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113. DANTE, [Alighieri] 

- -komédiája. 1. Pokol. 2. A purgatórium. 3. A paradicsom. Ford. 
Babits Mihály. 1-3 köt. 
Bp. 1913. Révai. 332 l. 12 t.; 296 l. 12 t.; 320 l. 12 t. 228 mm. 
Díszkiadás! 36 „régi kép hasonmásával”. 
Minden lap Zádor István könyvdíszkeretlécében. 
Hozzá tartozik: 
DANTE, [Alighieri] 

Az új élet. Ford. Ferenczi Zoltán. Bev. Berzeviczy Albert. Rossetti 
Dante Gabriele képeivel. 
Bp. 1921. Révai. 143 l. 8 t. 228 mm. 
A könyvből 1000 számozott példány készült, ez a 24. számú, kézzel 
számozva, Ferenczi Zoltán aláírásával. Minden lap Zádor István 
könyvdíszkeretlécében. 
Kiadói, vaknyomásos, dombornyomott egészbőr-kötésben, igen 
ritka (sosem láttam) kötésváltozat.        30.000,-        ►       55.000,- 
 
141. EREKY Alfonz 

Mérték- súly- és pénzisme. 
Székesfehérvár 1881. „Vörösmarty” Ny. VIII. 453 l. 24 t. (arany és ezüst színezésű érmeábrák) 
Tragor Ignácz példánya, a címlapon névbejegyzésével. 

Korabeli, kissé kopott félvászon-kötésben, ritka és becses kiadvány.                                         12 000,-            ►            34.000,- 
 
146. FEJÉR György 

A kunok eredete. Vizsgálta Fejér György. 
Pest, 1850. Edelmann Károly (Landerer és Heckenast ny.) 104 l. 218 mm. 
Első kiadás. 
Gróf Károlyi István könyyvtárából. A kötet a Borda Antikvárium állományát is dicsérte. 
A Károlyiak címerével (mindkét táblán) aranyozott egyedi egészbőr-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, szép példány. Már 
gerinc felől is hatásos, egyedi.                                                                                                    20.000,-             ►          110.000,- 
 
154. FISCHER Sándor 

Petőfi élete és művei. Előszóval ell. Jókai Mór. Németből ford. Tolnai Lajos. 
Bp. 1890. Grill. 1 t. (címkép), XIV l. 1 sztl. lev. 639 l. 226 mm. 
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, nagyon szép példány, eredeti kartondobozában.      12.000,-            ►          32.000,- 
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fotó 
195. ASZMANN Ferenc 

"Európa, 1941." 480 X 265 mm. méretű fekete-fehér fotó, kartonra kasírozva. A szuggesztív kép menetelő katonák 
végeláthatatlan sorát mutatja, felettük repülőgépek húznak el. A háttérben az égből egy tiszta és szigorú tekintetű meztelen 
alak tekint ránk, mint egy élő lelkiismeret. 
Aszmann Ferenc (Debrecen, 1907 - 1988, Rio de Janeiro.) festő, fényképész, autodidakta képzőművész. 1941-ben tett 
szakfényképész mestervizsgát. Debrecenben kezdte működését, 1948-tól Brazíliában élt. 1985-ben a Brazíliai Magyar 
Művészek Missziójának vezetője lett. Festményeit saját fotói alapján készítette. Közel félezer fotókiállításon vett részt. Egyéni 
festménykiállítása volt Rio de Janerióban 1970-ban,1979-ben, 1981-ben. 1982-ben részt vett a Műcsarnokban a Külföldön élő 
magyar származású művészek 2. kiállításán.  
A fotó enyhén sérült, középtájon kisebb törésnyommal.                                                          50.000,-               ►             50.000,- 
 
fotó 
196. ASZMANN Ferenc 

"Soha többé háborút!" 495 X 295 mm. méretű fekete-fehér fotó, készült 1944-ben. Egy rohamsisakos katona arcának közeli 
képe egy földön fekvő halott kisfiú képének montázsa. 
(A Magyar Fotográfiai Múzeum állományában lévő példány 380 X 260 mm. méretű és a férfin nincsen rohamsisak.) 
A fotó alsó és felső része 2-2 cm-es csíkban enyhén sérült, egyébként jó példány.                 50.000,-               ►           50.000,- 



