
16. árverés. 2006. november 11. 
 
 
 
3. ÁBRAHÁM Ernő, P[attantyus] 
A csudaszarvas. Jaschik Álmos képeivel és könyvdíszeivel. 
(Bp. 1925. Pallas.) 240 l. 36 t. 290 mm. 
Száznyolcvan példányból ez az 5. sz. kézzel számozott, bibliofil példány. 
Aranyozott, kiadói egészbőr-kötésben nagyon szép példány. 
                                                                                20.000,-          ►          75.000,- 
 
 
37. [BÉL Mátyás] Bel Matthias 
Notitia Hungariae Novae Historico Geographica, divisa in partes qutuor 
quarum …Trans Tibiscam…Tomus quartus. (4.köt.) 
[Bécs] Viennae Austriae, 1742. Typis Johannis Petri van Ghelen. 8 sztl. 
lev. 768 l. 4 térk. (Nógrád, Bars, Hont és Nyitra vármegyék kihajtható 
rézmetszetű térképei), 6 leszármazási tábla. 410 mm. 
Egyetlen kiadás. Hiánytalan példány! 
Bél Mátyás (1684-1749) tudós, történetíró főművében vármegyékre bontva 
tervezte meg Magyarország teljes topográfiai, történeti feldolgozását. A 
teljes mű tervezett négy dekádjából az első dekád jelent meg 4 kötetben, 
majd 150 évvel később a második dekád első kötete. Árverésünk tétele az 
első dekád negyedik, talán legritkább kötete, mely a Tiszántúl részletes 
leírását tartalmazza. A 4 szép, rézmetszetű térkép Mikoviny Sámuel műve, 
melyeket a bécsi Andreas és Joseph Schmuzer metszették rézbe. 
Vesd össze: Központi Antikvárium 77/15. Studio Antikvárium 17/3. Szőnyi 
Antikváriuma 8/36. 
A kötet lapjainak élét oldalt és alul tintafolt érte, de ez szerencsére nem 
szivárgott be a lapok közé. 

Korabeli, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, szép állapotban, 
ropogós példány, könyvtári duplum.   360.000,-    ►    520.000,- 
 
 
 
61. BONFINI(US), Antoni(us) 
Rerum Ungaricum decades quatuor, cum dimidia. 
[Bázel] Basileae, 1568. Ex Officina Oporiniana. 11 l. 923 l. A 7 sztl. lev. 
(Index és errata) a mű végén hiányzik. 380 mm. 
Első teljes kiadás. Zsámboky János az 1543-as szintén bázeli első 
kiadását, (amely csak három dekád terjedelmű volt) egészítette ki a 
negyedik és ötödik dekáddal. Bonfini szövege 1496-tal megszakadt, a 
folytatásban szó esik a szigeti veszedelemről, a mohácsi vészről, Eger 
várának hős védelméről, Temesvár elestéről, Tokaj Schwendi Lázár által 
történt elfoglalásáról… 
RMK III. 570. Apponyi 1823. Borda 6998. Studio Antikvárium 9. 22. 
Aranyozott gerincű, XVIII. századi egészbőr-kötésben, a gerincénél kisebb 
sérülésekkel, az első tíz levél szélén szúrágás nyomaival, kisebb 
vízfoltokkal, jó példány.                             300.000,-         ►         330.000,- 

 



62. [BONGARSIUS, Jacobus] 
Rerum Hungaricum scriptores varii, historici, 
geographici. 
Francofurti, 1600. Andreas Wechelius, C. Marnius, 
J. Aubrius. 8 sztl. lev. 631 l. 17 sztl. lev. 325 mm. 
Bongarsius (1554 – 1612) francia diplomata 
történész és filológus. 
A kötetben többek között Thuróczy krónikája, 
Rogerius siralmas éneke, Ransanus műve, 
valamint Szent István és Szent Imre élete található, 
majd a továbbiakban Galeotto Martio, Melchior 
Soyter, Petrus Bizarus művei következnek. Ezután 
Budai Sámuel tollából Szigetvár ostromáról 
következik egy beszámoló, végül a magyar királyok 
genealógiája zárja a kötetet. Ritka. Apponyi 653. 
Központi 86/12. Mike 21/307. 
Korabeli pergamen-kötésben, jó állapotban, belül a 
lapok kissé megbarnultak. 
                            200.000,-         ►         200.000,- 

 
 
124. FESSLER, I[gnaz]. A[urelius]  
Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen. 
10 Thl. (Teljes!) 
Leipzig, 1815-25. Bey Joh. Friedr. Gleditsch. 
I. u. II. Thl. Die Ungern unter Herzogen und 
Königen aus Aprad's Stamme. 2 Bde. (XXXVIII l., 
1 lev., 726 l., 2 lev., 3 tábla és 3 térkép; XX és 
1076 l.) 1815. III. u. IV. Thl. Die Ungern unter 
Königen aus verschiedenen Häusern. 2 Bde. 
(XXIV, 1083 l., 1 lev. és 1 térkép; XXVI, 1272 l., 1 
lev. és 1 térkép.) 1816. A harmadik kötetből 
hiányzik a térkép! 
V. Thl. Die Ungern unter Mathias von Hunyad. 

(XVI. 940 l. és 3 lev.) 1822. VI. Thl. Ungarns Fail. (XXVI és 943 l.) 1823. VII-X. Thl. 
Die Ungern unter Königen aus der Österreich-Ernestischen Linie. (XVI, 751 l. és 1 
lev.; VIII és 622 l.; XVI és 648 l.; XX és 771 l.) 1824-25. 
A teljes sorozat modern, sötétkék félnyl-kötésben, gondos munka. 210 mm. 
                                   80.000,-          ►         Nem kelt el. 
 
 
222. [Kalendárium] 
WERVE, Herman de 
Neuer und Alter Schreib Kalender, Auff deß Heil. 
Römischen Reichs…M. DC. XXXII. Mit dem Stand/lauff 
und Aspecten der Planeten… 
Nürnberg, [1641]. Endter. Fametszetes díszcímlap Werve 
portréjával, 15 sztl. lev. Az egyes hónapok közé  
bekötve 22 levél, melyek sűrűn teleírva korabeli, tintával 
írt, német nyelvű feljegyzésekkel… 



Hozzákötve: 
WERVE, Herman de 
Prognosis Astromantica, Das ist Gründlicher Bericht unnd außführliche Beschreibung 
von der Himmlischen Constitutionen…M. DC.XLII. 
Nürnberg, [1641]. Endter. 16 sztl. lev. 
Becses német kalendárium: korabeli, vaknyomásos egészbőr-kötésben, az első 
kötéstáblán német nyelvű vaknyomásos ajánlás: Maria Sidonia von 
Windischgrätznek, 1642. (Ekkor a kis grófnő 7 éves volt és már feleség: 
Windischgrätz.)                                                           60.000,-         ►         60.000,- 
 
 

232. DEÁK Ferenc (1803-1876) 
Pesten, 1866 júl. 3-án kelt, saját kézzel írt, aláírt levele 
Tisztelt barátom megszólítással. „A Kassa – oderbergi 
vas út vonalon úgy hallom már meg adatott a concepcio” 
A Fest Imréhez írt levélben (aki ezidőtájt éppen az előbb 
leírt vasútvonal megépítését szorgalmazta) kéri a 
címzettet, hogy öccsét, Deák Mihály mérnököt, ki „szép 
tehetségű, derék, becsületes ifjú” és eddig a losonczi 
vasútnál működött a Kassa – oderbergi vasútnál nyerjen 
mérnöki alkalmazást.  
A levél végén az aláírás: „Isten vele, képviselő barátom 
Deák Ferenc.” 
Félbehajtott levél, egy beirt oldal. Prov. Fest Imre 
örökösei.                       60.000,-          ►          65.000,- 

