
47. árverés, 2020. november 21. 
 
 
 
 
5. [AGH Stephanus] 
Summa universae theologiae Christianae secundum 
unitarios, in usum auditorum theologiae concinnata 
et edita. 
Claudiopoli, 1787. Typis Collegii Reformatorum. 5 
sztl. lev. 628 l. 15 sztl. lev. 206 mm. 
Az előzéklapon ajándékozási bejegyzés: "Emlékül 
dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató Urnak… 
őszinte tisztelettel." 
Agh István, sepsi-szentkirályi (1709-1786). Unitárius 
püspök Erdélyben, (Szentábrahámi Lombard Mihály 
halála után, 1758-tól). E művében fektette le az 
unitárius egyház teológiájának alapjait. A 
szerzőséget Szinnyei neki tulajdonítja, de megemlíti, 
hogy Jakab Elek szerint ezen munkát 
Szentábrahámi Lombard Mihály püspök írta… 
Dúsan aranyozott gerincű, vaknyomásos, későbbi 
egészbőr-kötésben, pirosra festett lapszélekkel. 
Reprezentatív példány, nagyon ritka. 
                           24.000,-             ►            65.000,- 
 
 

79. CSUZY Zsigmond 
Evangeliomi trombita. Melly, nem-
csak hathatósban fel-emelt 
harsagásával döntögeti meg-hasonlott 
Jérikonak temérdek falajt; az-az, nem-
csak a bünökben vak-merö-képpen 
meg-általkodott, a feslett szokások-
ban meg-feneklett, és a hivságokban, 
a Hóld-hoz hasonlo tündérséggel 
változo kemény sziveket ostromollya; 
hanem, kedvesb zengésével-is 
édesgetvén, fö-képpen az egy-
ügyüeket, igaz hitünk ágazatinak 
czikkeles magyarázásával, üdvös-
séges túdományra vezérli: mind a két 
felekezetet pedig töredelmes 
penitencziára lágyéttani szándékos-
kodik. Páter - - papnak siettetett 
gyors, és egy-ügyü munkája által. 
Pozsony, 1724. Royer J. P. 28 sztl. 
lev.  776  [helyesen 786] l.  2 sztl.  lev. 

Korabeli, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, gerincvignettával, megkímélt, jó példány. 208 mm.      24.000,-       ►       120.000,- 
 
 
88. DIMITROV, Georgi [Mihajlov] 
Речи доклади статии [Recsi dokladi sztatii 
(beszédei)]. III. kötet (1942-1947). 
(Szófia,) 1947. Bulgarszkaja Rabotnyicseszka 
Partija (komuniszti). 
1 t. 2 sztl. lev. 619 l. 205 mm. 
Nánási Lászlónak dedikálva a 2. kongresszusról, 
Szófia, 1948. febr. 2-iki, francia nyelvű ajánlással, 
Dimitrov aláírásával! 
Dimitrov, Georgi Mihajlov (bolgárul: Гео̀рги 
Димитро̀в Миха̀йлов) (1882. június 18. – 1949. 
július 2.) a bolgár, valamint a nemzetközi 
kommunizmus egyik meghatározó alakja. 1935-
től 1943-ig a Kommunista Internacionálé elnöke 
volt, 1945-től haláláig Bulgária első embere 
(1946-tól miniszterelnök, 1948-tól pedig a 
kommunista párt főtitkára). Tisztázatlan 
körülmények között halt meg, Moszkva közelében, miközben gyógykezelésen volt a Szovjetunióban. 
Nánási László (Kisújszállás, 1906 – Bp., 1985.): politikus. 1945-ig földműves volt. Az 1930-as években kapcsolatba került a 
Márciusi Fronttal és a népi írókkal. 1939-ben részt vett a Nemzeti Parasztpárt megalakításában. A Szabad Szó c. lap külső 
munkatársa, 1945 után szerk.-je, majd 1949-ig főszerkesztője volt. 1946-47-ben a Nemzeti Parasztpárt szervezési osztályának 
vezetője. 1946-ban a politikai Bizottság tagja. 1947-49-ben a Nemzeti parasztpárt főtitkárh.-e és az Orsz. Vezetőség tagja. 1945-től 
haláláig parlamenti képviselő. 1949-től haláláig az Elnöki Tanács tagja, egyidejűleg a Szövetkezetek Orsz. Szövetsége 
főtitkárhelyettese, majd felügyelő bizottságának elnöke… 
Kiadói, ezüstözött egészvászon-kötésben. Prov. ifj. Nánási László.                                                  50.000,-            ►           50.000,- 



