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32. [BIRCKENSTEIN] PÜRCKENSTEIN, Burckhardt von 

Auslesener Anfang zu denen höchst=nützlichen 
Matematischen Wissenschaften…Sammt einem Anhang 
oder Beschreibung, Derer…Ungarischen Städten… 
Augspurg, 1731. Mertz und Mayer. Címlap, 184 l. 1 sztl. 
lev. (Register). 123 t. 
Az erdetileg I. József számára készült, nyolc kiadást 
megért geometria-tankönyv hetedik kiadása. A 
geometrikus ábrázolásokat kiegészítendő, Birckenstein 
Justus van der Nypoort 110 magyar városábrázolását 
használta fel. A látképek részben természet után, a 
művész magyarországi tartózkodása folyamán 
készültek, részben pedig közvetve, idegen forrás 

alapján. [Erre vonatkozóan kitűnő tanulmány jelent meg Szalai Béla: Magyar várak,  
városok…2003-ban megjelent kiegészítő kötetében. 2 fő forrást említ, melyeket 
Nypoort felhasznált:  
Tobias Sadler Eszterházy családfa-metszetét (45 látkép) és Georg Kreckwitz 1685-
ben megjelent Totius Regni Hungariae c. könyvét (33 látkép).]  
A várak előterében Nypoort különböző jeleneteket és alakokat helyezett el, így a 
látképek a hadtörténet mellett forrásként szolgálnak a korabeli viseletek 
tanulmányozásához is. A könyvben található helységek közül több a mű 
megjelenése óta teljesen elpusztult és a látképek egy része egyetlen ábrázolásként 
maradt fenn. A könyv igen nagy hatással volt a művészetre: megjelenését követően 
forrásként és mérceként szolgált a hasonló ábrázolások számára. A metszetek épek, 
szépek, hibátlan, erős levonatok. 195 mm.  
Modern egészpergamen kötésben, szalaggal, Waigand Orsolya könyvrestaurátori 
mestermunkája.                                                      480.000,-         ►         560.000,- 
 
 
204. Mester Könyv - Meister Buch  
1789 [1880-ig] 
A körmendi molnár céh (1873-tól ipartársulat) 
mesterkönyve. 1817-ig német, 1817-től 1820-
ig német vagy magyar, 1820-tól magyar 
nyelven vezették. A kötet rögzíti a mesterek 
céhbe való belépését, illetve az inas 
szegődtetéseket is.  
Az utolsó céhmester és az első ipartársulati 
elnök Szájer József volt. 
115 lev., 185 beírt oldal. 235x190 mm. 
Kopott korabeli félbőr-kötésben, bőrsarkokkal, 
a borítófedélen eredeti vignettával. 
                    25.000,-          ►          28.000,- 
 
 
 



274. [Buda látképe] 
Offen. Fametszet. M.: 106x196 mm. 
Megjelent: Hatmann Schedel: Das Buch 
der Croniken und geschichten…Augsburg, 
1496 (vagy 1500). 
A „kicsinyített” Schedel-féle krónikát 
háromszor is kiadták  1496-ban és 1500-
ban német nyelven, illetve 1497-ben 
latinul. „Rablónyomatnak” is nevezik, mert 
Johann Schönsberger Schedel engedélye 
nélkül másolta. Lapjai sokkal ritkábbak, a 
két német kiadásból mindössze 40-50 
komplett példányt ismernek a világon. 
Rózsa szerint a két német kiadás teljesen 
megegyezik, csak az „Offen” felirat tér el 
egymástól tipográfiailag. Rózsa: 118.a, 17. 
kép, Szathmáry 11. 
Szép állapotban, paszpartuzva, a lap alján 

kisebb restaurálás, amely képet nem érint.                80.000,-          ►         180.000,- 
 
 
 

276. Jász-kun kerületi emlékkép.I. 
Ábrázolja a nemes Jász-kun kerület 
1845-ik évi pünkösd hava 20-kán 
tartott kiváltségi Százados és Ő Cs. 
Kir örökös Fő Herczegsége József 
mint Jászok és Kunok grófja és 
Bírája félszázados örömünnepét 
megelőzött napon… történt 
ünnepélyes fogadtatását… Cs. Kir. 
Örökös Fő Herczeg József Magyar 
Ország Nádora Ő Fenségének 
mély tisztelettel ajánlja Kiss Bálint a 
szerző és kiadó. Nyomatott 
Hoflichnél Bétsben. 
440x550 mm. nagyságú 
színezetlen litográfia. A 12 
kebelbeli testőrrel hintón érkező és 

a fogadó bizottságra kitekintő Józsefet Szluha Imre és a jász-kunok kapitányai 
köszöntik, a háttérben 300 főnyi dandár sereg tiszteleg. Minden tekintet József felé 
fordul, a díszmagyarba öltözöttektől jobbra a kép alsó sarkában egy magyar család 
figyel és integet egyszerű parasztviseletben. (A kép címében jelzett I. sz. folytatást 
sejtet, de csak ez a lap jelent meg. 
Lásd: Gerszi: Kiss Bálint 3.,155. l., illetve: Lestyán Sándor: József nádor.  
Egy alkotó élet írásban és képben. Bp.1943.) 
Modern fakeretben, zöld paszpartuval. (780x830 mm.) 
                                                                               120.000,-         ►         120.000,- 
 
 



277. [Lánchíd a királyi 
várral] 
Wiew of the 
Suspension bridge, 
now erecting over the 
River Danube at Pest in 
Hungary. G. Hawkins 
Junr. színezett lito-
gráfiája 1839-ből. 
M.:268x480 mm. 
A William Tierney Clark 
tervezte Lánchíd ezen 
a képen kapott először 
népszerűsítő és művé-
szi bemutatást: előteré-
ben katonák masíroznak, lovas hintók, lovas katonák, sétáló hölgyek és urak. 
Hátterében a Rácz-város, a királyi palota, a katonai szertár és a Sándor palota. 
Hangulata van a képnek: műalkotásnak nevezem! 
Modern, szép fakeretben, sötétzöld paszpartuval. (510x700 mm.) Csillag: 168.  
                                                                               240.000,-         ►         420.000,- 
 
 

282. [Pest, Pest-budai árvíz, 1838] 
Jos.Trentsenszky (József): Der Heumarkt 
(A Széna piac) 
Wien-Pest, 1838. Színezett litográfia. 
M.: 205x342 mm. 
Trentsenszky József (?-1839) Bécsben, 
majd 1825-től Pesten működő litográfus 6 
lapból álló sorozatának 4. darabja a 
Kálvin teret ábrázolja.  (Lásd: Gerszi 211. 
l., Csillag: 155.) A hullámzó vízben 
mentőcsónakok látszanak, a háttérben a 
református templom, mellette a 

lelkészlakást és tantermet magába foglaló épületből létrán mentik a bennrekedteket. 
Szép színezésű lap, modern, hozzáillő fakeretben.   90.000,-          ►         130.000,- 
 