 
 

317. [Martinovits Ignác és társainak szégyenfája] 
300 x 210 mm. méretű színezett rézmetszet, mely a 
törzsénél egy karddal átszúrt fát ábrázol, a kardon a 
kivégzés napja, az ágakon az elítéltek neve. 
Megjelent: Sententiae tam inclytae tabulae regiae 
judiciariae, quam excelsae tabulae septemviralis.76 l.  
Pestini, 1795. Landerer. c. kiadvány mellékleteként. 
Pataky: Ø. A Studionál egyszer szerepelt a mű 
kolligátumban (16/224). 
Paszpartuzva.               8.000,-          ►          19.000,- 

 
 

337. Nemzeti Ereklye 
Mi Országos Magyar 
Hadimúzeum Egyesület, 
hitelesen tanusítjuk, hogy jelen 6696. számú ércbulla a régi 
Magyarország valamennyi vármegyéjének földjéből őriz 
néhány porszemet. Legyen e Nemzeti Ereklye, melynek 
tulajdonosa és őre Katona Mihály építész ezer éves jussunk, 
összetartozásunk, minden szép reményünk pecsétje.  
206 x 127 mm. méretű alumínium lemez, középen felül 
szelencében az áldott anyaföld, körül a vármegyék címerei, 
középen  alul  a  nemzeti  címer  és  Budapest  címere. 
                                             5.000,-          ►          20.000, 



 

338. Nemzeti Újság 
Mellyet a Hazai és külföldi Tudósításokból a magyar nemzetnek köz jovára (sic!) írt, s 
kiadott Kultsár István. 
1823. 2. félév. Pest, Trattner János Tamás. 416 l. 225 mm. 
1824. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner János Tamás. 416 l. ; 418 l. 230 mm. 
1825. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner Mátyás. 416 l. ; 416 l. 225 mm. 
1826. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner Mátyás. 408 l. 7 l. ; 424 l. 3 sztl. lev. 225 mm. 
1827. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner Mátyás. 416 l. 3 sztl. lev. ; 408 l. 225 mm. 
1828. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner Mátyás,  a 2. félévtől Károlyi Istvánnal. 416 l. 
; 416 l. 225 mm. 
1829. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner M. és Károlyi István. 416 l. ; 408 l. 221 mm. 
1830. 2. félév. Pest, Trattner J. M. és Károlyi István. 412 l. 224 mm 
1831. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner és Károlyi István. 416 l.;416 l. 225, 237 mm. 
1832. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner és Károlyi István. 400 l. ; 416 l. 237 mm. 
1833. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner és Károlyi István. 416 l.;416 l. 237, 255 mm. 
1834. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner J. M. és Károlyi István. 416 l. címlaphiány ; 
416 l. 2 sztl. lev.  253 mm. 
1835. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner J. M. és Károlyi István. 416 l. 1 sztl. lev. ; 416 
l. 4 l. 253 mm. 
1836. Teljes évf. 1-2 köt. Pest, Trattner J. M. és Károlyi István. 416 l. 1 sztl. lev. ; 416 
l. 2 sztl. lev. 7 l.  275 mm. 
A Nemzeti Újság Hazai Tudósítások címmel 1806-ban indult, 1808 júliusától Hazai 
és külföldi Tudósítások nevet kapta. 1848 április végén szűnt meg. Kultsár István 
halála után az újságot 1828-április elejétől Kultsár özvegye, született Perger Anna 

Mária vette át, szerkesztését Kovács Tamás, 1830-tól Somogyi 
Csizmadia Sándor, majd 1831-től 7 évig Galvácsy László irányította. 
12 teljes évfolyam és a 2 félév: összesen 26 kötet kiadói papír-
kötésben, gerincvignettával, szép állapotban. 360.000,-  ►  400.000,- 
 
 
369. PLINIUS, [Gaius] Caecilius Secundus [„az ifjabb"] 
Epistolae, ex recensione M. Jacobi Tomasii & Panegyricus. Editio 
Tertia Revisa & Emendata. 
Hall[e] Saxon. 1695. Simon Joh. Hubneri. 1 rézmetszetes előzéklap, 2 
sztl. lev. 878 l. 28 sztl. lev. (Index) 120 l. (Panegyricus) 168 mm. 
Ifjabb Plinius fő művét a tíz könyvből álló levélgyűjteményét 

árverezzük és a Panegyricust, mely Traianus császárt dicsőíti. 
Korabeli pergamen-kötésben, szép állapotban.      45.000,-          ►          Nem kelt el. 



370. PLUTARCH[OS] 
Opera, quae extant, omnia Plutarchi chaeronei, ethica 
sive moralia complectentia. 
[Frankfurt] Francofurti, 1605. J. Saur für Ruland & 
Roth. 2 sztl. lev. 742 l. 16 sztl. lev. 350 mm. 
Korabeli egészpergamen-kötésben, jó állapotban, 
könyvtári duplum.     120.000,-         ►         120.000,- 
 
 

448. [Magyarország és Erdély térképe] 
Nouvelle Carte du Royaume de Hongrie + Carte 
Nouvelle de Transilvanie. 
La Feuille, Daniel de kézzel színezett rézmetszete (2 
lap). 
Megjelentek: La Feuille: Oorlogs Tabletten Of Uyt 
Gesochte Kaarten, Amsterdam, 1706. c. művében. 
Becsét emeli, hogy mindkét lap körül magyar várak, 

összesen 45 (20 és 25) db. található, többek között: Kassa, Eger Tokaj, Munkács, 
Esztergom, Pozsony, Temesvár, Várad, Szeged, Székesfehérvár, Nagykanizsa, 
Gyula, Szolnok, Hatvan, Visegrád, Pannonhalma, Vác, Nyitra, Buda, Belgrád, Eszék,  
Tata, Veszprém, Pápa, Győr, Komárom, Szigetvár… 

A lapok méretei: 2 x 173 x 253 mm.  
Szántai: La Feuille 1a és 2a. Szántai leírja, hogy az atlasz több kiadást  
is megért 1706 és 1726 között. 
A kettő együtt, közös paszpartuban (egymás alatt),keretezve.  90.000,-   ►   90.000,- 
 

 
451. [Magyarország térkép] 
Ottens, Joachim színezett 
rézmetszete, önálló lap. 
Első kiadása 1710-es, példányunk 
a második, Ottens fiai (Reiner és 
Josua) 1740-es amszterdami 
kiadása. 
Mérete: 475 x 865 mm. Szántai: 
Ottens 1b. 
Nagyméretű, szép lap, 
Regensburgtól a Fekete tenge-rig 

ábrázol. Modern, ízléses fakeretben. (670 x 1060 mm.)   150.000,-   ►   Nem kelt el. 



17. árverés. 2007. április 14. 
 
