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20. Autores historiae ecclesiasticae. (Partim Graece. Ed. Beatus Rhenanus. Trad. Tyrannius Rufinus, 

Epiphanius Scholasticus). 
Basel, 1523. Frobenius. 6 sztl. lev. 636 l. 28 sztl. lev. 318 mm. 
 

 
 
Első kiadás. A a1 levél szövege gyönyörű, díszes fametszetű keretben. Példányunk utolsó levele (a mutató utolsó 
levele) hiányzik, a címlapon és néhány levél szélein kisebb javítások. Néhány levél enyhén foltos. Beatus 
Rheanus e munkáját Thurzó Szaniszló olmützi püspöknek, a nagyhírű felső-magyarországi család kiemelkedő 
tagjának ajánlotta. Mint leírja, azért esett a választása a jeles humanista püspökre, mert az Tertullianus kiadása 
megjelenése után nemcsak szép levéllel köszöntötte, hanem igazi fejedelemi ajándékkal, egy római érmékkel 
kirakott kehellyel ajándékozta meg őt. A nyugati és a hazai humanisták szellemi kapcsolatait példázó kötet 
megtalálható az Apponyi könyvtárban (174). Sorbonne-on végzett tanulmányai után Rheanus a híres Estienne 
nyomda korrektora lett. Strassburgba költözve szintén egy helyi nyomda munkatársaként, a Wimpfeling, Geiler 
von Kayserberg, Sebastian Brant nevével fémjelezett humanista társaság tagja. Bázelban az Ammerbach, majd a 
kiváló Frobenius-műhely korrektora volt. Itt került barátságba Erasmussal, akinek művei gyűjteményes kiadását ő 
gondozta. Életművének jelentős részét teszik ki antik szerzők szövegeinek - gyakran kommentárokkal ellátott - 
kiadásai. Munkájában nagy segítségére volt a jeles nyomdákkal való jó kapcsolata. 1518-ban kiadta az addig 
legteljesebb Janus Pannonius kötetet. E művében fontos ókori egyháztörténeti szerzők szövegeit gyűjtötte össze, 
látta el jegyzetekkel és adta közre. A főrész első lapját Urs Graf által készített, Frobenius jelvényét és kiadói 
névjegyét tartalmazó gyönyörű reneszánsz keret díszíti. A kötet a méltán híres Frobenius-műhely egyik nagyon 
szép, reneszánsz tipográfiájú alkotása. Példányunk 1536-ban került az igen termékeny egyházi szerzőnek, a 
domonkosrendi Johannes Fabri aus Heilbronnak, az augsburgi dóm prédikátorának tulajdonába, mint azt a 
címlapon található, saját kezű posessori bejegyzés tanúsítja. Poss.: Johannes Fabri aus Heilbronn, 1536. A 
gondos leírás a Studio Antikváriumot dicséri. 19/2. 
Korabeli, öt bordára fűzött, fatáblás félbőr kötésben, a kötéstáblák belső felére ragasztott XV. századi 
pergamenkódex-lapokkal. A kötés sérült, a gerinc-részen a bőr pótolt, a kötést egykor záró rézkapcsok 
hiányoznak. Nagyon ritka könyv, rendkívül dekoratív, szép tipográfiájú, XVI. századi nyomtatvány. 
                                                                                                                    150.000,-                 ►  210.000,- 
 
 
51. Szent Biblia az az: Istennek Ó és Uy Testamentomában foglaltatott egész szent Irás. Magyar nyelvre 

fordittatott Cároli Gáspár által. Es mostan negyedszer, a Francziai nótákra Molnar Albertul rendelt Sóltár Könyvel, 
Palatinátusi Catechismussal, s egy-házi könyörgéseknek és ceremóniáknak formáival egyetembe ki botsáttatott… 
Amstelodamban, 1645. Jánsonius János költsegevel. 1 t. (metszett díszcímlap), címlap, 2 sztl. lev. hiányzik, 1001 
l. 321 l. 105 l. (152 helyett). 1 sztl. lev (Szent Dávid királynak… Száz ötven soltari…), 236 l. 238 helyett (Az Ó 
Testamentum melle vettetet könyvek. Mellyek Apocryphusoknak neveztetnek.) 
Hiányok: Elöl a címlapok után 2 sztl. lev. (Intések a kegyes olvasóhoz… majd Rendi az Ó és Új Testamentom 
könyveinek… ). A zsoltárok 105 lappal komplett, de folyamatos lapszámozással a heidelbergi káté szövege már 
hiányzik, a teljes terjedelem 152 l. lenne. Az Új Testamentomból a 49-50., 77-81. lapok. Leghátul az 
Apocryphusok végén 221-222., 237-238. l. 
A biblia beosztása és szövege megegyezik a Szenczi Molnár Albert kiadásában 1612-ben megjelent, gondosan 
javított oppenheimivel. Megjelenését I. Rákóczi György fejedelem és felesége, Lórántffy Zsuzsanna támogatták. 
Amint a címlap szövege is utal rá, a kötetet a Németalföldön tanuló magyar diákok gondozták. A jószándékú, de 



tapasztalatlan korrektúrázó diákoknak forgolodások által igen sok nyomdahiba maradt a szövegben, olyannyira, 
hogy a következő kiadások fő célkitűzése a Jansonius-féle hibáinak kijavítása volt. Ennek ellenére a hazai 
reformátusok körében igen kedvelt és sokáig használt kiadvány volt, majdnem négy évtized múlva Misztótfalusitól 
is azt várták az erdélyi rendek, hogy a sajtóhibák kiküszöbölésével a Jansonius-féle szöveget nyomtassa ki. Az 
RMNy két változatát ismerteti, példányunk az A variáns darabja. Az egyik legritkább magyar bibliakiadás. 

Négy levél javítva, kis szöveghiánnyal. RMNy 2091, RMK I/766. 
„Béköttettem 1801-ben”-kori, fatáblás, erősen sérült, bőrkötésben, a hátsó tábla hiányzik. 176 mm. 
                                                                                                                       100.000,-                 ► 205.000,- 
 

    
                                               51 
 
94. ERKEL Ferencz 

Hymnusz. Költemény Kölcsey Ferencztől. Koszorúzott zenéjét 
írta, s a lelkes költő rokonkeblű barátjának, tekintetes Deák 
Ferencz úrnak mély tisztelettel ajánlja Erkel Ferencz. 
Pest, Rózsavölgyi és Társa, ca. 1856-1857. 7 lith. l. [kotta].  
Második kiadás, először 1845-ben jelent meg. 
Kőnyomatos borítóban. 318 mm.                                                                                15.000,-         ► 55.000,- 
 
 
105. FÉNYES Elek 

Magyarország ismertetése statistikai, földirati s történelmi szempontból. 
I. köt.: Dunántúli kerület. 
Első szakasz: Baranya, Székes-fehérvár, Győr, Komárom, Mosony, 
Somogy vármegyékkel. 
Második szakasz: Sopron, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyékkel. 
Pesten, 1865. Pollák. IV. 384 l. ; 364 l. 225 mm.  
Komplett, több nem jelent meg. 
Korabeli félvászon-kötésben, jó példány.       30.000,-      ►   150.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Fotó] 
134. Munkácsy Mihály (1844-

1900) fotója 
Készült Erdélyi [Mór] műtermében, 
(Erzsébet tér 18) 1890-es évek 
elején. 
Mérete: 165 X 113 mm. 
Munkácsy Mihály által dedikált példány: "Szíves emlékül Balogh 
Lórántnak."   
Almási Balogh Lóránt (1869-1945) építész, az Orsz. Iparműv,. Isk. tanára, 
Almási  Balogh Tihamér  homeopata doktor fia,  Almási Balogh Pál  unokája. 
Szép állapotban, nagyon becses darab.            50.000,-       ►       165.000,- 



138. [Fotóalbum] 
Ady. Székely Aladár eredeti fényképei. Móricz Zsigmond előszavával. 

Bp. [1926 k.] Székely Aladár Fényképészeti Műterme. 2 lev. 7 t. (kartonlapokra felragasztott fényképek). 1 lev. 
(féloldalas reklámnyomtatvány „Most jelent meg” címmel.) 
A címlapon Gara Arnold grafikájával. A kis példányszámú - csak szűk baráti körben terjesztett - album tartalma: 
hat Ady-fotó és egy, az érmindszenti szülőházról készült kép. Minden tételt Székely Aladár szignált. 
 