         107 
 

107. FADLALLAH el Hedad Mihály 
Utazásom Mesopotámiában és Irak-Arábiában. 
Bp., 1904. Pallas. 176 l. 233 mm. 
Dedikált példány! Szövegközti fényképekkel gazdagon illusztrált. A színes térképmelléklet sajnos hiányzik. 
Fadlallah el Hedad Mihályt 1857-ben lovak iránti rajongása hozta a távoli Szíriából Bábolnára, ahol új hazára lelt és később a 
ménes parancsnoka lett. 1885-ben 4 eredeti arab mént és 5 kancát vásárolt Bábolna számára. Köztük O’Bajan fekete mént, 
Koheilant, Saklavy Jedrant s a családalapító 81 Koheilát. Parancsnoksága idején Bábolna virágkorát éli. 1900-ban, a párizsi 
világkiállításon O’Bajan-6, az arab telivér mén első helyezést ér el. Koheilan I bábolnai arab fajta törzsmén és 88 Shagya VIII 
bábolnai arab fajta törzskanca annyira lenyűgözte a bírálóbizottságot, hogy számukra különdíjat (Grand Championat) 
adományoztak. Fenti munkájában leírt expedíciója során többek között megvásárolta a Siglavy Bagdady, valamint Mersuch nevű 
törzsalapító méneket és a 216 Semrie családalapító kancát… Múzeum Ant. 34/315. 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben.                                                                                  16.000,-             ►            90.000,- 

 
108. FALUDI Ferentz 
Szent ember. Vagy-is szent életre vezérlő 
istenes oktatások. Második ki-adás. 
Poʼsonyban, 1787. Patzko. 3 sztl. lev. 119 l. 
 

Hozzákötve: 
FALUDI Ferentz 
Bölts ember vagy-is az erköltses böltseségre 
vezérlő rövid oktatások. Második ki-adás. [Első 
kiadása nem ismert.] 
Po’sonyban, 1787, Patzko. 122 l. 
A szerző (1704–1779) jezsuita szerzetes, író, 
költő, műfordító. Műfordításai erkölcsi 
célkitűzését szolgálták. Faludi nyelvezetében az 
újító, gazdagító tehetség megnyilatkozását 
látjuk. 
A címlapokon fametszetű könyvdísszel. 
Korabeli, dúsan aranyozott, bordázott gerincű 
félbőr-kötésben, szép példány! 
                      25.000,-             ►            65.000,- 
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158. GARAY János 
- - összes munkái. Teljes kiadás. 1-5. köt. Sajtó alá rend., jegyzetekkel és életrajzzal kísérte Ferenczy József. 
Bp. 1886-1887. Méhner. 5 db. 207 mm. 
Kiadói, festett, aranyozott egészvászon-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, nagyon szép sorozat.      15.000,-     ►    75.000,- 
 
173. GOROVE László 
A férjfiunak tökélletességei. 
Pesten, 1823. Trattner János Tamás. 1 t. (címképmetszet), 3 sztl. lev. VII l. 336 l. 208 mm. 
Gorove Lászó (1780-1839), jogász, az MTA levelező tagja, több megye táblabírója volt. Rendszeresen publikált a Tudományos 
Gyüjteményben. 
Korabeli, bibliofil minőségű, aranyozott gerincű félbőr-kötésben.                                                     20.000,-             ►            65.000,- 
 