 

386. STEIDELE János 
Magyar bábamesterség. Iratatott német 
nyelven - - a bontzoló, borbély, és bába-
mesterségeknek rendkivüll-való szabados 
tanitója... által: mellyet... huszonhat tábla-
képekkel meg-magyarázva magyar 
nyelven ki-adott Szeli Károly. 
Bétsben, 1777. Schulzi Betűkkel. 7 sztl. 
lev. XXVI, 461 l. 4 sztl. lev. 26 t. 
(rézmetszetek). 200 mm. 
Győry: 124.l. Korabeli egészbőr-kötésben, 

kicsit kopott, de nagyon jó darab.                                80.000,-          ►         260.000,- 



417. SZÉCHENYI István 
Lovakrul. 
Pesten, 1828. Trattner - Károlyi. 3 sztl. lev. [6] IV, [5] 6-245 
l. [1] 232 mm. 
Első kiadás. Szentkirályi 107. 
Fűzve, eredeti, restaurált borítóban.  30.000,-  ►  165.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
453. TOMPA Mihály 
- - összes költeményei. Rendezték 
barátai Arany János, Gyulai Pál, 
Lévay József és Szász Károly.  
Teljes kiadás. A költő arczképével és 
életrajzával. 1-4. köt. 
Bp. [1890], Méhner. 4 db. 155 mm. 
Festett, aranyozott gerincű, kiadói egészvászon-kötésben, szép.  12.000,- ► 20.000,- 
 
 
 

 
507. ZELESNY Károly 
A pécsi székesegyház.  
- - Ő cs. és kir. fensége József főherczeg udvari 
fényképészétől Pécsett. 
23 eredeti fényképfelvételt tartalmazó 
gyűjtemény melyeket a mester 1891-92 táján 
készített. B. Horváth Csilla egyetemi 
szakdolgozata leírja, hogy „Zelesny 1892-ben a 
székesegyház képeiről egy albumot ajánlott fel 
Albrecht főhercegnek, ki ezt kegyesen 
elfogadta…”  
A képek mérete:350x450 mm, hátoldalukon a 
fényképész emblémája. 
Eredeti, de javított mappában, beleragasztva a 
„Tartalom”, a 23 kép felsorolása, korabeli 
kézírással.  
Teljes gyűjtemény, ritkaság! 45.000,- ► 45.000,- 

 
 
 
 
 



12. árverés. 2004. november 20. 
 
 

30. [BÉL Mátyás] BELIUS, Matthias 
Hungariae antiquae et novae prodromus, cum 
speciminae, quomodo in singulis operis partibus 
elaborandis, versari constituerit, auctor -- 
Pannonius. 
Norimbergae, 1723. P. C. Monath. 11 sztl. lev. 204 
l. 2 t. (rézmetszetek, ebből 1 kihajtható), 1 
kihajtható térkép.  
Számos rézmetszetű vignettával és iniciáléval. 
372 mm. 
A képek küzül jelentős a Liptó vármegyei 
deménfalvi barlang hossznézeti képe (Georg 
Buchholtz műve). A Szepesség nagyméretű (440 
X 330 mm.) rézmetszetes térképe Kray Pál 
munkája - ez az első önálló, magyar, megyei 
térkép. Kray 1715-ben készítette el, majd halála 
után J. G. Puschner metszette Bél megbízásából. 
A mű első, 
őstörténeti része a 

szkíták, hunok és avarok történetét tárgyalja. A 
második rész Szepes vármegye történetét dolgozza 
fel, részletesen bemutatva a fel-vidéki Szklenó és 
Vihnye fürdőit. Ezután a magyar-országi tájakról majd 
a magyar borokról ír, kiemelve a soproni borvidéket. A 
számos szövegközti rézmetszet közül a 203. lapon 
látható a képek készítőjének Mikoviny Sámuelnek 
egészalakos portréja a háttérben Pozsony látképével. 
Modern, de korabeli hangulatot idéző papírkötésben, 
hibátlan példány.      150.000,-         ►         230.000,- 
 
 
CSERKÉSZ GYŰJTEMÉNY GERRITSEN VILMOS HAGYATÉKÁBÓL 
 
A következő tételek aukcionálásával egy kimagasló életmű és gyűjtemény válik 
közkinccsé. Gerritsen Vilmos hagyatéka a könyvek mellett számtalan egyedi 
dokumentumot is tartalmaz. Márton Lajos mellett méltán a legismertebb és 
legnépszerűbb cserkésztiszt volt, akinek művészi illusztrációi sok gyermek fantáziáját 
megmozgatták. 
Gerritsen Vilmos (1904-1979) az Országos Magyar Kir. Iparművészeti Iskolát 
végezte grafika szakon. 1920-tól cserkésztiszt. A 84. sz. Boldogasszony cserkész 
csapatban a farkaskölykök nevelése volt a feladata. 1924-től a Maugli farkasfalka, 
majd a Tüzesvér és a Szent Ferenc farkasfalka vezetője. A „felszabadulás” után 
szovjet hadifogságba került, ahonnan 1948-ban tért haza. Ezután az Állami 
Térképészeti Intézet kartográfusként alkalmazta. 
Rajzai, grafikái, képregényei, tervei a magyar Cserkész Újságban és minden e tárgyú 
kiadványban fellelhetők. 
Mindegyik cserkészkönyvre jellemző a gondos, szép kötés és a kiváló állapot. 