 
 

          
 
Kiadói  félvászon  mappában,  szalaggal  kötve,  szép  példány.  Aukciónk  egyik legbecsesebb tétele.  480  mm. 
                                                                                                                    150.000,-               ► 600.000,- 



147. [FRANTZE, Wolfgang] Franzius Farkas 

Egy jeles vad-kert, avagy az oktalan állatoknak, úgymint: (1.) A 
Négy lábúaknak, (2.) A Madaraknak, (3.) Az Halaknak, (4.) A 
Tsúszó-mászó állatoknak, (5.) A Bogaraknak, öt könyvekbe 
foglaltatott tellyes historiája Melly elsöben a tudós és híres -- [...] 
deák nyelven irattatott, és sok izben ki-nyomtattatott. Az után a 
bóldog emlékezetü Miskólczi Gáspár… által, magyar nyelvre 
fordíttatott… 
H. n. 1769. ny. n. 8 sztl. lev. 731 l. 2 sztl. lev. 170 mm. 
Miskolczi Gáspár (1628-1696) székelyudvarhelyi lelkész dédelgetett 
nagy művét, állattermészetrajzát 1691-ben bejezte be, de 
megjelenését már nem érhette meg. Ez a jószerint első magyar 
nyelvű állattani munka - Wolfgang Frantze, azaz Franzius Farkas 
német lutheránus teológus Historia sacra animalium című művének 
hazai viszonyokra alkalmazott fordítása - kora ismereteit tükrözve 
írja le az állatok viselkedését, szokásait, beleszőve a Biblia 
megfelelő helyeit, de az ókori hiedelmek, anekdoták képzelgéseit is. 
Mint moralizáló mű is érdekes olvasmány, hiszen Miskolczi nem 
mulasztja el, hogy az állatok rút viselkedését vagy értékes 
cselekedeteit párhuzamba ne állítsa kora társadalmának, alakjainak 
szokásaival. A könyvet a szerző fia, Miskolczi Ferenc jelentette meg 
először 1702-ben Lőcsén, ez a második kiadás 1769-ben, 
nyomdajelzés nélkül látott napvilágot. 
Korabeli, kissé sérült egészbőr kötésben. 
                                             60.000,-              ►             85.000,- 
 
[Gasztronómia] 
161. ZSEMLEY Oszkár 

A magyar sütő-, cukrász-, és mézeskalácsos ipar története. Írta és szerkesztette - -. 
Kiadja: A Magyar Sütő-, Cukrász- és Mézeskalácsos Ipar Történetének Kiadóhivatala. Budapest, 1940. [Sárik 
Gyula és Géza, Cegléd.] 428 l. 82 l. (Személyi adattár). XVI t. (fényképek). 247 mm. 
A Személyi adattár 77. lapjától a betűrend újraindul a partiumi cukrászok adattárával! Ez a 6 oldal plusz 
ismeretlen bibliográfiai adat, sem az OSZK adatbázisa, sem Horváth Dezső gasztronómiai katalógusa nem 
ismerteti!  
Az ismert 73 l. után azonban a lapszámozás 77-tel folytatódik, holott a betűrend szerint nincs hiány. Valószínűleg 
itt elírták a lapszámozást. 
Korabeli hatású, modern félbőr kötésben, nagyon szép munka.                               15.000,-          ►  28.000,- 
 

 
 
174. GROTIUS, Hugo 

Hugonis Grotii de Jure Belli ac Pacis libri tres. In quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici praecipua 
explicantur… 
Amstelodami (Amsterdam), 1701. Apud Janssonio - Waesbergios. 2 t. (a szerző portréja, díszcímlap) 5 sztl. lev. 
XXXIV. 904 l. 4 sztl. lev. 4 sztl. lev. 32 l. 52 sztl. lev.  
Hugo Grotius 1583 Delft - 1645 Rostock, jogász, politikus. Legfontosabb műve az 1625-ban megjelent, XIII. 
Lajosnak ajánlott, a háború és béke jogáról szóló munkája (De iure belli ac pacis libri tres), melyet 

száműzetésben írt. Ezt a munkáját a modern nemzetközi jog első rendszeres műveként tisztelik. 
Korabeli, a gerincénél sérült egészpergamen-kötésben. 208 mm.                            28.000,-           ► 70.000,- 



198.    NE , Ludw.[ig] ritt.[er] v.[on] 

Bergprofil Sammlung   hrend Graf S. Teleki's Afrika Expedition 1887-88 aufgenommen von 
Linienschiffslieutenant - -. 
Wien, (1890). „Als Manuscript gedruckt im K. u. K. Milit. Geogr. Institute.” 1 sztl. lev. 30 + IV kihajtható t. 218 X 
340 mm. (Haránt alakú.) Komplett, csak a kihajtható átnézeti térkép hiányzik! 

 

 
 
Teleki gróf és útitársa, Lud ig von Höhnel osztrák tengerészhadnagy 1887-1888 as expediciójának eredményeit 
Höhnel néhány kisebb publikációban és egy német nyelven írt, szinte azonnal magyarra és angolra is lefordított 
könyvben tárta a világ elé. Az expedíció kitűzött célját – a két, még csak hallomásból ismert nagy tó felfedezését 
– elérte. A 3000 kilométeres vándorlás során az utazók föltérképezték a kelet-afrikai árokrendszer vidékét és 
ők voltak az első európaiak, akik aktív tűzhányót láttak egy kontinens belsejében: e két felfedezés új geológiai 
elméletek születéséhez vezetett. Teleki minden korábbi utazónál magasabbra, egészen a hóhatárig jutott a 
Kilimandzsárón, és ő volt az első európai a Kenya tűzhányón. Az expedíció a bejárt vidék domborzati és vízrajzi 
feltárása, meteorológiai megfigyelések, zoológiai és botanikai gyűjtések mellett nem utolsó sorban az újonnan 
feltárt vidékek néprajzi megismerését is nagyban elősegítette. (Borsos Balázs tanulmánya) 
Az előzéklapon beírás: „Teleki Samuel Gróf Úr Ő Méltósága ajándéka 1894. Máj. 4-én.” 
Korabeli, a gerincén sérült félbőr-kötésben, az eredeti borító ráragasztva, ritkaság.          30.000,-    ►  250.000,- 
 
 
 
 
 
209. I  YÉS Gyula - JÓZSEF Attila 

A nép nevében. (Bev. Kovalszky Miklós.) 
(Pestszentlőrinc, [1942]. Mátyás Könyvkiadó és Lapterjesztő 
Vállalat.) 32 l. 159 mm. 
A ponyvaszerű füzet egy sorozat első darab jaként látott napvilágot. 
A bevezetést író Kovalovszky Miklós a Márciusi Frontot jelölte meg 
szellemi atyjaként. A Magyar Könyvszem-lében (1956) Marosi Éva 
ismerteti. A cikk szerint a hatóságok engedélyezték kinyom-tatását, 
de a Széchényi Könyvtárban található – a szerző által unikálisnak 
mondott – cenzori példány széljegyzetei szerint számos vers 
kimerítette a fennálló rend elleni izgatás vádpontját. Marosi azt írja, 
hogy a 9000 példányban kinyomtatott füzet ennek ellenére kikerült a 
nyomdából, de Tüskés Tibor 2002-ben megjelent Illyés-
monográfiája szerint a rendőrség azonnal elkobozta. Ez 
magyarázhatja, hogy ma már a legnagyobb könyvritkaságok közé 
tartozik. Illyés Gyula 8-, József Attila 16 versét tartalmazza. Javított, 
színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Központi Ant. 117/126. 
Fűzve, kiadói, színes, rajzos borítóban. 
                                               20.000,-             ►            42.000,- 



242               297 
 
242. KARINTHY Frigyes 

Lepketánc. Fantasztikum egy felvonásban. 
Bp. [1927], Athenaeum. 56 l. 194 mm. 
Első kiadás. 
„Schöpflin Aladárnak igaz szeretettel” dedikált példány! 
Korabeli, aranyozott, bordázott félbőr-kötésben, szép példány.                                       120.000,-    ► 300.000,- 
 
297. KOSZTO ÁNYI Dezső 

Pacsirta. Regény. Első kiadás. 
Bp. [1924], Athenaeum. 164 l. 183 mm. 
„Bangha Bélának baráti szeretettel” dedikált példány! 