 
177. [GYÖNGYÖSI István] 
A csalárd Cupidonak Kegyetlenségét meg-esmérő, És Mérges Nyilait kerülő: Tiszta Életnek 
Geniussa, Melly Aʼ Magyar Versekben gyönyörködőknek kedvekért ennek előtte alkalmas 
Esztendőkkel le ábrázoltatott, most pedig régi el-rongyollott irások töredékiből újjabb rendben 
vétetődvén kibocsáttatott. 
H. n. [Buda], 1734. Ny. n. [Landerer]. 109 l. 
Példányunkból 5 levél (21-28 és 33-34. lap) sajnos hiányzik! 
Gyöngyösi István talán legvitatottabb munkája, ürügyes erotikája miatt sokáig csak kéziratban 
terjedt. Bár a közízlés akkoriban s még a következő században sem volt nagyon kényes az 
erotikum tekintetében, nyomtatásban első alkalommal csak 1734-ben jelent meg Sopronban, 
(Petrik szerint Komáromban) a szerző neve nélkül. Az OSzK-ban őrzött példányon olvasható 
dátum alapján azonban a munka befejezését 1695-re teszik. A közvélemény mindvégig 
Gyöngyösinek tulajdonította a népszerű költeményt, nevét első alkalommal Dugonics István 
tünteti fel 1796-ban sajtó alá rendezett kiadásában. 
Kiadásunk könyvészetileg ismeretlen? Az OSZK, a nyomdászjelvények alapján 
beazonosította: a budai Landerer (Nottenstein György korszaka) nyomdában készült. Az 
ismert kiadások 1734-ből: a komáromi (Túróczi ny.), illetve győri (Streibig ny.). Azonban 
mindkettő terjedelme 99 l., ráadásul címükben "A tsalárd Cupidónak…" is eltérnek 
példányunktól. (Nálunk "csalárd".) 
Gyöngyösi István bibliográfia, összeáll. Nyerges Judit, 2006 Ø, Axio Ø, Langer Mór Ø, 
Makkai-Horváth Ø. MKÚK Ø, OSZK Nektár Ø , Petrik Ø, Szüry Ø. 
Kötés nélkül, megkímélt, jó példány.                                   30.000,-             ►            55.000,- 
 
 
204. ISTVÁNFFI Gyula, csík-mádéfalvi 
A Clusius-codex mykologiai méltatása. Adatokkal Clusius életrajzához. 
22 szöveg közé nyomott ábrával és 91 színes kőnyomatú műlappal, a 
leideni Clusius-codex másolatával. - Études et commentaries sor le 
Code de l’Escluse. Augmentés de quelques notices biographiques. 
Budapest, 1900. Szerző költségén (Franklin-Társulat). 5 sztl. lev. 287 l. 
86 (helyesen 89) tábla (színes kőnyomat, amelyből 2 dupla oldalas). 
Folio (390 X 300 mm.). Egyetlen kiadás. Bejegyzésmentes és 
hiánytalan! A címlap ugyan 91 táblát jelez, de a mű így teljes! 
Istvánffi Gyula botanikus tudománytörténeti könyve a németalföldi 
származású Charles de l’Écluse (1526-1609) latin nyelven írott, a 
magyarországi növényvilágot feltáró gombászati könyvének ered a 
nyomába. Istvánffi a Clusius-életmű kutatása közben jött rá, hogy 
“Fungorum in Pannoniis observatorium brevis Historia” című 
gombászati alapműhőz nyomtatásban meg nem jelent kézirat is kell, 
hogy tartozzon. A kódexet meg is találta a leideni egyetem 
könyvtárában, benne Batthyány Boldizsár (1542-1590) főúr saját kézzel 
feliratozott, színes gombafestményeivel. Kötetünk a “Fungorum 
Historia” hasonmás közlése után elsőként teszi közzé a leideni kézirat 
színes illusztrációit. A két dokumentum között Clusius rendszertanának 
modern kommentárja található, utána a kötet Clusius 1899-ben 
megtalált levelezésének válogatott darabjait teszi közzé elsőként. 
A zöld egészmaroquin kötés szignálatlan, teljes egészében kézzel 
készített egyedi darab. A kötéstáblákon a barna és bordó léniák között 
mozaikszerűen kirakott minták láthatók, melyek piros és okker 
színekkel, vannak kézzel kifestve. Az álbordás gerinc öt részre osztott; 
hasonló motívumokkal és színekkel díszítve. A belső táblákon a 
márványozott lapok mentén piros festésű minták futnak körbe. A könyv piros metszésfestéssel valamint sötét és világosbarna színű 
kézzel varrott karimárissal díszített. Álomszép könyv; iparművészeti remekmű, mely feltehetően a kilencszáz harmincas-negyvenes 
évek könyvkötészetének egyik legszebb darabja. Saját "slipcase”-ben (könyvtokban), melynek köszönhetően intakt állapotban 
maradt fenn. Rendkívül ritka mű; ebben az egyedi kötésben pedig igazi kuriózum.                    350.000,-             ►            500.000,- 
 
 
211. JERNEY János 
Jerney János’ keleti utazása a’ magyarok’ őshelyeinek kinyomozása végett. 1844 és 1845. 1–2. kötet. 
1. kötet: Etelközi út. – A moldvai oláh nyelvben találtató magyar szók sorozata. – Magyar lakosokat bíró, vagy nevüket nyelvünkből 
kölcsönözte moldvai helységek sorozata. – A magyarországi besenyőkről. – A magyarországi tatárokról. – Magyar-moldva-román 
és oláh viszonyok. – A moldvai magyarok 1851. évi statistikája. – Árpádkori magyar hadosztályok nevei. 
2. kötet: Lebediai út. – Parthiai kutatás. – A parthusok történetének korszaki vázlata. 