114. Tusrajzok 
Kb 220 db. művészi eredeti, 
nagyrészt szignált tusrajz 
Gerritsen Vilmos műhelyéből. 
A képek karakterisztikusan 
ábrázolják a cserkészélet 
minden fázisát, sokszor bölcs 
humorral fűszerezve… 
M.:~150 X 110 mm. 
15.000,-        ►         80.000,- 
 
 
 

 
 
184. A Gyűjtő ex-libris különszáma. 
Az ex-libris Magyarországon és külföldön. L'ex-libris en  
Hongrie et en étranger. Szerk. Siklóssy László. 
Bp. (1913), Szent György Czéh. 158 (149-306) l. 1 sztl. lev. 26 t. + 100 t. 
4 sztl. lev. 288 mm. 
Százötven számozottból a 7. számú, géppel számozott példány, 
Siklóssy László aláírásával. 
A bibliofil kiadás-változat. 
Modern egészbőr-kötésben.                  120.000,-         ►         120.000,- 
 
 

258. VIKÁR Béla dokumentumok 
Kalevala. A finn eredetiből ford. - -. 
Bp. 1909. MTA. XV. 354 l.(Az 1. 
lap hiányzik, de a mű úgyis a 3. 
lapon kezdődik.) 245 mm. 
Első kiadás, Vikár Béla könyvtárából. Ebből 
dolgozott, előkészítve a 2., jubileumi kiadást, 
melyet a La Fontaine Társaság adott ki 1935-
ben, a Magyarázatok a Kalevalához című 
tanulmánnyal együtt. 
Lapjaira szedett példány, minden oldalon - - 
sajátkezű jegyzeteivel, megjegyzéseivel, 
javításaival. 
Hozzá tartozik: 
Vikár Béla kártyára írt jegyzetei a Kalevalához. 
47 db 80 X 120 mm. méretű kártya - - 
kézírásával. A Kalevala énekeinek „summája”, 
egy-egy verses összefoglaló a mű 

mondanivalójához. 
Hozzá tartozik: 
Vikár Béla 20 lapos saját kézzel írt jegyzetfüzete. A bejegyzések alapján 1944-1945-
ben íródott. A személyes sorok mellett versek: Alku, Népiesen, Vallomás elött, Uj 
otthon, Hankiss Jánoshoz, Berde Máriá-hoz, Reggeli… is találhatók a 190 X 118 
mm. méretű, sokat forgatott füzetben. 



Hozzá tartozik: 
Vikár Béla 25 verse, 25 lapon. Ebből 24 saját kézzel írt, javításokkal, áthúzásokkal, 
általuk betekintést nyerünk a költő műhelyébe. 1 lap gépirat. A versek kötetben nem 
jelentek meg, így különösen becsesek. Néhány verscím, a teljesség igénye nélkül: 
Ormótlan, nagy fekete árnyak, Őstörténet, Szabott mérték, Elaludt a fürdőben, Vidor 
Marcel(!), Ének István királyról, Erdélyi Józsefhez, Első szerelem… 
Évszám nem jelzi keletkezésük idejét, a sűrün teleírt lapok különböző méretűek. 
Hozzá tartozik: 
13 db Vikár Béla levél. 
12 saját kézzel írt, aláírt, Dunavecsén, 1944-45-ben keltezett levél. (1 lev. aláírt 
gépirat). Több személyes hangú levél Molnár Lajos református lelkész úrnak 
címezve, helyenként „Drága Barátom” megszólítással. Néhány levelet a La Fontaine 
társaság elnökeként írt, például az 1935-ben keltezett levelezőlapot is, mely a 
Kapisztrán nyomdának ad instrukciókat a Kalevala kiadáshoz. 
Hozzá tartozik: 
3 db Vikár Bélához írt levél. 
Az 1945 máj. 22-én kelt gépirat Vásáry István pénzügy-miniszter aláírásával Vikár 
Béla nyugdíjával foglalkozik. Ravasz László püspök gépiratos, aláírt levelezőlapja is 
a fenti témával foglalkozik. A harmadik gépirat egy kórházi értesítő.  
Vikár Béla élete utolsó évét Dunavecsén, nővérénél töltötte, akinél menedékre talált 
1944. áprilisában. A fent leírt rendkívül becses hagyaték is innen került elő Molnár 
Lajos református lelkipásztor jóvoltából.                   200.000,-         ►         200.000,- 
 
 

 
337. Buda. Buda, vulgo Ofen, prima & regia Ungarici regni ciuitas… 
Színezett rézmetszet (modern, művészi színezés), ismeretlen mester műve, mérete: 
150x478 mm. Megjelent: Braun - Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum, Köln 1572-
1617 c. sorozatának 1. kötetében, 1572-ben. 
A látkép Erhard Schön 1541.évi Buda ostromát ábrázoló fametszetéből vesz át 
részleteket, de csatajelenet nélkül. A Várhegyet, a várfalat, a tornyokat, templomokat 
és a Gellérthegyen lévő erődöt fordított helyzetben mutatja, Pest városa helyén 
hegyek, dombok. A bal alsó sarkon a rézlemez hibájából törésnyom. Soltész 1. 
Paszpartuban.                                                         120.000,-         ►         120.000,- 
 
 



339. [Eger] Agria, Erla 
Szépen színezett, dekoratív 
rézmetszet, ismeretlen mester 
műve, „communicavit Georgius 
Houfnaglius”,  
Mérete: 320 X 452 mm. 
Megjelent: Braun - Hogenberg: 
Civitates Orbis Terrarum, Köln 
1572-1617 c. sorozatának 6. 
kötetében, 1617-ben. 
A hős Eger, Dobó után (1552) végül 
1597-ben elesett, az évszámot a 
metszet készítői sem tudták 

pontosan: „sub Mahumeto tertio expugnatum…159.”? A város romjai felett 
felmagasodó vár szép képe hitelesen ábrázolja a végvári harcok fontos színhelyét.- 
írja Soltész Erzsébet. (10.) Paszpartuban.                120.000,-         ►         120.000,- 
 
 
340. [Esztergom] Strigonium, Gran 
Színezett kettős látkép, rajzolta 
Jakob (Georg fia) Hoefnagel. 
Méretük: 169 X 510 mm. és 164 X 
510 mm. 
Megjelent:  Braun - Hogenberg: 
Civitates Orbis Terrarum, Köln 1572-
1617 c. sorozatának 5. kötetében, 
1598-ban. 
A felső látkép a Szent Tamás hegy 
felől ábrázolja Esztergomot: balra a 
Rácváros, középen a sziget, jobbra a 
Viziváros, felette a vár. Az alsó kép 
Párkány („Goggarn, oder Kakatta” a korábbi település neve) felől mutatja a vár teljes 
szépségét, jobbra a párkányi oldalon a huszárok közti bajvívás (kopjatörés) zajlik.  
Soltész 6.   Paszpartuban.                          120.000,-           ►          120.000,- 
 

 
341. [Győr] Iauerinum, Rab 
Színezett rézmetszet, Nicolaus 
Angielini rajza után készítette Georg 
Hoefnagel, mérete:352 X 500 mm. 
Megjelent: Braun - Hogenberg: 
Civitates Orbis Terrarum, Köln 1572-
1617 c. sorozatának 5. kötetében, 
1598-ban. 
A Rába és Rábca dunai torkolatánál 
épült végvár és a gótikus székes-
egyház középen látható, mely a 16. 
század sok viharán ment keresztül. 
Az előtérben lévő alakok magyar, 

török és lengyel viseletekben. Soltész 3.  Paszpartuban.   100.000,-    ►    100.000,- 



342. [Komárom], Comorra 
Színezett, kettős látkép, rajzolta 
Jakob Hoefnagel, közzétette Georg 
Hoefnagel, mérete: 164 X 478 és  
193 X 478 mm. 
Megjelent: Braun - Hogenberg: 
Civitates Orbis Terra-rum, Köln 1572-
1617 c. sorozatának 5. kötetében, 
1598-ban. 
A felső képen balra a komáromi vár, 
jobbra a város a piaccal. A folyón 
hadigályák, naszádok láthatók. Az 
előtérben hajdúk figyelnek. Az alsó 
kép a Duna és a Vág-Duna csúcsánál 

lévő  erődöt ábrázolja,  jobbra a  tatai  várat jelzi, a balparton sereg vonul.  Soltész 4.  
Paszpartuban.                                                     120.000,-         ►          Nem kelt el. 
 
