] Különösen jól lő sörétes fegyverrel, bár
Széchenyi Zsigmond véleménye szerint, mint golyólövő is a legjobbak között van. Mint sportember a 20-as és 30-as években a Monte Carló-i Grand
Prix versenyek kiválóságait szorítja maga mögé élőgalamb-lövő versenyen.
[…] A kortársak szerint villámgyors, de sohasem kapkodó, eredményeivel,
lövőtudományával nem kérkedett.”/Nimród Vadászújság 2013.
Kelt: Sellye, 1938. nov. 2. Futott.
5.000,424. FISCHER Frigyes: A halászati törvények és a rájuk vonatkozó rendeletek. Összeáll. - -.
Bp., 1928. Szerző (Váci Kir. Orsz. Fegyintézet ny.) XII+144 p.
Címlapján egykori állományi bélyegző.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon kötésben.
8.000,425. LAKATOS Károly: Magyarország orvmadárfaunája.
(Nappali és éjjeli ragadozók.) Vadászati résszel.
Bp., 1910. Ifj. Nagel Ottó bizománya – Kiad. Engel Lajos Szegeden. VII+315+[1] p.
Szövegközti és egészoldalas képekkel gazdagon illusztrált. Az
illusztrációk zöme Archibald Thornburn munkája.
Modern egészvászon kötésben.
15.000,426. LÁNYI András, káposztafalvai és jákobi: Kárpáti vadászélmények. Dedikált.
[Bp.], [1925], [Arany ny.] 65+[2] p.
Testvérbátyjának dedikált pld.
A szerző a kötetben több helyen javította a sajtóhibákat.
Kiadói festett, illusztrált egészbőr kötésben.
20.000,-

423.
426.
427. MAROSI Pál: Foxterrier A-B-C.
(Bp.), [1937], Marpax. 127+[1] p.+14 t. (12 levélen).
Szövegközti rajzokkal. A szövegben néhol tintával írt megjegyzések.
Fűzve, rajzos kiadói borítóban.
3.000,428. MAX, Otto: Vadászélet Kanada őserdeiben. Egyedül
jogositott magyar fordítás.
Tata, 1928. Hesz és Végh (Turul ny.). [4]+184 p.
Modern, egészvászon kötésben.
6.000,429. MIKÓSDY András: Kezdő vadászok kézikönyve. (Az apróvad vadászata.)
Bp., [1947]. Bp-i Puskaművesek, Fegyver és Lőszerkereskedők
Munkaközössége. (Fővárosi ny.). 112 p.+1 t. (kétoldalas ﬀ. ill.).
Fűzve, kiadói borítékban; a borítón Knébl Ferenc puskaműves
reklám vignettája.
8.000,430. NADLER Herbert: A keleti- és déli Kárpátokban.
Vadásznapló. A szerző 82 eredeti fényképével.
Bp., 1943. Vajna és Bokor. 295+[1] p., (lapszámozáson belül
40 t.; képanyag).
Kiadói félvászon-kötésben.
4.000,77

431. Nimród Vadászujság – Mutatványszám.
Bp., 1926, Nimród Vadászujság. 24 p.
A mutatványszám bevezetőjében előfizetési felhívást, valamint
szemelvényeket tartalmaz az 1926-os évf. képanyagából.
Tűzött, kiadói, kissé sérült borítóban.
3.000,432. RHÉDEY Zoltán, K.: Verébtől a szarvasbikáig.
(Bp., 1943), Vajna és Bokor. 286+[2] p.+16t.
Kiadói félvászon kötésben.