195                    196 
 
208. GABÁNYI János 

A magyar várak legendái. 1-4. [köt.] sorozat. 
Bp. 1924-[1933], Szent István Társ. 4 db. 220 mm. 
Egészoldalas képekkel illusztrálva. 
Kiadói félvászon-kötésben, nagyon ritka a szép sorozat, ez szép. 
                                 20.000,-                       ►                  70.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
220. GÁSPÁR Ferencz 

Negyvenezer mértföld 
vitorlával és gőzzel. 119 eredeti képpel. 2. kiadás. 
Budapest, [1892]. Singer és Wolfner. 2 sztl. lev. 603 l. 2 sztl. lev. 245 mm. 
Lapszámozáson  belül 
szövegközti, egész- és 
kétoldalas  képekkel. 

Kiadói,  aranyozott,  festett  egészvászon  kötésben, szép  példány. 
                                                   8.000,-               ►              40.000,- 
 
 
 
228. GVADÁNYI József 

Tizen-kettődik Károly’ Svétzia ország’ királlyának élete, és 
álmélkodást fel-múló Vitézségének és több tsudálkozást okozó nagy 
dolgainak leírása, mellyeket Hazánk Anyanyelvén az olvasásba 
gyönyörködők’  kedvekért  írt  Gróf Gvadányi  József.  Első  kiadás. 
Pozsonyban  és  Komáromban,  1792,  Wéber. 1 t.  (címkép, N. 
Mansfeld rézmetszete), VII,  2 sztl. lev.  386 l.  208 mm. 
A korabeli bőr és táblák felhasználásával készült félbőr-kötésben, 
gondos, szép javítás.                        40.000,-           ►         60.000,- 
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261. JANCSOVICS István 

Kirándulás Istambolba. 
Pest, 1864. Landerer és Heckenast. 121 l. 16 t. (acélmetszet, hártyapapírral), 1 térk. (kihajtható). 225 mm. 
A térkép "Velencze városának és vidékének térképe." 
Kiadói, dúsan aranyozott egészvászon-kötésben, nagyon jó darab.                                     24.000,-               ►               40.000,- 
 
265. JEDLIK Ányos István 

Súlyos testek természettana. 
Pesten, 1850. Emich Gusztáv. XVI, 543 l. Szöveg közé nyomatott 384 fametszettel. 224 mm. 
/Természettan elemei. Első könyv./ 
Korabeli, gerincén aranyozott, szép félbőr-kötésben.                                                            24.000,-                 ►             48.000,- 
 
 

311. MACSKÁSSY Gyula (1912-1971) 

A magyar rajzfilm atyjának két oldalas (A/4), Budapesten, 1956. 
március 24-én kelt, géppel írt, aláírt levele Veress Endrének 
(zeneművész, tanár, kritikus), volt gimnáziumi osztálytársának. A nagy 
szeretettel megírt levélben részletesen foglalkozik az akkor nagy 
sikerü Két bors ökröcske címü filmmel, melyet 30-as rajzolói 
létszámmal 2 évig készítettek és a fél órás film 36000 egyenként 
megrajzolt kockából állt össze. Levele második részében a 25 éves 
érettségi találkozó emlékeit idézi, sajnálva, hogy Endre nem lehetett 
jelen. “Bandikám ölellek… Gyuszi” 
 

 
 
Hozzá tartozik: 

A fenti tételhez kapcsolódóan - - keretezett, paszpartúzott eredeti 
rajza (tempera, mérete 135 x 120 mm.) a két bors ökröcskéröl és 
kisgazdájáról a Macskássy műteremből. A kép alatt külön paszpartu 
kivágásban a Macskássy műterem logója. A keret hátsó oldalán 
(ablakában) a fenti tételü levél, filmmel kapcsolatos másolata üveg 
alatt. 
Keret mérete 340 x 260 mm.                  15.000,-          ►        34.000,- 

 
 