 
 

348. [Pest látkép]  
Magyar Nemzeti Múzeum - Ungar. National 
Museum. Slowikowszky Ádám színes 
kőnyomata , Leitner M. L. nyomása  
Pesten, é. n. kb. 1860- 1870. 
Előtérben urak és hölgyek csoportokban, a 
múzeum előtt lovas hintók várakoznak, az 
épületen nemzeti színű zászló lengedez… 
Mérete: 195 X 295 mm., körbevágott lap, de a 
képmező mindenütt teljes, a pereme pedig 
gondosan restaurált. Gerszi 200. l.  
Századeleji, fekete, aranyozott fakeretben 

(mérete: 410 X 480 mm.).                                          80.000,-          ►          80.000,- 
 
 
 

349. [Pozsony] Posonium, 
Preßburg 
Színezett, rendkívül dekoratív és 
ritka rézmetszet, ismeretlen 
mester műve. 
Mérete: 294 X 495 mm. 
Megjelent: Braun - Hogenberg: 
Civitates Orbis Terrarum, Köln 
1572-1617 c. sorozatának 4. 
kötetében, 1588-ban. Lenyűgöző 
a hegyek és a Duna között épült 
város szépsége: balra a 
Várhegyen a 4 saroktoronnyal, 

fallal  körülvett  vár, középen és  jobbra a  város, megannyi  műemlékkel… Soltész 2. 
Paszpartuban.                                                         150.000,-         ►         150.000,- 



350. [Szolnok] Zolnok 
Színezett, dekoratív rézmetszet, 
ismeretlen mester műve, 
„communicavit Geor. Houfnaglius”, 
mérete: 336 X 510 mm. 
Megjelent: Braun - Hogenberg: 
Civitates Orbis Terrarum, Köln 1572-
1617 c. sorozatának 6. kötetében, 
1617-ben. 
A török uralom alatt (1552-1685) lévő 
város és vár a dzsámival és 
minarettel látható a kép közép-

pontjában, felül a Zagyva, alul a Tisza, fahidakkal. Az előtérben tevehajcsárok. 
Soltész 11. Paszpartuban.                                     120.000,-         ►         Nem kelt el. 
 
 
 
353. MÓRA Ferenc 
Szegedi tulipános láda. 
1-2. köt. 
(Bp. 1936), Révai. 223 l.; 223 
l. 185 mm. 
Kiadói, aranyozott egész-
vászon-kötésben. Kézzel 
festett „tulipántos” ládában, 
mely a Révai kiadó   
megbízásából külön e célra: a 
két kötet befogadására 
készült. Ritka és nagyon 
hangulatos darab. 
12.000,-          ►          42.000,- 
 
 

386. [REGIOMONTANUS, Johannes] 
Cisio. Az az: az astronomia tudományának rövid értelemmel 
való le-írása. A csillagoknak, planetáknak és Egbéli Jeleknek… 
Az hires neves Király hegy János írásából Magyar nyelvre 
fordíttatott… 
[Pozsony, 1760-65?. Landerer János Mihály.] 66 sztl. lev. A 
címlap korabeli papírra készült fénymásolat. 157 mm. 
A hely, nyomda, évszám megjelölése nélkül kiadott csíziók 
beazonosítása rendkívül nehéz, mivel e népszerű kiadványból 
nagyon kevés maradt fenn. Példányunk érdekessége, hogy 66 
sztl. lev. a terjedelme és ebből mindössze 3 kiadást tart számon 
a szakirodalom. Szerencsénk, hogy a 3-ból éppen ez van meg 
az Országos Széchényi Könyvtárnak, így a címlap másolatát 

Tóthné Borika segítségével megkaphattuk. A csízió kiadástörténetét Borsa Gedeon 
dolgozta fel könyvtörténeti írásai 3. kötetében. 
Korabeli egészbőr-kötésben, jó állapotú, kissé körbevágott példány. 
                                                                                80.000,-          ►          80.000,- 



435. SZALAY József - BARÓTI Lajos 
A magyar nemzet története. 1-4. köt. 
Bp. [1895-1898], Lampel. 4 db. 275 mm. 
Rendkívül gazdag képanyaggal. 
Dúsan aranyozott, festett, kiadói félbőr-dísz-
kötésben, hibátlan állapotban.  75.000,- ► 175.000,- 
 
 
 
471. [Szekszárd kéziratos térképe.] „Stuhlbezirk 
Szegszárd”  
A kéziratos térkép Tolna vármegye szekszárdi 
járásának képe, Báta, Bátaszék, Szekszárd, Tolna, 
Duna-szentgyörgy, Gerjen… településekkel. 
Ismeretlen a térképész személye, évszámot nem 
tüntet fel. (XIX. szd. második fele?) 
Fekete és színes tintával dolgozott, dekoratív lap. 

Mérete: 390X210 mm. Vászonra vonva, 4-be hajtva.   12.000,-         ►        36.000,- 
 
 
 
 

13. árverés. 2005. április 30. 
 
 
28. BEATTIE, William 
The Danube: Its history, scenery and topography... by W. H. Bartlett. 
London, (1844), James S. Virtue. VIII, 236 l. 80 t. (acélmetszetű látképek, 
köztük 5 Buda-Pest), 2 térk. 280 mm. 
Korabeli félbőr-kötésben, szép példány. 
                                                             150.000,-         ►          Nem kelt el. 
 
