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ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK

1. A tételek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető a katalógus sorrend-
jében bemondja a tételek sorszámát és kikiáltási árát. A vételár:
1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig 500,-Ft
10.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig 1.000,-Ft
20.000,-Ft-tól 40.000,-Ft-ig 2.000,-Ft
40.000,-Ft-tól 100.000,-Ft-ig 5.000,-Ft
100.000,-Ft-tól 200.000,-Ft-ig 10.000,-Ft
200.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig 20.000,-Ft
500.000,-Ft felett 50.000,-Ft összeggel emelkedik.
2. Azonos összegű ajánlat esetén a vételi megbízással és az online licitálókkal
szemben a telefonon licitálók előnyt élveznek. Telefonos licitet csak korlátozott
számban tudunk fogadni egy adott tételre két fő tud telefonon licitálni.
3. A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, s ezt befizetéssel érvényesíti.
Az árverésen elnyert tételeket kérjük 30 napon belül átvenni. A 30 napon belül
át nem vett könyveket nem tudjuk garantáltan átadni, mivel bizományos tételein-
ket megbízóink a 30. nap leteltével visszakérhetik, elállhatnak a velünk kötött
szerződéstől. A Ptk. szabályozta rendelkezések alapján a vásárlástól való elállást
szerződésszegésnek tekintjük. Kérjük Önöket licitáláskor felelős döntést hoz-
zanak, mindenkori anyagi lehetőségeiknek megfelelően.
4. Vételi megbízók és azon vásárlók, akik az árverés helyszínén nem veszik át
könyveiket telefonon egyeztetett időpontban és helyen (Budapesten), vagy
futárszolgálattól utánvéttel fizetve vehetik át. A személyes átvételt kérjük az
árverést követően 3 munkanapon belül jelezni! Ezt követően már nem tudjuk
megszervezni.
5. A leütési ár + 20% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az
áfa-t tartalmazzák. A 30. nap után történő fizetés esetén 22% árverési jutalékot
számítunk fel. 
6. Axioart: Regisztrációt követően az axioart.com online felületén lehetősége
van vételi megbízást adni, illetve árverésünk ideje alatt online („live”) licitálni.
7. A tételek az axioart.com online felületén bemutatott állapotban kerülnek
árverezésre. Amennyiben további információra, állapotképekre van szüksége
forduljon hozzánk bizalommal, képeket küldünk, részletes állapotleírást adunk.

Kistokaj, 2021.
     Pogány János



1., Acta litteraria Musei Nationalis Hungarici. Tomus I.
(Unicus, több kötet nem jelent meg!)
Budae, 1817. Typis Regiae Universitatis Hungaricae. 2 t. (hártyapapírral védett
rézmetszetű címkép: József nádor mellképe és rézmetszetű díszcímlap) [8] XXXII.
384 p. 3 t. (hártyapapírral védett rézmetszetek: A Sárkány-rend lovagja, római
kori mellszobor, éremleletek) 1 térkép (Karacs Ferenc kihajtható, rézmetszetű,
kézzel színezett térképe: Erdélyi rézbányák). Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén vászonnal javított kopottas félbőr kötésben.

A tanulmánygyűjtemény összeállítója Müller Jakab Ferdinánd, a Nemzeti
Múzeum első igazgatója volt. A táblák a bécsi Blasius Hőfel munkái, a térképet
Karacs Ferenc készítette.

20000,-
2., ALEXOVICS (Vazul), Basilius: Vasárnapi prédikátziók, mellyeket a pesti
fő plébánia templomában élő nyelvel mondott P. Alexovics Basilius, első
Remete Szent Pál szerzete-béli pap. Téli, Tavaszi, Nyári és Őszi rész.
Pest, 1790-1791. Patzkó Ferenc. [8]  452 p.; [8] 426 p. LXXXV. ;
[10] 300 p. CLXXIII. ; [8] 392 p. CXV. Első kiadás!
Korabeli kopottas egészbőr kötésben, körben festett lapszélekkel. (4 db.)

16000,-
3., (ALEXOVICS, Vazul):
A’ könyvek’ szabados olvasásáról két fő-tzikkely - Írta A. B. P. A. I. T. N. T.
A’ Méltóságok’, Urak’, Nagy, ‚s Kis-Asszonyok’, Nemes Ifjak’, és tanúló
Nevendékek’ kedvéért.
Pestenn, 1792. Patzkó Ferentz. [16] 278 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. (Szüry 84.)

Alexovics Vazul (1742-1796) pálos rendi szerzetes egyetemi tanár. Rendje
feloszlatása után a pesti pálos (ma Egyetemi) templom hitszónoka lett. Egyik
vezéralakja volt a katolikus egyház, a francia felvilágosodás eszméi és a szabad-
kőművesség elleni harcának. Írásaival is küzdött. Munkájában a francia felvilá-
gosodás műveit és az irodalomban teret nyerő szabadosságot, erkölcstelenséget
ostorozza. A magyar irodalom első, katolikus nézőpontú átrostálása.

15000,-
4., ASZALAI, (István) Stephanum:
Index Seu Compendium Operis Tripartiti, Et Generalis Decreti, Constitu-
tionumque Inclyti Regni Hungariae, ac Partium eidem Annexarum, Olim
per - - Vice-Judicem Curiae Regiae, Ordine Alphabetico Conscriptus, expost
vero Subsecutorum Diaetalium Articulorum sensu, ad Novissimam usque Di-
catam Posonien. Anni 1687. Inclusive auctus.
Tyrnaviae (Nagyszombat), 1694. Typis Academicis.
[28] 441 p. (helyesen 440 p.)

3



Korabeli félbőr kötésben. Jó példány.
Szabó Károly 30 példányt ismert közgyűjteményekben. RMK II. 1781.

Aszalai István a XVII. század közepe táján nádori ítélőmester, országbírói
helytartó, jeles országgyűlési szónok. Jelen művében a magyar törvényeket szedte
betűrendbe.

24000,-

5., (BACON, Francis): Francisci Baconi baronis de Verulamio ... De dignitate
et augmentis scientiarum libri IX.
Budae, 1756. Leopoldi Francisci Landerer.
[8] 611 p. A címlapon fametszett képpel.
Korabeli gerincén bordázott, címkével ellátott egészbőr kötésben, körben festett
lapszélekkel.

Sir Francis Bacon (1561- 1626) angol filozófus, államférfi. A filozófiát új
alapokra kívánta helyezni. Új, természettudományos módszerrel új, empirikus-
induktív filozófiát kívánt művelni, amivel a materializmus egyik korai képviselője
lett. Bacon szerint magából a természetből kell kiindulni, nem abból, amit eddig
a természetről mondtak. A tudomány méltósága és fejlődése című ezen műve
először 1623-ban jelent meg.

20000,-

6., BAKA István:
Tűzbe vetett evangélium (Versek)
Bp., (1981.) Szépirodalmi. 56 [8] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Lengyel Balázsnak baráti tisztelettel – Baka István 81. V. 19.” az író, műkri-
tikusnak, Nemes Nagy Ágnes egykori férjének dedikált példány!

15000,-

7., BEECHER Stowe, Henriette: Tamás bátya kunyhója; vagy, néger élet a
rabszolga-tartó amerikai államokban I-IV: - - után, angolból, Irinyi József.
Pesten, 1853. Müller Emil. [4] XXIII. 218 p. ; [4] 210 p. ; [4] 211 p. ;
[4] 219 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon kötésben. (4 db.) Jó példány.

Az eredeti mű megjelenése után 9 hónappal látott napvilágot. A cenzúra szá-
mos olyan részt kihúzott Irinyi szövegéből, ahol érezhető volt a párhuzam a rab-
szolgák küzdelme és a magyar szabadságharc között.

12000,-

4



8., (BÉL Mátyás) Bel, Matthias: Compendium Hungariae geographicum, ad
exemplar notitiae Hungariae novae historico-geographicae, in partes IV. Ut-
pote, Hungariam Cis-Danubiam, Transdanubiam, Cis-Tibiscanam, Transti-
biscanam, et comitatus, divisum.
Posonii, 1753. Ioannes Michael Landerer. 1 t. (címképmetszet, amely Zeller 
Sebestyén munkája) [2] 139 [17] p. Első kiadás!
Későbbi korhű egészpergamen kötésben, karton védőtokban.

A Tabula nova ... című, Fritsch - Mikovinyi-féle térkép csak e munka második
kiadásától tartozott a kötethez, ezen első kiadású példányunk tehát anélkül teljes.
Bél Mátyás honismereti tankönyvének ritka első kiadása.

20000,-
9., (BÉL Mátyás) Meliböi:
Ungarischer Sprachmeister in einer ganz veränderten Gestalt. Mit einem
neuen Anhange von den allernöthigsten Wörtern, Idiotismen, Sprichwörtern,
Gesprächen, Gedichten, ergötzenden Mannigfaltigleiten und einem Grund-
risse einer ungarischen hand bibliothek vermehret.
Pressburg und Pest, 1800. Johann Michael Landerer.
1 t. (rézmetszetű címkép) [6] 336 p. metszett könyvdíszekkel.
Korabeli keménytáblás papírkötésben, az elülső kötéstáblán korabeli rézmet-
szetű, rajzos nemesi ex-libris „Bibliothecae Korberianae”.