 

151. VEREBY Soma 
Magyar mágnások életrajzi s arczképcsarnoka.  
1-3 folyam. Pest, 1860-1862. Wodianer. 
[Első folyam]. 3 sztl. lev. 18 l. 1 sztl. lev. 5 t. (6 
helyett.) Széchenyi István, Mikó Imre, Festetics 
György, Karátsonyi Guidó, Prónay Gábor 
portréival, hiányzik Andrássy György. 
Második folyam. 24 l. 5 t. (6 helyett.) Szécsen 
Antal, Splény Henrik, Batthyány István, Kemény 
Zsigmond, Károlyi Lajos portréival, hiányzik Jósika 
Sámuel portréja. 
Harmadik folyam. 
26 l. 3 t. (6 
helyett.) Teleki 
László, Eötvös 
József, Vay 

Miklós portréival. Károlyi István, Cziráky János és 
Apponyi György portréja hiányzik. 
Vereby Soma arczképcsarnoka összesen 9 
évfolyamot ért meg. (Lásd Szinnyei XIV. köt. 1085. 
h.) A portrékat a kor jelentős arcképfestői rajzolták: 
Kriehuber, Marastoni és a Pollák testvérek. 
Korabeli, kopottas félvászon-kötésben. 
                                30.000,-          ►          30.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
171. HIPPOCRATIS (Hippocrates) 
Opera omnia ex Jani Cornarii versione una 
cum Jo. Marinelli commentariis ac Petri 
Matthei Pini indice… 
Tomus primus. (Komplett!) 
Venetiis, 1737. Ex Typ. Radiciana. 35 sztl. 
lev. 516 l. 365 mm. 
Becses és ritka darab. Hippocrates művei a 
nemzetközi piacon is jól jegyzettek. 
Tételünkre (egy másik példányra) rátaláltunk 
egy amerikai antikvárium kínálatában: Kubik 
Fine Books, 1000 USD. 
Korabeli papírkötésben, jó állapotban. 
              130.000,-         ►         Nem kelt el. 



178. HÖLBLING Miksa 
Baranya vármegyének orvosi helyirata. 
Pécs, 1845. Nyomatott a' lyc. könyvnyomtató-intézetében. 1 t. (Pécs kőnyomatú, 
kihajtható látképe), 151 l. 223 mm. 
Fűzve, kiadói borítóban, könyvtári duplum.                45.000,-          ►          85.000,- 
 
 
225. Katonai parancskönyv az 1849-iki 
forradalom idejéből. Komárom. 
A parancskönyv 1849. január 1-jével 
kezdődik, ezt követően január 3-ig 
tartalmazza a parancsokat. Itt a 
parancskönyvben 11 lapnyi üres hely van; 
nyilván ide akarták utólag bemásolni az 
1849. január 4-9. közötti intézkedéseket. 
Ezt követi Kossuth 1849. január 4-én 
Majthényi István báró, vezérőrnagyhoz, 
Komárom parancsnokához intézett levele, 
majd az annak felolvasását és 
tudomásulvételét igazoló, a zászlóalj 
tisztjei által aláírt nyilatkozat. Ezután 
január. 10. – április 30. között 
folyamatosan vezették az okmányt, majd 
újabb 11 üres lap következik. (Január 31. 
után egy február 16-i intézkedés, a 
továbbiakban azonban február 2-ától 
folytatódik az okmány.) A májusi 
parancsok hiányoznak, az okmány 
Kosztolányi Móric ezredes, 1849. június 
8-i napiparancsával folytatódik, majd Janik János alezredes 1849. június 14-i 
parancsával fejeződik be. A teljes terjedelem 256 beírt oldal. 
A parancsok aláírói közül kiemelendők: Majthényi István vezérőrnagy, Komárom 
parancsnoka,Török Ignác vezérőrnagy, Komárom parancsnoka, az aradi vértanúk 
egyike, Lenkey János vezérőrnagy, a komáromi várőrség parancsnoka, Guyon 
Richárd vezérőrnagy, Komárom parancsnoka, a branyiszkói hős,Esterházy Pál 
őrnagy, később ezredes, Kosztolányi Móric alezredes, majd ezredes, a várőrség 
parancsnoka, Zichy Ottó gróf, őrnagy, majd ezredes, Ruttkay István őrnagy, majd 



alezredes (az ő aláírásainak egy része sajátkezű) Ferdinand Duhamel du Querlonde 
alezredes, majd ezredes, Járosy Ádám őrnagy, majd alezredes, Janik János 
alezredes, majd ezredes. 
Az okmányban a már említett január 4-i levélen kívül megtalálható Kossuth 1849. 
január 14-i körlevelének, február 22-én Puky Miklós kormánybiztoshoz intézett 
utasításának, valamint Kossuth és Görgei június 2-i, a magyar hadsereg valamennyi 
parancsnokához intézett rendeletének másolata is. 
A kötéstábla belső oldalán ez olvasható: „A forradalom 
befejezése után alsó Szelezsényi lakására hozta: Ruttkay 
István alezredes – alulírott atyjának – Bodó Lipótnak…” 
Mérete: 395 x 250 mm. 
Korabeli félbőr-kötésben, kopottas állapotban. 
Hozzá tartozik: 
„Honvéd 17-ik Zászlóaljbeli Fő Tisztek nevei és saját 
kéziratai. 
Komárom Febr. 6. 1849…” –ez olvasható a 280 x 125 mm. 
méretű papírlap hátoldalán. 
Az aláírások: Doszlern Emil százados, Horváth [Pál], 
százados, Tökélessy [korábban Gantsuk Adolf], Schluga 
[Hugó] százados, Czák [Károly Emil], százados, Kürthy 
[Rudolf] főhadnagy, Bárczy Dániel főhadnagy, Bárczy 
Sándor hadnagy, Glanzer Miksa hadnagy, Wágner Sándor 
hadnagy Meiszlinger [Károly] főhadnagy, Rényi Rudolf 
hadnagy, Thomka Rezső főhadnagy, Meltz Tivadar 
hadnagy. 
A hiánypótló dokumentumok szakszerű, történész-
professzori leírását Herman Róbert végezte el. Köszönjük! 
                                       120.000,-         ►         850.000,- 
 
 
235. WEÖRES Sándor (1913-1989) 
Istar pokoljárása című babyloni 
regéjének legelső gépirata. „Veress 
Sándornak szeretettel Weöres 
Sándor” dedikációval. A rege utolsó 
6 sorát Weöres Sándor kézzel írta rá 
a 2. lap végére, keresztben. A 
gépirat papírvastagsága arra utal, 
hogy valószínűleg 1 (2-3) példányban készült, az írógép ennél többet nem bírt volna. 
(Ez nem az indigós példány, hanem az első!) 
A 2 lapos gépiratot összehasonlítva, a Nyugatban, 1939. 9. számban megjelent első 
közléssel, kb. 5-6 helyen van kisebb változtatás. Porral – agyaggal, mikor – amint, úr 
homokja – ösvény homokja, jött – dűlt, a zuhogóba lökd be – lökd a zuhogóba… Az 
alcím a gépiratban: „Sumer-babilon szöveg után”, Weöres Sándor kézírásával, a 
Nyugatban viszont így jelent meg: „Szeretett irányítóm, a szabadkai mester emlé-
kének”. Az újabb kiadásokban a 
mű címe:   Babylon rege. 
2 gépelt lap, az említett kézzel 
írt toldással és dedikációval. 
80.000,-       ►      Nem kelt el. 



