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9. ADY Endre 

Versek. Első kiadás. 
Debreczen, 1899. Hoffmann és Kronovitz. VII. 68 l. 
233 mm. 
A költő első megjelent kötete! 
Dedikált példány!!! "Pfeiffer Ernő kedves 
barátomnak és nagyságos Elza pajtinak szeretettel 
Adybandi 1918.” 
Pfeiffer Ernő Ady háziorvosa volt, a Veres Pálné utca 
4-6. szám alatt található első emeleti lakásuk 
szomszédságában lakott. 
Ady és Pfeiffer barátságáról dr. Szállási Árpád így ír: 
"Ady Endre – Bölöni kíséretében – egy Párizsban élő 
magyar orvost, dr. Pfeiffer Ernő urológust kereste fel, 
aki a párizsi Orvosi Egyetem Sebész-urológiai 
Intézete klinikusa volt. Dr. Pfeiffer előtt már nem volt 
ismeretlen az ifjú költő neve. Erdős Renée írónő már 
mesélt neki a ’Harc a nagy úrral’ írójáról, s a kitüntető 
bizalom az orvost is barátjává avatta." 
Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady c. könyvből idézek: 
„A Veres Pálné-utcai ház dr. Pfeiffer Érnő orvosé, kit 
Endre véletlenül még Parisból ismer: mint magyar 

orvost ott kinn, valamikor, fölkereste. Pfeiffer maga ugyan 1918 nyaráig nincs otthon, bevonult, de a feleségével Bertuka 
beköltözésük napján barátságot köt. Pfeifferné Adynéval egykorú, sőt ő is Svájcban nevelődött. Egy emeleten laknak. Jobbra 
Adyék ajtaja, balra az orvosé. Amikor este nincs Bandiéknál vendég: átmennek a háziasszonyhoz, ahol még ébren találják a 
három-négyéves kisfiút, Jancsit, akit Endre nagyon megszeret. Órákig tárgyal vele, a kicsivel nem fáradt, nem türelmetlen s a 
gyermek, természetesen, imádja »Bandi bácsit.” 
Modern egészvászon-kötésben, az eredeti borító elöl-hátul bekötve.                              450.000,-                ►               950.000,- 
 
48. (BÉL Mátyás) BEL, Matthias 

Adparatus ad historiam Hungariae, sive collectio miscella, 
Monumentorum ineditorum partim, partim editorum, sed fugientum. 
(Decades I-II.) 
Posonii, 1735-1745. Royer. 11 lev. 41, 3 lev. 43-88, 10 lev. 89-158, 
6 lev. 159-189, 3 lev. 191-278, 2 lev. 280-315, 5 lev. 317-352, 3 le. 
353-418, 2 lev. 419-442, 15 lev. 1-83, 4 lev. 85-146 l. 325 mm. 
Egyetlen kiadás. A címlapon nagyméretű rézmetszetű vignetta. A 
XVIII. század első felének nagy tudósa, az államismeret kiváló 
művelője, Bél Mátyás [1684-1749] a Notitia első kötetével egy 
időben kezdte meg a magyar történelem nagyobb terjedelmű 
forrásainak közzétételét. Az Adparatusban összesen tizenkét forrást 
adott ki (köztük például az Oláh Miklós-féle Hungariát), de azután a 
három decasra (harminc műre) tervezett vállalkozást félbehagyta, 
mert időközben munkatársul szegődött egyik lelkes tanítványához, 
az osztrák Johann Georg Schwandtnerhez, aki három kötetben 
kiadta történelmünk legfontosabb elbeszélő forrásait. (Makkai–
Horváth 236, Központi Antikvárium 133/9.) 
Korabeli, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, könyvtári duplum, jó 
példány!                                  80.000,-             ►               160.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
147. A fasiszta államrendszerről tartott magyar-olasz tanulmányi ankét iratai. 