Bél Mátyás már az 1710-es években, besztercebányai, majd pozsonyi tanár
korában, megkezdte tankönyveinek szerkesztését és kiadását. A magyarok
számára latinul írt német nyelvtant, amely több kiadást is megért, még jobban
elterjedt azonban a németek számára készített magyar nyelvtana. Az Ungarischer
Sprachmeister 1729-es pozsonyi első kiadását 1829-ig még tizenkét, többé-
kevésbé átdolgozott editio követte. Az 1800-ban napvilágot látott kötet a cím-
oldalon nyolcadik kiadásnak nevezi magát, ám valójában ekkor már tizedszer
jelent meg Bél nyelvtana.

24000,-
10., BETHLEN Elek, Gróf), G. B. E.: Az halál fő –
Három fel vonásokra osztatott érzékeny játék. Fordította: - -.
Kolosváratt és Szebenben, 1793. Hochmeister Márton. 55 p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben.

Gróf Bethlen Elek (1777 - 1841) császári és királyi kamarás, író. Gróf Bethlen
Pál lovassági tábornok és báró Kemény Krisztina fia. Miksa főherceg hadsegédje.
Előszeretettel és nagy felkészültséggel foglalkozott magyar történeti és közgaz-
dasági tárgyakkal. A hazai diplomatikában igen jártas volt. Anyanyelvén kívül
beszélte a latin, a német, a francia, az olasz és a román nyelvet. Nyomtatott
műveit nem magyar, hanem német nyelven írta. Ez az első és egyetlen magyar
nyelven nyomtatásban megjelent munkája. 20000,-
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11., (BETHLEN Miklós, Gróf?):
Austriaca Austeritas, in qua ostenditur, quibus modis et quo jure florentissi-
mum quondam liberrimumque Hungariae regnum, An. 1670 armis regiis in-
festatum et quod comitatus ditionis regiae concernit, defacto occupatum sit :
Summaque in libertatis majestate a Ferdinando Primo everti coperit;
Leopoldo Primo autem contra omnia jura, divina et humana, humanitus lo-
quendo, vix non sit eversum.
Venetiis [Kolozsvár], (1671.) Typis Fratrum Veracii. [18] p.
Hozzákötve:
(BETHLEN Miklós, Gróf?):
Austriacae Austeritatis Continuatio in qua processus per Leopoldum Primum
Contra Hungaros Criminis laesae Majestatis accusatos, instituti, Iniquitas &
Illegalitás unà cum Sangvineo Tribunali ostenditur, à Genuino quodam Pa-
triae delineata. EVIgILablt DoMInVs & Confrlnget hostes Verltatls.
Venetiis [Kolozsvár] (1672.) Typis Haeredum Magnanimi, Audacis & Rellicosi.
[36] p. (Az utolsó üres oldal felragasztva)
Korabeli papírborítóban, a borítófedélen feliratozott címkével. (egybekötve)
A kiadási évet a címlap szövegében rejtett római számok (kronosztikon) jelzik.

A szakirodalom egybehangzóan Bethlennek tulajdonítja az Austriaca Auste-
ritas, az Austriacae Austeritatis Continuatio, és az Austriacae Austeritatis, ejus-
demque Continuationis Confirmatio című, névtelenül, illetve álnévvel és hamis
helynévvel megjelentetett politikai célzatú röpiratokat, melyeknek célja a külföldi
közvélemény tájékoztatása, a protestáns választófejedelmek mozgósítása volt a
Habsburg-önkény és valláskorlátozás ellen, az igazságos joggyakorlat érdekében.
A három Bethlennek tulajdonított röpiratból a kolligátum két művet tartalmaz.
Szabó Károly és később Lukinich Imre, a Bethlen család monográfiájának írója
egyértelműen neki tulajdonítja a műveket, de Jankovics József irodalomtörténész
megkérdőjelezik ezt, bár mind három szoros kapcsolatban áll Bethlennel.
Az első röpirat teljes, de ez a példány mind tipográfiában, mind terjedelemben
eltér az MTA. könyvtárában fellelhető példánytól. A példányunkkal megegyező
nyomtatványnak nem találtam nyomát. (RMK II. 1275a)
Páratlanul ritka nyomtatvány.

120000,-
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12., BIBLIA Sacra Vulgatae Editionis Sixti Quinti Pont. Max. iussu recognita
atque edita.
Antverpiae, 1619. Ex Officina Plantiniana Apud Balthasarem Moretum et Vidu-
am Ioannis Moreti et Io. Meursium. 1079 p. ; 26 p. [56] p. helyenként iniciális
metszett könyvdíszekkel és záródíszekkel, részletgazdag díszcímlappal.
Korabeli hat bordára fűzött, fatáblára vont, préselt, vaknyomással díszített
disznóbőr kötésben hiányzó csatokkal. A kötéstábla verzóján és a szennylapokon
korabeli feljegyzések. (20 cm.)

A Biblia Clementina néven ismerté vált Biblia kiadáshoz hasonló rész-
letgazdag metszett díszcímlappal. A trentói zsinat egyik határozata értelmében,
hosszas és igen alapos előkészületek után, 1592-ben, majd 1593-ban került sor
az új Vulgata kiadására. V. Sixtus pápa kezdeményezte és szorgalmazta – a cím-
lapon az ő jóváhagyása olvasható –, ám a mű az ő halála után, utódának, VIII.
Kelemennek a pápasága idején látott végül napvilágot. A Róma által hivatalos-
nak tekintett bibliakiadás Biblia Clementina néven vált ismertté a köztudatban
és a könyvészeti szakirodalomban. Biblia Clementina eredeti, első kiadásait
különlegesen igényes, impozáns és rendkívül részletgazdag díszcímlappal jelen-
tette meg a római Typographia Apostolica. E kompozíció méltán sorolható a
korszak sokszorosító grafikájának csúcsteljesítményei közé. A monumentális
épülethomlokzatot formázó keretdísz leghangsúlyosabb motívumaiként két álló
alak jelenik meg, oszlopok között: baloldalt a törvényadó Mózes, jobboldalt
Dávid király a hárfával. Az alsó sávban kétoldalt két-két evangélista ülő alakja
egészíti ki: Máté és Márk, Lukács és János – valamennyien szimbólumaikkal.
Ez a bonyolult, ám rendkívüli körültekintéssel felépített kompozíció – melynek
mestere ez idő szerint nem ismert – nyilvánvalóan határozott megrendelői
előírások alapján készült.

80000,-

13., (BÍRÓ Márton, padányi):
Erköltsi keresztény oktatások, különösön a fenyítő házakban raboskodóknak
remélhetö meg-jobbitásokra.
(Kolozsvár), 1819. K. Lyceum bet. [40] 396 p.
Korabeli kissé kopottas félbőr kötésben, gerincén címkével. A címlap elé kötött
lap mindkét oldalán korabeli feljegyzések. Simonyi Pál nagyprépost autográf
latin nyelvű bejegyzése, alatta feljegyzés a „Tekéntetes Fehér vármegyei” alkal-
mazásban tartott katonák számáról, valamint rabok kivégzéséről és Kovács Pál
a rabok lelkipásztora által tartott lelki dolgokról.

15000,-
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14., BÍRÓ Márton, padányi: Dussu csuvaiuche pohogjenje. To jest Oniu, koi
na nebeskih darovih, milosergju, i milostimah fale, slave, i uzvisuiu iedno
Boxanstvo trostruka slava… koiu priuzvisseni, prisvitli, i pripostovani
gospodin, gospodin Martin Biro de Padany Vesprimski biskup…  a sada na
primilostivu naredbu njihove Excellencie u iezik illiricski na postenje prisvetog
troistvu prinesseno, i na tri dila razdiljeno isto dussu csuvaiuche pohogjenje
po o. fra Jerolymu Lipovcsichu… 
(Szerbhorvát (illyrül) nyelvre fordította: Lipovcsich Jeromos.)
Budimu (Budán), 1750. Veronikae Nottestajnin. XVI. 432 [8] p.
Korabeli gerincén bordázott félbőr kötésben.

Bíró Márton (1693-1762) katolikus főpap, veszprémi püspök, A szent három-
ság dicséretéről szóló beszédének szerbhorvát nyelvű fordítása. A tudományok-
nak és művészeteknek buzgó pártfogója volt. Ő állíttatta 1750-ben a 
Szentháromság-szobrot Veszprémben.

20000,-

15., (BODÓ Mátyás) Bodo, Mathia:
Jurisprudentia criminalis secundum praxim & constitutiones hungaricas in
partes duas divisa. Cujus pars prior, jus & processum criminalem publica
delicta & malefactores, modumque contra eos procedendi, in genere; Pars
posterior, crimina publica & privata…
Posonii (Pozsony), 1751. Joannis Michael Landerer.
[12] 325 [15] p. kétszínnyomású címlappal, beszedett könyv- és záródíszekkel.
Korabeli gerincén bordátzott, címkével ellátott, kissé kopottas egészbőr kötésben.
A címlapon poss.: „Dr. Angyal Pál” jogtudós gyűjteményi bélyegzése.