265. KUBINYI Ágoston 
Magyarországi mérges növények. Alsóbb osztályú, kivált nép 
iskolák számára. 
Budán, 1842. Magyar Kir. Egyetem bet. 84 l. 1 sztl. lev. 30 + 
8 t. 4 kézzel írt sztl. lev. 192 mm. 
A possessor-bejegyzésből derül ki, hogy a kötet végén 
található, kézzel írt latin szójegyzék és 8 db. színes, 
szabadkézi rajz Búsfy Károly munkája. 
Korabeli félvászon-kötésben.     30.000,-        ►       48.000,- 
 
 
 

 
329. Budavár hősies 
bevétele, 1849. május 21-én, 
dicső honvédeink által. 
Mozgalmas, dekoratív litó, 
előtérben győztes honvé-
deink, háttérben a királyi vár. 
Franz Kollarz osztrák festő-
művész képe, kiadja Király 
János, nyomta Reiffenstein és 
Rösch, Bécsben. 
Jutalomkép a Pesti 
Hölgydivatlaphoz. (1868. évf., 
lásd PIM. 3056.) 
Mérete: 520 x 725 mm. 
Gerszi Ø. Nagy Zoltán Ø. 
Szép állapotban, a széles 

margó mentén kisebb szakadás ill. barna folt.          100.000,-         ►         145.000,- 
 

 
378. RADNÓTI Miklós 
Ikrek hava. 
[Bp.] 1940. Almanach. 43 l. 200 mm. 
Első kiadás. Ambrózy Ágostonnak dedikált példány. 
Fűzve, kiadói borítóban. 
                                 45.000,-          ►         105.000,- 
 
 
 

429. Székely népballadák.  
(A balladákat össze-válogatta és magyarázta 
Ortutay Gyula.  
Fametszetekkel díszítette Buday György.) 
(Bp. 1935). Egyetemi Nyomda. 311 l. 
238 mm. 
Első kiadás. Ignotusnak dedikálta Buday 
György és Ortutay Gyula. 
Kiadói, félbőr-kötésben, papírtokban, újszerű állapotban.    20.000,-     ►     44.000,- 



446. Az Austriai Birodalom és ezen 
házhoz tartozó olasz tartományok 
földképe. 
Karacs Ferentz határszínezett, finom 
vonalú rézmetszete. 
Mérete: 345 x 485 mm. 
Megjelent: Karacs Ferentz: Európa 
magyar atlasában. (Pest, 1835.) 
Becses első kiadás!  
(Később Hunfalvy újra kiadta ugyanezt, 
de a jobb alsó sarkából kitörölte Karacs 
Ferenc nevét és alul középen ezt vésette 
a rézlemezbe: Kiadja Heckenast 

Gusztáv, Pesten 1864.) Szép állapotban, keretezve.    25.000,-         ►         44.000,- 
 

 
453. [Irredenta Nagymagyarország térkép] 
A hatásos, színes térkép 
Nagymagyarországot ábrázolja, jelzés-
szerűen néhány várossal és a folyókkal, 
középpontjában 48-as lovas vitézek, 
kardot kivonva rohamoznak megvédeni az 
édes Hazát… Középen felirat: „Ha még 
egyszer azt izeni…” A hátoldalán : 
Magyarország néprajzi térképe, jobb alsó 
sarkában buzdításul a Szózat első két 
sora. H. é. ny. nélkül. (1920 után). 
Mérete: 180 x 270 mm. 

Szép fakeretben, a hátoldalon ablak a néprajzi térkép megtekintéséhez, mérete: 320 
x 400 mm.                                                                 15.000,-          ►          26.000,- 
 
 

454. Magyar Országnak és a 
hozzá kaptsoltatott... országok-
nak... az Erdélyi Nagy 
Fejedelemségnek... a leg jobb 
Mappák szerént készíttetett 
közönséges táblája, mellyet Széki 
Teleki László Úr(nak)… 
tisztelettel ajánl Karacs Ferentz… 
Mérték: 1:960000. 
Méret: 670 X 990 mm. 
Pesten, é. n. (1820?, 2. kiad.) 
Karacs Ferentz kiadása. 
Fodor szerint (186. l.) „Karacs 
főműve... legtökéletesebb műve 

ez a lap... Legnagyobb értéke nagyszerű metszésén kívül 8000 helyneve... 
amennyi... Lipszky kivételével még sohasem jelent meg ennek előtte.” Szántai: 291. 
l.  7/b. 
Vászonra vonva, 32 szelvényen, a hajtások mentén a vászon helyenként szakadt, a 
térkép azonban szép állapotban.                               70.000,-          ►          70.000,- 



456. [Magyarország térkép.] 
Ungaria loca praecipua recens 
emendata atque edita per Joannem 
Sambucum  Pannonium…1579. 
Zsámboky János kézzel színezett, 
dekoratív rézmetszete. 
Megjelent: Ortelius Abraham: 
Theatrum... Antwerpen, 1579. 
Első kiadás, Ortelius atlaszában!  
Mérete: 340 x 505 mm.  
Hibátlan, bár kissé megbarnult lap. 
Hrenkó Pál könyvtárából! 
Paszpartuzva. (Szathmáry: 169. l.)                             80.000,-          ►          95.000,- 
 
 
 

18. árverés. 2007. november 17. 
 
 

91. DIONYSIUS Areopagita 
D. Dionysii Areopagitae opera omnia quae extant. 
Coloniae (Köln), 1557. Apud Maternum Cholinum. 14 sztl. 
lev. 271 lev. 1 sztl. lev. 
-- az 5. század végén, vagy a 6. század elején élt. Az 
egyik legjelentősebb ókeresztény író. Négykötetes latin 
nyelvű dogmatikai műve, (melyet árverezünk) magyarul 
így hangzik: Mennyei hierarchia, Egyházi hierarchia, Isteni 
nevek és Misztikus teológia. A szerzőt azonosnak tartották 
Pál apostol tanítványával (ApCsel 17,34), ami nagyban 
megnövelte e művek tekintélyét és befolyását.  
Hozzákötve: 
SCHOEPPERO, Jacobo (1512-1554, dortmundi teológus) 
Institutionis Christianae praecipuae que doctrinae 
summa… 

Coloniae (Köln), 1555. Maternum Cholinum & Iac. Soterem. 8 sztl. lev. 191 lev. 1 lev. 
Korabeli pergamenkötésben, a gerincén kisebb hiánnyal, körül poncolt, aranyozott 
élmetszéssel. 155 mm.                                                          120.000,-  ►  120.000,- 
 

 

149. A román királyné 2 db. autográf fotója 
1922-ből.  
A képes levelezőlap formájú, fekete-fehér 
lapok nemzeti viseletben ábrázolják Máriát, 
Ferdinánd (uralkodott 1914-1927 között) 
román király feleségét. Ő volt Viktória, brit 
királyné és II. Sándor orosz cár unokája. 
Érdekes adalék, hogy Drakula Törcsvára 
1918-tól Mária királyné birtoka lett, ahol ma is 
a királyi műgyűjtemény látható. A 2 lap 

hibátlan állapotban, az egyiken kerti kapura támaszkodó, a másikon csípőre tett 
kézzel álló királyné képével.                                       6.000,-           ►          19.000,- 



212. A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az Arany bulláig. Kiadta 
Toldy Ferenc. 
Pest, 1855. Emich. 1 t. (címkép) XIV, [15] 16-560 l.  
Korabeli, nagyon szép, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, bibliofil 
példány. 220 mm.                                    15.000,-          ►          55.000,- 
 
 
 
213. JÁSZAY Pál 
A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után.  
1. köt.  (Unicus.) 
Pest, 1846. Hartleben. 2 sztl. lev. 536 l. 1 sztl. lev. 6 t. (kőnyomat). 
Korabeli, nagyon szép, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, bibliofil 
példány. 227 mm.                                    15.000,-          ►          55.000,- 

 
 

267. NAGY László (1925-1978) 
Budapesten, 1975 január 20-án kelt autográf 
sorai „Jánosnak az embernek és költőnek sok 
jót, egészséget, örömet kíván”. A feltehetően 
Pilinszky Jánosnak írt üdvözlet köré Nagy 
László egy szivet rajzolt. Alatta Ágnes sorai: 
„Ha valakinek azt mondjuk: szeretlek, ez azt 
jelenti, soha nem halsz meg. (Gabriel 
Marcel)” 
196 X 142 mm. méretű kartonpapír, egy 
könyv hátsó borítója volt valaha. 
                       6.000,-           ►          34.000,- 

 
 
288. LAKATOS Károly 
Rajta párok tánczoljunk! 
Tánczkedvelők könyve. 
Útmutatás a korszerű és ezzel 
kapcsolatos illem elsajátítására a 
művelt társas körben. 
Nagy-Kanizsán, é. n. Wajdits. 4 sztl. 
lev. 215 l. 1 t. (színes, kihajtható, 
táncos litográfia, de sérült).  
Kopott, kiadói egészvászon-kötésben. 
170 mm.    5.000,-        ►         6.000,- 
 
 
328. Budapest.  
Színes, nagyméretű, dekoratív látkép. 
Bp. é. n. (1910-es évek eleje). Heisler és Kózol Kő- és Könyvnyomdai Műint.  
Képméret: 460 X 770 mm. 