Korabeli, aranyozott, gerincű félbőr-kötésben, szép példány, jeles dedikáció.                 120.000,-     ► 150.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
330. [LOSONTZI István] 

Hármas kis tükör, melly I. A Szent históriát, II. 
Magyar országot, III. Erdély-országot, annak 
földével, polgári állapatjával és meg-bővített 
históriájával, gyenge elmékhez alkalmaztatott 
módon A’ Nemes Tanulóknak, summásan de 
világosan elő-adja és ki-mutatja. 
Kassán, 1823. Ellinger. 3 sztl. lev. 8-224 l. 2 
térk. (kihajtható). 186 mm. 
Ritka kassai kiadás két szép rézmetszetű 
térképpel. Petrik Ø. A kistükör Kassán 4 
kiadást ért meg: 1793, 1812, 1823 és 1829. 
Mindegyik Ellinger nyomdájában. 
Korabeli félbőr-kötésben, jó példány. 
                         45.000,-        ►         85.000,- 



331. LUCANUS, M.[arcus] Anneus [Cordubensis]   

M. Annaei Lucani Pharsalia, sive de bello civili Caesaris et Pompeji Lib. X. 
Additae sunt in fine Hugonis Grotii notae… 
Amsterodami, 1643. Ioann Blaeu. Rézmetszetes díszcímlap, 4 sztl. lev. 
328 l. 5 sztl. lev. 132 mm. 
Lucanus (39, Corduba – 65, Róma) hispániai származású római költő Néró 
kortársa, a Piso-féle összesküvés felfedezése után öngyilkos lett… 
Egyetlen befejezetlenül maradt- művét ismerjük a Pharsalia-t. 
Vergilius „Aeneis”-ának ellenképe akart lenni ez a hősköltemény (eposz). 
Az „Aeneis” a császári Róma nagyságának és történelmi feladatának 
dicsőítése volt. A „Pharsalia” azt bizonygatta, hogy Caesar győzelmével ért 
véget Róma igazi dicsősége. Caesar tehát démonikus negatív hőssé 
változott, s vele szemben Pompeius volt a régi erények őrzője, a pozitív 
hős. Ez persze valójában sehogy sem felel meg a tényeknek. Pompeius 
ugyanúgy egyeduralomra tört, mint Caesar, előbb bajtársak, utóbb 
vetélytársak voltak. Ha Pharsalusnál nem Caesar, hanem Pompeius győz, 
akkor nyilván ő készítette volna elő a császárságot. De Lucanus eposza 
nem történelmi tanulmány, hanem példázat a régi, az eszményített Róma 
elbukásáról. És igazi főalakja nem is Caesar, nem is Pompeius, hanem az 
„Uticai Cato”-nak nevezett, híresen tiszta kezű, tiszta erkölcsű államférfi, a 
régi erkölcsöket őrző Cato dédunokája, aki a köztársaság elbukását 
tudomásul véve öngyilkos lett. Itt a költő mindvégig erkölcsi törvényeik 
szerint élő Catóval azonosul. Éppen azért tartják a hőskölteményt 
töredéknek, mert szükségszerű lett volna Cato életútját végigkísérni a hősi öngyilkos-ságig. Itt azonban Caesar 
győzelmével, a császárság előkészítésével ér véget a mű. Cselekményét (Vergiliussal ellentétben nem az 
istenvilág), a kérlelhetetlen végzet irányítja. Lásd: Világirod. lexi… 
Korabeli egészpergamen-kötésben, szép állapotú csinos kis darab.                             36.000,-        ► 65.000,- 
 
 
349. Magyar történelmi emlékek. Kiadja Szalay László. 1-5. köt.  

Pest, 1856-1865. Heckenast. 
1. köt. Kemény János erdélyi fejedelem 
önéletirása. Kiad. Szalay László. VIII. 543 l. 
2-3. köt. Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Kiad. 
Szalay László. XVI. 556 l. ; VIII. 434 l. 
4-5. köt. Gróf Károlyi Sándor önéletírása és 
naplójegyzetei. Pulay Jánosnak a szathmári 
békességről írt munkája. Kiad. Szabó László. 
XXIV, 390 l. 1 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 506 l. 
Mind az öt kötet első tábláján Andrássy Gyula 
tulajdonosi névbejegyzése. 
Bordázott, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-
kötésben, szép állapotban. 224 mm. 
Hozzá tartozik (Az azonos kötés okán is…): 
Erdélyi történelmi adatok. 1-2 köt. Szerkeszti 

és kiadja gróf Mikó Imre. 
Kolozsvár, 1855-1856. Stein János. 1.sztl. lev. 
XXXI. 368 l. 2 sztl. lev. 1 kihajtható t. ; 1 sztl. 
lev. IV. 400 l. 1 sztl. lev. 
(1862-ben jelent meg a 3. kötet, majd 
ugyanebben az évben már Szabó Károly 
szerkesztésében a 4. kötet- ezek sajnos 
hiányoznak!) 
Mindkét kötet első tábláján Andrássy Gyula 
tulajdonosi névbejegyzése. 
Bordázott, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-
kötésben, szép állapotban. 250 mm. 
A 7 kötet együtt, egységes, szép kötésben. 
                             80.000,-       ►       290.000,- 
 
 
368. Mentor. Erdélyi népkönyv. Közhasznu ismeretek tára a’ honi szorgalom, ’s értelmesedés előmozdítására. 

Irják többen. Szerkezti Nagy Ferencz. 1–2. kötet (egybekötve). 
Kolozsváratt, 1842-1843. Tilsch és fia. 1 t. (kőnyomatú címkép: Gecse Dániel orvos mellképe)  6 sztl. lev. 351 l. ; 
2 sztl. lev. 310 l. 2 sztl. lev. 235 mm. 
Modern, korabeli stílusú, bordázott gerincű egészbőr kötésben, a kiadói borítók bekötve. Körülvágatlan, szép 
példány, könyvtári duplum. Ritka, különösen, hogy a második kötet is megvan.        36.000,-         ► 85.000,- 



  368 
 
373. CARUSO, Enrico 

- - eredeti, aláírt önarckép karikaturája 1917 Rio (de Janeiro). 
Ceruzarajz, mérete: 350 X 205 mm. 
Enrico Caruso (Nápoly, 1873 – Nápoly, 1921.) olasz operaénekes. Ő 
volt az első sztártenor, akit főleg a lemezfelvételei tettek híressé. 
Legismertebb alakításai Ruggero Leoncavallo Bajazzók (Pagliacci) 
című operájában Canio szerepe és Puccini Bohéméletének Rodolfója 
voltak. 
„Kevesen tudják Carusóról, hogy nem csak énekelni, de rajzolni is 
tanult egykor a kreatív nápolyi ifjú. Amikor operaénekesként világhírre 
tett szert, karikatúráiért versengtek az újságok. Maga Joseph Pulitzer 
kizárólagossági szerződést is ajánlott a művésznek, de Caruso nem élt 
a lehetőséggel. Szerencsénkre számtalan rajza maradt fenn, 
önmagáról, pályatársairól és azokról a zeneszerzőkről, akikkel 
dolgozhatott. Ma, ha felbukkan, egy-egy eredeti Caruso karikatúra, 
kikiáltási ára ezer dollár felett van az aukciókon…  
                                                   200.000,-             ►        200.000,- 

 
 
 
375. [A Német-Római 

Birodalom („Szent 
Római Birodalom”) 
kilenc évszázados 
dicsőségének tablói…] 
8 db. rézmetszet, m.: 
360 X 240 mm. 
Saeculum  
primum Carolo Magno 
Saeculum II… Otto I. 
Saeculum III… Pietate Sancti Henrici 
Saeculum IV… Lothario II. 
Saeculum V… Rudolphi I. Habspurgici 
Saeculum VIII… Carolo V. 
Saeculum IX…. Leopoldo Magno, 2 db. (Lipót császárt 2 metszet 
is dicsőiti.) 
A képeket metszették: Petrus Schubart Von Ehrenberg rajza után 
J. U. Kraus, C. Engelbrecht, J. A. Pfeffel. 
Megjelent:   RMANN, Joseph Julius von: Triumphus novem 

saeculorum Imperii Romano-Germanici Leopoldo Magno... Anno 
saeculari & Jubilaeo… (Vien, 1700. Matth us Cosmerovius) c. 
művében.                                      20.000,-        ►         65.000,- 



                    
 
403. Nemzeti arczképalbum 

1t.+50 fénykép. A magyar irodalmi és politikai élet nagyjait ábrázoló fényképalbumot az 1860-as években 
adhatták ki, mintegy történelmi arcképcsarnokként. A bukott szabadságharc utáni években, a kiegyezés előtt 
fontos szerepük volt a nemzeti öntudat ébrentartásában az ekkoriban megjelenő díszalbumoknak, mint Andrássy 
Manó vagy Prónay Gábor nagyméretű, metszetekkel illusztrált munkái. A 60-as évektől megjelenik a fotográfia, 
mint új műfaj. Ekkoriban több, darabunkhoz hasonló fényképgyűjtemény látott napvilágot. Az első tábla – mintegy 
címlapként – egy kőnyomatú Széchenyi-emléklap fotómásolata. A továbbiak egységes formában, részben 
festmények, részben korábbi fényképek alapján készültek. Az ovális alakú képeket arany keret övezi, felül 
koronás magyar címerrel. A XVIII-XIX. század minden jelentősebb alakja megtalálható benne, köztük Petőfi, 
Deák, Arany, Csokonai stb. Reprezentációs célra készülhetett, nyilván korlátozott példányszámban. 
A gerincénél stílszerűen javított, préselt, kopott aranyozású, kiadói bőrkötésben. Az első kötéstábla közepén a 
címet koszorú övezi, felül koronás címerrel. A négy sarkát díszítő csúszógombok egyike, valamint a zárókapocs 
hiányzik. Körül aranyozott élmetszéssel díszítve. 142 mm.                          140.000,-            ► Nem kelt el. 
 
