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42. Magyar Biblia Avagy Az Ó és Uj Testamentom könyveiből álló tellyes Szent Irás a Magyar Nyelven Mellyet A' Sidó Cháldeai és 
Görög nyelvekből Magyar Nyelvre forditott és minden rész közönséges Summáját és részeit meg-mutató marginalis jegyzésekkel 
meg-világositott Comáromi C. György. 
 

 
 
(Leiden, 1685 [1719].) ny. n. 1 t. (rézmetszetű díszcímlap) 5-590 l.; 591-1051 l.; 1053-1386 l. 1 sztl. lev.; 1 sztl. lev. 104 l. 1 sztl. lev. 
Komáromi Csipkés György Károli szövege alapján készítette a 
máig egyik leghívebb fordítást, melyet először a margittai 
református zsinat ajánlott kiadásra Komáromi halála után, 1680-
ban. Eredetileg Debrecenben akarták kinyomtatni, Köleséri 
Sámuel beszámolója szerint meg is rendelték hozzá a díszes 
címlapot. Ez el is készült, ami magyarázatul szolgál a rajta 
szereplő évszámra. A mű végül Leidenben látott napvilágot 4200 
példányban. Ebből 2915 példány már 1719 februárjában a 
magyar határra érkezett, ahol elkobozták, és szinte a teljes 
szállítmány megsemmisült. A maradék hosszú hányattatás után, 
csak 1789-ben jutott el Debrecenbe. A műhöz tartozik önálló 
lapszámozással a "Szent Dávid-Soltári..." Szenczi Molnár Albert 
fordításában. RMK I 1336.  
Kissé sérült gerincű, korabeli egészbőr-kötésben, tábláin ízléses 
keretdísszel. A két csat bőre része leszakadva, a két fémpánt 
megőrizve, szakértő restaurátorért kiált. 200 mm. 
.                                               200.000,-            ►          380.000,- 
 
 
43. Szent Biblia mellyet Az Egész Keresztyénségben be-vött 
Régi Deák bötűböl Magyarra fordította A’ Jesus-alatt Vitézkedö 
Tarsaság-béli Nagy-Szombati Káldi György Pap. 2. kiadás.  
Nagy-Szombatban, 1732. Nyomtatta Az Academiai Bötűkkel 
Berger Leopold. 1 lev. (rézmetszetű díszcímlap), 636, 562 l. 15 
sztl. lev. 338 mm. 
Fametszetű záródíszekkel. Káldi 1605-ben – Pázmány kérésére – 
kezdett hozzá a Szentírás fordításához, és két év alatt fejezte be. 
Műve, az első katolikus magyar nyelvű bibliafordítás, 1626-ban 
jelent meg először. Több mint két évszázad alatt mindössze három kiadást ért meg. 
Korabeli, bordázott és aranyozott gerincű egészbőr kötésben, pirosra festett lapszélekkel, szép példány.   100.000,-   ►   240.000,- 
 
 
71. COLERIDGE, Samuel Taylor 
The Rime of the Ancient Mariner [Ének a vén tengerészről.]. In Seven Parts. By - -. Presented by Willy Pogány. 
London, (1910.) George Harrap & Co. 92 sztl. lev. 320 mm. 
A lapszámozáson belül 32 egészoldalas képpel. A teljes mű Pogány Willy terve, elrendezése, keretdíszes lapjaival, szövegközti 
illusztrációival. Néhány lap kijár, a könyvtest kissé meglazult. 
Willy Pogány Pogány Vilmos András néven 1882-ben született Szegeden, gyermekkorát paraszti környezetben töltötte. Hatévesen 
szülei Budapestre küldték, ahol a gimnázium elvégzése után mérnöknek készült, de a rajz és festészet szeretete miatt végül a 
művészet felé fordult. Egy évet töltött a Műszaki Egyetemen, majd egy művészeti iskola elvégzése után előbb Münchenbe, majd 
Párizsba ment, ahol további tanulmányokat folytatott. 
A francia fővárosban két évet töltött, de nem figyeltek fel tehetségére, így rengeteget nélkülözött. Félretett pénzéből 1906-ban 
Londonba indult, ahol végre utolérte a szerencse, és könyvillusztrátorként kezdett dolgozni. Emellett portrékat, falfestményeket és 