Bodó Mátyás műve a hazai büntetőjog történetére ma is forrásmunka. A régi
magyar büntetőjognak valójában nem volt modern értelemben vett rendszere,
a deliktumoknak egyfajta csoportosítását az alkalmazandó büntetésekre
Werbőczy végezte el először a Hármaskönyvben a fő- és jószágvesztéssel: halál-
büntetéssel és teljes vagyonelkobzással büntetendő, vagyis a hűtlenség körébe
tartozó deliktumokat elkülönítve a közönséges gonosztevők által megvalósított
deliktumoktól (lopás, rablás, útonállás, gyilkosság). Ezek, s néhány magánde-
liktum, valamint a jogos önvédelem ismérveinek meghatározásán kívül a Hár-
maskönyv nem tartalmazott büntetőjogi rendelkezéseket. A Hármaskönyvön és
a bírói gyakorlaton nyugvó szokásjog, amire a XVIII. század első harmadától a
Praxis Criminalis gyakorolt jelentős hatást, s a III. Károly által kiadott törvények
alapján már határozottabban szétváltak az ún. közbűncselekmények és a magán-
deliktumok.

24000,-
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16., BOLLA Márton:
Általános világtörténete’ főbb vonalai (I-III.)
A’ hatodik latin kiadás után magyarítá Kecskeméthy Csapó Dániel.
Pesten, 1845-46. Beimel J.
150 [2] p. 2 kihajtható t. ; 158 [2] p. 4 kihajtható t. ; 259 p. 3 kihajtható t.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott félvászon kötésben. (egybekötve)
A piarista történész ritka munkája.

12000,-

BOLSEVIZMUS

17., A lángbanálló Spanyolország
(Képes propagandakiadvány a spanyol polgárháborúról.)
(Prága, 1936. Zupka Ferenc képviselő – Ny.: Hoffmann Jar.) 31 p. képekkel.
Kiadói javított papírborítóban. A „Magyar Nap” folyóirat kiadványa.

8000,-
18., BÚS Fekete László:
Katona forradalmárok
(Bp., 1918. Ny.: „Ujságüzem”.) 115 p. Gábor Móricz rajzaival illusztrálva.
(Gróf Károlyi Mihály, Andrássy Katinka, Kunfi Zsigmond… stb.) Első kiadás!
Kiadói gondosan javított, rajzos papírborítóban. A címlapon a „Phőnix” Könyv
és Lapkiadó Vállalat – Gyimes Vilmos kiadás” beragasztott címkével.

8000,-
19., CSEKES Béla:
Válasz a kommunisták vallásellenes támadásaira
/Református Világszemle kiadványa 1./
Munkács, 1938. Ny.: „Kálvin”. 23 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
20., DIÓSZEGHY Tibor:
Különvélemény
/Színes epekövek 2./
Wien, 1920. Az Ember. 48 p.
Kiadói javított, rajzos papírborítóban, amely Bíró Mihály munkája.
Göndör Ferenc hetilapjának kiadványa.

30000,-
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21., FIALA Ferenc: 
Így dolgoztak… (A magyarországi kommunizmus 133 napja). Emlékeztető.
Bp., 1941. Centrum.
1 t., 70, [2] p, (11 t. (kétoldalas képanyag) Második kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban. A mű 1941 novemberében jelent meg először,
de még ebben az évben újabb kiadást élt meg. Még emigráns hasonmás kiadása
is ritkaság. A legszókimondóbb antiszemita propaganda kiadvány.

30000,-
22., FIALA Ferenc: A vörös kalapács -
A magyarországi szociáldemokrata párt ötvenéves jubileumára.
(Bp.), 1942. Centrum. 106 [2] p. 8 t. (kétoldalas képanyag)
Kiadói illusztrált papírborítékban.

30000,-
23., GIDE, André:
Utazásom a Szovjetunióban
Fordította: Déry Tibor.
Bp., 1937. Cserépfalvi (Pápai Ernő ny.) 143 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban. Betiltva!
A cenzúra a már kinyomtatott művet utólag bevonta. A fordítót kommunista
propaganda vádjával börtönbüntetésre ítélték.

8000,-
24., GYŐRY Tibor, Dr.:
A proletárdiktatura a közegészségügy terén
Hivatalos adatok alapján összeállította: - -.
Bp., 1920. Pesti Könyvnyomda Rt. 63 p.
Kiadói javított papírborítóban.

8000,-
25., KISS Ferenc, Dr.:
Ecce homo – Emlékirataim a forradalom és diktatura idejéből.
Bp., 1920. Athenaeum. 147 p.
Kiadói papírborítóban. A borítón „Bírálati példány a Gondolat tek. szerkesz-
tőségének” tintával írt feljegyzés. Az egykori postafőigazgató emlékirata a dikta-
túra idejéből.

8000,-
26., PALOTAY Dénes:
Omszki tuszok
Keszthely, 1942. Helikon Ny., Treffler Ferenc.
189 [3] p. Az omszki börtön rajzával. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. Magyar hadifoglyok Szibériában. Betiltva!

8000,-
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27., PETROVICS György, Dr.:
Az októberi forradalom és az idegen megszállás Makón
Makó, 1921. Kovács Sándor és Társai kny. [2] 123 [5] p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott félbőr kötésben, a kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve. A szerző Eckhardt Vilmosnak és Espersit Jánosnak ajánlja művét.

15000,-
28., PROHÁSZKA Ottokár:
Kultúra és terror
Bp., 1918. „Élet”. 132 [4] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

A Károlyi –forradalom, a „tanácsköztársaság” és a zsidóság ellen írt cikkeivel.
6000,-

29., Szeged a forradalomban
Előhang: Juhász Gyula.
(Szeged, 1919. Bruckner kny.) 72 p.
Kiadói papírborítóban.

A szegedi Nemzeti Tanács első proklamációja. A szegedi Katonatanács ki-
hirdeti a statáriumot. Juhász Gyula itt írja le először, hogy „Dózsa György Szege-
den töltötte fiatalságát Pálfy Balázs főbíró házában és hogy a főnemes Szapolyai
a lázadó nemes Dózsa fejét (persze levágva) városunkba küldötte, szomorú em-
lékül Pálfy uram portájára”.

8000,-
30., ZSEDÉNYI Aladár:
Vörös cserepek – Károlyitól - Bethlenig. – Korrajz.
Bp., 1925. Hollósy János kny. [6] 210 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli félvászon kötésben. Az előcímlapon piros ceruzával aláírt példány!

A dokumentumregény önéletrajzi elemekkel vegyült beszámoló Magyarország
1918–1919. évi forradalmaitól a bethleni rendszer konszolidációjáig. Betiltva! 

20000,-

* * *
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31., (BONBARDI, Michael): Topographia magni regni Hungariae, olim a
quodam Societatis Jesu sacerdote conscripta, nunc studio cujusdam ex sadem
Societate sacerdotis emendata et aucta. Dum ... Emericus ... comes a Csáki
de Keresztszegh Viennae in Regio Theresiano ... praeside Joanne Bapt. Piker
theses ex universo jure civili propugnaret.
Viennae, 1750. Leopoldi Joannis Kaliwoda. [12] 590 [12] p.
Korabeli kopottas, restaurált egészbőr kötésben. Kötetünk a Mária Teréziát ábrá-
zoló rézmetszetű címképmetszetet nem tartalmazza.

Magyarország leírása, a valaha itt élt és élő összes nép (hunok, avarok,
vandálok, németek, szlovákok, románok, illírek) rövid történetének össze-
foglalásával. A megfelelő földrajzi fejezetekben a közelmúlt hatalmi helyzetét
meghatározó okiratokat és levelezést is betűhíven közli: Pilis megye leírásában
Lipót császár diplomáját, Széchényi érsekkel való levelezését, Baranya vármegye
leírásában Janus Pannoniust idézi, Pozsony vármegyénél a kertekről emlékezik
meg, Nagyszombatnál a jezsuitákról. A bécsi perspektíva miatt a mű zöme a
Dunántúl és a Felvidék megyéiről szól, az Alföld vizsgálata pár rövid fejezetre
korlátozódik, Erdély ismertetése pedig teljesen kimarad. A jezsuita szerző
foglalkozik a moldvai magyarokkal és csángókkal. A mű első kiadása 1718-ban
jelent meg. RMK III/XVIII. század 307.

40000,-
32., BONCZA Berta, Márffyné), Csinszka: - - versei
Vészi József bevezető írásával. Márffy Ödön rajzával.
(Bp., 1931. Általános Ny.) 61 [3] p.
lapszámozáson belül Márffy Ödön Csinszkát ábrázoló portréjával. Első kiadás!
Későbbi gerincén aranyozott, igényes félbőr kötésben.
Készült 350 számozott példányban a portré rajz alatt Csinszka aláírásával.
Ez a példány számozatlan, de a portré alatt aláírt és a címlapon „Meller Suzy-
nak sok szeretettel és örömmel – Csinszka – 1933. jan. 22.” Meller Simon
művészettörténész, lányának Meller Zsuzsannának dedikált példány!