 

 
 
429. PETŐFI-almanach. Szerk.  Ferenczi  Zoltán. 

Budapest,  1909. (Hornyánszky ny.) 1 t. (a költő arcképe Benczúr Gyula festménye után) 477 l. 1 sztl. lev. 
Kiadta Gróf Apponyi Albertné elnöklete alatt a Petőfi-ház Hölgybizottsága. Készült 500 számozott példányban, 
mely-ből ez a 135. számú. A könyv kötését Dávidházi Kálmán könyvkötő mester készítette Debrecenben. 
Bordázott gerincű, festett, dúsan aranyozott, illusztrált kiadói egészbőr díszkötésben, poncolt arany-metszéssel, 
kiadói,hibátlan kartondobozban. 144 mm. Gyönyörű példány.             120.000,-            ► 210.000,- 



 
 
455. ROBERTSON, [William] Vilhelm 

- - Amérikai históriája. Fordíttatott Tanárki János által. 1-2. kötet. 
Pesten, 1807-1809. Patzko. XXIV. 724 l. ; VI. 792 l. + 2 térkép (kihajtható rézmetszet: A Mexikói tenger öböl' 
rajzolatja + Déli Amerika rajzolatja.) Sajnos a 2. kötet elején 1 lev. (1-2 l.) hiányzik. 190 mm. 
Egyetlen magyar nyelvű kiadás. A református lelkészből lett nagykőrösi városi főorvosnak, Tanárki Jánosnak 
[1781-1842] csupán a fordításai jelentek meg könyv alakban. Az ő nevéhez fűződik Plutarkhosz Párhuzamos 
életrajzainak, valamint Torquato Tasso eposzának, A megszabadított Jeruzsálemnek első magyar fordítása (az 
utóbbit prózában ültette át olaszból). Az Amerika iránti egyre növekvő érdeklődés kielégítésére adta közre 
Robertson történelmi munkáját. 
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Jó példány.                                          36.000,-            ► 50.000,- 
 
497. SZENCZI MÓ NAR Albert 

Discursus de summo bono, A leg-föbb jóról, Mellyre e Világ mindenkoron serényen és valóban vágyódik. Bibliai 
és Világi sokféle Históriákért és Példákért olvasásra kedves és hasznos. Mellyet Deákból Magyarrá fordított - - és 
most a közönséges haszonra Világra botsátott.   
Kolozsváratt, 1701. Tótfalusi Kis Miklós. Címlap, 416 (helyesen 412) l. 1 sztl. lev. 
Magyar nyelven a második, az elsőnél jóval ritkább kiadás. Georg Ziegler evangélikus elmélkedéseket tartalmazó 
eredeti művét 1598-ban adták ki latinul, majd a következő évben németül. Magyarországon 1618-ban jelent meg 
először, Anton Cramer nyomtatta ki Lőcsén, német nyelven. A mű a humanista eszményekben, a fizikai 
élvezetekben, gazdagságban, hatalomban, szépségben csalódott, 
kiútkeresésében a hit felé forduló ember alkotása. Szenczi a XVI-XVII. 
században oly népszerű gondolatot a hazai olvasóközönség számára 
annyira hasznosnak és aktuálisnak tartotta, hogy Bre er Lőrinc 
bíztatására elkészítette a munka magyar fordítását, amely első alkalommal 
Lőcsén látott napvilágot 1630-ban. A szöveg Szenczi Molnár művészi 
prózastílusának legérettebb példája. Hason-lóképp találónak érezhette a 
művet az önállóságát elveszítő, katolikus uralom alá kerülő Erdélyben, az 
ekkor már tervei kudarcába belebetegedett Tótfalusi. A nyomdászra 
jellemző címlapelrendezés, a belső tipográfia és a díszítés egysége teszik 
a kötetet a magyar nyomdászattörténet egyik becses darabjává. RMK I. 
1628. Honterus 80/38. 
Modern, korabeli hatású, bordázott  gerincű egészbőr kötésben. 170 mm. 
                                            120.000,-              ►                Nem kelt el. 
 
519. SZŰCS István 

Szabad királyi Debreczen város történelme. I-III. köt. (2 kötetbe kötve.) 
1.A legrégibb időktől I. Rákóczy György fejedelem haláláig (1648).  
2. I. Rákóczy György fejedelem halálától Debreczen szab. kir. városi 
rangra lett emeltetéséig (1693). 
3. Debreczennek szab. királyi városi rangra emeltetésétől (1693), a mai 
időkig.  
Debreczen, 1870-71. Városi Nyomda. XVI. 320 l. 3 t. ; VIII. 321-655 l. 4 t. ; 
VII. 657-1103 l. 1 kih. térk. 7 t. A műmellékletek viseletek (korabeli színezésű), épületek, alaprajzok, térképek.  
Korabeli félvászon-kötésben, gondosan és szeretettel megőrzött, szép példány.         50.000,-       ► 70.000,- 



  
 
[Térkép] 
527. G R G (Demeter) 

Magyar Atlasz azaz a' magyar-, horvát- és tótországi megyék és szabad kerületek földképei. 
Közrebocsátotta Görög. 
Pest, 1860. Hartleben Konrád Adolf. Cimlap, Tartalma, A Jegyek Magyarázatja (rézm.), 60 (53 helyett) színezett, 

rézmetszetű térkép. Lapméretük: 270 X 340 mm. 
Görög Demeter 1795-ben kezdett el a megyei térképek szerkesztésével foglalkozni. Kerekes Sámuellel együtt 
szervez-ték meg az egyes megyéket rajzoló mérnö-kök munkáját, így egysé-ges szempontok alapján készített, a 
kor igényei-nek megfelelő atlaszt sikerült összeállítaniuk. A munkát később Kerekes egyedül folytatta, majd 
Márton József fejezte be. Először 1802 és 1811 között látott napvilágot 60 térképlappal. Jelentőségét és 
korszerűségét mutatja, hogy számos kiadást megért, és a Gönczy-féle atlaszig használatban volt. 
Árverésünkön a negyedik, utolsó kiadás szerepel. Az atlasz térképeit Karacs Ferenc, B. Biller, Berken János, 
Hieronymus Benedicti, Johann Dávid, Junker, J. Spiegl metszette. A Magyarország-térkép („Magyar Országnak 
Közönséges Mappája”) Karacs Ferenc munkája. Az első kiadással ellentétben ebben (és az 1848-as kiadásban) 
a katonai határőrvidék lapjai nem jelentek meg, ahogy ezt a kötet tartalma is leírja. 
Kötetünk a tartalomjegyzékével ellentétben tartalmazza a határőrző vidékek lapjait is. A plusz 7 térkép a 
következő lapok után lett a kiadó szándéka szerint belekötve: Krassó után Oláh, Posega után Gradiskai, Szerém 
után Pétervári, Verőcze után a Bródi, és Zágráb után három: Német-bánáti, Kőrösi, Szent György Határörzö 
Regement Vidékeinek Táblája, összesen 7 db. Mind a hét lap az eredeti nyomólemezről lett nyomtatva, azaz az 
ajánlást is tartalmazza: Nagy-Méltóságú gróf Festetits György Ő Excellenciájának… Ezek papírját is megnéztem: 
a Pétervári Határőrző kerület térképe még rongypapír, tehát korábbi, a többi 6 azonos a kiadás többi lapjával. 
Térképkiadás történeti kuriózum! 

Korabeli, sötétzöld egészvászon-kötésben, a gerincen aranyozott címfelirattal. Megkímélt állapotú példány, lapjai 
tiszták, szép nyomatúak. 275 mm.                                                              180.000,-              ►  200.000,- 
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[Térkép] 
528. LOTTER, Tobias Conrad (1717-1777) 

Atlas Geographicus portatilis XXIX mappis orbis habitabilis regna exhibens... 
Augsburg [1762?] 2 sztl. lev (rézmetszetes díszcímlap és rézmetszetes allegórikus előzéklap), 43 színezett 
rézmetszetű térk. 1 sztl. lev (Index mapparum…). 