más képeket is készített, sőt, a szobrászatba is belekóstolt. 1909-ben a Franklin Társulat számára illusztrálta Jókai Mór: Mire 
megvénülünk című regényét. 
Londonban készítette első négy komoly munkáját, amellyel bekerült a magasan jegyzett grafikusok köreibe: Coleridge legismertebb 
költeményét (Ének a vén tengerészről, Szabó Lőrinc általi magyar fordítása a Nyugatban jelent meg) 1910-ben, a Tannhausert 
1911-ben, a Parszifált 1912-ben, a Lohengrint pedig 1913-ban készítette el kalligráfiai igényességgel, illusztrálta őket, és tervezve 
meg borítójukat. Műveivel díjak egész sorát nyerte el, többek közt a Panama Pacific International Exposition néven is ismert 1915-
ös világkiállításon aranyérmet szerzett. 
Tíz, Londonban töltött év után, 1914-ben az Egyesült Államokba költözött, mert elkezdte érdekelni a színházak világa. Előbb kisebb 
színpadok számára készített díszleteket és jelmezeket, de 1917-1921 közt például a világhírű Metropolitan Opera is igénybe vette 
a szolgálatait. A harmincas és negyvenes években Hollywoodban is dolgozott art directorként. Dolgozott a Boris Karloff 
főszereplésével készült A múmiában (1932), de az Oscarra jelölt 1937-es Make a Wish-ben is. Festett a Barrymore család, 
Douglas Fairbanks Jr., vagy épp a világhírű operaénekes, Enrico Caruso számára is. 
Nem hagyott fel az illusztrációk készítésével sem, rajzait egy egész sornyi magazin, köztük a Harper’s Weekly, a Ladies Home 
Journal, a Theatre Magazine, vagy épp a Metropolitan Magazine közölte. 1955-ben, hetvenkét évesen halt meg. 
Kiadói, aranyozott, barna velúr kötésben, éleinél kissé sérült, apró hiányok a velúrban. Nagyon ritka! MKÚK Ø. Axioart Ø. OSZK Ø. 
                                                                                                                                                            60.000,-            ►          60.000,- 
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103. Ezernyolcszáz 49 - 99. Emléklapok a selmeczbányai honvédszobor leleplezésére. Szerk. Kuti István. 
Selmeczbánya, (1899). Joerges Ny. 74 l. 5 t. 1 kihajtható hasonmás. 350 mm. 
Modern, bordázott gerincű bibliofil minőségű (Petró Dávid munkája) félbőr-kötésben, gerincvignettával. Az eredeti, Zsitvay János 
tervezte borító bekötve. A borítón Székely Ferenc tulajdonosi névbejegyzése. Könyvritkaság!         20.000,-            ►          20.000,- 
 

  
                                      103                                                                                                   105 



105. Az Érdekes Ujság háborús albuma. 1-10. füzet. Szerk. Kabos Ede. 
Bp. [1915-1916.] Légrády Testvérek. Füzetenként 12 képpel (összesen 120 db 284 X 353 mm méretű tábla) + füzetenként 1-1 lev. 
tartalomjegyzék.  
Az I. világháború első éveiben az újság pályázatára beküldött háborús képekből készült fényképalbum, a képek alatt, azok 
készítőjének nevével. Számos híressé vált felvétellel. Teljes, több nem jelent meg. 
Az egyik füzetben egy szórólap, árajánlattal: Díszes keret a műlapok részére címmel. 
Tíz db. kiadói, haránt alakú, szürke mappában, szép állapotban. A teljes gyűjtemény nagyon ritka.       28.000,-         ►        85.000,- 
 
 
177. GÁSPÁRNÉ DÁVID Margit 
A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek. [1-2. köt.] 
[1. köt.] 1480-1765. Renaissance - barok - rokokó. 
[2. köt.] 1765-1920. 
Bp. (1924-1923!), Pantheon. 254 l. 1 sztl. lev. 3 t. (színes); 254 l. 1 sztl. lev. 4 t. 
(színes), 235 mm. 
Rendkívül gazdag szövegközti és egészoldalas képanyaggal. Száz példány a 
legfinomabb famentes csontpapiron készült. Ezek a 7 és a 9. sz. példányok. 
Kiadói, dúsan aranyozott, bordó, bibliofil velúr-kötésben, az eredeti borítók 
bekötve.                                                              24.000,-            ►          60.000,- 
 