Márffy és Meller Simon a Gresham kávéház asztaltársaságához tartoztak.
40000,-

33., (BORS Sámuel, Budafalvi): Tiszti Tár. Melly az egész Magyar Országban
és a’ hozzá kaptsolt Tartományokban lévő minden Tekintetes Nemes Várm-
egyének, Szabad Királyi Városoknak ’s az Érseki Nemesek’ Tisztviselőinek is
neveit, a Nemes Vármegyék' Bandériumi Öltözetjének, ’s szólgálatjában tar-
tani szokott lovas és gyalog katonák’ ruházatjának Leírását magában foglalja.
Az 1826-dik közönséges esztendőre.
Pozsonyban, (1825.) Füskuti Landerer Lajos bet.
174 p. ; 15 [3] p. (előfizetők névsora)
Kiadói feliratos papírborítóban. 20000,-
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34., BÖLÖNI György:
Az igazi Ady
Paris, 1934. Atelier de Paris. 385 [3] p. 24 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban. „Bodnár elvtársamnak jó barátsággal – Bölöni
György – 1953. márc. 12.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!

15000,-
35., (BRITAINE, de William) – (Gánóczi) Gánótzi Antal:
Emberi okosság avagy mesterség, mellyel az Ember magát, és szerentsejet ma-
gasara emelheti. Hasznos munka, mellyet magyar tisztelendő Gánótzi Antal…
deák nyelvre fordított és jeles Tóldalékokkal meg bővített. Most pedig Horvát
Jósef… Haza népének kedvére magyarra által-tett.
Nagy-Szombatban, 1764. Jesus Társasága akad. koll. bötüivel. 523 [3] p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott, bordázott egészbőr kötésben. A címlap
alján szöveget nem érintő javítás. Jó példány.

W. de Britaine (1625-1693) nagyhatású sztoikus műve, amely Rousseau-ra is
hatást gyakorolt, 1680-ban jelent meg angol nyelven. Gánóczi Antal (17?-1790.)
nagyváradi kanonok németből fordította latinra a művet, amely 1792-ben jelent
meg. Gánóczy kihagyott az eredetiből, illetve kibővítette azt „ékes és éles”
mondásokkal, főként ókori szerzőktől és Erasmustól. A latin kiadványt Horvát
József (1737-1773.) fordította magyarra.

20000,-
36., BRODERITS (Brodarics) István:
Második Lajosnak Magyar Ország’ Királlyának a’ mohátsi hartzon történtt
veszedelme, mellyet meg-irtt, a’ ki ottan jelen voltt – – … deákül, most pedig
magyar nyelvre által-tett Letenyei János.
Budán, 1795, Özv. Landerer Katalin betűivel. [4] 117 p. ([2] p. Toldalék a
Török Uralkodásának Kegyetlenségéről. – Hasonmásként, másolatban.)
Későbbi korhű papírborítóban. Nagyon ritka mű, az utóbbi évtizedekben könyv-
árverésén mindössze egyszer szerepelt. (Krisztina 45./51.)

A szerző (1471(?)–1539) püspök, történetíró. 1526 tavaszán nevezték ki kan-
cellárrá és szerémi püspökké. Mint kancellár vett részt a mohácsi csatában és
szerencsésen megmenekült. Levelein kívül egyetlen nagyobb szabású műve a
csatáról készített emlékirata: De conflictu hungarorum cum turcis ad Mohatz
verissima descriptio (Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott
csatájáról), (Krakkó 1527). Monografikus felépítésű, Liviusra emlékeztető stílus-
ban megfogalmazott munkáját II. Lajos nagybátyjának, Zsigmond lengyel király-
nak kérésére írta meg, alighanem a katasztrófa évében, amikor élményei még
frissen éltek benne. Szerkezetileg Brodarics munkája valóságos kis műremek.
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A szigorúan okfejtő előadás tárgyilag is, érzelmileg is egyre koncentráltabban
közeledik a végső kifejlet, a tragikus csata megjelenítése felé. Rogeriusnak a tatár-
járásról írt Carmen miserabiléje (Siralmas ének) után ő adott ismét példát iro-
dalmunkban egyetlen közeli történeti eseménynek – egy újabb nagy történeti
katasztrófának! – tudományos hitelű megörökítésére, az oknyomozó monográ-
fiára.

80000,-
37., CAMPEGIUS Vitringa:
Lelki élet. Az az: Az Úr Jézus Krisztusban igaz hit által beoltatott és ő benne
élő embernek lelki állapatjának rövid leirása. Mellyet az eklesiának közönséges
hasznára nem régen deák nyelven bocsátatott ki idősbik - -, Mostan pedig a
magyar eklesiákban az együgyüeknek hasznokra a magyar nyelvre fordított
M(aros) V(ásárhelyi) B(aba) F(erencz).
Frankfurt, 1722. Schwartz János. [88] 341 [3] p.
Korabeli kopottas a táblákon vaknyomással díszített egészbőr kötésben, pont-
festett lapszélekkel. A címlapon és további 2-3 oldalon kisebb folttal.

A fordító, Baba Ferenc nagyenyedi tanulmányai után 1717-ben iratkozott be
az Odera-Frankfurti egyetemre, ahol 1722-ig tanult. Visszatérése után Kolozs-
várott élt és tokaji borral kereskedett, de vállalkozásába végül belebukott és
eladósodott. Elmebetegen halt meg 1740-ben, Pápán.

30000,-

38., CAMPION, (Jáczint) Hyacinthus:
Animadversiones physico-historico-morales de baptismo nonnatis, abortivis,
et projectis conferendo...
Budae, 1761. Leopoldus Landerer.
[16] 280 p. 3 kihajtható rézmetszet t. (a gyermek fejlődése az anyaméhben)
A 6. p. után kötve: Assertiones ex universa theologia, quas publico in tenta-
mine ex praelectionibus MM. VV. PP. Ordinis Min. Strict. Observ. Prov.
Hung. SS. Salvatoris in  onventu Gyöngyösiensis B. V. M. Elisabeth Visitantis
SS. Theologiae Lectorum P. Josephi Matók, et P. Augustini Kovács Anno
1765. mense Die defendendas susceperunt RR. PP. P. Gerardus Suth, et P.
Remigius Hueber, ejusdem ordinis, et provinciae…
Budae, 1765. Leopoldi Francisci Landerer. [8] p.
Korabeli egészbőr kötésben. A címlap jobb alsó sarkában pici sérüléssel.

Ritka erénytani, moralizáló munka, amely az abortusz kérdését veti fel, meg-
figyelések a még meg nem született csecsemőkről.

20000,-
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39., CORNIDES (Dániel), Daniel:
Regum Hungariae qui seculo XI. regnavere, genealogiam illustrat, atque ab
objectionibus reverendissimi domini Antonii Ganoczy…vindicat - -.
(Pozsony és Kassa) Posonii & Cassoviae, 1778. Sumptibus Ioannis Michaelis
Landerer. [6] 352 p. 1 t. (kihajtható genealógiai tábla). Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott félvászon kötésben. A kötéstábla ver-
zójában poss.: „Gróf Károlyi Sándor” címeres ex-libris és gyűjteményi címke. 

A történeti Magyarország területén, az egykori Abaúj vármegyében fekvő
Makranc kisközség temetőjében Fodor Sándor kanonok által talált emlékkő
után, Gizella királyné nyughelyével kapcsolatos XVIII. századi történelmi-iro-
dalmi vita fontos darabja. A makranci kő előkerülése megdöbbentette Pray
György történészt, aki igen nagy jelentőséget tulajdonított neki és történelmi
szenzációt sejtett benne. Pozsonyban, 1774-ben megjelent munkájában, melyben
I. (Szent) László királyról írt, korábbi álláspontját megváltoztatva, Bonfini
véleményét elfogadva elvetette a passaui Gizella-sírt és Veszprém mellett foglalt
állást. Gánóczy Antal történetíró, nagyváradi kanonok élesen megtámadta Pray
könyvét és a Gizella vitában Passau mellett érvelt, míg Katona István jezsuita
történetíró szintén a veszprémi sírhelyet feltételezők mellé állt. Cornides Dániel
e nagyobb lélegzetvételű művében szállt síkra Bonfini és a makranci feliratos kő
védelmében, és Gánóczyt bírálva, Passau ellen érvelve fejtette ki véleményét. 
Műve az érvek és az ellenérvek részletes és alapos gyűjteménye. Az évtizedes
vitának utolsó, jelentős iratát a három – Veszprém mellett érvelő – történetíró
közösen írta és adta ki 1784-ben. Érveiket továbbra is védelmezve, Passaut
ezután sem ismerték el Gizella királyné nyughelyének. Egyik fél sem engedett
nézetéből, de a vita hosszú időre abbamaradt. (Studio 38/10.)