Magyar – olasz és német nyelven. 
Pécs, 1937. Egyetemi Nemzetközi Jogi Intézet kiadása. 5 sztl. lev. XVI. 447 
l. 225 mm. 
Az előadásokat Balás Károly, Faluhelyi Ferenc, Varga István, olasz részről 
Anselmo Anselmi, Saverio de Simone, Filippo Carli és Arnaldo Volpicelli 
tartották.  
A könyv szerepel a második világháborút követően felállt Ideiglenes nemzeti 
kormány „530/1945 M.E. Számú rendelete a fasiszta szellemű és 
szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről” című jegyzékben. 
/A Pécsi M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Nemzetközi Jogi Intézetének 
kiadványai 26. köt. 
Modern karton-kötésben, az eredeti borító ráragasztva. Rendkívül ritka 
kordokumentum.                                  12.000,-                ►               36.000,- 



154. FÉNYES Elek 

Magyarország statistikai, birtokviszonyi és 
topographiai szempontból. Részletes és kimerítő 
leírása az egyes vármegyéknek, s azokban a 
100 holdnál többet bíró birtokosoknak, és 
földjeik mennyiségének, a szolgabírói járások 
szerint az egyes városoknak, mezővárosoknak, 
faluknak és pusztáknak, az utolsó posta 
feljegyzésével. 
I. kötet. (Unicus!) 
Pest,  1860.  Boldini  Róbert.  1  sztl.  lev. 620 l. 
1 sztl. lev. 215 mm. 
Címlapján Gacsal János bélyegzőlevonata, 
középen kisebb sérülés, 5 Ft-os méretű hiány… 
Korabeli, préselt és aranyozott egészvászon-
kötésben, márványozott lapszélekkel, szép 
példány, (talán) a legritkább Fényes Elek mű. 
(Axioarton 1 találat Pastinszky Krisztina 
árverésén.)  
                        24.000,-          ►           80.000,- 
 
(folyóirat) 
160. Magyar Iparművészet. I. évf. Szerkeszti Fittler Kamill. Főmunkatárs: 

Györgyi Kálmán.  
Bp. 1897-1898. Magyar Iparműv. Társ. IV, 416 l. 11 t. (ebből 3 színes), 1 t. 
(rézkarc, Chabada B.) A végén hirdetések (5-12 l.) 310 mm. 
Egészoldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrálva. Hiánytalan 
példány bár a végén a hirdetések önálló számozása 5-tel kezdődik. 
Czakó Elemér példánya! 
Belső táblájába ragasztva: 140 X 115 mm. (lemezméret: 95 x 75 mm) méretű 
ex-libris, Crane, Walther (1845-1915) munkája. 
Az angol grafikus művész 1900-ban járt nálunk - az Iparművészeti Múzeumban 
rendezett kiállítása alkalmából. Országjáró körútja során Szegedet, Pécset és 
Kolozsvárt is felkereste. Erdélyben Kovács János, az egyetem angoltanára 
kalauzolta. Magyarországi tartózkodása során három ex-librist készített magyar 
barátai számára: egyet Czakó Elemérnek, egyet Rozsnyay Kálmán 

feleségének (Rozsnyay Kálmán a Magyar Iparművészet 3. évf. (1900), 155-
171. lapjain mutatja be a mestert, gazdag képanyaggal illusztrálva.) és egyet 
Kovács professzornak. Crane 1900. okt. 16-án tartott felolvasást a Lipótvárosi 
Kaszinóban, ekkor rajzolta és dedikálta Czakónak az alábbi exlibrist. Lásd: 
http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=42688  
Gottermayer Nándor műhelyében készült teljesen egyedi, (nagy 
valószínűséggel külön, Czakó Elemér megrendelésére készült) szecessziós, 
dúsan aranyozott félbőr-kötésben, a gerinc felső sarka kissé sérült, hiányos.                           30.000,-             ►         240.000,- 
 

  

http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=42688


    
                               189                                                                                           200 
 
(fotó) 
189. Liszt Ferenc (1811-1886) korabeli fotója. 