 
209. H[ORVÁTH] Gy[örgy], P[álóczi] 
Természetnek és kegyelemnek oskolája, az az: Ollyan hasznos könyvetske, a’ 
melly az Isteni tökélletességeknek, a’ látható, és láthatatlan teremtéseknek 
visgálásából, ’s meg-gondolásából, a keresztyén embert az Isten ditséretire 
serkenti. 
Győrbe, 1775. Streibig Gergely János által. 1 t. 330 l. 3 sztl. lev. 4 t. (Emberi 
csontváz majd Copernicus és Tichó kihajtható csillagképei, végül a nap 
megszemélyesítő képe.), 171 mm. 
Egyetlen kiadás. A szerző, református prédikátor, költő. Filozófiai művében Isten 
megismerhetősége mellett a kegyelem fajtáival is foglalkozik. Ő használja 
először ebben a művében a „tűztenger” kifejezést a napra, mint a naprendszer középpontjára. Művében számos olyan gondolat 
fedezhető fel, melyek később fia Pálóczi Horváth Ádám költeményeit is befolyásolhatták. (Studio 33/86.) 
A címképmetszet hátoldalán elhalványult possessor bejegyzések. 
Korabeli, bordázott gerincű, restaurált (Czigler Zsófia) egészbőr kötésben, gerincén címkével, szép.      40.000,-       ►      75.000,- 
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278. ADY Endre  
- - autográf levele Kacziány Gézához „Igen tisztelt Uram!” megszólítással. 
Tartalom: „… meg kell önnek hálásan írnom, hogy Görgey-tanulmánya a kevés közül az a sok, ami magam fajta magyarnak ma az 
életet kibírni segít. Még jó barátaim közül is sokan lépre mentek, lépjére annak a karrier-csináló bécs-európai iskolának, mely az 
igaz kulturás magyar elvévé Görgei nagyságának vallását tette. Mi talán nem egészen egy úton járunk, de rokonokká tesz 
bennünket emberségünk, magyarságunk, igazságunk szeretete. Nehéz időkben még a távoli rokonoknak is meg kell látniok, 
szeretniök egymást…” 
Kelt: Csucsa, 1915. augusztus 13. (Publikálva: Ady Endre levelei 1249. Szerk. Belia György.) 
Kacziány Géza (1856–1939) újságíró, irodalomtörténész, presbiteriánus lekész, számos tanulmányt írt Görgeyről. A cikk, amire 
Ady felfigyelt, és a levelét írta, a „Magyarország” hasábjain jelent meg 1915. július 8–augusztus 15 között, 12 folytatásban, majd 
könyv alakban is kiadták 1915-ben. Kacziány Görgeit árulónak tartotta és ezzel a véleményével Ady is egyetértett (lásd: Ady Endre 
összes prózai műve 11. köt. 85. Távol a csatatértől I. Esztéta és poéta c. tanulmánya). 
2 és 3/4 tintával beírt oldal, Ady kézírásával megírt borítékban, címzése és feladója a hátoldalon, bélyeggel ellátva, jó állapotú 
példány. Prov. Kacziány Géza, majd Aladár hagyatékából. 800.000,-            ►          1.600.000,- 
 