20000,-
40., CZECH János: Győr vármegye fő-ispányairól értekezik - - , szab. ’s kir.
Győr városa’ tanátsosa.
Győrben, 1827. Streibig Leopold bet. [11] 12-63 p.
Korabeli egészvászon kötésben. A szerző 1831-ben Győr polgármestere, 1836-
tól főbíró. Irodalmilag a történeti tudományokkal, oklevelek, régi pénzek és em-
lékek gyűjtésével foglalkozott. Ő figyelmeztette az akadémiát az érsekújvári
ferences rendiek zárdájában őrzött két régi kéziratra, egyik az 1513-ban Kinizsi
Pálné számára írott imakönyv (Czech-kódex).

12000,-
41., CZIFFRA György: Ágyúk és virágok
Bp., (1983.) Zeneműkiadó. 239 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban. „Emőkének szeretettel – 
George Cziffra (György) 1983” dedikált példány!

8000,-
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42., CSUKÁS István:
Költők éhkoppon – Összegyűjtött prózai írások.
Bp., 1996. Osiris. 266 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Bodnár Gyurinak ajánlom ezt a könyvet – valahogy
így éltünk s valahogy így maradtunk életben! Baráti, földi öleléssel: Csukás
Pista – 1996. okt 10.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!

8000,-
43., DEÁK József:
A cseh-szlovák egység diplomáciai története
/A Bp-i Kir. M. Pázmány P. Tud.egyetem Keleteurópai Történeti Intézetének
kiadványai 8./
Pécsett, 1943. Dunántúl Pécsi Egyetemi. 174 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
44., DÖHRMANN Henrik:
Lótenyésztés
/Magyarország állattenyésztése II./
Bp., 1926. „Pátria”. 284 p. képekkel gazdagon illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti rajzos táblával. A magyar mellett német és
francia nyelvű ismertetőkkel.

10000,-
45., DUGONICS András:
A’ szerecsenek I-II.
Újabb életre hozta - - kiráji oktató.
Első könyv. Európai történetek. – Másadik könyv. Áfrikai esetek.
Pozsonyban és Pesten, 1798. Füskúti Landerer Mihály. 1 t. (Vályi András
rézmetszett címkép portréja, amely Czetter Sámuel munkája) VIII. 9-432 p. ;
1 t. (Dugonics oszlopa rézmetszett címkép, amely Szerelemhegyi rajza, metszette
Karacs Ferenc) X. 11-432 p. Mindkét kötetben Karacs Ferenc egy-egy réz-
metszetű térkép-vignettájával (Égiptom és Szerecsen ország). Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott, igényes félbőr kötésben. Mindkét kötet címlapján
poss.: „Dr. Németh Imre ügyvéd” címeres kör alakú vignettája. (2 db.) 

Héliodórosz Aethiopica című szerelmi története nagy hatással volt a magyar
irodalomra, Czobor Mihály 1600 körül készült fordítása Zrínyi Miklós
könyvtárában is megvolt. A mű leghíresebb magyarítása Gyöngyösi István „Uj
életre hozatott Charicliá”-ja volt. A késő XVIII. század újra felfedezte a törté-
netet, ennek első megnyilvánulása Dugonics itt szereplő, összetéveszthetetlenül
egyedi nyelvezetű munkája volt.

60000,-
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46., (DUGONICS András):
Bátori Máriának koporsójánál szomorú dall
(Komárom, 1794? Ny.: Özv. Weinmüllerné.) Mindkét oldalán nyomtatott egy-
lapos nyomtatvány. Impresszum nélküli 4x8 soros költemény. A címoldalon
felül címsor és a költemény első két versszaka, a verzón a második két versszak
és alatta a római Angyalvárat ábrázoló nyomdászjelvény.

Valamennyi bibliográfia Budát jelöli meg kiadási helynek, nyomda nélkül.
Többek feltételezése szerint a Landerer nyomdában készülhetett, de ezeknek el-
lent mond egy nemrégen tett felismerés. A nyomtatvány nyomdászjelvényét
Szőnyi Endre 49./173. tételének címlapján fedeztem fel „Hollósi Egyed: Egy-
mással-való barátságos beszélgetés…” az 1802-ban Komáromban, Özv. Wein-
müllerné kiadott kötetben. A nyomdászjelvény egyértelmű feloldását adja az
eddig ismeretlen impresszum adatoknak. A címoldal utolsó sorában a szerző-
nek tulajdonított barna tintával írt autográf kéziratos javítás. Dugonics Bátori
Mária tragédiájából született az Erkel Ferenc által komponált első magyar opera.
Soden Gyula gróf 1784-es Ignez de Castro című drámájának magyar átköltése.
A költemény Dugonics saját ötlete és munkája a dráma utolsó jelenetében.
Nyom-tatványunk az első magyar opera költeménye minden bizonnyal a leg-
ritkább Dugonics nyomtatvány. (11x18 cm.)

40000,-

47., DULÁCSKA Géza, Dr.:
A természet három országa különös tekintettel Magyarországra. – Martin M.
után a magyar ifjuság számára átdolgozta: - -.
Pest, 1871. „Athenaeum”. VIII. 617 p. 32 színezett kőnyomatos t.
Kiadói kissé kopottas félvászon kötésben.

10000,-

48., DUNCKER Miksa:
Az ó kor története I-IV.
A harmadik kiadás alapján a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából
fordította Jónás János. 1. kötet: I. Az egyiptomiak. – II. A sémi népek.
2. kötet: III. Az asszírok kora. – IV. A négy nagyhatalom. 3. kötet: V. Az árják
az Indusz és a Gangesz mellett. – VI. Buddha vallása és a brahmánok tana. 4.
kötet: VII. A kelet-íráni árják. – VIII. A médek uralma és a perzsa birodalom.
Bp., 1874 –1878. Ráth Mór. - Franklin-Társulat.
[8] 558 [2] p.; [4] 660 p.; [4] 568 p.; [4] 794 p.
Korabeli gerincén aranyozott félbőr kötésben. (4 db.)

12000,-
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49., ENDRŐDI Sándor:
Századunk magyar irodalma képekben – Széchenyi fellépésétől a kiegyezésig.
Bp., 1900. Athenaeum. XIV. [2] 472 [2] p.
Korabeli gerincén bordázott félbőr kötésben, fent aranyozott lapszélekkel.
„Emich Gusztáv úrnak hálás tisztelettel – Budapest 900 febr. 8. – Endrődi
Sándor” Ifj. Emich Gusztáv könyvkiadónak, az Athenaeum vezérigazgatójának
dedikált példány!

A dedikáció címzettje magyar királyi asztalnok, magyar királyi udvari tanácsos,
a Ferenc József rend lovagja, nyomdatörténet-író, könyvkiadó, országgyűlési
képviselő, zoológus. Emich Gusztáv nyomdász, könyvkiadó fia.

30000,-

50., ERDÉLYI László, Dr.:
A királyellenes népizgatás történeti tévedései
Szeged, 1931. (Prometheus Ny.) 15 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-

51., ESCHENBURG, Joachim (Johann) János:
A’ tudományok’ esméretére tanító könyv. Talprajzolat a’ tudományok’ öszves
előterjesztésére. -- által német nyelven készíttetett harmadik kiadás szerént
magyarúl közli Lánghy István.
Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyás. [2] VIII. XXII. 516 [14] p.
Korabeli félvászon kötésben.

„Ágyúzó-tudomány, Ásvány-tudomány, Bába-mesterség, Baromorvoslás-tu-
domány, Betegekkel való bánás tudomány, Erdő-tudomány, Fenyítő Törvény,
Gyógyító-tudomány, Hadakozás-tudomány, Hal-tudomány, Madár-tudomány,
Napóra-tudomány, Növevény-mivelés, Orvosiszer-tudomány, Orvosi Tudo-
mányok, Pénz-tudomány, Seborvosi-tudomány, Tűzijáték-mesterség, Vadászat-
tudomány, Zsidók’ Törvénye…”

24000,-

52., ESTERHÁZY Péter:
Semmi művészet (Regény)
Bp., (2008.) Magvető. 224 [12] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben, papír védőborítóban.
„Bodnár Gyurinak szeretettel: Esterházy Péter 2008, Könyvhét” az irodalom-
történésznek dedikált példány!

8000,-
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53., Felséges Első Ferencz Ausztriai Császár, Magyar és Cseh Ország Koronás
Királyától Po'sony Szabad Királyi Várossába, 1832-ik Esztendőben, Karácsony
Havának 16-ik napjára rendeltetett Magyar Ország' Gyűlésének jegyző könyve.
I. Darab.
Po’sony, 1832-33. Ny.: Belnay, Landerer és Wébernél. [4] 471 [3] p.
Korabeli papírborítóban. (folio)

1832 és 1836 között Pozsonyban ülésezett Magyarország rendi országgyűlése,
amelyet a reformországgyűlések egyikeként tartanak számon. Ezen az ország-
gyűlésen született törvény arról, hogy a törvények hivatalos nyelve a magyar
legyen.

20000,-

54., FERENCZY János:
Közönséges geographia, mellyben a földnek mathematikai, természeti, és leg
inkább politikai állapotja a leg ujabb változások után elö adatik.
Pesten, 1809. Eggenberger (Ny.: Landerer Anna, Buda).
[4] 293 [7] p. Első kiadás!
Korabeli papírborítóban.