Pesten, 1851. Szerző (A’ Cs. Kir. Magyar Egyetem’ betűivel, Budán). IV l. 329 l. 1 sztl. lev.; IV l. 316 l. + 3 t. (kőnyomat, ebből egy 
színes) + 1 térkép (kihajtható kőnyomat, rajzolta Wágner Sándor). 287 mm. 
Mérlaky Jerney János (1800–1855) nyelvész, történész és jogász volt. A Magyar Tudós Társaság megbízásából indult el 1844 
áprilisában, hogy felkutassa a magyarság őshazáját. Egy évet töltött el a csángók között, ahol 450 magyar szót és 339 magyar 
helységnevet gyűjtött össze. Megfordult a Kaukázus vidékén, a mai Don-kanyarban (Levédia) és a Dnyeper középső folyásánál 
(Etelköz), ősmagyar emlékek után kutatva. Tudományos eredményeiről számos cikkben számolt be, műve önálló kötetként a 
szabadságharc kitörése miatt azonban csak ekkor láthatott napvilágot. Néhány példányba (feltehetően a drágább változatokba) 
címképmetszeteket is kötöttek. Studio 38/537. 
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű, félvászon-kötésben, márványmintás lapszélekkel, jó példány.   60.000,-       ►     160.000,- 
 

   
                 211                                                   211 

 
237. KARINTHY Frigyes 
Minden másképpen van. 
(Ötvenkét vasárnap.) 
Bp. [1929.] Athenaeum. 326 l. 178 mm. 
Első kiadás! 
„Fleischmann Jánosnak szeretettel” 
dedikált példány! 
/Karinthy Frigyes munkái./ A tétel 
érdekessége, hogy a sötétkék, kiadói kötésű 
könyvgerinc 5-ös sorszámot kapott, holott 
tudjuk, hogy a sorozat 5. kötete: Krisztus vagy 
Barabbás. (Háború és béke). Ezzel szemben 
a Minden másképpen van sorszámon felüli 
kötet, (csak 1-től 10-ig sorszámozták) 
nevezzük 12. kötetnek… (Az ügy még itt sem 
zárult le, ugyanis e mű megjelent az 
Athenaeum piros egészvászon 
egyenkötésében is…) 
Kiadói, sötétkék egészvászon-
sorozatkötésben, gerincén alul 5-ös 
sorszámmal!!!. 
                45.000,-             ►            140.000,- 
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258. BETHLEN Gábor erdélyi fejedelem latin nyelvű levele, sajátkezű aláírásával! Kelt Vízakna, 1613. jun. 12. 
Tartalma: Mindenkinek, akiket illet, arról, hogy hűsége és szolgálatai elismeréséül engedélyezi a máramarossszigeti illetőségű 
nemes Szegedy Jánosnak, hogy Szigeten malmot építhessen és működtethessen. Egyben felszólítja Máramaros vármegye 
illetékes hatóságait, hogy számára a szokásos jogokat és lehetőségeket biztosítsák, beleértve azt, hogy a későbbiekben mindkét 
nembeli törvényes örökösei a malom hasznát élvezhessék. 
(Iktári Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629. november 15.) erdélyi fejedelem (1613–1629), I. Gábor néven 
megválasztott magyar király (1620–1621), a 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége.) 
Pergamenre írt levél, aláírással, papírfelzetes viaszpecséttel hitelesítve, hajtogatva, szép állapotban.    200.000,-      ►     600.000,- 
 
 