A fotó Liszt domborművének képe, mérete: 165 X 108 mm. 
Készítette Friedrich Hertel, Weimar. [188?] 
Liszt Ferenc által aláírt példány! 
A  kép  hátoldalán  német  nyelvű  possessor  bejegyzés  tanúsítja  a  kép  és  az  aláírás  eredetiségét,  kelt  1887-ben. 
Kitűnő állapotú, becses darab.                                                                   150.000,-                     ►                    300.000,- 
 
200. GEGŐ Elek  

A’ moldvai magyar telepekről. Két toldalékkal ’s Moldvaország’ abroszával. (Bevezető: [Toldy] Schedel Ferenc.) 
Budán, 1838. A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel. IV. 2 sztl. lev. 166 l. + 1 térkép  (Moldvahon kihajtható, kőnyomatú térképe). 
Első kiadás. 
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, becses, ritka darab. 218 mm.                 20.000,-               ►              44.000,- 
 
214. HAEUFLER J[ózsef] V[ince] 

Buda-Pest, historisch-topographische 
skizzen von Ofen und Pest und deren 
Umgebungen von J. V. Haeufler. Mit 
chromolithographirten Plänen von Ofen 
und Pest und Umgebungen sammt 12 
Ansichten und mehreren historischen 
Illustrationen. 
Pest, 1854. Verlag v. Gustav Emich. 1 
t. (színes, kőnyomatú díszcímlap), 2 
sztl. lev. 131 l. 82 l. 1 sztl. lev. 322 l. 1 
sztl. lev. + 6 t. (kőnyomat: ebből egy 
kihajtható) + 2 (3 helyett) térkép 
(kihajtható, színes kőnyomat). 
Egyetlen kiadás. 
A táblákon többek között a Budai Vár 
1493-as látképe, a Margitsziget, a 
Budai Vár alaprajza és a Császárfürdő 
látképe, Buda és Pest látképe 1649-
ben. 
A térképek: Elöl Buda-Pest 
nagyméretű (360 X 550 mm.), színes 
térképe, vászonra vonva, hajtogatva, 
kitűnő állapotban. Az 53. lapnál Buda-
Pest környékének kihajtható térképe 
1686-ban. Hátul a 3. térkép (Buda és 
Pest környéke) sajnos csonka: Az első 
hajtáson 6 látkép még látszik…, de 
maga a térkép már hiányzik. 
Kiadói, aranyozott egészvászon 
kötésben, márványozott lapszélekkel, 
az első kötéstáblán Pest és Buda 
aranyozott, vaknyomásos címer-
rajzaival. A gerincénél szépen 
megerősített, restaurált példány. 179 mm.                                                                                   40.000,-            ►           40.000,- 



  
                                                         228                                                                                            229 
 
228. HORÁNYI [Elek] Alexius 

De sacra corona Hungariae ac de regibus eadem redimitis commentarius. 
Pestini, 1790. Typ. Trattnerianis. V. 378 l. 210 mm. 
Egyetlen kiadás. II. Lipót 1790. január 28-án kelt császári rendeletével a Szent Korona visszakerült Magyarországra. A piarista 
tudós művében a korona részeinek vizsgálata mellett a magyar rendi alkotmány védelmére fektetett hangsúlyt. Horányi 
állapította meg először, hogy a korona két részből áll, és közölte a bizánci felirat szövegét is. Studio 38/334. 
Díszesen aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, szép.      30.000,-       ►      65.000,- 
 
229. HORVÁT István 

Pest szabad királyi városnak régi Ofen német nevéről. Értekezik Horvát István a’ Pesti Fő Iskolánál praesid ialis actuárius, és az 
ország birói hivatal secretáriusa. 
Pesten, 1810.Trattner Mátyás betűivel. 63 l. 205 mm. 
Egyetlen kiadás. Címlapján névbejegyzés, hátsó tábláján belül tintás írás: "Prof. Fejér György Úr Ajándéka." 
Korabeli kartonkötésben, jó példány.                                                                                       6.000,-               ►               12.000,- 
 
241. IRÍNYI József 

Német-, franczia-, és angolországi Uti jegyzetek. I-II. rész. 
Hálában [Halle], 1846. Heynemann Eduárd. X. 326 l. ; 322 l. 196 mm. 
Első kiadás! 
Modern, bordázott, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, gondos munka, ritka könyv. 
                                                                         20.000,-               ►               32.000,- 