 
282. GÖRGEI Artúr vezérőrnagy utasítása Kmety György (1813-1865) 
alezredes, dandárparancsnoknak, későbbi honvéd vezérőrnagynak. 
Promontorium (Budafok), 1849. január 3., délután 1 óra. 
Német nyelvű eredeti tisztázat, sk. aláírással. Egy beírt oldal. 
Hátoldalán címzés: „A feldunai hadsereg fővezére – Kmety 
dandárparancsnokságának – hivatalból / sürgős délután 1 óra – Ott a’hol” 
A címzés Duka Tivadar (1825-1908) honvéd hadnagy, később százados, az 
emigrációban az angol gyarmati hadsereg őrnagyi rangú orvosa 
kézírásában. (Duka volt az, aki az angolszász tudományos közvéleményt 
megismertette Kőrösi Csoma Sándor munkásságával.) 
Ha bebizonyosodna az a hír, hogy az ellenség Hamzsabég felé támadólag 
előrenyomul, a dandár elővigyázatosan, azonban a leghatározottabban 
menjen át ellentámadásba. A (Ferdinand) Karger (ezredes) vezette dandárt 
utasította, hogy Kmetyt ebben a legerőteljesebben támogassa. Ajánlja, 
hogy értelmes és hidegvérű tisztek vezetésével, a terep körültekintő 
felhasználásával küldjön ki felderítő járőröket. Felhívja a figyelmét arra, 
hogy ha az ágyúk befagytak volna, csak akkor indítsa őket útnak, ha ismét 
használhatók. Erre a legjobb eszköz, ha a (csőemelő) csavarjáratához 
hosszabb időre egy forró vassíndarabot tartanak. Ő maga is rövidesen a 
hely színén lesz, amivel nem akarja azt mondani, hogy emiatt a 
hadműveletet el kellene halasztani, ti. az ő, Görgei megérkezéséig. 
Görgei Artúr vezérőrnagynak, a feldunai, majd VII. hadtest parancsnokának 
az 1848. november 1. és 1849. március 31. közötti parancsainak 
gyűjteménye megvan a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában, a 
Görgey-család gyűjteményében. A Kmety Györgyhöz intézett jelen utasítás 
azonban egyedi darab, nincs sem másolata, sem fogalmazványa. Külön 
érdekessé teszi, hogy erről a napról, 1849. január 3-áról a tábornoktól 

egyetlen rövid és elég érdektelen 
napiparancs volt csak ismert 
eddig. 
Maga a katonai helyzet, 
amelyben a parancs keletkezett, 
szintén érdekes. 1849. január 3-
án Görgei az Érden tartózkodó, korábban Ferdinand Karger ezredes, ekkor már 
Poeltenberg Ernő alezredes által vezényelt dandárt Promontorra (Budafokra) és 
Albertfalvára rendelte, a Tétényben állomásozó Kmety-dandárt pedig a hadsereg 
utóvédi feladatainak ellátásával bízta meg. Poeltenberg azonban nem várta meg, amíg 
Kmety előőrsei elfoglalják az övéi helyét, s megindult Buda felé. Josip Jellačić cs. kir. 
altábornagy hadteste éppen akkor érkezett meg Érd környékére, amikor Kmety 
lovasszázadai. Maga az összecsapás magyar sikerrel járt, a magyar tüzérség és a 
rohamra induló lovasság komoly veszteségeket okozott az ellenségnek. Az időközben 
megérkező Görgei visszafordította Poeltenberg dandárját is, s szándékában állott 
megtámadni a túlzottan előretörő ellenséget. Ekkor azonban azt a hírt kapta, hogy a cs. 
kir. csapatok már átkeltek a Dunán. Mivel nem akarta kockáztatni csapatai elvágatását, 
mindkét dandárt Pestre rendelte vissza. (A tudós leírásért köszönet Hermann Róbert 
hadtörténésznek!) 
Boríték formába hajtogatva, viaszpecséttel volt lezárva. A feltépés miatt a papír egy 
darabkája pár betűs szöveggel a viasz alá ragadt.         150.000,-          ►        600.000,- 



289. METTERNICH, Klemens Lothar Wenzel herceg (1773-
1859), osztrák kancellár sajátkezű, német nyelvű levele Apponyi 
György alkancellárnak. A levélhez minden bizonnyal Zay Károly 
valamely munkájának egy példányát csatolták. Metternich a 
küldött írás méltatását, majd annak visszaküldését kéri 
Apponyitól. Apponyi György 1840 és 1846. IV. 5. között töltötte 
be az alkancellári tisztséget. Zay Károly szabadelvű politikusnak 
ebben az időszakban folyóirat cikkei mellett egy nagyobb 
lélegzetű munkája, a Das Buch gehört dem Vaterlande című is 
megjelent 1845-ben, névtelenül, Lipcsében. (Központi 
Antikvárium 143/88.) 
Egy beírt oldal. Keltezés nélkül. A hozzá tartozó megcímzett 
borítékban.                             80.000,-            ►          240.000,- 
 
 
 

308. KOSZTOLÁNYI Dezső 
A bús férfi panaszai. 1. kiad. 
(Bp., 1924.) Genius. 104 l. 128 mm. 
"Ádám Lajos tanár úrnak hű szeretettel" dedikált példány! 
A dedikálás időpontja 1934. Ebben az évben kezdte meg a III. sz. Sebészeti Klinika 
igazgatója Ádám Lajos  a szájsebészeti panaszokkal küzdő Kosztolányi hosszan tartó 
kezelését… (Lásd részletesen Szállási doktor tanulmányát!) 
Kiadói egészbőr kötésben. A kötés sérült a gerinc fele hiányzik.    36.000,-    ►    170.000,- 
 