264. József nádor (Habsburg József nádor, József Antal főherceg (Erzherzog 
Joseph Anton Johann Baptist von Österreich; (Firenze, 1776 – Buda, 1847.) 
német-római császári herceg, osztrák főherceg, magyar királyi herceg, 
császári-királyi tábornaggy, 1796-tól haláláig Magyarország nádora.) 
Latin nyelven, kézzel írt, hajtogatott levél viaszpecséttel, a nádor aláírásával. 
A levél címzettje ismeretlen, a külzeten Körmöcbánya szabad kir. bányaváros 
(meg nem nevezett) főbírája, consulja és szenátoraihoz intézve. (Valószínűleg 
ez egy körlevél, azért nincs a címzett megnevezve.) 
Dátum: Bécs, 1800. jan. 12. Aláírás: Josephus Palatinus. 
Tartalma: Bár a franciák ellen viselt háború folyamán több győzelmi jelentés 
érkezik, mindez kevés ahhoz, hogy az óhajtott, tisztes békét kikényszerítsük. 
Ezért további közös áldozatvállalásra van szükség, különösen két területen: 
1. Miután a készletek kimerülőben vannak, szükséges az élelmiszer és 
takarmánykészletek feltöltése. 
2. Szükség van 26 ezer újonc toborzására, még pedig úgy, hogy mielőtt hadba 
indítanák őket, a szükséges katonai alapképzést még idehaza megkapják. 
                                                                                    20.000,-      ►    32.000,- 

                         264 
 
 

284. WELLINGTON herceg levele Eszterházy Pál herceghez. 
Hajtogatott levél külső címzéssel, Wellington pecsétjével, saját kéz- és 
aláírásával. Francia nyelven. Pecsét ép, a levélpapíron feltépés 
nyomai. A belsőség (tartalma) hiányzik, tehát csak a Wellington által 
megcímzett hajtott, pecséttel lezárt boríték. 
Arthur Wellesley, Wellington hercege (Dublin, Írország, 1769 – Walmer 
kastély, Kent grófság, 1852.), ír származású tábornok és államférfi. 
Herceg galántai Esterházy Pál Antal (1786, Bécs – 1866, Regensburg) 
diplomata, a király személye körüli miniszter, Sopron vármegye örökös 
főispánja, az Aranygyapjas rend lovagja, a Magyar Királyi Szent István-
rend nagykeresztese, valóságos belső titkos tanácsos, császári és 
királyi kamarás.                                80.000,-             ►            95.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
308. Közgazdasági lexikon. Közgazdasági ismeretek tára három kötetben. 
Szerkesztették Halász Sándor Dr., Mandelló Gyula Dr. I-III. kötet. 
Budapest, 1898-1900. Pallas kiad. 2 sztl. lev. III. 893 l.; 2 sztl. lev. 826 l.; 2 sztl. lev. 824 l. 
XII. 260 mm. 
A három kötet egységes, díszesen aranyozott gerincű félbőr kötésben. 
Megkímélt állapotú, szép példány.                                     30.000,-            ►            190.000,- 



322. LONGUS, Franciscus a Coriolano 
Summa conciliorum omnium, quae a S. Petro usque ad Gregorium XV. papam celebrata sunt, iuxta chronologiam annalium Ill.mi 
Card. Baronii praecipue et aliorum Illustr. virorum ecclesiastica historicaque monumenta… Auctore - - Ordinis Fratr. Minorum S. 
Francisci Capuccinorum. 
Antverpiae, 1623. Ex officina Plantiniana, apud Balthasarem Moretum et viduam Ioannis Moreti et Io. Meursium. 16 sztl. lev. 1090 l. 
45 sztl. lev. 365 mm. 
Zsinati határozatok gyűjteménye Szent Pétertől XV. Gergely (1554-1623) pápáig. Becses Plantin nyomdatermék, a mű címlapja 
allegorikus keretbe foglalt szép rézmetszet. Az utolsó üres levélen fametszetű nyomdászjelvény. 
Korabeli egészpergamen-kötésben, felső tábláján kisebb elszíneződés, kitűnő állapotú szép példány.    100.000,-     ►     130.000,- 
 

                322 
 
 

331. A magyar katona. Századunk legszebb magyar csatái. 
Főszerkesztő: Ajtay Endre. Szerk. Dávid József, Kócsy Jenő, 
Lendvay Ferenc.  
(Bp. 1942. „Élet” ny.) 434, 219 l. 1 sztl. lev. 308 mm. 
Festett, aranyozott, párnázott kiadói egészvászon-kötésben, szép 
példány, nagyon ritka, bibliofil kötésváltozat. Eredeti karton-tékában. 
                                                    50.000,-             ►            160.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
341. MALONYAY Dezső 
Munkácsy Mihály élete és munkái. 
Bp. 1898. Singer és Wolfner. 3 sztl. lev. 235 l. 4 sztl. lev. 24 t. 
(közöttük Munkácsy egyetlen rézkarca), 110 kép. 343 mm. 
Kiadói, aranyozott, egészbőr-kötésben, a felső kötéstáblán 
Munkácsy portréjának plakettjével, igen ritka kötésváltozat, a 
korábbi aukciók példányait leellenőrizve, az utóbbi 20 évben 
biztosan nem fordult elő.         15.000,-             ►            100.000,- 