Kiadásunk a címlap és az index leírásával ellentétben nem 29, hanem 43 térképet tartalmaz. Az 1747-es korábbi 
kiadás címlapját és indexét felhasználva adták ki plusz térképekkel. A XXI és XXII. táblák közé kötöttek még 14 
térképet: ezek a német tartományok mappái, részletesen. 
Ezután: 

Kurzgefasste Geographie in sich haltend einen aneinander hangenden Entwurf aller Theile des bewohnten 
Erdbodens, nebst compendiensenLand-Charten, welche einen kleinen Sack-Atlas ausmachen. Herausgegeben 
von Tobias Lobeck…in Augspurg. Allda gedruckt bey Johann Michael Wagner. 72 l. 
(Rövid összefoglaló földrajz, a Föld leírása, kitérve a 14 plusz térkép által részletezett területekre is.) 
Lotter a XVIII. század egyik legtermékenyebb, augsburgi német térképésze-kiadója volt. A neves előd, Matth us 
Seutter nagyhírű műhelyében tanult, majd a mester lányát feleségül véve, egyre nagyobb önállóságot kapott. 
Apósa 1756-ban bekövetkezett halála után átvette a cég irányítását… 
110 X 145 mm. méretű, haránt alakú, kiadói, vaknyomásos egészbőr kötésben, szép állapotban. 
Egy másik példány leírását (összehasonlításul) a következő német cég (Goetzfried Antique Maps) honlapján 
olvashatjuk: http://www.vintage-maps.com/en/Atlases/Lotter-Atlas-1762::208.html .      160.000,-    ► 230.000,- 
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[Térkép] 
535. SPEED, John (1552-1629) 

Magyarország térképei. 
Komplett gyűjtemény, az összes kiadásváltozat. 8 db. 
Fólió atlaszok térképei, 5 kiadás (1627-1676), 5 színezett rézmetszetű térképlap, méretük: 392 X 510 mm. 
Miniatür Speed térképek, 3 kiad. (1646-1675), 3 rézmetszetű 
térkép, az 1668-as, 2. kiad. színezett, méretük: 90 X 123 mm. 
A térképek részletező leírása és méltatása - Gróf László 
térképtörténész munkája – honlapunkon a „Tanulmányok” 
rovatban olvasható. 
Az egyedülálló gyűjtemény kikiáltási ára: 
                               3.000.000,-            ►           nem kelt el. 
 
 
 
549. TÓT  Árpád   

Az öröm illan. 
Bp., 1922. Táltos. 78 l. 1 sztl. lev. 202 mm. 
Első kiadás. 
Kézzel számozott (49/50), aláírt példány. 
Kiadói, aranyozott félvászon-kötésben, felül aranyozott 
metszéssel.                                                                                                              12.000,-            ► 70.000,- 

http://www.vintage-maps.com/en/Atlases/Lotter-Atlas-1762::208.html


566. Vadászkalandok  az  érettebb  ifjúság  számára.  (36  képpel.)   

Pesten, 1872. Heckenast Gusztáv.  2 sztl. levél  127 l.  Szövegközti  
fametszetekkel.  246 mm.  A  15 . lap  sarka  pótolva,  szöveghiányos. 
Modern félbőr-kötésben, jó példány. Vuray 800. 
                                                          50.000,-         ►        130.000,- 
 
 
591. [WERBŐCZI István] Werbeuzi, Stephan(us) 

Decretorum, Constitutionum et Articulorum Regum Inclyti Regni 
Ungariae. 
Tomus Primus [- Tertius]. Continens Tripartitum opus Iuris 
consuetudinarii inclyti Regni Ungariae, - - & c. Additis regulis Iuris 
antiqui. Accesit nunc enchiridion articulorum comitialium eiusdem regni, 
per causarum locos distributum, usibusoue aptum. [Bécs] Viennae 
Austriae, 1628. Typ. & Sumptibus Casparis ab Rath. 12 sztl. lev. 139 l. 
6 sztl. lev. ; 8 sztl. lev. (De Diversis Regulis Iuris Antiqui, önálló 
címlappal). ; 4 sztl. lev 119 l. (Index Seu Enchiridion, önálló címlappal). ; 
4 sztl. lev. 616 l. 26 sztl. lev. (Tomus Secundus..., önálló címlappal, a 
végén Index). ; 111 l. 4 sztl. lev. (Tomus Tertius..., önálló címlappal). 
RMK III. 1416. 
Folio. A magyarországi szokásjog kézikönyve. Werbőczi István az 
országgyűlés sürgetésére és II. Ulászló király felkérésére foglalta írásba a magyarországi jogot, majd az 1514-es 
országgyűlésen bemutatta. Törvényerőre nem emelkedett műve (kivéve Erdélyt, ahol is a fejedelmek országos 
törvényként esküdtek rá), mégis 1848-ig általánosan használt kézikönyv szerepét töltötte be. Először 1517-ben 
jelent meg Bécsben, a hazai jogélet igényeit ezt követően még évtizedekig a bécsi kiadások (1545, 1561) 
elégítették ki. Magyar nyelven elsőként Debrecenben látott napvilágot 1565-ben, Weres Balázs kivonatos 
fordításában, majd 1571-ben Heltai átdolgozásában. Az eredeti latin szöveg itthon elsőként csupán 1572-ben 
jelent meg Kolozsvárott. 
Hozzákötve: 
Exemplar reconciliationis cum Hungaris factae 23 Junii anno 1606., nec-non conditiones pacis Turcicae. 

Patakini : typ. principis, Georgius Renius, 1653. 1 sztl. lev. 582 l. 
A kötet az 1606-os bécsi és zsitvatoroki békekötések szövegét, valamint az 1608–1649 közötti magyar 
országgyűlések törvénycikkeit tartalmazó összeállítás a „Fejedelmi nyomda” méretében is legnagyobb, 
legterjedelmes kiadványa. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem kezdeményezésére nyomtatták ki, aki 
ugyanebben az évben Váradon kiadatta ennek erdélyi megfelelőjét is (az egyes országgyűlések törvénycikkei 
korábban csak önálló nyomtatványokként jelentek meg). Ez a kiadvány Renius egyetlen történelmi tárgyú 
munkája. RMNy 2485.; RMK II 791. Központi 103/51. 
Korabeli egészpergamen-kötésben, kitűnő példány. 311 mm.                                     360.000,-      ► 460.000,- 
 

     
 



32. könyvárverés, 2014. november 15. 
 