4.000,-

433. RÓZSAHEGYI Kálmán: Zörög a haraszt... Vidám vadásztörténetek.
Bp., 1942. Vajna és Bokor. 69 p.+[3] p.+8 t.
Borítója verzóján és a szennycímoldalon ajándékozási sorokkal.
Fűzve, kiadói illusztrált borítékban.
4.000,434. SZÉCHENYI Zsigmond, gróf: Csui!… Afrikai vadásznapló. (1928. okt.-1929. ápr.) 2. kiad.
Bp., 1940. Vajna és Bokor. [Athenaeum]. 223+[1] p.+40 t.
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, javított védőborítóban.
6.000,435. [Vadászati jegy, kérelem,
igazolás, kézbesítési ív 1877-ből.]
Gyula, 1877. Varjú Imre endrődi lakos részére kiállított vadászati jegy.
Kelt: Gyula, 1877. aug. 21. Aláírások
és bélyegzők a megfelelő helyeken.
9x14 cm, díszes, vadászati jelenetekkel illusztrált kétszínnyomású litográfia. Hajtogatva.
Hozzá tartozik:
Varjú Imre („földész”) endrődi
lakos kéziratos kérelme a gyulai alispánhoz éves vadászati jegy megadása iránt.
Kelt: Endrőd, 1878. július 30. 2 lev.,
1,5 beírt oldal. Hajtogatva.
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Hozzá tartozik:
Helyhatósági igazolás az „Előljáróság részérűl” miszerint a kérelmező (Varjú Imre): „értelmes és becsűletes egyén
[…] kifogások alá nem esék”.
Kelt: Endrőd, 1878. július 30.
1 lev., 1 beírt oldal.
Hozzá tartozik:
Kézbesitési iv Békésvármegye alispánjától.
Kitöltött, formanyomtatvány a vadászati jegy átvételének igazolásáról.
Kelt: Endrőd, 1878. augusztus 2.
1 litografált lap. Hajtogatva.
8.000,436. [Vadászati jegyek (Vadászjegyek), vadászati engedély.] 3 db.
Besztercebánya, 1891-92. (ny.n., Wien, Lith. anst. E. Sieger ny.)
A két – egy évre szóló - vadászati jegy 1891 és 1892-ben kiállítva, melyek a vadászati adó, valamint az 1 db. kétcsövű puska után kiszabott fegyveradó befizetését igazolják.
Az éves engedély: „Tek. Holesch Árpád úr részére, mely szerint
Jakabfalva, Rudló, Z.-Németi és Gönczölfalva községek területén a vadászatot mint társulati tag szabadon gyakorolhassa.”
Kelt: Besztercebánya, 1892. Aláírások és bélyegzők a megfelelő helyeken.
Mindhárom dokumentum egy személy részére kiállítva.
A jegyek vászonra, az engedély papírra nyomott díszes, vadászati attribútumokkal, jelenetekkel illusztrált litográfiák; hajtogatva.
5.000,437. [Vadászati jegy (arcképes vadászjegy)].
Bp., 1924. (M. kir. állami nyomda).
A nyomtatvány Dr. Barth György királyi ítélőtáblai bíró nevére
szól. A hozzá kapcsolódó vadászfegyverigazolvány egy darab
Lancaster rendszerű, Skoda gyártmányú, kétcsövű puskára
vonatkozik.
Kelt: Baja, 1925. Aláírások és bélyegzők a megfelelő helyeken.
1 lev. 1 nyomtatott oldal; hajtogatva.
3.000,-

438. [Vadászati témájú fényképek az 1900-as évek elejéről.] 10 db.
Fotósai: Rasem Viktor – Bp., Szinay István – Miskolc, Huszthy
Zoltán – Nagykároly, Lövy Herm(an) – Szigetvár, Mencz Alajos
– Kisbér. A továbbiak jelzetlen, részben amatőr felvételek.
2 db dupla-kabinet, 5 db kabinet méretű, 3 db képeslap méretre készített fotó.
Celloidin és zselatinos ezüst nagyítások.
Részben karton hordozón, egy-egy fotó kicsit karcos, de a legtöbb ép, szép állapotban.
20.000,-

439. Vadásznapló – „Jegyzi 1905 évi augusztus hó 15-től
Balásházy Iván”.
Bp., (19??), Kanitz C. és Fiai. [64] p. ebből 30 kitöltött.
A díszes keretbe nyomott táblázat rubrikái tartalmazzák a dátumot, vadászterületet, és az elejtett vadak fajtáit. Balásházy
Iván (hencidai főszolgabíró) a naplót 1934-ig vezette, s ennek
tanúsága szerint elsősorban lakóhelye, Hencida környékén
vadászott apróvadra. Érdekes bejegyzés: „Az 1918-1919 és
az 1919-1920 évadban részben a communizmus, részben az
oláh-megszállás folytán nem vadászhattam.”
Korabeli egészvászonkötésben, az első táblán aranyozott
címfelirattal.
20.000,440. ZSINDELY Ferenc: Dunárul fúj a szél… Elbeszélések
vadról, halról, fűről, fáról.
Bp., [1938.] Franklin. [2]+352 [1] p.+64 t.
Kiadói, festett egészvászon kötésben.
6.000,-

Vallás
441. BALANYI György (szerk.): Magyar piaristák a XIX. és
XX. században. Életrajzi vázlatok.
Bp., 1942. Szent István-Társ. (Stephaneum ny.) 465+[2] p.
Címlapján érvénytelenített gyűjteményi bélyegzéssel.
Fűzött, kiadói borítékban, fűzése laza.
3.000,442. CSUZI Cseh Jakab: Lelki bölcsességre tanitó oskola,
mellyben az Istenhez való igaz meg-térésnek bölcs tudományát s idvesseges gyakorlásának rendit és módgyát, világos
kérdések s feleletek által [...] ki adta - - Sz. I. T. doct. és préd.
Debreczenben, 1680. Rosnyai Janos, [16]+202 [recte: 192 – a
69. p. után téveszt]+[2] (utolsó levele a „lajstrom”-ból hiányzik).
A köszöntő versek Köleséri Sámuel, Kabai Gellért és Felvinczi
Sándor költeményei.
Korabeli, bordázott gerincű egészbőr kötésben.
50.000,443. GÁLL Bernardinus: Búza kalászok, mellyeket az aratók
után öszve szedegetett, fürtökbe kötözgetett az az: Egész esztendőbéli Vasárnapokra intéztetett Apostoli Beszédek […] 1-2. köt.
Szegeden, 1817. Grünn O. ny. XVI+490+[5] p.; VIII+409+[1] p.
A munka négy kötetben teljes.
Korabeli kartonkötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
4.000,-

442.