 
310. Közhasznú esmeretek tára. A’ Conversations-Lexicon szerént Magyarországra 
alkalmaztatva. 1–12. kötet. [Teljes.] 
Pesten, 1831–1834. Wigand Ottó (Landerer ny.) 12 db. 217 mm. 
Az első modern értelemben vett magyar lexikon, amelyet német minta alapján, de a 
magyar közönség számára jelentősen átdolgozva adott ki Wigand. Szerkesztője Döbrentei 
Gábor volt, aki neves alkotógárdát gyűjtött maga köré. A lexikon munkatársai a reformkor 
nevezetes személyiségei, többek közt: Dessewffy József, Döbrentei Gábor, Ferenczi 
István, Guzmics Izidor, Kis János, Lassu István, Mednyánszky Alajos, Vásárhelyi Pál, 
Wesselényi Miklós. A számos előfizető névsorában megtalálható Eötvös József, Fáy 
András, Földi János, Guzmics Izidor, Házmán Ferenc, Horváth Cyrill, Katona József, 
Márton József, Nagy Ignác, Ráday Gedeon, Stancsics (Táncsics) Mihály és a Zichy grófok 

neve is. Wesselényi Miklós 22 példányt rendelt. 
A kiadáshoz kötődik a magyar irodalom egyik leghíresebb vitája, az ún. Conversations lexicon-pör. Döbrentei ugyanis – régi 
ellentétek miatt – mellőzte az Aurora-kör tagjait, így azok frontális támadást indítottak ellene. Ennek élén Bajza József állt. A 
polémiát végül ők nyerték, a közönség szemében a haladás győzött a maradiság fölött. (Studio 34/430.) 
A címlapokon Csernyi Zoltán lelkipásztor bélyegzőlevonata, az előzéklapokon Cserháti Zoltán bélyegzőlevonata. (Sic transit…) 
Korabeli, egységes egészvászon kötésben, a gerinceken vignetta. Nagyon jó példány.                   80.000,-            ►          80.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
310 
 
316. KRÚDY Gyula 
Boldogult úrfikoromban... Regény. Bp. (1930.) Athenaeum. 310 p. 1 sztl. lev. 159 mm. 
/Athenaeum Könyvtár I. évf. 7./ 
Első kiadás. 
Dedikált példány. A Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola igazgatójának (1921-1940.) Sille 
Józsefnek dedikálta a szerző. „ Sille József igazgató úrnak őszinte nagyrabecsüléssel és mély tisztelettel 1931.” 
Címlapján és előzékén Sille József bélyegzőjével. 
Kiadói, aranyozott vászonkötésben. 120.000,-            ►          150.000,- 
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376. Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. I-IX. kötet. Szerkesztette [és részben írta]: 
Matlekovits Sándor. 
I-II. kötet: Matlekovits Sándor: Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor. I-II rész. XV. 550 l. 
3 térkép (színes), 4 t. (kihajtható) ; 4 sztl. lev. 1124 l. 1 t. (kihajtható). 
III. kötet: Az 1896. évi ezredéves kiállitás eredménye. A kiállitás szervezete és berendezése. Bosnyákország és Hercegovina 
kiállitása. 4 sztl. lev. 493 l. 5 t.  
IV. kötet. Hadügy. Közös hadsereg. Haditengerészet. Honvédség. Csendőrség. A történelmi kiállitás hadügyi része. 3 sztl. lev. 407 
l. 5 t. (4 kétlapos). 
V. kötet. Történelmi kiállítás. Néprajz. 4 sztl. lev. 949 l.  
VI. kötet. Mezőgazdaság. Állattenyésztés. Vizépítés. Erdészet. Gazdasági gépipar. 3 sztl. lev. 995 l. 11 t. (kihajtható). 
VII. kötet. Bányászat. Kohászat. Ipar. 4 sztl. lev. 737 l. 1 térkép (kihajtható), 32 t. (17 kétlapos, 15 kihajtható). 
VIII. kötet. Ipar. Kereskedés. Közlekedés. 3 sztl. lev. 926 l. 1 sztl. lev. 49 melléklet (kétlapos ill. kihajtható, több színes). 
IX. kötet. Egészségügy. Művészet, közművelődés. Oktatásügy. Gróf Zichy Jenő kiállitás Budapest székes főváros.3 sztl. lev. 1068 
l. 1 térkép (kihajtható), 10 t. (kihajtható). 
Bp. 1897-1898, Pesti Könyvnyomda-Rt. 
Minden kötet lapszámozáson belüli egészoldalas és szövegközti képekkel, térképekkel, táblázatokkal gazdagon illusztrált. 
Elképesztően alapos és részletes, az élet minden területére kiterjedő munka. A vadászattól a vasútig, a néprajztól a bányászatig, 
az egészségügytől a halászatig, a mezőgazdaságtól a hajózásig, a hadügytől a kiállítás leírásáig minden fellelhető benne. Az 
egyes tanulmányokat a téma legnevesebb szakemberei írták. Ilyen nagylélegzetű munka azóta sem készült. 
/Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezeréves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállitás eredm. I-IX./ 
Kötetenként összegyűjtött sorozat, minden kötet könyvtári átengedett fölöspéldány, a címlapokon bélyegzésekkel. 
Egységes, modern félvászon-kötésben, aranyozott gerinccímmel, szép állapotban. 265 mm. (9 db.) 120.000,-       ►      120.000,- 
 