 
47. (BÉ  Mátyás) Bel, Matthias 

Notitia Hungariae novae historico geographica, divisa in partes quatuor.. . Tom(i) I-IV. 
Viennae Austriae, 1735-1737. J. P. van Ghelen. 
1. köt.: 1 t. (rézmetszetű, allegorikus címkép, középpontjában Magyarországot ábrázoló nőalakkal és 
Magyarország térképével)+(26)+696 l.+1 t. (Pozsonyt ábrázoló, kétosztatú, kihajtható rézmetszet) + 1 térk. 
(Pozsony vármegyét ábrázoló, kihajtható rézmetszet) + 2 mell. (a Pálffyak és az Erdődyek kihajtható családfái). 
2. köt.: 1 t. (kihajt. rézmetszetű címkép, rajta a szerző ülő alakja, háttérben a pozsonyi várral) + (20) + 587 l.+3 t. 
(kétosztatú rézmetszetek, az elsőn felül Modor, alul Nagyszombat kihajtható látképe, a másodikon felül Pozsony-
Szentgyörgy, alul Bazin kihajtható látképe, a harmadikon felül Vöröskő, alul Szomolány vára látható) + 3 térk. (3 
vármegye: Túróc, Liptó - jobb alsó sarkában Rózsahegy látképével - valamint Zólyom - jobb alsó sarkában 
Besztercebánya látképével - kihajtható, rézmetszetű lapja) + 1 mell. (a Révay család kihajt. családfája). 
3. köt.: 1 t. (kihajt. rézmetszetű, allegorikus címkép, közepén Mátyás király mellszobrával) + (26) + 642 + (2) l.+2 
t. (Buda három lemezről nyomott és összeragasztott, kihajtható [295 x 1435 mm méretű] látképe, valamint 
Visegrádot ábrázoló rézmetszet) + 3 térk. (Pest, Pilis és Solt vármegyék kihajtható rézmetszetei). 
4. köt.: (16) + 768 l. + 4 térk. (Nógrád, Bars, Nyitra és Hont vármegyék kihajtható rézmetszetei) + 6 kihajt. mell. (a 
Berényi, Balassa, Ujfalussy és Rajcsány családok egy-egy, valamint a Forgách család két kihajtható családfája) 
A teljes mű címleírását adtam, sajnos a 3. kötetből hiányzik az allegorikus címkép és a Visegrád metszet! 
Mind a négy kötetben számos rézmetszetű vignetta és iniciálé található. A térképeket és a metszeteket Mikoviny 
Sámuel után a bécsi Andreas és Joseph Schmuzer metszették rézlemezre. Bél Mátyás (1684-1749) történetíró, 
tudós monumentális munkájában a teljes Magyarország történeti-topográfiai leírását kísérelte meg vármegyék 
szerinti felosztásban. A négyrészesre tervezett műből nyomtatásban az első rész négy kötete jelent meg. Zichy 
Jenő 150 évvel később, 1892-ben kiadta még a második rész első kötetének szövegét, a többi kéziratban maradt. 
Az első rész a Felvidék nyugati és középső megyéit, illetve Pest, Pilis és Solt vármegyéket, a második a 
Dunántúlt, a harmadik a Duna-Tisza közét, a negyedik a Tiszántúlt foglalja magában. Térképeit a magyar 
tudományos térképírás úttörője, a szerző tanítványa, majd közeli barátja, Mikoviny Sámuel készítette, valamint 
két, térképkészítésről szóló tanulmánya is megjelent a mű első, illetve harmadik kötetében. Látképei igen 
dekoratívak. Ritka és becses mű. 
A harmadik kötet Buda látképe majd beragasztandó (nem nyúltunk hozzá): Tulajdonosa pótolta a hiányzó 
metszetet egy árverésen vásárolva. 
Mind a négy kötet bordázott gerincű, korabeli egészbőr-kötésben, gerincvignettával. Az első két kötet valamivel 
világosabb barna és lapszélei pirosak. Egységesnek látszó, szép sorozat, könyvtári duplum. 400 mm. Fodor: 87-
94. old., Makkai - Horváth: 239., Rózsa: 81., Központi Antikvárium 100/4.               1.800.000,-    ►    1.850.000,- 
 

   
 
 
93. E TV S József, b(áró) -  UKÁCS Móric 

Fogházjavítás. 
Pesten, 1842. Landerer és Heckenast. VIII. 350 l. 1 sztl. lev. 3 kihajtható t. 205 mm. 
"Az 1839-40-es országgyűlésen elhatározott büntetőjogi kodifikáció előkészítésével megbízott választmány 
tagjaként Eötvös ismét hallatta hangját a Magyarországon áldatlan állapotban lévő börtönügyben. (Korábban ld.: 



Vélemény a fogházjavítás ügyében; Themis 1839. 2. sz. - Véleménynyilvánítása a 
számára fontos fogházjavítás kérdésében egész irodalmat teremtett.) A bizottsági 
munkálatokkal egyidőben Eötvös Lukács Móriccal közösen megjelentette fenti, Eötvös 
Vélemény-ére s Lukács Büntető jogi theoriák című értekezésére épülő munkájukat. A 
börtönügy a magyar politikai élet egyik gyakran vitatott problémája volt ekkortájt. 
Művüket az aktuális büntető törvénykönyvi vitához való hozzászólásnak szánták. A 
fogházi viszonyokat több külföldi utazó tanulmányozta (már Bölöni Farkas Sándor is); 
az erre vonatkozó korszerű nézeteket a legtüzetesebben Eötvös és Lukács Móric 
tárgyalta Eötvös a Fogházjavítás-ban - a Kelet Népe és Pesti Hírlap című vitairatához 

hasonlóan - a rabok emberi, természetadta jogainak 
tiszteletben tartása mellett érvelt. A 
büntetőtörvénykönyv vitájában a kedvező megoldást 
kereste, az általa ajánlott hallgató rendszert 
védelmezte." (Múzeum Antikvárium) 
Korabeli egészvászon-kötésben, jó példány. 
                    15.000,-          ►        38.000,- 
 
 
 
 
112. Felszabadulás. 1944. szeptember 26 - 1945. április 4. 

Dokumentumok hazánk felszabadulásának és a magyar népi demokrácia 
megszületésének történetéből. 
Bp. 1955. Szikra. VIII. 512 l. 210 mm. 

Gerő Ernő elvtársnak dedikált példány! 
Kiadói félvászon-kötésben.                           20.000,-              ►             200.000,- 

 
 
196. GY NGY SI István 

Új életre hozatott Chariclia, avagy a’ Chariclia ritka példájú, és olvasásra kedvet-adó 
historiának némelly régi versek rongyábúl, és azoknak sok fogyatkozásibúl újjabb, és 
jobb rendben vétele. A’ mellyet a’ verseket örömest olvasó némelly jó urai kívánságára, 
és kedvéért beteges állapottyában nem kis munkával vitt végben Gyöngyösi István. 
Budán, 1763. Landerer Ferencz Leopold. 14 sztl. lev. 336 l.  
Gyöngyösi István (1629–1704) utolsó munkája Czobor Mihály befejezetlenül maradt 
széphistóriájának (1600 k.) átdolgozása. Anélkül, hogy Czobor német forrását és 
Héliodórosz eredeti regényét ismerte volna, a IX–XII. részt saját leleményéből 
hozzátoldotta és a történetet így kikerekítette. Ezzel a nemzetközi Héliodórosz-
irodalomban különleges magyar Chariclea-változatot hozott létre. Studio 27/113. 

Hozzákötve: 
GY NGY SI István 

Mársal Tarsalkodó Muranyi Vénus. Avagy annak emlékezete 
Miképpen a’ Méltóságos Gróf Hadadi Veselenyi Ferencz 
Magyar-Ország palatinussa, akkor Füleki Fö-Kapitány, a’ 

Tekéntetes, és Nagyságos Gróf Rimai Szetsi Maria 
Aszszonnyal jövendő-béli házasságokról való titkos végezése által csudálatos-képpen 
meg-vötte a� híres Murányi Várat. Mellyet írt vólt ugyan ő Nagyságok Komornikja - - 
Magyar Versekben szerezvén, Mostan pedig újjabb megjobbitásdval [sic!] a� 

Verseknek ki-bocsáttatott és nyomtattatott. (4. kiad.) 
Budán, 1767. Landerer. 56 sztl. lev. 
A magyar barokk költészet legnagyobb alakjának talán 
legjelentősebb műve, melyben a murányi vár 1644-ben 
Wesselényi Ferenc által csellel történt elfoglalásának híres 
történetét beszéli el. Először 1664-ben látott napvilágot 
nyomtatásban. 

Hozzákötve: 
GY NGY SI István 

Porábúl meg-éledett Phoenix, Avagy A' Néhai Gyerö Monostori Kemeny Janos, Erdéli 
Fejedelemnek Lonyai Anna Aszszonnyal házasságnak, és a' Török ellen viselt hadi 
dolgainak, és végre Hazája mellett Vitézül le-tett életének, Halála után élő emlékezete. 
Sopronban, 1748. Siesz Joseph. 76 sztl. lev. 
A szerző nagyszabású, történelmi tárgyú epikus alkotása, mely Erdély 1657 és 1662 
közötti történetét, valamint Kemény János fejedelemségét tárgyalja. 1665 és 1670 
között, a Wesselényi-féle összeesküvés éveiben írta, de kiadására csak jóval az 
összeesküvés bukása után, 1693-ban kerülhetett sor, ekkor is csak a németellenes 
részek elhagyásával. 
Korabeli egészbőr-kötésben, jó példány, becses kolligátum. 160 mm.           80.000,-               ►              80.000,- 



203. [ árom csepke könyvek 1-3.] 

[1.] Egy özvegyasszonyról és egy katonáról való história mellyet egyéb régi trufákkal azaz mind víg és szomorú 
történetekkel egyetemben mindeneknek örömére és okulására egybegyűjtött Király György deák. 
Gyoma, 1920, Kner. 2 sztl. lev. 83 l. 4 t. (kézzel színezett fametsz.). 
[2.] Az Miasszonyunk Szíz Mária csodáiról való hét 
legenda mellyeket egynihány szenteknek életeknek rövid 
históriájával egyetemben több régi magyar 
manuskriptumokból kiszedegetett Király György deák. 
Gyoma, 1920. Kner. 2 sztl. lev. 83 l. 
4 t. (kézzel színezett fametsz.). 
[3.] Heltai Gáspár: Egy nemes emberről és az ördög-ről 
való história mellyet egyéb fabulákkal és lött dolgokkal 
egyetemben - - irásiból kiszedegetett és ím újra napfényre 
bocsátott Király György deák. 
Gyoma, 1920, Kner. 2 sztl. lev. 83 l. 4 t. (kézzel színezett 
fametsz.). 
Ez könyvecské[ke]t külömb-külömb képekkel megékesíté 
Kozma Lajos, mellyeket fába metszett az faragó mester. A 
kézi színezést Kner Erzsébet és Kner Albert végezte. 
Kozma Lajos nyomdajegyével, könyvdíszeivel, iniciáléival 
és körzeteivel. Az utószókat írta Király György. 
620 számozott példányból a 288. számú, kézzel számozott 
példány. Lévay - Haiman 1.291-1293. 
Kiadói, kézzel márványozott papírral borított kötésben, a kötéstáblán címvignettával.       20.000,-     ►     20.000,- 
 

 
258. JU ÁSZ Gyula 

Hárfa. 
[Bp. 1929.] Genius. 184 l. 190 mm. Első kiadás. 
Hatvany Lajosnak dedikált példány! 