 
242. ISTÓCZY Győző 

- -  országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai 1872–1896. A Képviselőház 
naplójából és irományaiból összegyűjtötte és kiadta önmaga. 
Budapest, 1904. Buschmann F. könyvnyomdája. VIII. 408 l. 
Első kiadás. 
Hozzákötve: 
ISTÓCZY Győző 

A Magyar Antiszemitapárt megsemmisitése s ennek következményei. Irta és kiadta - -. 
Második, bővített kiadás. 
Bp., 1906. Buschmann F. ny. 20 l. 
Korabeli, bordó egészvászon-kötésben, gerincvignettával, jó példány. Az első mű eredeti 
borítója bekötve.                                                             30.000,-                ►               55.000,- 

 

242                                    



258. KARÁCSONYI János 

Békésvármegye története. I–III. kötet (egybekötve). 
Magyarország ezredéves fennállásának ünnepére Békésvármegye 
törvényhatósági bizottságának megbízásából írta Karácsonyi János. (I. 
könyv: Békésvármegye általános története. II–III. könyv: Különös rész. 
Az egyes városok, községek, továbbá a birtokos és nemes családok 
története.) 
(Gyula), 1896. Békésvármegye Közönsége (Dobay János 
könyvnyomdája). 1 t. (címkép, kromolitográfia), VIII. 522 l. 1 sztl. lev. 35 t. 
(ebből egy kromolitográfia, egy kihajtható, 2 dupla oldalas), 2 térkép 
(ebből egy színes, kihajtható). ; 352 l. 50 t. ; 264 l. 6 genealógiai táblázat 
(dupla oldalas), 1 térkép (színes, kihajtható). 
Szövegközti képekkel és ábrákkal is gazdagon illusztrált. 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, szép példány, nagyon ritka. 
255 mm.                                      60.000,-                ►               150.000,- 
 

 
303. JÓKAI Mór 

- - Egy az Isten c. regénye egy oldalának eredeti 
autográfja. 
A kézirat így kezdődik: "Blanka, kinek kedélye 
nagyon is hajlandó volt a bizalomra, tartott magának 
olyan embereket is, akiknek ne higgyen… 
… és így végződik: 
– Kedves Blanka! Az ember sohase látja a saját arcát 
tükör nélkül; más pedig mindig látja. 
– Lehet önnek valami kifogása ellenem? 
Jókai számozásával ez a regény 142. lapja. A 
kéziraton ajándékozási sorok: Feszty Masa 
ajándékozta és dedikálta orvosuknak, kedves 
jóbarátuknak, dr. Rácz Lajosnak. Kelt Budapesten, 
1935. április 5-én, Fesztyné J. Róza aláírásával! 
(Jókai Róza (Feszty Árpádné) (Pest, 1861 - 
Budapest, 1936.) magyar festő, író. Laborfalvi Róza 
unokája, Jókai Mór fogadott lánya, Feszty Árpád 
felesége és Feszty Masa édesanyja. 
Feszty Masa (Budapest, 1895. - Ózd, 1979.) magyar 
festő. Feszty Árpád és Jókai Róza leánya, Laborfalvi 
Róza dédunokája és Jókai Mór (nem vér szerinti) 
unokája.) 
Megkímélt, jó állapotú lap, a szokásos Jókai 
méretben (210 X 170 mm.), félbehajtás nyomaival. 
                               30.000,-          ►        130.000,- 

 