A Rózsadomb magaságából 
mutatja be a várost 5 híddal: 
A Margit hídtól a Déli vasúti 
hídig. Nagyon aprólékos, 
részletekbe menő ábrázolás: 
műemlék-épületek, fürdők, 
templomok. Ritka lap! 
Korabeli, monumentális (860 
X 1170 mm.),.hozzáillő, szép 
fakeretben. 
120.000,-       ►      140.000,- 
 
 

 
 
 
333. Szüreti ünnepély Vácz 
vidékén. A Pesti Műegyesület 
tagjainak 1859-ik évre. 
490 X 710 mm. képméretű, 
gyönyörű szép színezett litográfia. 
(Ld. katalógusunk borítóján.)  
Festette Canzi Ágost Pesten. 
Kőre rajzolta Charpentier Párisban. 
Kiadta Lemercier Párisban. 
Teljes papírméret: 650 X 840 mm. 
Szép példány, alul kisebb foltokkal, 
de ez sem szöve-get, sem képet 
nem érint. Paszpartuzva. 
100.000,-         ►         100.000,- 
 
 
 

387.RÉVÉSZ Béla 
Találkozás Hamupipőkével. Révész Béla új 
novellái. Kozma Lajos rajzaival. 1-2. köt. 
Bp. 1909. Singer és Wolfner. 153 l. 2 sztl. 
lev.; 1 t. (díszcímlap), 30 t. 2 sztl. lev. 
315 mm. 
A magyar szecessziós könyvművészet egyik 
kiemelkedő dokumentuma. 
Kiadói félpergamen-kötésben, szép 
állapotban (egyetlen apró hiba a képkötet 
gerincének alján látható kis sérülés), eredeti 
kartontokban. 
                   20.000,-          ►          75.000,- 
 
 
 
 



443. Austria 
- - első tipometriai atlasz. Minden Kereskedők, Ügyviselők, Gymnasiumok, Iskolák és 
Ujság olvasók számára kiadta Raffelsperger 
Ferencz. 2. kiad. 15 rajzban a Cs. K. országos 
kimérések szerint festéknyomatban úgymint: 
1.   A Császárságnak közföldrajza (hiányzik) 
2.   Austriai főherczegség Szalczburggal 
3.   Magyar Ország Buda rajzával (hiányzik) 
4.   Magyar Ország Nagyvárad rajzával (hiányzik) 
5.   Magyar Ország Fiume rajzával (hiányzik) 
6.   Magyar Ország Zimony rajzával (hiányzik) 
7.   Csehország 

8.   Lengyelország Tarnov rajzával (hiányzik) 
9.   Lengyelország Lemberg rajzával 
10. Lombard-Velentzei királyság 
11. Illiria és Stiria 
12. Dalmát Ország 
13. Erdély 
14. Morva határgrófság Szileziával 
15. Tirolis 
Bécsben, 1843. Csa. Kir. Szab. Első 
typogeographiai műint. Cimlap és 9 térkép (15 
helyett) 355 x 460 mm méretű (teljes méret: 420 X 540 mm.),halványzöld színezésű, 
dekoratív kőnyomatos térképlapok. 
Nagyon ritka atlasz még így hiányosan is, a bibliográfiákban nem találtam. Fodor 
Ferenc 2. köt. 230. lapján nagyon dicsérően írt Raffelspergerről: „Bécsben 
meghonosította a térképnek typográfiai sokszorosítását. Kiváló magyar érzelmű 
ember lehetett, mert bár térképe Bécsben jelent meg, a magyar helyneveket kivétel 
nélkül magyarosan írta…”(Fodor is csak egy Magyarország térképről (4 X 750 X 970 
mm.) tud,- ez az OSZK térképtár honlapján látható is,  az atlaszt nem említi.) 
Magyar aukciókon sem találtam, a Studio 2004. szeptemberi árverésének 342. tétele 
egy Erdély lapot indít és üt le nem kis sikerrel (44.000 Ft.) 
Modern, erre a célra készített félvászon-kötésű mappában, a címlap kicsinyített képe 
az első táblára ragasztva. A térképlapok egyenként belehelyezve. (Petró Dávid 
könyvrestaurátor munkája.)                                   80.000,-          ►         Nem kelt el. 
 
 

 
447. LANFRANCONI, [Grazioso] 
Enea 
Rettung Ungarns von 
Überschwemmungen. [Magyar-
ország ármentesítése] Mit 2 Karten. 
Bp. 1882. Comissions-Verlag. (Ráth 
Mór – Lehmann & Wentzel.) 84 l. 2 
térk.: A Duna  
és mellékfolyóinak ártere Alsó-
Magyarországon, II. A Duna hossz-
szelvénye Magyarországban.  
Méretük: 2 X 920 X 1540 mm. 



Dedikált példány: a német nyelvű ajánlás egy nagytiszteletű „Johan Fürst”-nek szól. 
A rendkívül becses és ritka térképészeti szakmunka Hrenkó Pál könyvtárából 
származik.A szöveg a gerincénél igénytelen papírcsíkkal megerősítve, a 2 térkép 
szép állapotban, apró  kopottsággal a  hajtásoknál,  a kötés kiadói,  kopottas  mappa. 
                                                                            80.000,-          ►         Nem kelt el. 
 
 

455.TOMPA Mihály 
Olajág. Elmélkedések, fohászok és imák. Hölgyek számára 
olvasó- és imakönyvül. 6. kiad. 
Bp. 1903. Franklin Társulat. Acélmetszetes díszcímlap, 350 
l. 155 mm. 
Tompa Mihály imádságos könyvének szépsége, most 
különleges kötésében rejlik: A kötéstáblák és a gerinc 
virágmintával domborított, fényes, szürke borítású, rendkívül 
finom kidolgozású, mégis erőt sugárzó acéllemezekből 
készült. Az első kötéstáblán, felül rézberakásos keretben 
galamb, a csőrében olajág. Alul kövekkel kirakott 
monogram: SzE. Székács Erzsébet, a szalontai Kenéz 
család leszármazottja számára készült ez a különleges 

iparművészeti kötés. A szintén virágmintás domborítású hátsó kötéstáblára, alul 
„Pista 1909” feliratot véstek. A könyvtest körül poncolt arany élmetszéssel. Egyetlen 
szépséghiba, hogy a fémcsat hiányzik, elveszett. Bőrbevonatú tokban (ez 
szétszakadt a hajtásnál, könnyen javítható), bőrpánttal.    30.000,-       ►      50.000,- 
 
 

479. LAKATOS Károly 
A császármadár és vadászata. 
Vastagh Géza címképével és Lendl Adolf rajzaival. 
Bp. 1899. Markovits & Garai. 1 t. címkép, 43 l. 200 mm. 
Bársony Istvánnak dedikált példány. 
Fűzve, sérült  kiadói  borítóban, a hátsó  borító hiányzik. 
                                      15.000,-          ►         145.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
492. TÓTH Mihály, K. 
Agarászat. Írta és illusztrálta - -. 
Debreczen, 1900. Csokonai ny. 47 l. 7 t. 210 mm. 
Dedikált példány! 
Fűzve, kiadói borítóban. 
15.000,-          ►         170.000,- 



19. árverés. 2008. április 12. 
 