Modern félbőr-kötésben, aranyozott gerincvignettával.  
                                              120.000,-                       ►                      120.000,- 
 
 
 
269. KASSÁK Lajos 

Tisztaság könyve. 
(Bp.), 1926. (Horizont - Krausz és Társa 
ny.) 115 l. 5 t. (képek). 245 mm. 
Első kiadás. A mű utolsó levelein a szerző 
fényképei. A borító és a kötet teljes 
tipográfiája szintén Kassák munkája. 
Fűzve, kiadói borítóban, enyhén sérült 
példány.              6.000,-    ►    55.000,- 

 
 
 
 
 

 
 
 
332. KRÚDY Gyula 

Mindenkit érhet baj. 
(Bp.) [1901.] Méhner Vilmos. 8 l. 186 mm. 
"A kis füzet könyvészeti ritkaság. Kozocsa Sándor hívta fel a figyelmet 
létezésére. Példányai eddig ismeretlenek voltak, még árverésen sem futottak. 
Értéke felbecsülhetetlen, mert aukciós ritkaságnak számít. 
Ami a művet illeti, nincsen nyoma, hogy Krúdy e nyomtatás előtt, vagy után 
publikálta volna. Valószínűleg megfeledkezett róla. A szöveg furcsasága írójának 
hirtelen támadt, már-már zsurnalisztikusan szociális érzékenysége. Az elemi, 
emberi együttérzés nem idegen a szerzőtől, csak nem ilyen publicisztikus módon 
van jelen a munkásságában. 
Összességében tekintve értékes és becses lelet irodalomtudományi 
szempontból is." (Köszönet Kelecsényi Lászlónak az értékes összefoglalásért.) 
Kiadói borítóban, melynek címlapképét Juszkó Béla rajzolta. 
                                                               20.000,-              ►               32.000,- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        302. [Nemesi czímeradományozó oklevél] 

                                        I.  Ferencz  József  magyar  király  Bécsben,  1911.  február  4-ére  keltezett  nemesi, 
                                        czímeradományozó oklevele Dr. Polányi Lajos , Kaposvár rendezett tanácsú  főorvosa 
                                           és hites neje Reichenfeld Mária-Anna részére. Az oklevél név szerint említi még Lajos- 
                                        Aladár  nevű  fiukat,  de  a  nemesség  kiterjed  az ezután születendő mindkét nembeli 
                                       törvényes ivadékokra is. 
                             Ferenc József  és Khuen Héderváry Károly gróf, miniszterelnök aláírásával  megerősítve. 
                              382 X 296 mm. méretű, 4 pergamen-levél (hártyapapírral védve) terjedelmű aranyozott egész- 
                            bőr-mappában, első tábláján a magyar címerrel.  
                            Arany, sodrott zsinórral fűzött vörös viaszpecséttel, sárgaréz tokban. Nagyon szép állapotban. 
                            Eredeti, zöld vászonborítású fadobozában, három ép zárócsattal.       170.000,-   ►   200.000,- 
 
 
415. NÉMET  László 

Gyász. [Regény.] 
[Bp. 1935], Franklin. 275 l. 192 mm. 
Első kiadás. 
Szerb Antalnak dedikált példány. 
Kiadói papír-borítóban.       12.000,-    ►   30.000,- 
 
 
419. ORFILA, M.[athieu Joseph Bonaventure] 

A méreggel megétettettek, és láttzatós halálban lévők meg-mentése; a mérgek és 
hamissított borok esméretére, �s a valóságos halálnak, a láttzatós haláltól való 

megkülömböztetésére szolgáló eszközökkel eggyütt. 
Írta -- M. P. királyi udvari orvos. �s a t. 

Frantziából németre fordította és egy 
mentő patikáról szólló toldalékkal 
megbővítette [Johann] Schuster János  
németből magyarra ford. Szabó Jósef. 
Kassán, 1821. Vajda Pál könyváros 
költségével. XVI. 166 l. 206 mm. 
A könyv utolsó fejezete (135-145. p.) a 
borhamisításról szól. Győry 65.l. 
A címlapot három bélyegző, a hátlapját 
egy ráragasztott ex-libris zavarja. 
Későbbi egészvászon-kötésben, aranyo-
zott gerincvignettával. Könyvtári duplum. 
                  20.000,-      ►       44.000,- 

 
 
425. OTTENFELD, Rudolf von 

Die österreichisch-ungarische Armee in ihrer historischen 
Entwicklunng 1700-1867. In 102 Tafeln nach Originalen von Rudolf 
von Ottenfeld. [Képkötet, Tafelband] 
[Wien, 1895. Berté und Czeiger.] 1 lev. 101 t. 420 X 315 mm. 
A 102. t. "Munition" sajnos hiányzik! 
Korabeli,  kissé  sérült  félvászon-mappában,  gerincvignettával. 
                                       80.000,-            ►                155.000,- 

http://stabikat.sbb.spk-berlin.de/DB=1/SET=1/TTL=3/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=Bert%E2e+und+Czeiger


492. STRADA, Famiano 

De bello Belgico. 
Decas 1. Ab excessu Carli V. imp. usque ad initia praefecturae Alexandri Farnessi. 
Decas 2. Ab initio praefecturae Alexandri Farnesii.. . usque ad annum 1590. 
Ed nov. emend. et accuratior. 
Pestini 1749. Mauss. 1 t. (címképmetszet), 8 sztl. lev. 296 l. 31 sztl. lev. 10 t. ; 3 sztl. lev. 358 l. 25 
sztl. lev. 16 t. (ebből 4 kihajtható). A kihajtható csatajeleneteket és főúri portrékat ábrázoló 
rézmetszeteket A. Dischler és A. Lemel bécsi rézmetszők készítették. 340 mm. 
Strada, 1572-1649, olasz jezsuita történész, költő. De bello Belgico c. műve a spanyol uralom ellen 
küzdő Németalföld szabadságharcát írja le az 1555 és 1589 közötti időszakban. 
Dúsan aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapszélekkel. Szép példány. 
Könyvtári duplum, Horányi Elek könyvtárából.                            80.000,-            ►             80.000,- 
 
 
496. SZABÓ Lőrinc 

Te meg a világ. Versek. 
(Gyoma, 1932.), Pantheon. (Kner.) 156 l. 2 sztl. lev. 212 mm. 
Első kiad. 
"Szerb Antalnak szeretettel" dedikált példány. 
Fűzve, kiadói, sérült borítóban.     15.000     ►    70.000,- 
 
 

 
 
509. SZERB Antal 

Budapesti kalauz. Marslakók számára. 
Kolozsváry Sándor rajzaival. 
Bp. 1935. Löbl. 30 l. 1 sztl. lev. 228 mm. 
/Officina könyv./ 
"Rull Margitnak  (emlékszel?)", 937. V. 17-én  dedikált  
példány! 
Kiadói  papírkötésben,  kopottas,  sérült  védőborítóval. 
                                 12.000,-            ►          80.000,- 
 