 
437. OTTLIK Géza 
Próza. 
Bp. (1980.) Magvető. 296 l. 4 sztl. lev. 185 mm. 
Szász Imrének őszinte igaz barátsággal és szeretettel dedikált példány! 
Kiadói karton-kötésben, eredeti védőborítóval.     15.000,-        ►     85.000,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
446. PÁPAY Sámuel. 
A magyar literatúra esmérete. Első köt. I. II. 
rész. (Unicus) 
Veszprémben, 1818. Számmer Klára betűivel. 
XX, 484 l. 1 sztl. lev. 194 mm. 
/„Magyar Minerva” Negyedik kötet./ - Pápay 
munkájából több nem jelent meg. 
(A „Magyar Minerva” értékes sorozatában 5 
kötet jelent meg: 1. Ányos Pál munkáji. 2. 
Takáts, József: Erköltsi oktatások… 3. Virág 
Benedek munkáji. 4. Pápay Sámul… 5. 
Ruszek József: A filozofiának rövid historiája.) 
Korabeli, aranyozott gerincű szép félbőr-
kötésben. Szüry 3538.     24.000,-  ►  30.000,- 
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460. PITAGORASZ [Püthagorasz, Szamoszi] 
Pythagorae ac Phocylidis carmina graecolatina; cum indici duplici, uno vocabulorum ac phrasium, altero locorum comunium. Editio 
secunda quae praeter hypomnemata Graeca Joachimi Camerarii, & notas priores, variantem quoque lectionem è tribus MSS. 
Codd. Bibliothecae Augustanae, ac uberiorem in aurea carmina Pythagorae commentarium exhibet… 
Lipsiae, 1622. Johannes Glück. 75 sztl. lev. 154 mm. 
A H 4-es ívjelű lap (60. lev.) pereme sérült, szöveget nem érint. 
Pitagorasz (Kr. e. 570 körül – Kr. e. 495) ión származású, preszókratikus filozófus és matematikus, a püthagoreus filozófiai iskola 
megalapítója. Nevét ma a matematikában a Pitagorasz-tétel viseli… 
Korabeli egészpergamen-kötésben, kitűnő állapotban. Dr. Ballagi Mór könyvtárából. 30.000,-            ►          80.000,- 
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467. RAB(E)NER, [Gottlieb Wilhelm] 
Rabnernek szatirái, vagy-is gúnyoló beszédei. Gellertnek egy vig-játékával egyetemben. (Felelő bálvány.) Forditotta Sz. S. J. 
[Sándor István (szlavniczai és lukai)]. 
Posonyban, 1786, Füskuti Landerer Mihály. 407 l. 175 mm. 
Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-1771) korának nagyhatású szatíraírója. Swift volt a példaképe. Goethe önéletrajzában dicséri 
igazságérzetét, vidámságát és rendíthetetlen nyugalmát. 
Korabeli, gondosan restaurált (Czigler Zsófia) egészbőr-kötésben, új gerincvignettával. Jó példány.      36.000,-         ►       36.000,- 
 