(kézirat) 
305. KISFALUDY Károly 

- - autográf, 4 soros, aláírt, német nyelvű emlékverse, 
melyet egy újságcikk tanúsága szerint 1809-1810 körül írt 
"az egyik Tegyey kisasszony emlékkönyvébe, 
Baranyában. Akkor ő a herczeg Eszterházy-féle 32. 
gyalogezredben szolgált az ezred tisztjei közt… A család 
egy pécsi nőtagja vágta ki az emlékkönyvből s 
ajándékozta Szávay Gyulának, amikor őt a Kisfaludy-
társaság beválasztotta tagjai sorába. (1910 febr. 2.)" A 
vers keletkezésének körülményei további tisztázásra, 
esetleg helyesbítésre várnak, például nem tudjuk mikor 
szolgált Kisfaludy Baranyában. Ács Tibor: A reformkor 
hadikultúrájáról c. tanulmányában külön fejezetet szentel 
- - katonaéveinek, ebben baranyai tartózkodás nem 
szerepel. Kempelen alapján a Tegyey család Vas- és 
Veszprém megyében igazolva, itt is kérdéses a baranyai 
tartózkodás...  Valószínűbb a Tét, Kisfaludy Károly szülőfaluja (Pápa fölött) és Noszlop-Nagybogdány (Pápa alatt) települések 
helyszíne a Tegyey és Noszlopy családok bekapcsolásával. 
A nehezen olvasható német négysoros (Hász-Fehér Katalin fejtette meg, köszönjük szépen) így hangzik: 
"Schöne Mädchen sind erschaffen 
für Soldaten nicht für Pfaffen 
Drum wählte ich diesen Orden 
Und bin ein Soldat geworden." 
Kisfaludy Károly kézirat az antikvár piac ritkaságának számít!                                       150.000,-                ►               150.000,- 



358. OSSENDOWSKI, [Ferdynand Antoni] 

Állatok, emberek és istenek (Beasts men and gods). Ford. Sajó Aladár. Harmadik kiad. 
Budapest, [1928]. Franklin Társulat. 240 l. 227 mm. 
A térképmelléklet kötetünkbe nem lett bekötve. 
/Modern utazók, felfedezők könyvtára./ 
Díszesen aranyozott kiadói egészvászon kötésben (Franklin-Társulat könyvkötészete), szép példány. 
                                                                                                     12.000,-               ►               28.000,- 
 
359. OSSENDOWSKI, [Ferdynand Antoni] 

Ázsiai titkok, ázsiai emberek. Man and mistery in Asia. Fordította Sajó Aladár. 
Budapest, [1925]. Franklin-Társulat. 267 l. 227 mm. 
Első magyar kiadás. A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben kiadott, tiltott 
könyvek listáján.  
/Modern utazók, felfedezők könyvtára./ 
Díszesen aranyozott kiadói egészvászon kötésben (Franklin-Társulat könyvkötészete), szép példány. 
                                                                                                      15.000,-              ►               28.000,- 
 
361. OSSENDOWSKI, [Ferdynand Antoni] 

A sötét Kelet árnyéka. The shadow of the gloomy East. Fordította Balassa József. 
Budapest, [1925]. Franklin-Társulat. 143 l. 227 mm. 
Első magyar kiadás. A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben kiadott, tiltott 
könyvek listáján. 
/Modern utazók, felfedezők könyvtára./ 
Díszesen aranyozott kiadói egészvászon kötésben (Franklin-Társulat könyvkötészete), szép példány.   15.000,-     ►    28.000,- 
 
362. OSSENDOWSKI, [Ferdynand Antoni] 

Véres napok, cári rabok. From president to prison. Fordította Sajó Aladár. 
Budapest, [192?]. Franklin-Társulat. 394 [helyesen 294] l. 1 sztl. lev. 227 mm. 
Első magyar kiadás. 
/Modern utazók, felfedezők könyvtára./ 
Díszesen aranyozott kiadói egészvászon kötésben (Franklin-Társulat könyvkötészete), szép példány.   15.000,-     ►    36.000,- 
 

   
                        450                                                              481                                                                   489 
 