343. MARCZALI Henrik (szerk.) 
Nagy képes világtörténet. Áldássy Antal, Borovszky Samu, Fogarassy Albert, Geréb József, Goldziher Ignác, Gyomlay Gyula, Mika 
Sándor, Schönherr Gyula közreműködésével szerkeszti Marczali Henrik. 1-12 köt. 
Bp. 1891–1904. Franklin Társulat - Révai Testvérek. 12 db. Számos képpel, műmelléklettel és térképpel. 238 mm. 
Kiadói, aranyozott félbőr-kötésben, talán a legszebb kötésváltozat,egységes, szép állapotú sorozat.     80.000,-        ►      220.000,- 
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352. ALEX [Székely] 
Love affairs of Henry VIII. 20 Drawings by Alex 1964. 
Erotikus mappa VIII. Henrik szerelmi életének jelenetei Alex művészi megformálásában. A borítón 20 képet említ, valójában az 
album 21 különböző táblát (+ a borító) tartalmaz. 
VIII. Henrik angol király (Greenwich 1491 – London, 1547.), VII. Henrik angol király fia. Az angol történelem egyik legkülönlegesebb 
szereplője volt. Az ő uralkodása alatt vált le az anglikán egyház a katolikus egyházról, záratták be a kolostorokat Angliában, s ő lett 
az új egyház feje is. Széles körben ismert arról is, hogy hat felesége volt, akik közül kettőt (Boleyn Annát és Howard Katalint) 
lefejeztetett… 
Alekszandr Székely, Alex Székely néven született, 1901-ben született Budapesten és 1968-ban halt meg. Magyar származású 
festőművész, különös tekintettel erotikus rajzaira. Budapesten, Párizsban és Bécsben élt. Az osztrák fővárosban karikaturista 
karriert folytatott olyan kabarékban, mint például a Stella Kadmon által 1931-ben felállított Der Liebe Augustin, majd 1934 és 1937 
között a Hans Margulies által irányított ABC-ben a Der Liebe Augustin.1939 és 1964 között több erotikus albuma jelent meg, 
faszénnel vagy akvarellel dolgozott. Illusztrálta Ovidius, François Villon, Paul Verlaine, Edgar Poe, Voltaire munkáit. Kapcsolatban 
volt Vértes Marcellel is. 
Eredeti karton-mappában, 304 X 210 mm.                                                                                        24.000,-            ►          140.000,- 



402. ÖRKÉNY István 
Tóték. (Tragikomédia 2 részben.) 
Bp. 1967. Magvető. 127 l. 187 mm. 
Első kiadás! 
"Boldizsár Ivánnak, a régi barátsággal" dedikált példány! 
Fűzve, kiadói borítóban.      8.000,-             ►            55.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
480. [SZAITZ Leó] Máriafi István 
Szent István a' magyaroknak igaz meg-világosítója. 
[Eger],  1789.  [Püspöki ny.]  XXII l. 110 l.  [helyesen 120 l., elszámozás a 30. l. után],  22 l. 1 lev. 
/Az Igaz Magyarnak III. része: Szent István a magyaroknak igazi megvilágosítója./ 
Igaz Magyar 4 részben jelent meg 1785- és 1790 között. Kötetei titkos nyomdahellyel jelentek 
meg, a III. kötet csak évszámot közölt. (V. Ecsedy Judit 141.) 

Szaitz Leó Antal Mária (Kismarton, 1746 – 1792, Eger). OSM hitszónok, író. - Bevándorolt német szülők magyarnak nevelték. 
Jestendorfban 1764. VI. 2: lépett a rendbe. Bécsben bölcseletet tanult, megismerkedett →Bessenyei Györggyel. 1769-ben pappá 
szent. 1772: a lorettói ház tagja, 1773. V. 25: prokurátor Egerben, 1776: Váton, 1779: visszatért Egerbe. A jozefinista törekvések 
legelszántabb ellenfele, a magyar Mária-tisztelet lelkes terjesztője. Küzdött a kat. papság öntudatra ébresztéséért… 
Korabeli félbőr-kötésben, gerincén, alul kis sérüléssel, hiánnyal. Nagyon ritka! 160 mm.              30.000,-             ►            80.000,- 
 