316. Toldy Ferenc Reáliskola tablója 

A gimnázium 1929-30 isk. évben végzett növendékei és tanári kara. A tablót tervezte: Macskássy Gyula. Az évfolyam 
ismertebb növendékei: Gerevich László régész, Kovács Pál vivó olimpikon, Macskássy Gyula filmművész, Veress Endre 
zeneművész. Mérete: 228 X 274 mm. 
Hozzá tartozik: 
Chronicon Budense secundum avagy a mi szeretett [magyar] tanárunk dr. Mohr Győző névnapja alkalmából rendezett 

ünnepély hiteles története. Szerk. Veress Endre. Gépirat, kézzel lapszámozva. 
Bp. 1930 május. Toldy Ferenc reáliskola VIII. oszt. kiad. 121 l. 212 mm. 
A míves gondossággal készült emlékirat az ünnepély lefolyásának pergő, párbeszédek beiktatásával is életszerűvé varázsolt 
története. Hátul, a tartalomjegyzék előtt 4 oldalon keresztül a növendékek (köztük Gerevich, Kovács, Macskássy és Veress) 
autográfjai, tisztségük megjelölésével. 
Az album szépségét kiemeli: Nemzeti színű keretléces lapok, kézzel rajzolt fejezetkezdő nagybetűk, kézzel festett népi 
motívumos virágdíszek, kézzel rajzolt kották 12 lapon és végül Nagymagyarország kézzel rajzolt vázlatos térképe a Magyar 
Hiszekegy szövegével. 
Eredeti egészvászon-kötésében, melyet Mihály László növendék készített. 
Az egyedi, toldys gyűjtemény Veress Endre hagyatéka.                                                       15.000,-             ►                 22.000,- 
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327. KOSZTOLÁNYI Dezső 

Esti Kornél. [Regény.] 
(Budapest), [1933]. Genius (Révai ny.) 255 l.192 mm. 
Első kiadás. 
[Szerb] "Klárának szeretettel" dedikált példány! 
Aranyozott, kissé kopott kiadói egészvászon kötésben.        100.000,-         ►      260.000,- 
 
 
330. KOVÁCS Pál 

Kovács Pálnak magyar példa, és köz mondási. 
Győrben, 1794. Streibig József’ betűivel. 235 l. 
Egyetlen kiadás. A szerző egyetlen, nyomtatásban megjelent munkája, több mint 3500 
szólást és közmondást tartalmaz. Szüry 2636. 
Hozzákötve: 
[PREDMERSZKY János Márton] 
Lelki kalendáriom Azaz A� Sz. Irásbúl és a� Sz. Atyákbúl minden napra ki-válogatott 
tzikkelyek, mellyekkel az ember a� bűnnek gyűlölésére és a� mennyeieknek kévánságára 

fel-ébreztetik. Egy Posonyi Kánonok által. 
Posonban és Komáromban, 1790. Wéber Simon Péter. 52 l. 
Aranyozott gerincű, korabeli egészbőr-kötésben, gerincvignettával. Nagyon jó példány, ritka. 148 mm.  60.000,-  ►  130.000,- 
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336. KŐVÁRY László 

Székelyhonról. 
Kolozsvártt, 1842. Kir. Lyceum bet. 2 sztl. lev. 205 l. 1 sztl. lev. 218 mm. 
Rados Imre könyvtárából. 
Fűzve, kiadói borítóban, nagyon szép állapotban.           24.000,-        ►        42.000,- 
 
 
 
 
 
349. LÉNARD A.(lexander) Sándor 

Egy nap a láthatatlan házban. (Az illusztrációk és a védőborító a szerző munkája.) 
Bp. 1969. Magvető. 302 l. 1 sztl. lev. 168 mm. 
Első kiadás. Ez a kötete is [Szerb] “Klárinak” ajánlva. 
“Szerb Antalnénak hálás szeretettel” dedikált példány. 
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.        30.000,-       ►      80.000,- 
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356. [LUDVIGH Sámuel] 