 

44. BÁTHORY Nándorné 
Tündérvilág a Városligetben. Ifjúsági 
regény.. Rajzolták: Nagy Sándorék. 
Bp. é. n. (Petrik 1911 és 1920 közt veszi 
föl.) Szent-István-Társ. 107 l. 1 sztl. lev. 12 
egészoldalas képpel. Szövegközti 
fejezetkezdő képekkel. Az illusztrációkat 
Nagy Sándor, a Gödöllői Művésztelep 
alkotója készítette. Gyönyörű, szecessziós 
gyermekkönyv, nagyon ritka. 222 X 282 
mm., haránt alakú.  
Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-
kötésben, jó példány.  20.000,- ► 36.000,- 

 
 

 
 

65. Budapest (Fotóalbum) 
(Bp). év nélkül. (Calderoni és Társa) kiadása. 26 beragasztott fotóval (13 lapon), 
alattuk 3 nyelvű (angol, német, francia) felirat nyomtatva. Az album 1890 körül 
készülhetett, utolsó lapján a tervezett Parlament épülete látható, melyet 1885-ben 
kezdtek építeni. 
Haránt alakú album: 245 X 310 mm. A fotók mérete: 185 X 215 mm. 
Korabeli, aranyozott egészvászon-kötésben, „Czettel és 
Deutsch” műhelyéből.          120.000,-         ►         200.000,- 
 
 

76. Confessio et Expositio Fidei Christianae, Az az: Az 
Keresztyeni Igaz Hitről való Vallás-tétel. Mellyet elsőben 
Helvetiában irtanak és bé-vőttenek: Annak utánna 1567. 
Esztendőben Magyar Országban-is javallottanak, bé-vőttenek, 
és mind ez ideig sok Ecclésiákban meg-tartottanak. Most 
újobban az Erdélyi Orthoxa (sic!) Ecclésiáknak kőltségekkel 
kibocsáttatott. 
Colosvaratt, 1679. Veres-egyhazi Szentyel Mihaly. 8 sztl lev. 
281 lap. 6 sztl. lev. Komplett! RMK I. 1232. 



Hozzákötve: 
Agenda. Az az: Az Anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való Cselekedet: 

Mellyben az Uj Testámentomi két Sácramentomoknak, a’ 
Szent Keresztségnek és az Ur Vacsorájának ki-
szolgáltatásának, és az Házassulandóknak egyben-
adattatásoknak Módgya és Formaja meg-irattatik… Melly 
szedegettetett a’ b. e. MELOTAI ISTVAN Agendájából: és ki-
bocsáttatott az Erdélyi Szent Generális kőltségével.  
Colosvaratt, 1680. Veres-egyházi Szentyel Mihaly. 20 sztl. 
lev. helyett 18!  Az  utolsó 2 lev. hiányzik. 
A Kolozsvártt 1679-ben nyomtatott Confessio Helveticával 
együtt nyomtatva s egy kötetben jelent meg. 
Korabeli egészpergamen-kötésben, jó példány! RMK I. 1243. 
A belső táblák és a Confessio címlapja sűrűn teleirkálva 
korabeli feljegyzésekkel.      100.000,-         ►         155.000,- 

 
 
 

263. Magyar Akadémiai Album 
A Magyar Tudományos Akadémia 
ünnepélyes megnyitásának emlékeül.  
Pesten, 1865. Schrecker Ignácz 
Fényképészeti Műterméből. Nyomtatta 
Reiffenstein és Rösch műintézetében 
Bécsben.  
A litografált díszcímlap után 32 berakós 
kartonlapon 250 akadémikus sorszámozott 
és megnevezett portréja.  
A portrék után X lapon az aláírások követ-
keznek, ez kőnyomatos eljárással készült, 
Fried B. Pest műhelyéből.  
A végén 11 lapon a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai (250 név, utána a 
tudományos tevékenység rövid leírása.)  
Hiánytalan és hibátlan. 
A művészi fotók mérete: 95 X 60 mm, 
készítője a címlapon is jelzett Schrecker 
Ignácz udvari fényképész 1862 és 1890 
között működött. Budapesti műterme a 
Bálvány u. 3. sz. (+ Erzsébet tér 9.) alatt volt. 

A 310 X 235 mm. méretű díszalbum kiadói egészbőr-kötésben, körül aranyozott 
élmetszéssel, 4 sarkán réz élvédővel, erős, kulcsos (a kulcs nincs meg, de nyitható) 
réz csattal. Az első kötéstáblán réz betűkkel kirakva:  
„Akadémiai album 1865”, középen ovális keretben allegorikus nőalak, dombormű. 
Egyetlen  apróság,  hogy a  kartonlapok  fűzése  2 helyen elvált,  könnyen javítható.  
                                                                               150.000,-         ►         460.000,- 
 
 
 
 



469. JÓZSEF főherceg 
Erdei magány és egyéb vadásztörténetek. 
Bp. (1913), Athenaeum. 243 l. 1 t (címkép) 12 t. 
(fotók). Gazdag szövegközti képanyaggal. 
Kiadói egészbőr-kötésben, az első kötéstáblán - - 
egészalakos fényképe. 310 mm. 
                             20.000,-          ►          42.000,- 
 
 
 
474. NAGY Jenő 
Európa ragadozó 
madarai. A baglyok és 
vágómadarak, a 
sólymok, kányák, 
ölyvek, sasok, héják és 
keselyűk nemzetségei. 

Debrecen, 1943. Tiszántúli Madárvédelmi Egyesület. III, 3-
272 l. 61 t. (ebből 53 színes litográfia). 228 mm. 
A színes táblák Hennicke: Die Raubvögel Mitteleuropas c. 
munkájából származnak. A kötet a madárneveket német, 
román, szlovák, ruszin,  szerb  és horvát  nyelven is  közli. 
Kiadói félvászon-kötésben. 45.000,-          ►          75.000,- 
 
 
 

20. (magyar) árverés. 2008. november 15. 
 
 
Kedves Könyvgyűjtő Barátom! 
 
Régóta tervezgetem, hogy a magyarság értékeit, természeti és szellemi kincseit 
összegyűjtve egy tematikus árverésen bemutassam. Jó alkalom erre a 20. (+10) 
árverés megrendezése, hiszen 15 év a könyvárverések világában már ok (lehet) az 
ünneplésre. Számtalan módja lenne az ilyen összeállításoknak, én néhány kulcsszót 
vettem alapul: 
MAGYARORSZÁG, SZÉKELYFÖLD, ERDÉLY, BÁNSÁG, FELVIDÉK, 
KÁRPÁTALJA, DÉLVIDÉK. 
Csupa-csupa nagybetűvel. 
Az anyaggyűjtés várakozáson felül jól sikerült: Majdnem 600 tételt tudtam kiállítani és 
mindre nagyon büszke vagyok. Hiszen Magyarország bogárfaunája éppoly fontos, 
mint Magyarország vasérckészlete, de Nádasdy Ferenc Mausoleuma is megtalálja 
majd az ő MAGYAR GYŰJTŐjét. 
 