A későbbiekben több kiadást is megért népszerű földrajzi tankönyv első ki-
adása. Másodszor 1823-ban jelent meg, majd 1840-ben Kánya Pál által átdol-
gozva adták ki utoljára. Ferenczy János (1784-1833), ügyvéd, földrajzi szakíró,
korának művelt embere franciául, németül és latinul is olvasott „Később azon-
ban Pankotán (Aradm.) egészen az ügyészségnek adta magát; szegre akasztotta
lantját, melyet az öreg Virág [Benedek] kedélyes epistolái hasztalan nógattak a
megszólalásra.” – írta róla Szinnyei. Iskoláit Szombathelyen végezte, majd 1801-
től Pesten folytatott jogi tanulmányokat, és közben báró Laffert Vincze fiai mel-
lett nevelősködött. Baráti köréhez tartozott Virág Benedek, és Schedius Lajos.

24000,-

55., Flirt - Szalonélczlap. 1. évf. 1-24 szám. 1903. jan. 4. – jún. 14.
Szerkesztette: (Horváth János álnéven) Heltai Jenő.
Bp., 1903. (Korvin Testvérek ny.) számonként 20 p.
Kiadói felragasztott címlappal illusztrált egészvászon kötésben.

Humoros, pikáns, gazdagon illusztrált hetilap, színes, részben szecessziós
borítókkal, nagyrészt Rozgonyi Dezső fényképfelvételeivel. A lapban megjelent
írások valószínűleg teljes egészében Heltai Jenő művei. A feltehetően összesen
két évfolyamot megért folyóiratot a Lakatos-féle bibliográfia a Pillangó című élc-
lapnál említi, közgyűjteményeinkben csak szórványszámai találhatók. Komplett
fél- vagy teljes évfolyamai együtt nagyon ritka!

20000,-
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56., GEÖRCH Illés:
- - törvényes tárgyú értekezései (I-II.)
Pesten, 1833-34. Landerer. X. 11-196 p. ; 232 p. 1 kihajtható nagyméretű t.
Korabeli félbőr kötésben. (egybekötve)

16000,-

57., (GERHARD János): Liliomok völgye, mellyben a földi gyönyörűségekhez
szokott ember talál ugyan leg elébb-is kényeskedő lépéseit sértegető tövissekre,
de azonnal akad sebeit meg-is gyógyítható drága hasznos füvekre: ellenben a
világi kedvetlenségek közt el-fáradt elme, szedhet minden lépéseiben kelleme-
tes virágokat; s drága illatokkal lelkit meg-élesztő liliomokat. Az az: ötven
szent elmélkedések, mellyek e világon szer-felett kapó embereknek ezen világ
csalfa hijábavalóságait felfedezik, és a jobb életre útat mutatnak; a világot
pedig valóságosan megesmért kegyes léleknek elégséges vigasztalást nyujtanak.
(Fordította: Inczédy József.) 
(Kőszeg?) 1764. Ny.: Ludvig Jakab költségeivel.
[8] 376 p. 10 rézmetszett t. (emblémák)
Későbbi félbőr kötésben, korabeli előzéklap a könyvtestbe kötve.
Az előzéklapon korábbi tulajdonosi feljegyzések: poss. „Andreas B. Nagy 1788”
; „Rimaszombat, Tornyay János ref. lelkész”.

Gerhard (1582-1637) evangélikus egyházi vezető és teológus. Kora legnagyobb
német teológusának számított. Quinquaginta meditationes sacrae című meditá-
ció-gyűjteménye 1606-ban jelent meg latin nyelven Jénában és illusztrációk
nélkül. A gyűjtemény első metszetekkel ellátott kiadása 1665-ben látott napvilá-
got. A Meditationes sacrae a helyes keresztény életvitelre tanító emblémás
könyvek típusához tartozik. Ugyanez látható a Liliomok völgye könyv esetében
is, amelyben minden öt elmélkedésből álló tömb mellé társulnak emblémák.
Ezek az illusztrációk az építőirodalom jellegzetes tartozékai. Ezek az emblémák
nagy népszerűségre tettek szert Erdélyben. Az itt található ábrázolások később
visszaköszönnek többek között a marosvécsi és a magyarköblösi református temp-
lomok boltozatán, ill kazettás mennyezetének díszítőelemein. Fordításában In-
czédi nem az eredeti latin, illetve német szöveg szó szerinti fordítását adja vissza.
Ennek egyik oka az lehet, hogy amikor Inczédi rímes prózába írta át a meditá-
ciókat. Az Inczédi fordítását illusztráló metszeteket G. Nikolai és Sárdi Sámuel
készítette. Nem tudni, saját szerkesztésű emblémákról van-e szó, vagy valamelyik
német kiadásból vették-e át azokat. Benkő szerint a kötet Nagyszebenben jelent
meg.

20000,-
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58., GOETHE, (Johann Wolfgang):
Utazás Itáliában
/Nagy írók-nagy írások - Első sorozat VIII./ Fordította: Bálint Aladár.
(Bp. 1922) Genius. XIV. 419 p. 3 t. (képek) Végh Gusztáv keretdíszes
könyvdíszeivel és rajzos címlapjával.
Kiadói festett, aranyozott, Végh Gusztáv tervei szerint készült és illusztrált
(Gottermayer) egészpergamen kötésben, fent aranyozott lapszéllel.
Amatőr könyvgyűjtők részére készült, merített papirosra nyomtatott, számo-
zott (XXXXIV./L) példány!

10000,-

59., GRACZA György:
Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története I–V.
Bp., (1894-1898). Lampel Róbert.
[12] 451 p. 3 t. (színes chromolith.) 2 mell. (hasonmás, kihajt.) ; [8] 439 p. 2
t. (színes chromolith.) 1 mell. (hasonmás, kihajt. a kettőből) ; [8] 438 p. 2 mell.
(hasonmás, kihajt.) ; [8]  448 p. 4 mell.(3 dupla, ebből 1 térk., 1 kihajt. hason-
más) ; 1 t. [9]  449-1015 p. 4 mell. (ebből 2 dupla, 2 kihajt. hasonmás)
Kiadói, egységes, festett, aranyozott, Gottermayer egészvászon díszkötésben, a
kötéstáblákon Zala György budavári honvédszobrának aranyozott dombornyo-
mású képével, festett lapszélekkel. A történelmi összefoglaló munka képei az
Aradi 1848-49-iki Országos Ereklye Múzeumából, a Gr. Kreith-féle gyűjtemény-
ből, valamint a Bécsi Csász. Udvari Levéltárból valók. Színes és fekete-fehér,
egész oldalas címlapképekkel, szerzői előszóval, térképvázlatokkal, számos szöveg-
közti és egész oldalas rajzzal, színes chromolitographiával és kihajtható mellék-
letekkel kiegészített díszkiadás.

30000,-

60., GROSSCHMID Géza, Dr.:
Kisebbségi sors
Kassa, 1930. Szerző. 499 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.
A harmadik üres oldalon „Benczur Gyula, egyet. tanár, főorvos úrnak igaz
tisztelettel: - Budapest, 1932. II. 3-án Dr. Grosschmid Géza” a neves festő-
művész fiának, a Gellért gyógyfürdő vezető főorvosának dedikált példány!

A szerző, Márai Sándor apja, Kassa szenátora, nemzetgyűlési képviselő.
A kötet tartalmazza 1918-tól-1929-ig a nemzetgyűlésen mondott összes beszédét,
törvényjavaslatát, interpellációját, továbbá a hírlapi cikkeit és alkalmi beszédeit. 

40000,-
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61., GUOTH Kálmán:
Eszmény és valóság árpádkori királylegendáinkban
/Erdélyi tudományos füzetek 187./
Kolozsvár, 1944. Erdélyi Múzeum-Egyesület. 46 [2] p.
Kiadói papírborítóban. „Hajnal István egy. ny. r. tanár úrnak hálája és mély
tisztelete szerény jeleként – a szerző” dedikált példány!

8000,-
62., (GYÖNGYÖSI István): Igaz Barátságnak és Szives Szeretetnek Tüköre,
mellyben megirattatik Philosténesnek, és Florentinának, Egymáshozvaló
hüséges szerelmek, egymásértvaló nagy szerentse probálások végre sok szenve-
dések után szerentsés Házasságok, és öszvekelések: ismét Hermiásnak, Ezen
dologbanvaló nagy szolgálattya,... mellyet régi irások fragmentumából öszve
szedegetett Z[ólyomi] Sz[abó] J[ános].
Budán, 1765, Landerer Ferentz Leopold. 128 p.
Későbbi keménytáblás papírkötésben. Jó és tiszta példány.

A szerző (1629–1704) költő, alispán, országgyűlési követ. Tételünk,
legjelentősebb munkáinak egyike. Első kiadása 1751-ben látott napvilágot.
Népszerűségét további öt kiadása jelzi. Az ún. Florentina-dráma talán Zrínyi
Ilona és I. Rákóczi Ferenc 1666-ban tartott esküvőjére készült, a XVII. századi
magyar barokk udvari dráma egyetlen fennmaradt emléke. Kiadója Zólyomi
Szabó János volt. A hozzá került kézirat a sok olvasás és hányódás miatt minden
bizonnyal sérült lehetett, ezek apró hiányait pótolta, elöljáró beszédet és
toldalékot fűzött a munkához.