 

 
 
 
 
40. Képes Szent Biblia, azaz Istennek Ó és 
Új Testamentumában foglaltatott egész 
Szentírás. 
Fordította: Károli Gáspár. 
Szerk.: Tóthfalusi József. 
Bp. é. n. Hermann Emil. XXII l. 5 sztl. lev. 1116 l. 186 l. 
415 l. 8 t. 1 térk. 260 mm. 
Rendkívül gazdag képanyaggal. 
Kiadói, festett, aranyozott, egészvászon-kötésben, 
körül aranymetszéssel. 
                                      20.000,-          ►          34.000,- 

 
 



203. JÓKAI Mór 
- - összes művei. 
Nemzeti kiadás. 1-100. köt. (Teljes!) 
Bp. 1894-1898. Révai. 100 db. 200 mm. 
Hozzá tartozik: 
JÓKAI Mór 
- - hátrahagyott művei. 1-10. köt. (Teljes!) 
A nemzeti kiadás kiegészítő sorozata. 
Bp. 1912. Révai. 10 db. 200 mm. 
A 110 kötet együtt, egységes, piros, aranyozott 
egészvászon-kötésben, Gottermayer Nándor 
műhelyéből, nagyon szép állapotban. 
                     250.000,-         ►         420.000,- 

 
 

318. Buda ostroma, 1686 
Címe a kép felső szélén: „Waarer und 
Gründlicher Abriss der Königlichen 
Residenz ü: Hauptst: / Ofen sampt einer 
eigentlichen erklärung der fürnehmsten 
OErter 1686.” 
Színezetlen, szép, erős levonatú, 
dekoratív rézmetszet, mérete: 295 X 345 
mm. A kép alatt, négy hasábon, a 
számokhoz tartozó magyarázó szöveggel. 
Megjelent: Ausführliche Relation Dess… 
auff die belägerte Statt Ofen, 
beschehenen Sturms…Anno 1686. 
Rózsa 155, Központi Antikvárium 92/71. 
Paszpartuban.   120.000,-   ►   120.000,- 

 
 

324. A Tátra hegység 
tájképe 
A Tátra Vázsecztől Uj 
Lesznáig (magyar, 
német és francia nyelvű 
feliratozással). Eredeti 
fényképek után rajzolta-
tott és nyomatott a m. 
kir. államnyomdában. 
Dekoratív, osztott 
mezős, színes litográfia 
évszám nélkül, 1910-
körüli. A felső kép a 
Tátra csúcsait mutatja a 
Krivántól a Késmárki 
csúcsig, magasságot is megadva. Az alsó ugyanez, már színes tájként ábrázolva. 
Ritka lap, a bibliográfiákban nem találtam adatot róla. A hátoldalon könyvtári duplum 
bélyegző.  A képmező mérete: 267 X 655 mm.  Szépen keretezve. 
                                                                                25.000,-          ►          90.000,- 



369. Petőfi almanach 
(Szerk. Ferenczi Zoltán) 
Bp. 1909. (Petőfi-ház Hölgybizottsága). 1 t. (címkép), 477 l. 1 
sztl. lev. 143 mm. 
500 példányból ez a 236. sz. kézzel számozva. 
Díszes, aranyozott, gazdagon díszített egészbőr-kötésben, körül 
poncolt aranymetszéssel, Dávidházi Kálmán, debreceni 
könyvkötőmester műhelyéből. Kifogástalan, szép példány, az őt 
védő kartondoboz kissé kopott.          50.000,-      ►    130.000,- 
 
 
371. PETŐFI Sándor 
A helység kalapácsa.  Első kiadás.  Ritka! 

Budán, 1844. A Magyar Kir. Egyetem betűivel. 
66 l. 2 sztl. 1 előzéklap (litográfia) 178 mm. 
Az eredeti, fűzött kiadás rajzának másolatát felhasználó 
modern, igényes kidolgozású, ízléses kartonkötésben. 
                                               50.000,-          ►         130.000,- 
 

 
 
 

 
455. KORABINSZKY Joh(ann) Matth(ias) 
Atlas regni Hungariae portatilis. Neu und 
vollständige Darstellung des Königreichs Ungarn…2. kiad. 
Pressburg (Pozsony),  [1817].  Joseph  Landes kiadása.  60 t.  (ebből  56 térkép, 
Berken  János  és Czetter  Sámuel  rézmetszetei.)  142  X  215  mm.,  haránt  alakú. 

Kiadói  kartonkötésben,  jó  példány. 
                     100.000,-     ►     100.000,- 
 
 
460. Tokaj-Hegyalja 
- - földtani és szőlőmívelési térképe Szabó 
Józseftől 1865. (Négy nyelvű kartussal.) 
Mérték: 1:57.600. Méret: 660 X 660 mm. 
Készült: Bécsben, a K K milit. geograf. Institut 
litográfiai műhelyében 1865-ben. 
Megjelent: A Tokaj-hegyaljai album 
mellékleteként. (Pest. 1867. Emich.) Gondos 
restaurálással javítva, a hajtogatások alig 
látszanak, szép példány.  20.000,-  ►  44.000,- 



14. árverés. 2005. október 29. 
 
 
 
 

41. [Biblia.] 
AZ mi Urunk Jesus Christusnak UY Testamentoma, mellyben 
vadnak az Evangélisták könyvei, az Apastalok cselekedetei és 
Levelei az Sz. Janos Jelenésével edgybe. 
[Lőcse] Lőcsön, 1644. Brever Lőrintz. 1067 l. 128 mm. 
Teljes magyar nyelvű Újszövetség, Károlyi Gáspár 
fordításában. Példányunkból hiányzik 4 lev.: 25-26, 45-46, 47-
48, 483-484. lapok. Az 1067. (utolsó) lap kézírással szépen 
pótolva. Ritka, az RMNy (2068) 13 példányt ismer magyar 
közgyűjteményekben. RMK I.761. Makkai-Horváth O. 
Korabeli, restaurált egészbőr-kötésben.  
                                                            150.000,- ► 150.000,- 
 

 
 
 
212. ADY Endre (1877-1919) 
„A vén komornyik” című 
versének ceruzával írt saját 
kezű, aláírt kézirata. 
1 levél (mérete: 208 X 169 
mm.), 1 beírt oldal, 3 
négysoros versszak. 
A vers először a Nyugat 1909. 
október 16-iki (20.) számában 
jelent meg, majd még 1909-
ben a Szeretném, ha 
szeretnének c. kötetben, 
szintén a Nyugat kiadásában. 
A nyomtatásban megjelent 
szöveg teljes egészében 
megegyezik a kéziratéval. 
Ady műhelymunkájába 
betekintést nyújt, hogy 3 
versszakon belül 3 áthúzásos 
javítás és egy betoldás 
olvasható a ceruzás íráson, 
becses kézirat. 
900.000,-       ►      900.000,- 
 
 
 
 
 
 