 



33. BÉL [Mátyás] Matthias 
Compendium Hvngariae geographicvm, ad 
exemplar Notitiae Hvngariae novae historico-
geographicae M. B., in partes IV. Utpote, 
Hvngariam, Cis-Danvbianam, Trans-
Danvbianam, Cis-Tibiscanam, et comitatvs, 
Divisvm. Editio quarta [quinta]. 
Posonii et Pestini, 1792. Landerer. 7 sztl. lev. 
318 l. 25 sztl. lev. 1 rézmetszetű előzéklap 
(Zeller Sebestyén munkája) Mikoviny 
Sámuel? portréjával, háttérben a pozsonyi 
vár képe. (Szántai: Bél 2.) 
Hozzákötve: 

BÉL [Mátyás] Matthias 
Compendiolum regnorum Slavoniae, Croatiae, Dalmatiae… Transilvaniae 
geographicum. Posonii et Pestini, 1792. Landerer. 176 és 30 l. 1 térk.  
Mikoviny Sámuel  kihajtható, színezett,  rézmetszetű térképével.  (338 x 420 mm.) 
Korabeli félbőr-kötésben, szép példány, könyvtári dupl. 180 mm. 60.000,- ► 85.000,- 
 
 

66. CHERNEL István, chernelházi 
Magyarország madarai különös 
tekintettel gazdasági jelentőségök-re. 
Képekkel ellátta Nécsey István, intézte 
Herman Ottó. 1-2. köt. 
Bp. 1899. (Term. Tud. Társ.) XXIV, 187 
l. XI t.; XIX, 830 l. 5 t. XL t. (színes 
chromolitók, hártyapapírral  
védve). 290 mm. 
/A földmívelésügyi  magy. kir. minister 
kiadványai./ 
Kiadói, barna egészvászon-kötésben, a 
2. kötet gerincén kisebb repeszsérülés, 
ettől  eltekintve  nagyon szép állapotban. 
        120.000,-         ►         Nem kelt el. 

 
 

70. CSAPO Jósef 
Uj füves és virágos magyar kert, mellyben 
mindenik fűnek és virágnak Neve, Neme, 
Ábrázatja, Természete és Ezekhez képest 
különbféle Hasznai, értelmesen 
megjegyeztettek. Második nyomtatás. 
Posonyban és Pesten, 1792. Füskuti Landerer 
Mihály. 306 l. 17 sztl. lev. 1 t. 206 mm. 
A szerző Debrecen város főorvosa volt. A mű a 
kor orvostudománya által ismert és felhasznált  
gyógynövényeket mutatja be. Első kiadása 
1775-ben jelent meg. A Csapót ábrázoló 
rézmetszetű címkép Andreas Trtina munkája. Modern kartonkötésben, korabeli papír 
felhasználásával készült gondos restaurálás.            60.000,-          ►          85.000,- 



76. [DEBRECENI EMBER Pál] 
Historia ecclesiae reformatae, in Hungaria et 
Transylvania,... a Frid. Adolpho Lampe. 
Trajecti ad Rhenum [Utrecht], 1728. Jacobus van 
Poolsus. 8 sztl. lev. 919 l. 206 mm. 
Lampe az 1710-ben meghalt Debreczeni Ember Pál 
református lelkész kéziratban maradt írását jelentős 
változtatásokkal, saját műveként jelentette meg, 
Szathmári Paksi Mihály és Kocsi Csergő Bálint 
kiegészítéseivel együtt. Forrásértékű munka. Borda: 
251, Központi 103/48. 
Korabeli bőrkötésben, szép.      40.000,-   ►   55.000,- 
 
 

 
 
 
209. (KÁLTI Márk) 
Marci Chronica de gestis Hungarorum ab origine 
gentis ad annum 1330 producta. - Márk krónikája 
a magyarok viselt dolgairól az ősidőktől az 1330. 
évig. Ford. Szabó Károly. 
Pest, 1867. Emich. 10, CXXIV, CXIII l. 1 sztl. lev. 
10 t. (színes hasonmások). 327 mm. 
Kiadói egészbőr-kötésben, körül aranyozott 
élmetszéssel, veretekkel, a csatok hiányoznak. 
Ritka!                    40.000,-          ►          48.000,- 
 
 

 
 
 
 
 
213. A katholikus Magyarország. 
A magyarok megtérésének és a 
magyar királyság megalapításának 
kilencszázados évfordulója alkal-
mából. Szerk. Kiss János és 
Sziklay János. 1-2. köt. 
Bp. 1902. Stephaneum. XVI, 582, 
VII l. 2 t. 1 térk. (kettős); 592-1128 l. 
36 t. 1 térk. (kettős). 340 mm. 
1300 szövegközti képpel. 
Festett, aranyozott, vajszínű, kiadói 
félbőr-kötésben, szép állapotban. 
50.000,-          ►          55.000,- 

 
 



271. [LOSONTZI István] 
Hármas kis-tükör, melly a magyar királyi birodalomnak 
azaz Magyar országnak és hozzá kapcsoltt egyébb 
részeinek I. földleirását, II. mostani polgári állapotját s III. 
a magyar nemzetnek történetét tanuló Ifjak számára 
hiven ábrázolja. Magyar és Erdélyország földabroszával. 
Több Toldalékkal Megbővitett s javitott kiadás. 
Pesten, 1844. Trattner és Károlyi. 288 l. 96 l. (Hármas 
kis-tükör melly Erdélynek földét, mostani 
állapotját és rövid történetét adja elő.) XVI. 1 térk. 
(Magyar- és Erdély ország közönséges földképe.  
Kihajtható rézmetszet, mérete: 228 x 312 mm.) 188 mm. 
Korabeli szép félbőr-kötésben.  36.000,-    ►     50.000,- 

 
 

346. Magyarország és 
Erdély képekben. 
Kiadják és szerkesztik 
Kubinyi Ferencz és Vahot 
Imre. 1-4 kötet. 
(egybekötve). Komplett! 
Pest, 1853–54. Emich. 
2 sztl. lev., 132 l., 10 t. 
(kőnyomat), 1 t. (kotta); 2 
sztl. lev. 161 l. 12 t. 
(kőnyomat), 1 t. (kotta); 140 
l. 11 t. (kőnyomat, fa- és 
rézmetszet); 131 l. 9 t. 1 t.  
(kotta)  (kőnyomat,  fa- és  

rézmetszet).  280  mm. Jelesebb metszetek: Budavár, Kecskemét (dupla méretű), 
Kolozsvár, Vácz, Eszterházai várkastély, Miskolcz és Diósgyőr, Kalotaszegi 
népviselet, Koloni népviselet Nyitrában, Munkács (dupla méretű), Dézs és Toroczkó-
Szentgyörgy, Toroczkói népviselet, Eger látképe, Dobó vezér portréja, Székely 
népviselet. A metszetek épek, szépek, egyik-másik kicsit körbevágva. Budavárnál is 
ép Mátyás király portréja… A kihajtható „Mutatvány” is  szinte hibátlan. 
Kiadói egészvászon-kötésben, takaros példány.            200.000,-       ►     200.000,- 
 