Theon utazása Görögországban. 1835. 
Posonyban, 1836. Hochschorner (Schmid Antal betűivel). 235 l. 185 mm. 
Első kiadás. Újabb kiadása (1848) Ludwig Sámuel utazása Görögországban címmel jelent meg. 
A két hónapos utazás főbb állomásai: JúniusbanTriesztből indulva hajóval Corfu, Ithaka, Pátrász. Júliusban Achája, Gasztuni, 
Pyrgosz, Árkádia, Navarin, Koron, Modon, Spárta, Trippolicza, Mántinea, Árgosz, Tyrinth, Nauplia, Mycenae, Corinth, 
Eleuszisz, Athenae, Szyra, Párosz, Oleárosz. (Ritka darab, az axión nem találtam, indokolt a részletesebb annotáció.) 
Szinnyei a szerzőről: - -ügyvéd, szül. 1801-ben Kőszegen, nemes származású szülőktől; 1837-ben kivándorolt Amerikába; 
1848-ban meglátogatta hazáját, de nem sok idő mulva ismét visszatért új hazájába. Meghalt 1869-ben Cincinnatiban. 
Korabeli egészvászon-kötésben, gerincvignettával.                                                 12.000,-                       ►                  100.000,- 
 
/Modern utazók felfedezők könyvtára./ 
360. BOKOR Ervin 

Menekülés a szibériai fogságból Japánon és Anglián keresztül. Két magyar tiszt viszontagságai. 
Budapest, 1919. Franklin-Társulat  Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda.  520 l.  235 mm. 
Egyetlen kiadás. 
Korabeli, aranyozott, enyhén kopottas félvászon kötésben.            4.500,-        ►       260.000,- 
 
/Modern Utazók, Felfedezők Könyvtára./ 
364. VAY Péter, gróf 

A keleti féltekén. 
Budapest, 1918. Franklin. 1 t. címkép, 479 l. 12 t. 225 mm. 
Festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben. Jó példány.       30.000,-       ►      170.000,- 
 
394. MÁRAI Sándor 

Kabala. 
(Bp. 1936). Révai. 2 sztl. lev. 285 l. 1 sztl. lev. 190 mm. 
“Szerb Antalnak szeretettel” dedikált példány. 
Kiadói egészvászon-kötésben.                                     50.000,-                 ►                260.000,- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
510. SZEMERE Bertalan 

Utazás külföldön. 1-2. kötet. 
1.: Németföld, Franczország. 
2.: Nagy Britannia s Irland, Németalföld, 
Belgium, Rajnavidék, Helvétzia. 
2. bőv. kiad. 
Pest, 1845. Geibel. 2 t. (Prága látképe és 
metszett díszcímlap) 4 sztl. lev. 280 l. 2 sztl. 
lev. ; 2 t. (címképmetszet „Chillon vár” és 
metszett díszcímlap) 289 l. 3 sztl. lev.  
Korabeli, aranyozott félbőr kötésben, szép 
példány, finom darab. 
                   25.000,-               ►           75.000,- 



514. SZ.[ENT] Pali N.[agy] Ferencz, Homorod 

Verbőczi István Törvény Könyvének Compendiuma Melly közönséges Magyar-Versekre 
formáltatván íratott, és ki-adatott Homorod Sz. Pali N. Ferencz által. 
Kolosvaratt, 1699. Az Lengyel Andras özvegyénél. 4 sztl. lev. 110 l. 13 sztl. lev. 161 mm. 

Első kiadás. A 9-10. lap a 22. lap után kötve. Az első 10 
lev. (beleértve a 22. lap után kötöttet is) a szélénél sérült, 
javított, kis mértékben a szöveget is érinti. 
RMK I/1541. Ex Libris 52/75. 
Az utóbbi évtizedekben árverésen egyszer (Ex Libris 
Antikvárium) szerepelt, nagy ritkaság, 2. kiadása (u. o. 
1701.) többször előfordul. 
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben. 
                          150.000,-                ►               280.000,- 
 
 
 
 
 
523. TAMKÓ [Sirató] Károly 

Az élet tavaszán. - -versei 1920-21. 
(Mezőtúr, 1921. Borbély Gyula). 45 l. 1 sztl. lev. 170 mm. 
“Diossy Erzsébetnek tisztelettel emlékül” dedikált példány! 
A költő első (16 éves korában megjelent) verseskötete. 
Fűzve, kiadói borítóban, nagyon ritka!                       12.000,-               ►               60.000,- 
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556. ANDRÁS[S]Y Manó, gróf 