213. ARANY János (1817-1882) 
Pesten, 1867 szept. 18-án kelt, kézzel írt, aláírt, 
egészoldalas (225 X 140 mm.) levele 
„Tekintetes Szinnyei József urnak” Pozsonyba. 
Szinnyei önéletrajzot kérhetett Aranytól készülő 
nagy biográfiai sorozatához, mert a költő 
szerényen a Toldy Ferencz féle kézikönyv 
adataira hivatkozott: elég bőven s eléggé 
szabatosan megolvasható… 
Inkább fiát helyezte előtérbe: „…fiam Arany 
László született 1844 márcz. 24-én. Ő juris 
doctor, hites ügyvéd… a Kisfaludy-társaság 
tagja.” Nagyon szép levél.. 
                      150.000,-         ►         185.000,- 
 

 
 
 
218. KAZINCZY Ferenc (1759-1831) 
Gnomák. (Bölcs mondások). 
Kazinczy Ferenc 12 soros, saját 
kézzel írt gondolatai: IV. Gnomák 
címmel. Kufstein 1799 évszám után 
3 sorban a ház és a haza fogalmáról 

bölcselkedik, majd Széphalom 1824 dátum után a barát fogalmát bontja ki 8 sorban. 
Ritka  és  becses,  Kazinczy  az  utóbbi  évtizedek  árverési  piacán  alig  fordul  elő. 
                                                                              80.000,-          ►         540.000,- 
 
 
 
 
 
223. WEÖRES Sándor (1913-1989) 
Kézzel  írt,  aláírt,  3  versszakos,  15  soros, 
Tarasz  Sevcsenko (1814-1861) ukrán  költő  
A meggyes-kertben című versének fordítása. 
                    20.000,-          ►          20.000,- 
 
 
 
 
 
 



307. TRENTSENSKY M.(atthias) 
(1790-1868) 
Dávid János Miklós császárhuszár 
első őrnagyi másod században 
szolgáló közvitéz Schönbrunn táján 
tartott nadgyakorlat (sic!) alkalmával a 
roham szempillanatában lelkijelenléte 
által egy gyermek életét megmenti 
(September 13-kán 1845.) Magyar és 
német nyelvű felirat. 
Lovas huszárok rohama, mozgalmas, 
színes litográfia, előtérben a főhős, 
amint fölemeli nyergébe a gyermeket. 
Képméret: 435 X 545, dekoratív 
fakeretben (655 X 760 mm.) 

                                                                               120.000,-         ►         160.000,- 
 
 

348. PLINI(US), Secund(us) C(aecilius) 
Historiae mundi libri XXXVII. Denvo ad vetustos 
codices collati... 
Basileae, 1545.In officina Frobeniana. 16 sztl. lev. 
671 l. 30 sztl. lev. (Annotationes), 86 sztl. lev. 
(Index). 365 mm. 
Frobenius nyomtatvány! A mű címlapján apróbb 
hiány, az első 50 lap és hátul az index kicsit 
vízfoltos. 
XVIII. századi kopottas, sérült egészbőr-kötésben, 
korához képest rendes példány. 
                        120.000,-         ►         Nem kelt el. 
 
 
 
 

 
352. RADNÓTI Miklós 
Ének a négerről aki a városba ment. S. Szőnyi Lajos 
20 linómetszetével. 
(Bp.), 1934. Gyarmati könyvnyomtatóműhely. 
11 sztl. lev.  
Első kiadás. 
500 számozott példányból a 266. számú. 
Dedikált példány: „Dr. Turoczi - Trostler Józsefnek 

tisztelettel 
és 

szeretettel 
Radnóti 

Miklós Budapest, 1934. II. 4.” 
Fűzve, kiadói borítóban, melynek jobb alsó  
sarkában   apró  hiány.  Ritka!   247   mm. 
                   80.000,-          ►         120.000,- 



361. ROSTI Pál 
Uti emlékezetek Amerikából. 
Pest, 1861. Heckenast. 2 sztl. lev. 198 l. 1 sztl. lev. 2 
színezett képpel, 13 kőmetszvénynyel,  
2 aczélra metszett tájképpel és 25 fametszvénynyel. 
370 mm. 
Az egyik legszebb illusztrált magyar könyv. 
Fűzve, kiadói, kék borítóban, felvágatlan példány, szép 
állapotban, az első borító szélén kisebb hiány. 
                                      200.000,-         ►         200.000,- 
 

 
 
428. „Hungaria Latj" 
Korabeli színezésű réz-
metszetű Magyarország 
térkép, rendkívül ritka! 
Mérete: 135 X 190 mm. 
Megjelent: Metellus Sequ-
anus: Itinerarium Orbis 
Christiani, Antwerpen, 
1579-1580 c. atlaszában. 
Szathmáry (85) írja, hogy 
az atlaszból 5 példányt 
ismernek a világon, a Magyarország lap is nagyon ritkának mondható. 
Reiss & Sohnnál 2005-ben (4175. tétel) 400 EUR.  
Hibátlan, szépen színezett, erős levonat, paszpartuban.   80.000,-       ►      80.000,- 
 
 

430. [Pest-Buda és tágabb környéke] 
Plan der Umgebungen von Ofen und Pest 
Mértéket nem ad, térképméret 352 X 288 
mm. (litográfia).  
Keretképek (acélmetszetek): 1 db. 336 X 
48 mm Pesth und Ofen… panorámakép,  
8 db 80 X 48 mm.: Ausladeplatz, Bahnhof, 
Redoute, Herminenkapelle, Kaiserbad,  
Margarethen-Insel, Königliches-Schloss 
(előtérben a Lánchíd), Museum, National-
Theater, Rathhausplatz, Auwinkel, 
Leopoldikirche. 

A teljes lap mérete: 425 X 570 mm. Fuchstaller [Alajos] metszete, Emich Gusztáv 
kiadása. Megjelent: Hauffler: Historisch-Topografische Skizzen von Ofen u. Pesth c. 
mű mellékleteként, 1854-ben. Fabó-Holló: 84. 
Vászonra vonva, hajtogatva (16 szelvény), korabeli csinos kis papírtékában. 
                                                                                 45.000,-          ►          50.000,- 



488. [WERBŐCZI] VERBŐCZI István 
Decretum latino-hungaricum...Az-az Magyar, 
és Erdély országnak törvény könyve. 
 - - által iratott 1514 esztendőben. 
[Csíksomlyó], 1745.  
Typ. Conventis Csikiensis. 
11 sztl. lev. 619 l. 210 mm. 
Ritka csíksomlyói kiadás, kéthasábos 
szedéssel latin és magyar nyelven. 
Mívesen restaurált példány. 
Korabeli, szép egészbőr-kötésben. 
                         80.000,-          ►         230.000,- 
 

 
 

498. ZICHY [Mihály] Michael von 
Liebe. Vierzig Zeichungen. 
Leipzig, 1911. Privatdruck. 4 sztl. 
lev. 40 t. (helio-gravűr). 
Első kiadás. 300 példányból az 54. 
sz. géppel számozott példány. 
Mérete: 315 X 400 mm. (haránt 
alakú.) 
Nagyon ritka és becses darab az 
erotika gyűjtőinek. Nemzetközi 
elismertsége is igen jelentős. 
Kiadói, félpergamen-kötésben, szép 
állapotban, eredeti kopottas 
tokjában.   120.000,-      ►    220.000,- 

 
 
 

15. árverés. 2006. április 8. 
 