 
531. General Karte von Central Europa. 

Herausgegeben vom K. und K. Milit rischen 
Geographischen Institute in Wien. 1873-1876. 
Mérték: 1 : 300.000. Méret: 186 X 450 X 520 mm. vászonra 
vonva, hajtogatva. (A teljes, 192 szelvényből 6 hiányzik.) 
"Az Osztrák Császárság általános térképe 
[Milit rgeographische Institut, Wien, 1856. 20 színezett, 
rézmetszetű szelvény]) címmel. A térkép a címe (General-
Karte) ellenére valójában áttekintő térkép. A szelvények 
fekvő téglalap alakúak, méretük 19,2 x 16,8 bécsi hüvelyk 
(50,6 x 44,3 cm), a valóságban egyenként 9,6 x 8,4 mérföld 
(72,8 x 63,8 km) területet fednek. A Bonne-féle vetületben 
szerkesztett szelvények 4 sorban és 5 oszlopban 
helyezkednek el, folyamatosan számozódnak I.-től -XX.-ig. A 
térkép érdekessége, hogy az 1866. évi osztrák-porosz 
háború idején az osztrák vezérkar hadműveleti térképként 
használta, mivel más áttekintő térkép nem állt 
rendelkezésére. 
1873-ig a sorozatot 47 szelvényre egészítették ki Közép-Európa területére, nyugaton 2, keleten 1 oszlop, 
északon 2 sor hozzáadásával (Joseph Scheda: General Karte von Central Europa [Közép-Európa általános 
térképe]). 
E térkép tulajdonjogát az osztrák Hadügyminisztérium megvásárolta és a bécsi Katonai Földrajzi Intézet ennek 
alapján készíttette el Közép-Európa 1:300.000-es méretarányú General Karte von Central Europa című térképét. 
A térkép felnagyítását (ami kartográfiai szempontból általában nem helyeselhető) az tette lehetővé, hogy Scheda 
térképe viszonylag kis méretarányához képest igen részletes, adatgazdag, szinte zsúfolt. 
Szelvényjelölés: az oszlopokat az abc nagybetűi, a sorokat arab számok jelzik, ezen kívül feltüntetésre került a 
szelvényen fekvő legnagyobb település (pl. K 8 Budapest). 
A térképmű, bár csak szükségmegoldásként készült, a Balkán-félsziget legrészletesebb ábrázolását nyújtotta 
saját korában, amit az is bizonyított, hogy az 1878-as Berlini Kongresszus tárgyalásain a politikai határok 
kijelöléséhez használták." (Jankó Annamária: A második katonai felmérés.) 
Kilenc kötet, kiadói félvászon tékákban, helyenként sérült állapotban, megőrizve ezzel a kitűnő állapotú, tiszta, 
szép, vászonra vont, hajtogatott térképlapokat. Hrenkó Pál könyvtárából.                80.000,-       ►      160.000,- 
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545. TOLSZTOJ, Lev [Nyikolájevics] 

- - művei. 1-10 köt. Komplett! 
(Bp.) 1964-1967. 10 db. 190 mm. 
A tipográfia és kötésterv Haiman György munkája, 
műszaki vezető Szántó Tibor. 1100 példány 
bőrkötésben jelent meg, géppel számozva. 
Példányunk számozatlan, egyedi, sárgásbarna 
színű, a kiadói sötétkékkel mindenben egyező 
bőrkötés. Ez a sorozat Soproni Béla- az 

Athenaeum Nyomda igazgatójának utasítására, 
ajándéknak készült, a vezérigazgató halála után 
titkárnőjének hagyatékába került. 
Kiadói egészbőr-kötésben, szép állapotban. 
                     20.000,-            ►            50.000,- 

 
 
VADÁSZAT 
562. JÓZSEF főherceg 

Erdei magány és egyéb vadásztörténetek. 
Bp. (1913), Athenaeum. 243 l. 1 portré, 12 t. (fotók). 310 mm. 
Gazdag szövegközti képanyaggal. 
Kiadói egészbőr-kötésben, az első kötéstáblán József főherceg 
egészalakos portréja.                         20.000,-      ►      65.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VADÁSZAT 
570. A vadászati ismeretek kézikönyve. 1-3. köt. 
1. köt. BE  ÁZY Jenő, bölcsházai 

Első rész: Fegyvertan. Második rész: Fogó-készülékek, csalétkek, hívók, 
hurkok… Harmadik rész: A vadász-ebek, vadász-ló és sólyom. 
Bp. 1892. Grill. 6 sztl. lev. 476 l. 2 sztl. lev. 31 t. 2 t (kihajtható). 
2. köt. SZÉCSI Zsgmond 

A hazai vadak természetrajza. 
Bp. 1892. Grill. 6 sztl. lev. 286 l. 1 sztl. lev. 25 t. 
3. köt. I  ÉS Nándor 

(A vadászat kezelése és gyakorlása.) 1-2. rész (egybekötve). 
Bp. 1895. Grill. VIII, 448 l.; X, 310 l. 
A kötetek gazdag szövegközti és egészoldalas képanyagot tartalmaznak. 
Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben. 231 mm.                   50.000,-             ►               105.000,- 



  
 
575. Vándorlókönyv. – Wanderbuch. 

- - Preisser József legény számára. Kiállítva 1830. aug. 
Szabad Kir. Pest Városa Tanácsa Által. 48 l. 1 t. (kihajtható rézmetszet). 165 mm. 
A kihajtható (90 X 287 mm. méretű) rézmetszetű tábla "Szabad Királyi és Kereskedő Pesth Várossának 
Kinézése" Lehnhardt Sámuel (1790 - ~1840) munkája. Pataky: Lehnhardt 25. 
A pesti születésű legény útjának állomásai 15 év alatt: Bécs, Linz, Salzburg, Traunstein, München, Velence, 
Verona, Ragusa, Basel, Mainz, Würzburg, Regensburg, Rosenheim, Augsburg… 
Korabeli, aranyozott egészbőr-kötésben, az első táblán a legény superexlibrise. 
Gondosan megőrzött jó példány.                                                15.000,-                       ►                    28.000,- 
 
 

594. [WERBŐCZI István] Werbeuzi, Stephan(us) 

Decretorum, Constitutionum et Articulorum Regum Inclyti 
Regni Ungariae. 
Tomus Primus [- Tertius]. Continens Tripartitum opus Iuris 
consuetudinarii inclyti Regni Ungariae, - - & c. Additis 
regulis Iuris antiqui. Accesit nunc enchiridion articulorum 
comitialium eiusdem regni, per causarum locos distributum, 
usibusoue aptum. [Bécs] Viennae Austriae, 1628. Typ. & 
Sumptibus Casparis ab Rath. 12 sztl. lev. 139 l. 6 sztl. lev. ; 
8 sztl. lev. (De Diversis Regulis Iuris Antiqui, önálló 
címlappal). ; 4 sztl. lev 119 l. (Index Seu Enchiridion, önálló 
címlappal). ; 4 sztl. lev. 616 l. 26 sztl. lev. (Tomus 
Secundus..., önálló címlappal, a végén Index). ; 111 l. 4 
sztl. lev. (Tomus Tertius..., önálló címlappal). RMK III. 1416. 
Folio. A magyarországi szokásjog kézikönyve. Werbőczi 
István az országgyűlés sürgetésére és II. Ulászló király 
felkérésére foglalta írásba a magyarországi jogot, majd az 
1514-es országgyűlésen bemutatta. Törvényerőre nem 
emelkedett műve (kivéve Erdélyt, ahol is a fejedelmek 
országos törvényként esküdtek rá), mégis 1848-ig 
általánosan használt kézikönyv szerepét töltötte be. Először 
1517-ben jelent meg Bécsben, a hazai jogélet igényeit ezt 

követően még évtizedekig a bécsi kiadások (1545, 1561) elégítették ki. Magyar nyelven elsőként Debrecenben 
látott napvilágot 1565-ben, Weres Balázs kivonatos fordításában, majd 1571-ben Heltai átdolgozásában. 
Korabeli egészpergamen-kötésben. Kitűnő példány. 298 mm.                    240.000,-            ►             350.000,- 
 
 
595. [WHATMAN, I.] 

A' jó gazda-ember, vagy-is olly hasznos könyvetske, melyben A' 
szorgalmatos, és gondos gazdáknak számakra, aző házaikban, 
házaik körül és külső gazdaságjokban sok elől-fordulandó hasznos 
dolgok fel-jegyeztetnek. Anglus nyelvből magyarra fordította Kő-
halmi Fekete Gergely. 
Pozsonyban és Pesten, 1798. Landerer 1 t.(rézmetszet) 2 sztl. lev+ 
230 l. 2 sztl. lev. 
Első kiadás! A magyar nyelvű mezőgazdasági irodalom alapkönyve. 
Az angol eredeti magyar viszonyokra átdolgozott kiadása. Három 
részes: az első kettő mezőgazdasággal, az utolsó pedig ház körüli 
teendőkkel foglalkozik. A kötet végén felsorolás a hasonló témában 
akkoriban megjelent magyar könyvekről. A rézmetszet Weinmann 
munkája. A mű 1804-ben másodszor is napvilágot látott. Az utóbbi 
harminc évben csak kétszer szerepelt árverésen. Központi119/50, Kárpáti és Fia 33/335. 
Korabeli félbőr-kötésben, nagyon jó példány.                                                           80.000,-      ►       165.000,- 