 

499. SZÉP Ernő 
Emberszag. Első kiadás. 
(Bp. 1945.) Keresztes. (Hellas ny.) 141 l. 204 mm. 
Zsolt Bélának… baráti öleléssel" dedikált példány! 
(Zsolt Béla (Komárom, 1895 – Budapest, 1949.) író, a Nyugat második nemzedékéből, 
polgári radikális újságíró, politikus. 
Első kiadás. Szép Ernő életében megjelent utolsó nagyobb szabású prózai munkája az 
Emberszag, 1944 iszonyatának szinte naplószerű, szubjektív, de minden részletében 
pontos krónikája, s mint ilyen a magyar háborús irodalom jellegében is egyedülálló 
műve. Szép Ernő alig három hét eseményeit beszéli el, szól a csillagos házról, ahová 
költöznie kellett, majd arról, hogy szenvedő társaival együtt sáncot ásni hurcolják - 
hatvanéves ekkor -, éheztetik, kínozzák, megalázzák. Csupa szörnyűség, amit elmond, 
de  mintha  csak  csevegne,  mintha  normális  eseményekről beszélne… (Mike 89/279.) 
Korabeli egészvászon-kötésben.                                   8.000,-             ►            80.000,- 
 

 
533. THOMAS Lajos, [Louis] 
A legnevezetesebb találmányok könyve 1-2. kötet. - - nyomán a mívelt magyar olvasó-
közönségnek oktató olvasmányul nyújtja Fésűs György. 
Budapest - Pozsony, (1885.) Stampfel Károly. XVI l. 255 l.; VIII l. 239 l. 215 mm. 
Szövegközti fametszetekkel gazdagon illusztrálva. 
/A legnevezetesebb fölfedezések és találmányok könyve II. oszt./ 
Festett, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, apróbb kopásokkal. Ritka!                                 15.000,-            ►            85.000,- 
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534. Tokaj-hegyaljai album. – Tokaj-Hegyaljaer Album. – Album 
de la Tokay-Hegyalja. – Album of the Tokay-Hegyalja. Kiadja a 
Tokaj-hegyaljai Bormívelő Egyesület, és elnöke báró Vay Miklós. 
Szerkesztők: Szabó József és Török István. 
Pest, 1867, Emich Gusztáv. 1 t. (kőnyomatú díszcímlap), 3 sztl. 
lev. 185 l. 3 sztl. lev. 21 t. (egész oldalas, kőnyomatú látképek), 1 
térkép (Tokaj-hegyalja földtani s szőlőmívelési térképe Szabó 
Józseftől. Színes, kihajtható kőnyomat. Mérték=1:57.600. Méret: 
66×66 cm. Készült: Bécsben, a K. K. milit. Geograf. Institut 
litográfiai műhelyében 1865-ben.) 
Első kiadás. A Keleti Gusztáv rajzai nyomán készült nagyméretű, 
forrásértékű kőnyomatú táblákon a következő látképekkel: 1. 
Tokaj. 2. Nagyszöllő. 3. Szarvasszöllő. 4. Tarczal. 5. Disznókő. 6. 
Mád. 7. Selbstherr telepe. 8. Tálya. 9. B. Vay Miklós golopi laka. 
10. Gr. Andrássy György monoki laka. 11. Szántó. 12. B[odrog] 
Keresztúr. 13. Várhegy. 14. Erdő-Bénye. 15. Liszka. 16. Meszes. 
17. Tolcsva. 18. Sáros-Patak. 19. A S[áros] Pataki vár. 20. 
Vároldal. 21. S[átor] A[lja] Újhely. Négynyelvű (magyar, angol, 
német, francia) címlappal és szöveggel. A kiadó Tokaj-hegyaljai 
Bormívelő Egyesület célja a borvidék megismertetése volt a 
közvéleménnyel itthon és külföldön egyaránt. Ezt szolgálta a négynyelvű szöveg is. Amint az előszó írja, ismerik külföldön a tokaji 
bor minőségét, de azt hiszik, olyan kevés terem belőle, hogy csak a királyok asztalára jut belőle. A kötet szerkesztői: Szabó József 
egyetemi tanár és Török István helyi földbirtokos. A könyv tíz fejezetből áll, köztük földrajzi, földtani és a lakosságról szóló is 
olvasható benne. Emellett a jövőbeni vásárlókat kívánja megismertetni a terület bortermő képességével, minőségével, a tárolási és 
szállítási lehetőségekkel is. Ismerteti a bortermelő helységeket, részletesen vázolja a szőlőművelés és a borkészítés lépéseit. Ezt 
követően statisztikákat ad a borforgalomról, áttekinti – mai szóval – a borkereskedelem infrastruktúráját és elemzi a talaj és a borok 
kémiai összetételét. Amellett, hogy a kötet a borvidék legrészletesebb tudományos igényű leírását adja, Keleti Gusztáv gyönyörű 
kőnyomatai az egyik legszebb magyar díszalbummá is emelik. (Studio 30./234.) 
Példányunk Lanfranconi Enea könyvtárából (bélyegzőjével az előzéklapon) származik! 
Korabeli, kiadóinak számító, Boldog Lajos pesti könyvkötő által készített, aranyozott vászon díszkötésben, a lapszéleken körben 
aranyozott élmetszéssel, jó példány. Régi gyűjteményi bélyegzővel. Haránt alakú. 278 X 365 mm. 
Gerszi: 154.l.; Nebehay–W.: 1169.                                                                                           800.000,-             ►            Nem kelt el! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
561. [VAJDA János] CSERSZILVÁSY Ákos 
A vadászat mestere. Önképző gyakorlati útmutatás a vadászat kedvelői számára. Vagyis 
rövid foglalatja mindazon elméleti szabályoknak, melyek megtanulása s megtartása mellett a 
vadászatot bárki a siker gyönyörével gyakorolhatja. Saját és egy ötven éves vadász 
tapasztalataiból, s jeles kutfők nyomán irta - -. Első kiadás. 
Pest, 1859, Heckenast Gusztáv. (Nyomatott Landerer és Heckenastnál). VIII l. 277 l. 1 sztl. 
lev. 198 mm. 
A szerző (1827–1897) a márciusi ifjak egyike, költő, hírlapíró, műfordító, a Kisfaludy Társaság 
rendes tagja volt. Több művét, különböző álneveken publikálta. Vadászati írásainál, a 
Cserszilvásy Ákos nevet használta. Jelen munkája életében – átdolgozva – még kétszer 
jelent meg. Első kiadása ritka. 
Fűzve, kiadói, gerincén sérült papírborítóban. Körülvágatlan példány.  15.000,-    ►   42.000,- 