 
22. Arckép-album. 
Műmelléklet a Hölgyfutárhoz. I. 
Pest, 1855. Kiadja Számvald Gyula 
76 l. és 6 tábla, 24 arcképpel. 
Hozzákötve: 
IHuszonnégy író s színész arckép-albuma. 
Műmelléklet a hölgyfutárhoz.  
Pest, 1856. Kiadja Tóth Kálmán. 
32 l. és 6 tábla, 24 arcképpel. 
A 12 tábla, 48 arcképpel Barabás Miklós 
művészi litográfiái. Sajnos enyhén vízfoltosak.  
Méretük: 320 X 250 mm. 
Korabeli, kopottas félvászon-kötésben, 
megérdemelne egy gondos restaurálást. 
                        20.000,-          ►          36.000,- 



36. BARÓTI SZABÓ Dávid 
A magyarság virágai. Szedte - -. 
Komárombann, 1803. Özv. Weinmüllerné. 493 l. 12 sztl. lev. 
(Mutató tábla és toldalék a kisded szótárhoz).  
Első kiad. Szólás-mondások gyűjteménye. 
Modern  félbőr kötésben,  rendes példány.  Szüry 365. 173 mm. 
                                                20.000,-          ►          60.000,- 
 
48. Klasszikus Arany Biblia. 
Az üdvnek ó- és újszövetségi 
történelme rendszeres 
előadásban.  

Írta (összeáll.): Dedek Crescens Lajos és Hock 
János. 1-2. köt. 
Lipcse-Bp.-Bécs, (1897-1902), Herzig Miksa. 268 
l. 44 t. (ebből 38 színes); 270 l. 15 t. (ebből 7 
színes). 400 mm. 
Az egészoldalas, színes képek a művészet-
történet óriásainak bibliai tárgyú festményei. 
Rendkívül gazdagon díszített fémveretes, 
fémkapcsos egészbőr-kötésben, körül aranyozott 
élmetszéssel. 
Az első kötet gerince gondosan restaurálva. A 4-4 
ékkő színe árnyalatnyit eltér egymástól. 
                                                                            300.000,-         ►         300.000,- 
 

223. GÖRGEI Artúr (1818-1916) 
Bécsújhelyen, 1848 augusztus 4-én saját 
kézzel írt, aláírt, német nyelvű levele 
Trangous Lajosnak. A címzett ezidőtájt 
Kossuth megbízásából a Pénzügymin. 
Bányászati Osztályának vezetője volt: 
feladatul kapta, hogy a Krompach-Hernád 
Vasműtársaság révén fegyvereket és 
ágyugolyókat gyártson. A levél írásakor 

Görgei Artúr a bécsi és bécsújhelyi lőszergyárat tanulmányozta, egy lőkupak és 
gyutacsgyár felállítása céljából. A szövegből kiderül, hogy Görgei Bécsből való 
elutazása előtt kapott a címzettől egy levelet amelyben egy, a válaszlevélben nem 
részletezett ajánlatot tett neki. Görgei ezt azzal utasítja vissza, hogy Marziani őt már 
megbízta egy gyutacsgyár felállításával s elkisérte őt a bécsújhelyi gyutacsgyárba, 
hogy ottani informálódását tanáccsal és tettel támogassa. Görgei bevallja, hogy 
Marzianitól kapott feladat sok fejfájást okoz neki „mert túlzottan sok előzetes 
ismeretem hiányzik ahhoz, hogy egy ilyen kiterjedt üzemet a legrövidebb idő alatt 
életre hívjak.” Hermann Róbert (akinek ezúton is köszönet a szakmai segítségért!) 
szerint: „A levél egyébként azért is érdekes, mert tudtommal ez az első i-s aláírású 
Görgei levél.” 
2 levél, 2 beírt oldal, a 3. oldalon 3 sor befejező szöveg. A levelek egyik széle 
szakadozott, szöveghiány nincs. A 2. lev. hátoldala egy papírlapra ráragasztva, 
melynek felső részén a tulajdonos megjegyzései. (Ez sérült, szakadozott.) 
Prov. Fest Imre, az Osztrák-Magyar Bank alkormányzója, aki a levél írása idején a 
Szepesi Iparegylet képviselője volt.                         150.000,-         ►         150.000,- 



229. SZÉCHENYI István 
(1791-1860) 
Pesten, 1835. jan 31-én 
kelt levele sajátkezű 
aláírásával, Tekintetes Úr 
megszólítással. A Rajner 
Vilmoshoz írt levél érdekes 
adalékokkal szolgál a 
magyar folyamhajózás 
témájához. Széchenyi 
levelében sajnálja, hogy 
„csak felette röviden 
felelek, dolgaim szerfeletti 
halmozása kényszerít arra. 
A Társaságnak (Duna 
Gőzhajózási Társaság) 

szinte minden részvényei elkeltek… (újakat) kiadni nem akar mert 4 (Franz I, 
Pannonia, Zrínyi, Nádor) és most építésben lévő 1 (Mária Anna), és így 5 hajója olly 
hypothekát nyújt… Holnap Pozsonyba megyek és onnan Bécsbe. Ha van még 
részvény a Tekintetes Úré lesz, arrul felelek…” 
Mint tudjuk a Duna Gőzhajózási Társaság 1829-ben alakult és Széchenyi István volt 
az aki életképessé tette. A korábbi kísérlet Bernhard Antal Carolina nevű gőzhajója 
nem vált közkedveltté és a vállalkozás csődbe ment. 
2 lev. 2 félig beírt oldal. A 2. lev. hátoldala egy papírlapra ráragasztva, melynek felső 
részén a tulajdonos megjegyzései. (Ez sérült, szakadozott.) 
Prov.: Fest Imre (Rajner Vilmos sógora)                   150.000,-         ►         165.000,- 
 