 
518. [A szabadágharc nemzeti színű zászlószalagja] 
Kacziány Aladárné sk. leírása szerint: „Az 1849-ben Világosnál átadott honvéd-zászlók egyikéről egy darab zászló-szalag. Titokban 
kardjával levágta és megőrizte Kacziány Ferdinánd honvéd-százados. Örökölte fia Kacziány Géza, majd unokája Kacziány Aladár. 
(Nem szabad tisztítani, mert honvédvér van rajta.)” 
82 mm. széles 780 mm. hosszú szalag, középtájon bélyegzőlevonat: „Kacziány Géza gyűjteménye”.   20.000,-        ►      360.000,- 



525. SZABÓ László, Cs[ekefalvi] 
Egy gondolat bánt engemet... Fáy Dezső 12 kőrajzával. 
(Bp. 1936), Magyar Bibliofil Szövetség.  57 l. 1 sztl.  lev. 
"Szerb Antalnak szeretettel" dedikált példány! 180 mm. 
Kiadói  papírkötésben,  felvágatlan,  szép  példány. 
                                         30.000,-            ►          80.000,- 
 
 

528. SZABÓ Magda 
Abigél. Regény. 
Bp. 1970. Móra. 365 l. 1 sztl. lev.  
[Hegedüs] "Gézának, aki nyilván ezt is jobban megérti, mint más. Sok szerető 
gondolattal" dedikált példány! 
Kiadói félvászon-kötésben. 202 mm.                                          6.000,-            ►          120.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
553. Tátra-album. Hét színnyomat és huszonhat fametszet Compton E. T. 
aquarelljei után, Bársony István szövegével. 
Budapest, [1906.] Révai. 4 sztl. lev. 21 t. (ebből 7 színes t., 1 kétlapos) + 1 
térkép.  440 X 325 mm. 
Igen ritka Tátra dokumentum, MKÚK Ø, újabban a Honterus (84/610.) 
árverezett egy hiányos példányt. A gyönyörű képek mellett Bársony István 4 
oldalas lírai ismertetője is nagyon hangulatos. Befejező mondata: „A mi 
gyönyörű Tátránk, amelyet a néma imádás illet meg legjobban.” 
Kiadói, kissé kopottas félvászon mappában, az első táblán színes 
illusztrációval. Néhány lapon kisebb barna folt, képet sehol nem érint. 
Összességében jó példány!                      30.000,-            ►          110.000,- 
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572. TOLNAI. A világháború története. 1914-1918. 
Diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanúk hiteles feljegyzései és eredeti adatok nyomán. Teljesen átdolgozott második 
kiadás. 1- 10. köt. 
Bp. (1928- 1930.) Tolnai. 10 db. Gazdag szövegközti képanyaggal. 
Az 1-8. kötet Zigány Árpád 1915-1920 között megjelent művének teljesen átdolgozott új kiadása. A 9-10. kötetet Berény Imre írta. 
Hozzá tartozik: 
GABÁNYI János, olysói és héthársi 
A világháború története az összeomlás kezdetétől a békekötésig. Diplomáciai iratok, hivatalos jelentések, szemtanuk hiteles 
följegyzései és eredeti adatok nyomán írta- -. 1-2. kötet. 
(Bp. 1934). Szerző (Tolnai). 2 db. Lapszámozáson belül számtalan egészoldalas képpel. 
Mind a 12 kötet kiadói, egységes, álbordázott, aranyozott, félbőr-kötésben, szép sorozat. Gerinccím: Tolnai A világháború 
története, 1-től 12-ig számozva. A csoda ebben, hogy a Gabányi két kötete is betagozva a Tolnaiba! Ebben a bibliofil, kiadói 
kötésváltozatban rendkívül ritka, gyakorlatilag senki sem ismeri. 220 mm.                                     45.000,-            ►          280.000,- 
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(vadászat) 
591. KERPELY Béla 
Nimródok a  fronton.  Mulatságos  vadászesetek  a nagy  háborúból. 
Bp., 1916. Nimród. 80 l. 185 mm. 
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, ritka vadászkönyv. 
                                                        28.000,-            ►          75.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
607. VERANCSICS Antal 
- - m. kir. helytartó, esztergomi érsek összes munkái. I-XII. 
kötet (teljes). Közlik: Szalay László (1–9, 12) és Wenzel 
Gusztáv (8-12). 
Pest (1–10) és Budapest (11–12), 1857–1875. Eggenberger 
Ferdinánd (1–11) és Athenaeum (12). 12 db. 230 mm. 