450. NAGY [Pál] Paulus de Beregszász 

Dissertatio philologica de vocabulorum derivatione ac formatione in lingva magyarica. 
Pestini, 1815. Trattner. XV, 263 l. 230 mm. 
Beregszászi Nagy Pál (1750–1828) nyelvész, nyelvtörténész, Kazinczy ellenfele és a nyelvújítás ellenzője. 
1815-ben nyelvészeti vita bontakozott ki Kazinczy Ferenc és Beregszászi Nagy Pál között. A volt sárospataki tanár Dissertatio 
philologica… (Pest, 1815) című értekezésében vitatta Kazinczy nézeteit. Miközben Kazinczy már 1815 nyarán hozzáfogott „Anti 
Beregszászi”-ját megírni, 1816-ban egy másik Tisza-menti értekező is megtámadta Kazinczyt: Sípos József szentesi tanár 
kiadta Ó- és újj magyarját. Kazinczy a két munkára végül egy recenzióban válaszolt: „1817. június elején [...] küldte el a 
Tudományos Gyűjtemény szerkesztőségének Beregszászi Nagy Pál és Sípos József egy-egy művéről azt a recenziót, melyben 
az élete során talán legkihívóbban fogalmazta meg a neológiáról vallott álláspontját. (Orbán László, Irodalomtört. Közl. 2012/4.) 
Fűzve, eredeti borítóban, jó példány!                                                                                       8.000,-                ►               8.000,- 
 

481. PILCH Jenő 

Horthy Miklós.  
Bp., 1928, Athenaeum. 1 t. (a kormányzó képe, színes), 408 l., 9 t. (képanyag; ebből 1 színes, 1 kétlapos csatavázlat, 2 
hasonmás). Szövegközti képekkel gazdagon illusztrált. 270 mm. 
Kiadói félbőr-kötésben, jó példány, ritka dokumentum.                                                       12.000,-                ►               42.000,- 



(plakát) 
489. Rebenwurzl Szalámi és Konzervgyár színes plakátja. 

Bp. É. n. Kiadta a Krausz Reklámiroda. (Preszler Mihály ny.) 
Mérete: 470 X 305 mm. 
(Rebenwurzel Salamon és Izidor (RT) Budapesten, a Kazinczy utca 41. alatt működött. A ház 1870 körül épült, a tízes években 
már ortodox kóser húsfeldolgozó volt itt a hitközség felügyelete alatt. 1926-tól 57-ig Rebenwurzel Izidor és Salamon dolgozott a 
házban, a közeli Skrekék legnagyobb versenytársaként, de az épület egészen 2002-ig ezt a feladatot látta el. Az egyre pusztuló 
ingatlant felújították, ma a Kőleves Étterem működik földszintjén.) 
Hibátlan, szép állapotban.                                                                                                  12.000,-                ►               110.000,- 
 
(térkép) 
574. Magyarország és Horvát-Szlavonország. 
Homolka József színes litografált térképe. 
Bp. 1897. Eggenberger. (Hoffmann és Molnár).  
„Arány”: 1:900.000. Méret: 760 X 1160 mm. 
Dekoratív, szép térkép, vászonra vonva, 8 szelvény. 
Modern, szép, erős és izléses fakeretben.                                                                         30.000,-                ►               36.000,- 
 

 
                                                                                                    574 
 
608. [VAJDA Péter] Uzdi Péter 

A’ tapasztalt méhészgazda. Oktatások a’ méhészet körül az egész esztendőben előjövő 
minden foglalatosságokrul. Utmutatásul azoknak, kik a’ mezei gazdaság ezen szint’ olly 
nevezetes mint hasznos ágában örömmel, okosan és szerencsével akarnak foglalatoskodni. 
Kassán, 1835. Literaturai Intézet. Címlap, IV. 1 sztl. lev. 178 l. 154 mm. 
A kihajtható t. sajnos hiányzik. 
A magyar nyelvű méhészeti irodalom egyik ritka darabja. A szerző a kor egyik érdekes 
figurája, rendkívül sokoldalú, tevékeny egyéniség volt. Orvosnak tanult, majd íróként és 
újságíróként is működött. Tagja volt az MTA-nak és a Kisfaludy-Társaságnak, a szarvasi 
főiskolán tanított. Számos szépirodalmi munkája mellett írt orvosi tanácsadót, állat- és 
növénytant, ábécés-könyvet és nyelvtudományi műveket is. Szabad szellemű erkölcstani 
beszédei miatt eljárás indult ellene. Központi Ant. 111/65. 
Kiadói, sérült papírborítóban, szamárfüles kopottas példány.        12.000,-       ►       12.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