20000,-
63., GYÖNGYÖSI István:
Porábúl meg-éledett Phoenix, avagy a’ néhai Gyerö Monostori Kemeny Janos,
erdéli fejedelemnek Lonyai Anna aszszonnyal lévö házasságnak, Tatár Országi
rabságnak, és a’ török ellen viselt hadi dolgainak, és végre hazája mellett vitézül
le-tett életének, halála után élö emlékezete. A’ mellyet a’ magyar versekben
gyönyörködnek kedvéért ugyan magyar versekkel ennek ekötte egy néhány es-
ztendövel irt vólt, és el rongyoltt elsö irásinak töredékibül most ujjab le-irat-
tatott, és kisebb rendben vétetett…
Budan, (1787). Katalin Landererne. [152] p.
Későbbi félvászon kötésben.

A szerző nagyszabású, történelmi tárgyú epikus alkotása, mely Erdély 1657 és
1662 közötti történetét, valamint Kemény János fejedelemségét tárgyalja. 1665
és 1670 között, a Wesselényi-féle összeesküvés éveiben írta, de kiadására csak
jóval az összeesküvés bukása után, 1693-ban kerülhetett sor, ekkor is csak a
németellenes részek elhagyásával. (Szüry 1671.)

20000,-
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64., GYÖNGYÖSI István: Új életre hozatott Chariclia, Avagy a’ Chariclia
Ritka Példájú, és olvasásra Kedvet-adó Historiának Némelly régi Versek
rongyábúl, és azoknak sok fogyatkozásibúl újjabb, és jobb rendben vétele. A’
Mellyet… nem kis munkával vitt végben - -.
Buda, 1763. Landerer Ferencz Leopold. [28] 336 p. Negyedik kiadás.
Későbbi félvászon kötésben. Jó példány.
A szerző utolsó munkája Czobor Mihály befejezetlenül maradt széphistóriájá-

nak (1600 k.) átdolgozása. Anélkül, hogy Czobor német forrását és Héliodórosz
eredeti regényét ismerte volna, a IX–XII. részt saját leleményéből hozzátoldotta
és a történetet így kikerekítette. Ezzel a nemzetközi Héliodórosz-irodalomban
különleges magyar Chariclea-változatot hozott létre. 16,1 cm. Szüry: 1674/a. 

20000,-
65., A Gyűjtő ex-libris különszáma. Az ex-libris Magyarországon és külföldön.
Szerkesztette: Siklóssy László. (Magyar-francia nyelvű címlappal)
Bp., 1913. Szent György Céh – Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete.
158 [2] p. 4 t. (műmelléklet) a végénél I–XXVI. (számozott tábla) [7] p. (Index)
Kiadói gerincén gondosan javított, szecessziós, rajzos papírborítóban.
A második oldalon (58./150) számozott és a szerkesztő „Siklóssy” által aláírt
példány!

10000,-
66., (HAJNÓCZY József):
Intoleranz des katholischen Klerus gegen die ungarischen Protestanten nach
zuverlässigen Aktenstücken, oder Ideen zur gebührenden Schätzung der Ver-
dienste der beyden grossen Kaiser Josephs und Leopolds um die protestantis-
che Kirche in Ungarn, ein Pendant zum Manch-Hermäon.
Hn., Gedruckt im protestantischen Deutschlande, 1792. nyn. 216 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.

Hajnóczy a jakobinus összeesküvés egyik vezéralakja volt, számos - szintén
név nélkül megjelent - politikai röpirat fűződik a nevéhez. E munkájában - több
más művéhez hasonlóan - élesen támadja a katolikus egyházat. A művet egyesek
Molnár János evangélikus lelkésznek (a címben említett Politisches Manch-Her-
mäon szerzőjének) tulajdonítják. Nem kizárt, hogy a művet nem Németország-
ban nyomtatták, hanem a pesti Landerer nyomdában.

20000,-
67., HALLER István: A keresztény politika
/A Keresztény politika kézikönyvtára 1./
Bp., 1926. Apostol-Ny. 111 p.
Kiadói papírborítóban. A numerus clausus törvényt beterjesztő keresztényszo-
cialista politikus ritka értekezése.

8000,-
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68., (HELMECZI Komoróczi István): Igasság paisa, mellyel a Kristustól sze-
reztetett Sákramentomi Sz. Vatsora felől, a helvetziai confessióban ki adatta-
tott igaz tudományt erőséti, és valamelly tudós rom. cath. egyházi személynek,
Bernárd Pálnak, anno 1735. Kassán ki nyomtattatott és világ eleibe botsátta-
tott nyilai ellen oltalmazza, Melianus Gnatereth.
Miaburgban, (Utrecht), 1741. Uranius Nathanael. (Johannes W. Reers).
[6] 464 [38] p.
Korabeli gerincén restaurált félbőr kötésben. A kötet címlapján javított, a kötet
végi lapok felső sarkában foltos.

A Melianus, Helmeczi (1670-1753) református püspök írói álneve volt. Az
átlényegülés dogmája ellen írt református munka álnéven és koholt nyomtatási
hellyel, külföldön jelent meg. Bár a Miaburg megjelölést viseli Győrött megjelent
nyomtatvány is, ez valójában Utrechtben jelent meg.
(V. Ecsedy: Titkos nyomdahelyű…56. Borda Ant. 1996.)

16000,-
69., HERCZEG Ferenc:
Arany szárnyak – Színmű három felvonásban, egy előjátékkal.
Bp., (1944.) Új Idők. 66 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír védőborítóban. „Editnek küldi ezt a
könyvét nagy szeretettel – 947. február – Herczeg Ferenc” dedikált példány! 

8000,-
70., HÓMAN Bálint:
Magyar sors – magyar hivatás – Mult és jövő.
Bp., 1942. Athenaeum. [8] 307 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A magyar történettudomány szellemtörténeti irányának
úttörő munkája.

8000,-
71., HÜBNER János:
Száz és négy válogatott bibliabéli históriák, mellyeket az Ó és Új testementomi
szent írásokból a’ gyengéknek kedvekért öszve-szedett - -.
Pesten, 1838. Füskúti Landerer. IX. [7] 398 [2] p. fametszett címképpel.
Későbbi gerincén bordázott, vaknyomással feliratozott igényes félbőr kötésben. 

12000,-
72., IGNÁCZ Rózsa:
Anyanyelve magyar… - Regény.
Bp., 1937. Dante. 323 p. Második kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
„Hóman Bálintnak tisztelete jeléül: Ignácz Rózsa Bp. 937. VIII. 3-án” a poli-
tikus, miniszter, történésznek dedikált példány!

24000,-
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73., ILOSVAY Lajos:
A megszállás
A „Sziget és vidéke” külön lenyomata.
Máramarossziget, 1915. Wizner és Dávid. 86 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

12000,-

IRREDENTÁK

74., APPONYI Albert, Gróf, Berzeviczy Albert, Fodor Ferenc, Lukács György
és mások: Igazságot Magyarországnak - A trianoni békeszerződés következ-
ményeinek ismertetése és bírálata.
Bp., 1928. Magyar Külügyi Társaság. (Budapesti Hírlap ny.) 402 p. 2 térkép
melléklet (hajtogatva). 1.: Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján.
Szerkesztette: Gróf Teleki Pál az 1910 évi népszámlálás alapján.
M: 1:1.000.000. Kétnyelvű magyarázatokkal, színes jelmagyarázattal és egy mel-
léktérképpel (Magyarország hegy- és vízrajzi térképe). (62×102 cm.)
2.: Magyarország gazdaságföldrajzi térképe. Dr. Teleki Pál és dr. Cholnoky Jenő
közreműködésével hivatalos adatok alapján szerkesztette: dr. Fodor Ferenc.
M: 1:500.000. Kétnyelvű magyarázatokkal, színes jelmagyarázattal és négy mel-
léktérképpel (62×105 cm.) Első kiadás!
Kiadói festett, aranyozott egészvászon kötésben, gerincén kis hibával.
A kötet tartalmazza a „trianoni vörös térképet”.

10000,-
75., JANCSÓ Benedek:
Defensio nationis Hungaricae – Fellebbezés az emberiség elfogulatlanul gon-
dolkodó tudományos közvéleményének ítélőszékéhez.
Bp., 1920. Mo. Terület Épségének Védelmi Ligája. – Pfeifer F. 228 p.
Későbbi gerincén bordázott félbőr kötésben. A kötet címlapján javítás és
„Czeglédi Ipartestület – Sárik Gyula” bélyegzés.

8000,-
76., LÁSZLÓ Jenő Dr.:
Erdély sorsa az uniótól Trianonig
Bp., 1940. (Tábori és Társa Bt.) 280 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. „A Székelyhadosztály szerepe Erdély
védelmében. A Székelyhadosztály harcainak jelentősége a bolsevizmus továbbter-
jedésének megakadályozásában. Amiről nem akart tudni Trianon… stb.”