 
336. PETHŐ Gergely 
Rövid magyar kronika. Sok 
rendbéli fő historiás 
könyvekből nagy szorgalma-
tossággal egybe szedette-tett 
és irattatott Petthő Gergelytül. 
Kassán, 1729. Az Akademiai 
Bötűkkel Frauenheim Henrik 
János által. 209 l. 
Hozzákötve: 
SPANGÁR András 
A magyar kronikának a mellyet 
elsőben meg-irt, s ki bocsátott 

nemzetes Petthő Gergely 373. esztendőtül fogva 1626. esztendeig. Nyomtattatott 
Bécsben 1660. eszt. Az után penig azon historiát continuálván ujonnan ki 
nyomtattatta…groff Kálnoki Sámuel, ... a magyar nemzetnek tanuságára. 
Nyomtattatott Bécsben Sirchovics árváinál 1702. eszt. tovább való terjesztése avagy 
negyedik, ötödik, és hatodik része. Foglalván magában 100 és 6 esztendőt 1627. 
esztendütül fogva 1732. esztendüig. Iratott, és szép toldalékkal szaporittatott 
Spangár András jesuvita által. 
Cassán, 1734. Az academ bet. p. jezsuitáknál. 169 l. 2 sztl. lev.  
Korabeli félbőr-kötésben, jó példány. 205 mm.            60.000,-         ►         95.000,- 



360. Articulus diaetalis principatus Transylvaniae anni M.DCC.XLVIII.anno 
subsequente M.DCC.XLIX. confirmatus. 
Viennae (Bécs), (1749). Ghelen. 4 sztl. lev. 346 mm. 
A kolozsvári országgyűlés egyetlen törvényt alkotott: indigenátust (honfiúsítást) adott 
a csehországi eredetű Kollowrat – Krakovszky családnak, név szerint Ferdinánd, 
Fülöp és Kajetán grófoknak. A már kinyomtatott törvényt 1749 január 24-én írta alá 
Mária Terézia és a március 17-iki kolozsvári országgyűlésen fogadták el.  
Borsa Gedeon könyvtörténeti írások 4. köt. 48. fejezetében foglalkozik a 4 leveles 
nyomtatvánnyal mely bibliográfiailiag eddig ismeretlen volt. (Az Egyetemi 
Könyvtár őriz belőle példányt.) Érdekességként kiemeli, hogy a 3. lev. verzóján a 
nyomdahibát kézzel egy csillaggal bejelölték és a pótlást egy papírcsíkra nyomtatva 
a levél aljára ragasztották.  
Az utolsó levél verzóján Mária Terézia aláírása, papírfelzetes viaszpecsétjével. 
Korabeli, sérült papírborítóban, a nyomtatvány egészén, felül végigvonuló 
penészedéssel.                                                       150.000,-         ►         150.000,- 
 
 

372. SAMARJAI János 
Az helvetiai valláson levő ecclesiaknak egyhazi 
ceremoniajokrol es rend tartasokrol valo könyvetske.  
Az eggügyüveknek rövid tanétásokra köz akaratbol 
írattatott – halászi predikator altal. 
Lőcsén, 1636. Brever Lőrintz. 224 l. 195 mm.  
Gondosan restaurált példány. (Petró Dávid) Könyvtári 
duplum. RMNy. 1654. 
A korabeli egészbőr kötés felhasználásával készült 
modern bőrkötésben.      180.000,-         ►         220.000,- 
 
 
 

 
374. SCHMEIZEL Martin 
Commentatio historica de Coronis, tam antiquis, quam modernis iisque Regiis. 
Speciatim de origine et fatis sacrae, angelicae et apostolicae Regni Hungariae 
coronae… 
Jéna, 1712. Gollner. 8 sztl. lev. 237 l. Szövegközti rézmetszetes 
koronaábrázolásokkal. 212 mm.  



Koronákat és más méltóságot jelző fejdíszeket 
bemutató mű, amely külön fejezetet szentel a 
magyar Szent Koronának. Bod Péter így ír a tudós 
szászról Magyar Athenasában: „Nem is lehet ettől a 
nagy tudományú, jó embertől sajnállani a Magyar 
nevet a ki a Magyar Históriát sokképen ékesítette…”  
Hozzákötve: 
SCHMEIZEL Martin[us] 
Martini Schmeizel de insignibus vulgo clenodiis 
Regni Hungariae út et ritu inaugurandi regem 
Hungariae. 
Jéna, 1713. Gollner. 48 l. Sajnos a mű címlapja és 3 
sztl. lev. hiányzik. 
Korabeli egészbőr-kötésben, szép állapotban, ritka, 
legutóbb a Pastinszky Antikvárium árverésén szerepelt.     40.000,-      ►     60.000,- 
 
 

402. SZEKÉR J(oákim) Aloysius 
Magyarok eredete a régi és mostani 
magyaroknak nevezetesebb tselekede-
teivel együtt. 2. megbőv. kiad. 1-2 köt. 
Pesten 1808. Hartleben. 1 t. 328 l. 11 
sztl. lev.; 1 t. 428 l. 10 sztl. lev. A 
rézmetszetes táblák  
Blaschke János munkái. 215 mm. 
„Első modern kori magyar nyelvű 
történeti összefoglaló munka… 
Nyelvének elevensége, ízes, magyaros 
stílusa igen népszerűvé tették a 
művet…”  Pannóniai  Féniksz  37. 

Korabeli félbőr-kötésben, nagyon jó állapotban.        30.000,-          ►         115.000,- 
 
 

467. BENKŐ Pál, kézdivásárhelyi 
A vadászat. Gyakorlati szakkönyv. 
Bp. 1935. Egyetemi ny. 467 l. Szövegközti képekkel, 
fotókkal, ábrákkal. 250 mm. 
A Cseh-Slovák Köztársaság Sajtóosztályának dedikált 
példány! 
Kiadói, zöld egészvászon-kötésben, jó állapotban. 
Beleragasztva: 
Benkő, Budapesten, 1937 május 16-án kelt, autográf 
levele, a Cseh-Slovák Köztársaság Mélyen Tisztelt 
Sajtó-osztályának címezve. Ebben kéri a sajtóosztályt, 
hogy „átnézni kegyeskedjék s mikor meggyőződött 
arról, hogy a könyvben nincs politika, nem bánt senkit, 
a Köztársaság területére beengedni szíveskedjék. Az 
előszóban dicsérem a magyar sportembert, a mint illik, hogy dicsérje a román a 
románt, angol, francia s minden nemzet faját, de nem szólok le egy nemzetet sem…” 
A/4-es levélpapiron félbehajtva, 3 beírt oldal. 
A dedikált könyv és a dokumentum értékű levél együtt:   20.000,-       ►        42.000,- 