447.
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444. GLATZ Jákób: Az ausztriai tsász. kir. birodalomban 1817ben tartatott reformátzió harmadik százados öröminnepének
előadása. Dedikált.
Némelly közönséges észrevételekkel együtt, mellyek a protestánsoknak a nevezett birodalomban lévő egyházi állapotjokat
illetik. Németül kiadta - -.
Bécsben, 1818. Pichler A. ny. X+295+[1] p.
Előzéklapján dedikáció: „A’ Fordító Nemes Márton József Ur
ajándékozta Báthori Gábornak Pesten, 15 Aug. 1818.”
Báthori Gábor dunamelléki református püspök.
Korabeli kartonkötésben, gerincén aranyozott címvignettával.
10.000,445. HEVENESI Gabrielis [Gábor]: Philosophia sacra sive
Quaestiones philosophicae occasione Sacrae Scripturae
textuum deductae...
Claudiopoli [Kolozsvár], 1748. Typ. Acad. [8]+235+[5] p.
Archaizáló, modern félbőr kötésben.
15.000,446. LÉNARD Jenő: Dhammó. 1-2. köt.
1.: Bevezetés a Buddhó tanába. 2.: A negyedik alapigazság.
Adalékok a buddhismus fejlődésének történetéhez. Buddhista
modernismus.
Bp., 1912-1913. [Franklin.] [2]+XII+1 t.+348+[4] p.+2 tábl. (kihajtható); 357+[1] p.+3 t.
Az első kötet második kiadás.
Egységes kiadói egészvászon kötésben.
8.000,-

447. SLEIDANUS, Johannes: De quator summis imperiis libri
tres: Postrema Editione Hac Accurate Recognita.
Leyden, 1631. Elzevir. 309+[23] p.
Korabeli pergamenkötésben.
12.000,448. TAKÁTS Sándor: A főváros alapította Budapesti Piarista
Kollégium története.
Bp., 1895. Hornyánszky Viktor. 443 p.+1 t.
Lapszámozáson belül 14 egész-oldalas táblával és számos
szövegközti illusztrációval.
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű félbőr kötésben,
körül márványozott lapélekkel; 233-243 oldalakon a margón
szúrágás nyomával.
8.000,449. VANYÓ Tihamér Aladár: Püspöki jelentések a Magyar
Szent Korona országainak egyházmegyéiről 1600–1850.
Összegyűjt., a bev. tanulmányt és magyarázatokat írta:- -.
Pannonhalma, 1933. [Szerző]. XXXII+452+[4] p. (magyar-latin
címlappal).
(Olaszországi magyar oklevéltár. – Monumenta Hungariae
Italica. II.)
Hozzá tartozik:
VANYÓ Tihamér Aladár: A trienti zsinat határozatainak végrehajtása Magyarországon. A magyarországi római katolikus
egyházfegyelem alakulása. 1600-1850.
Pannonhalma, 1933. [Pannonhalmi Főisk.] 78 p.
(A Római Magyar Történeti Intézet Kiadv.)
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon kötésben.
6.000,-

12

445.
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446.

450. ZICHY Géza, gróf: A félkezű ember könyve. Utasítások,
miként lehetsz félkézzel önálló.
Bp., 1915. Franklin. 1 t.+[2]+34+[3] p.+13 t. (40 ﬀ. fénykép)
Zicsi és vásonkői gróf Zichy Géza (1849-1924.) író, zeneszerző, zongoraművész, belső titkos tanácsos, csász. és kir. kamarás, főrendiházi tag. Alig
14 esztendősen egy vadászbaleset során elveszítette jobb karját (saját

puskája roncsolta szét jobb kezét). Elkeseredés helyett megkettőzött ambícióval valóságos zongoravirtuózzá képezte magát, „bal kézre”. 1866ban Pozsonyban lépett fel először félkezű zongorajátékával, és nagy sikert
aratott, majd 1867-ben Pesten hangversenyezett. Mint zongoraművész
egész Európában ismertté vált […] A zeneszerzés tudományában 1870től többek között Liszt Ferenc is tanára volt. „Zách Klára balladája” című
művének bemutatója kapcsán elnyerte mesterének, Liszt Ferencnek a
támogatását és barátságát, és épp Liszt biztatásának hatására fejlesztette tovább balkezes zongoratudását. A zongorabalkéz virtuozitásának a
megteremtője lett Európa-szerte, ezzel kapcsolatos szakírásai egyedülállóak. […]. Az első világháború idején igen sokat tett a rokkant katonákért,
számukra írta meg jelen munkát.
Fűzve, illusztrált kiadói borítékban.
10.000,-
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