Utazás Kelet Indiákon. Ceylon, Java, Khína, Bengal. 
Pesten, (1853. Emich.) 166 hasáb 16 t. (színes kőnyomat). Imperiál folio (580 X 420 mm.). 
A mű címlapja és 1 levél hiányzik! A 16 táblából 2 sérült! 
A táblák képaláírásai sorrendben: 
Arab tanya a Suczi pusztán. 
Tolakodó hajósok. 
Elefánt vadászat odalopodzással. 
Nyolcz elefánt egy rakáson elejtve, s a kicsin elfogva. Logalla.  
Az elefánt vadászat után. Bibile. 
Elefánt vadászat hajtókkal. Logalla. 
Szántó elefánt. 
Szarvasvadászat Clevang-al. Erősen sérült, a kép harmada hiányzik! 
Tánczosnők a Bengáli Názim udvarában. 
A lelőtt rhinocer és menekülni akaró borja. Thyszitu július 7én. 
Krokodil lesés. 
Hong Kong. 
Halottégetés Kalkuttában. 
Kalkutta. Sérült, a kép bal alsó sarka, a képmezőt is érintően hiányzik. 
Tánczosnők a Murserabati udvarnál. 
A tigris fris nyomára akadt vadászok. Murserabat vidékén. 
A kőnyomatok a szerző rajzai után készültek Párizsban. Gróf Andrássy Manó tanácsos, az akadémia levelező tagja, 
országgyűlési képviselő. Testvéreivel részt vett a szabadságharcban, ott volt a pákozdi ütközetnél. 1849-ben, amikor 
Windischgrätz Budapestet elfoglalta, indult közép- és távol-keleti útjára. Utazásai során Ceylon, Java, Borneo és Kalkutta 
érintésével Hong Kong-ba is eljutott, s hódolt főúri szenvedélyének, a vadászatnak. Mint azt a kötetet illusztráló táblák is 
mutatják - számtalan nagyvadat is elejtett. Hazatérése után írta meg úti élményeit, s jelentette meg kétféle változatban: az egyik 
képek nélküli szövegkiadás, a másik kőnyomatokkal illusztrált - korában is rendkívül drága - luxus változat. A könyv, ami 
később angol, francia és német nyelven is megjelent, az egyik legszebb és legértékesebb magyar díszalbum, a XIX. 

századi honi könyvkiadás csúcsteljesítménye. A rendkívül dekoratív kőnyomatú illusztrációk közül külön kiemelést érdemel 
Kalkutta- és Hong Kong nagyon korai látképe. Az utóbbi 35 évben magyar árverésen egyszer szerepelt. (Studio Antikvárium, 
2002. nov. 174. tétel.) 
Kötés nélkül, a lapok széleinél több helyen sérülések. Néhány lap foxing-foltos. Gondos és szakszerű restaurálást igényel. 
                                                                                                                                          300.000,-               ►                380.000,- 
 
570. VARGA Zsigmond 

Általános vallástörténet I-II. köt. (egybekötve). 
I/A. köt. Bevezetés a vallástörténetbe. I/B. köt. A vallásos élet jelenségvilágának átnézete. 
II. köt. A vallás történeti élete. /primitív népek, uralaltai népek, sémi népek, kaukázusi népek. . . stb. / 
Debrecen, 1932. Szerző. VII. 310 l. ; 868 l. 
Hozzá tartozik: 
VARGA Zsigmond 

Bibliai vallástörténet. I. Bevezetés a bibliai vallástörténetbe. II. Az ószövetségi vallás története. 
Debrecen, 1938. Szerző. 713 l. 
"Rácz István kedves volt tanítványomnak…őszinte szeretettel" dedikált példány. 

Mindkét kötet Rácz István tulajdonosi névbejegyzésével, jegyzeteivel és ceruzás aláhúzásaival. 
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben.                                           60.000,-                 ►                200.000,- 
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