/Monumenta Hungariae Historica. Második osztály 2–5, 9–10, 19–20, 25–26, 32./ 
Verancsics Antal (Sebenico, 1504 – Eperjes, 1573.), bíboros, esztergomi érsek, humanista történetíró. Dalmáciai család fia. Előbb 
a Szapolyai-ház diplomatája, majd 1549-ben a Habsburgok szolgálatába állt. 1550-ben egri kanonok, szabolcsi főesperes, utóbb 
esztergomi olvasókanonok és pornói apát lett. 1553-ban pécsi püspökké nevezték ki és egy követség élén Konstantinápolyba 
küldték. Négyéves alkudozásai eredménytelenek maradtak; hazatérése után 1557-től egri püspök. 1567-től ismét portai követ; 
1568. febr. 17-én Szelim szultánnal megkötötte a drinápolyi békét. 1569-től esztergomi érsek, 1572-től kir. helytartó. Kora 
humanistáival levelezett, latin verseket írt. Nagyszabású kortörténeti művet tervezett Mo.-ról. Ez csak vázlatosan, töredékeiben 
készült el, de anyaggyűjtéséből sok fennmaradt… 
Hat kötetbe kötve, korabeli, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, teljes életmű ritka! 36.000,-            ►          36.000,- 
 
 
622. VÖRÖSMARTY Mihály 
Vérnász. Szomorújáték öt felvonásban. 
Budán, 1834. A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel. 1 sztl. lev. 159 l. 170 mm. 
Első kiadás. Vörösmarty nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint az eredeti magyar dráma megteremtését. Témáit ezért merítette a 
magyar történelemből. A dicső múlt ábrázolásával kortársai hazafiúi szellemét igyekezett táplálni, példát állított eléjük. A magyar 
dráma ügyét a Magyar Tudós Társaság is felkarolta, pályázatok kiírásával ösztönözte. Az első, 1832–1833-as pályázatot 
Vörösmarty nyerte Vérnász című romantikus drámájával. A Csongor és Tünde közömbös fogadtatása után végre a sikert is 
meghozta szerzőjének. Studio 40/547. 
Korabeli félvászon-kötésben, finom aranyozású gerinccímmel, jó példány, kisebb foxing-foltokkal. 24.000,-            ►          32.000,- 
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623. Wanderbuch. – Vándorkönyv 
- - Karl Michel pesti születésű iparoslegény részére kiállítva, mellékleteként Pest kihajtható rézmetszetű látképével. 
[Pest, 1820 körül. ny. n.]  1  t.  (kihajtható rézmetszet:  „Ansicht der königlichen Freyen Comercial Stadt Pesth, in Ungarn”)  + 48 l. 
A látkép: rézmetszet, mérete: 88 X 284 mm, a teljes lapméret: 163 X 310 mm. 
 
 

 
 
 

Jelezve a kép alatt a jobb alsó sarokban: Lehnhardt [Sámuel] del[ineavit] et sc[ulpsit]. A képen Pest dekoratív látképe nyugat felől a 
hajóhíddal, a Dunapart a mai Eötvös tér 2. sz. és kb. a Sörház-utca vonala között. 
A könyv: a második levélen egykori tulajdonosának adatai német nyelven. Ezt követően számos 1840-ben született, német nyelvű 
bejegyzés, mely arról tanúskodik, hogy a könyv tulajdonosa Ausztrián keresztül Bajorországba vándorolt. 
Csillag 114., Studio 30/454. 
Jó állapotú, rendkívül ritka vándorkönyv, eredeti félbőr kötésében, gerincén kisebb kopásnyom. 175 mm.    24.000,-    ►    50.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
624. WEÖRES Sándor 
A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. 
(Bp.) 1956. Szépirodalmi. 431 l. 245 mm. 
Szász Imrének és Magdának 
barátsággal, szeretettel… dedikált 
példány. [Magda, Németh László leánya, 
Szász Imre első felesége.] 
Kiadói egészvászon-kötésben. 
20.000,-           ►          85.000,- 