587. WILDE, [Oscar] Oszkár 
A readingi fegyház balladája. Fordította Tóth Árpád. Komjáti Vanyerka Gyula nyolc eredeti rézkarcával. 
Bp. 1921. Dante. 83 l. 8 t. (Rézkarcok, melyek Dr. Móricz Miklósné rézkarcnyomó műhelyében készültek.) 
Készült összesen 200 számozott példányban, ez az 56. kézzel számozva. A 8 rézkarcmellékletet a művész egyenként szignálta. 
Az utolsó 10 levél felső sarkában kisebb barna folt. 
Kiadói, bordázott gerincű, restaurált, bibliofil félbőr-kötésben. 322 mm.                      24.000,-            ►              100.000,- 
 

587                                   591 
 
591. ZARÁNDY A. Gáspár 
Árpád vére. Hohenlohe. 
Bp. 1904. Hornyánszky. 136 l. 2 t. (az egyik színes, címkép). 300 mm. 
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, szép példány.                                                              12.000,-             ►            22.000,- 
 
 
593. ZELK Zoltán 
Tűzből mentett hegedű. Új versek. 
Bp. 1963. Szépirodalmi. 1 t. (Zelk Zoltán portréja), 102 l. 1 sztl. lev.  190 mm. 
„[Hubay]  Irénkének  és  Miklósnak  igaz  szeretettel”  dedikált  példány! 
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.  8.000,-    ►    16.000,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600. ZSILINSZKY Mihály 
A magyarhoni protestáns egyház története. A művelt közönség számára. 
Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József közreműködésével 
szerk. - -. 
Bp. 1907. Athenaeum. 797 l. 8 t. 5 kih. mell. 255 mm. 
Lapszámozáson belül egészoldalas és szövegközti képekkel, ábrákkal, 
kézirat- és címlap-hasonmásokkal gazdagon illusztrálva. Címlapján egy 
magánszemély bélyegzőlevonata. 
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, jó példány. 
                                                                                   4.500,-    ►    5.000,- 

 
 
 

                