 
381. Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostolici regum & 
primorum militantis Ungariae ducum.. . [Kiad. Nádasdy Ferenc.]Norimbergae, 1664. 
Mich. & Joh. Fried. Endter. Rézmetszetes díszcímlap, 3 sztl. lev. 407 l. 2 sztl. lev. A 
lapszámozáson belül 59 egészoldalas, rézmetszetű táblával. A Nádasdy Ferenc 
országbíró saját költségén és ajánlásával megjelent királykép-sorozat az egyik 
legnevezetesebb magyar illusztrált munka. A hun és magyar vezérektől egészen I. 
Lipót trónralépéséig követi királyaink történelmét egészalakos rézmetszetű képekkel 
illusztrálva. Alakjai számos későbbi ábrázolás ihletőivé váltak. A kötetben található 
királyverseket a jezsuita Lanzmár Ferenc, Nádasdy udvari lelkésze írta. Érdekes a 
mű kiadástörténete: alapötlete Ferenczffy Lőrinctől származik, aki a század elején 
Berger Illést bízta meg egy nagyszabású történeti munka megírásával (ennek 
kézirata és az ehhez készült metszetek lemezei is fennmaradtak). A terv - 



feltehetően pénzhiány 
miatt - nem valósult 
meg, a rézlemezek 
pedig a pozsonyi 
jezsuitákhoz kerültek. 
Tőlük szerezte meg 
Nádasdy ezeket, majd 
az azóta eltelt időszak 
uralkodóinak képeivel 
kiegészítve a magyar 
rendeknek ajánlva 
jelentette meg a 
nagyszabású munkát. 
Apponyi: 863., RMK III 
2254, Rózsa György: 
Magyar történetábrá-
zolás a 17. században, 

1-80. lap, Központi Antikvárium 100/59, Studio Antikvárium 19/48. 
Korabeli pergamenkötésben, a gerincén felül kis hiánnyal. A könyvtest laza, a lapok 
épek, tiszták, a metszetek szép, erős levonatok. 320 mm.    350.000,-   ►   460.000,- 
 
 

399. NAGY Iván 
Magyarország családai 
czímerekkel és 
nemzékrendi táblákkal. 
1-12. köt. + Pótlék 
kötet. 
Pest, 1857-1868.  
Beimel-Kozma-Ráth. 
13 db. 228 mm. 
Kiadói félbőr-kötésben, 
nagyon  szép  állapot. 
160.000,-►1.000.000,- 

 
 
 
403. Nemzeti dicsőségünk. Fényes korszakok a 
magyar nemzet történelméből. Szalon kiadás.  
(Szerk. Hock János. Kiad. Herzig Miksa.) 
(Bp. 1900. Révai és Salamon ny.) 1 t. (díszcímlap), 
VIII, 296 l. 50 t. (fénynyomatok), 50 nyomtatott 
hártyapapír. 395 mm. 
Festett, aranyozott kiadói, egészvászon dísz-
kötésben, körül piros metszéssel, nagyon szép 
állapotban.  
Eredeti kiadói tékájában. 
                             80.000,-          ►         150.000,- 
 
 



460. A magyar nemzet függetlenségi 
nyilatkozata. 
Kelt Debreczenben 1849-iki Április 19-
ik napján tartatott nemzet-
gyűlésünkből. 
B. Perényi Zsigmond, Almásy Pál és 
Szacsvay Imre. 
H. ny. nélkül. (Valószínűleg 
Debrecenben készült nyomtatvány.) 
(A Habsburg-ház detronizálását 
kimondó nyilatkozatot Kossuth Lajos 
olvasta fel a debreceni 
Nagytemplomban 1849. ápr. 19-én) 
2 levél 4 nyomtatott oldal. 
A közepén hajtogatás nyomaival és 
kisebb beszakadással, kicsit meg-
barnult, foltos példány. 410 mm. 

                                                                                45.000,-          ►          70.000,- 
 
 

473. Segítség 
Az Eperjes-Nagykároly-Toroczkói 
tűzkárosultak emlékalbuma. 
„Három nagy magyar város lett porrá, 
romokká… Bizonyítsa be Hazánk 
közönsége, hogy a legfényesebb név 
magáé a Magyar Nemzeté… 
Szerk. Jókai Mór, Nagy Miklós, Roskovics 
Ignácz. 
(Bp. 1887. Franklin Társulat nyomdája.) 44 
l. 7 sztl. lev. (Hirdetések, összeállította 
Schwarz Gyula.) 2 t. 
Elől Ferenc József egészalakos portréja, 
rézmetszet, készítette: Doby Jenő. A másik 
tábla Rudolf trónörökös fénynyomatú 
portréja. 
Az emlékalbum négyféle kiadásban jelent 
meg: egy forintos, három forintos, tíz 
forintos és száz forintos változatban. 
Árverésünk tétele 10 forintos változat.  

630 x 500 mm. méretű, a gerincénél bársonycsíkkal megerősített díszmű, melynek 
első és hátsó borítója is művészi kidolgozású. Az első borítón Vágó [Pál] rézkarca 
fénynyomatban, mely segítséget kérő anya-gyermek kompozíció. Hátul Roskovicz 
[Ignácz] rajza a kiadványt átnyújtó nőalakkal és a bibliai idézettel: „Kérjetek és 
megadatik nektek.” 
Az album kiváló állapotban, sőt az egészet plusz (ez sérült) papírborító védi 2 db. 35 
mm. széles átfogó szalaggal megkötve.  
A műre vonatkozóan semmilyen irodalmat nem találtam, tudomásom szerint sosem 
szerepelt magyar árverésen.                                     30.000,-          ►          50.000,- 
 



483. [SZAITZ Leó] Máriafi István 
Igaz Magyar. Az az az igazi magyaroknak Máriához, az 
Ő Nagy Aszszonyokhoz, és Nagy Pátronájokhoz való 
különös ájtatosságáról; és a mostani ujságokrúl. I. rész 
az igaz, és nem-igaz magyarokról általlyában. 
Párisban és Berlinben [Eger], 1785. [Püspöki nyomda]. 2 
sztl. lev. IV-XIV. 241 l. 2 sztl. lev. 1 rézmetszetű t. 
177 mm. 
A műnek 1790-ig még további három része jelent meg… 
Szaitz Leó (1746-1792) szervita szerzetes, harcos 
hitvédő. Művében az igaz magyarság kritériumát Szűz 
Máriához a magyarok Patronájához ragaszkodó 
hűségben jelöli meg. Az álnéven, titkos nyomdahellyel 
megjelentetett műből hazai könyvtárakban 30, külföldi 
gyűjteményekben 8 példány ismeretes. Lásd: V. Ecsedy 
Judit: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek 134. A 
címkép a Tischler Antal által készített Patrona Hungariae 

metszet, amely Máriát a három magyar szent királlyal ábrázolja. (Lásd: Knapp Éva: 
Szent István ikonográfia…90. ill. 112., Borda, 2001.) 
Fűzve, korabeli borítóban, jó példány. A ritka címképmetszet szép, erős levonat, a 
címlap közepe azonban sérült…                                50.000,-          ►          50.000,- 
 
 

 
 
571. VETSEI  P.  István 
Magyar geografiája, azaz: ez egész világ négy részeinek, 
úgymint: Europának, Asiának, Afrikának és  
Amerikának; s bennek lévő sokféle országok …rövid 
leirása.  
Nagy-Károlyban, 1757. A M. N. Károlyi Gróf, Károlyi 
Ferencz Typografiájában. Sz. N. Pap István és  
Biró Mihály typográfus által. 12 l. (Rövid és summás által-
menetel a Geographiara…) 435 l. 1 sztl. lev. 165 mm. 
A mű 3 féle címlapvariánssal ismert. (Ezt a Központi 
Antikvárium 2002. novemberi árverésének 190. tételénél 
gondosan részletezi.) Példányunk „A” variáns. 
Korabeli egészbőr-kötésben, a gerincén alul kisebb 
beszakadással, rendes példány. 
50.000,-          ►         Nem kelt el. 

 
 
 

 
 