8000,-

25



77., MADERSPACH Viktor:
Menekülésem Erdélyből
Bp., (1943.) Ruszkabányai (Elemér). 142 [2] p. lapszámozáson belül Ruszka-
bányai Viola 8 egészoldalas fametszetével illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír védőborítóban. Betiltva!
A románok a trianoni diktátum aláírását követően azonnal lezárják a határokat,

s megkezdik Erdély és a Partium bekebelezését, a rendcsinálást. A szerző a dél-
erdélyi magyarság egyik kimagasló alakja. „Nagy vad a román titkosrendőrség
számára, akire vadászva biztosra kell menni…”

8000,-

78., MESTERHÁZY Ambrus:
Rabok vagyunk mostanáig
Bp., (1928.) „Horizont”. – (Ny.: Helyi Értesítő Lapvállalat, Halas.) [4] 159 p. 
Kiadói rajzos papírborítóban.

A délvidéki magyarság sérelmei a közigazgatásban, politikai és kulturális
területeken. Néhány szerb politikus portréja, politikai magatartásuk a magyarság-
gal szemben.

8000,-

79., TÓTH Sándor:
Erdély 22 éves rabsága
Bp., 1941. Magyar Géniusz. 418 p. 2 kétoldalas t. (képek) Első kiadás!
Kiadói javított rajzos papírborítóban, amely Repcze munkája. Betiltva!

18000,-

* * *
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JUDAIKA

80., HOÓR Károly, Dr.: A numerus clausus
Bp., 1925. Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete. 34 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
81., IMRÉDY Béla, vitéz:
Mult és jövő határán – Beszédek a magyar élet nagy kérdéseiről.
Bp., 1938. Nemzeti Egység Pártja. 150 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

Tartalmazza felsőházi felszólalását a zsidókérdésről. 1938 májusának végén
az országgyűlés elfogadta a Darányi idején beterjesztett első zsidótörvényt, amely
szakított az állampolgári egyenlőség elvével, és az értelmiségi, szabadfoglalkozású
pályákon korlátozta a vallási alapon megkülönböztetett zsidók jogait. Az egyes
szakmákban maximum 20%-ot tehetett ki a zsidó származásúak száma.

8000,-
82., Nyilas áfium vörös maszlag
Kassa, 1939. Attila Ny. 40 p.
Kiadói papírborítóban. A nyilaskeresztes mozgalmak ellen, ismeretlen szerző
által írt ritka röpirat.

8000,-
83., SZIRMAI Rezső: Fasiszta lelkek –
Pszichoanalitikus beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben.
Bp., 1946. Faust. 299 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. „Dr. Pongrácz Aladárnak legjobb barátja –
Szirmai Rezső 1946, márc. 7.” a neves ügyvédnek dedikált példány!

A könyvben szereplő főbűnösök névsorának részlete: Antal István, Endre
László, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc… stb.

20000,-
84., Vérkeveredés és fajvédelem az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga szellemében
Bp., 1940. Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. – (Ny.: Held J.) 14 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
85., WESZPRÉMY Kálmán, Ifj.: A magyarországi zsidók statisztikája
/A magyarországi zsidóságról I./
Debreczen, 1907. Sz. Kir. Város Könyvnyomda-vállalata. 167 p.
Kiadói egészvászon kötésben.

24000,-

* * *
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86., JÉKELY Zoltán:
Isten madara (Elbeszélések)
Bp., (1973.) Szépirodalmi. 1 t. (portré) 302 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos papír védőborítóban, amely Kass János
munkája. „Bodnár Györgynek őszinte tisztelettel és barátsággal –
Jékely Zoltán” az irodalomtörténésznek dedikált példány!

8000,-
87., JÓZSEF Attila:
Medvetánc – Válogatott költemények 1922-1934.
Bp., (1934.) Révai. 108 [4] p. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben, a kiadói papírborítók a könyvtestbe kötve. A címlapon
poss.: Ottó Ferenc zeneszerző autográf névbejegyzése, a tartalomjegyzékben rövid
megjegyzései. József Attila több versét is megzenésítette, többek között az Al-
tató-t. Aláírt példány!

280000,-
88., (JUELLUS János):
A reformata ekklesiának apologyája, vagy maga-mentsége, mellyben, bé-foglal-
tatnak az igaz keresztény hitnek s vallásnak, nevezetesebb ágazati... Magyar
nyelvre fordíttatott Tussaa-Uj-Falusi Tussai János által.
(Debrecen?), 1748. Nyn. [36] 266 p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott, kopottas félbőr kötésben, körben festett
lapszéllel, kissé viseltes címlappal.

12000,-
89., JUHÁSZ Ferenc: Halott feketerigó (Eposz)
(Bp., 1985.) Szépirodalmi.
493 [3] p. 4 t. (Hantai Simon festményei) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, a költő, irodalmár portréjával illusztrált papír
védőborítóban. (folio) A lapok margóján az irodalomtörténész gondos,
halványan írt értéknövelő ceruzás jegyzetei.
„Editnek, Gyurinak minden és mindenféle szeretetemmel 1985 Karácsonyán
ezt a sors-összefoglalást, vallomás-univerzumot, hitet. Öleléssel: Feri” Bodnár
György irodalomtörténésznek, Juhász Ferenc kutatónak és feleségének dedikált
példány!

15000,-
90., JUHOS János:
A magyar korona országainak helységnévtára (1882.)
Egybeállítja és kiadja: - -.
Bp., 1882. Traub B. és Társa biz. Szegeden. [2] V. [2] 388 p. 2 kihajtható t.
Korabeli félbőr kötésben.

10000,-
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91., KALÁSZ Elek Dr.:
Vázlatok a magyar földön 800 éves ciszterci rend multjából
Különlenyomat a Ciszterci Rend Bajai III. Béla-Gimnáziumának 1942-43. évi 
Évkönyvéből.
(Baja, 1943. K. Bencze Albert kny.) 1 t. 148 [2] p. 1 térképvázlat
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a kötéstáblára ra-
gasztva. A címlapon: „Kormányzó Úrnak hálás tisztelettel: Elek” vitéz nagy-
bányai Horthy Miklósnak dedikált példány!

30000,-
92., KALMÁR (György) Georgi(us): Prodromus idiomatis scythico-mogorico-
chuno- (seu, hunno) avarici. Sive, adparatus criticus ad linguam hungaricam.
(Pozsony) Posonii, 1770. Ioannis Michaelis Landerer.
[20] 324 (helyesen 432) p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.

A szerző fő művében azt kívánta bizonyítani, hogy a magyar nyelv különösen
alkalmas az időmértékes verselésre. Ezt szolgálta a kötet mintegy felét kitevő,
magyar nyelvű hexametereket tartalmazó „Summa”. Kalmár György (1726 előtt-
1782) kalandos életű költő, író, nyelvész. Legkedvesebb témája a magyar nyelv
volt, melynek egyrészt tökéletességét, másrészt a török-tatár nyelvvel való rokon-
ságát vitatta. Kalmárt a két világháború között kezdték értékelni, a Prodromust
az összehasonlító hangtan egyik korai kísérleteként méltatták. A költő Kalmár
Györgyöt Weöres Sándor fedezte fel, az általa szerkesztett Három veréb hat
szemmel című antológiában közölt tőle verset. Ez az összehasonlító nyelvészeti
munkája arról is híres, hogy a klasszikus triász (Baróti, Révai, Rájnis) fellépését
megelőzve hirdette a magyar nyelv klasszikus versmértékre való alkalmasságát,
s ennek bizonyítására két hexameterben írt költeményét is beiktatta. Érdekesség,
hogy anyanyelv szavunk először itt olvasható.

20000,-
93., KARINTHY Frigyes-Lengyel Menyhért-Dr. Nagy Lajos-Pünkösti Andor-
Serényi Gusztáv: Polgári kiáltvány a társadalom megmentéséről!
Bp., (1932. Révai ny.) 32 p. 1 mell. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban A Magyar Polgári Blokk politikai pamfletje.

8000,-
94., KASSÁK Lajos:
Kis könyv haldoklásunk emlékére
Bp., (1945.) Új Idők. (Singer és Wolfner.)
110 [2] p. George Bracque rajzával. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Kis Sándor elvtársnak kézszorítással: Kassák
Lajos” „bibliás politikus”-nak, kisgazda képviselőnek dedikált példány!

15000,-
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95., KELETI Ö. Lajos:
A közszellem ébredése 1893
Előszóval ellátta: Beksics Gusztáv.
Bp., 1893. Szerző. – Ny.: „Toldi” kny. [4] IV. 262 [4] p. politikusok és közéleti
személyiségek portréival gazdagon illusztrálva, közel 400 arcképpel.
Korabeli aranyozott egészvászon kötésben, a kiadói rajzos, kőnyomatos papír-
borító címlapja a könyvtestbe kötve.

A mű részletesen ismerteti az országszerte lefolyt egyházpolitikai mozgalmakat,
bejárva a hazát a Kárpátoktól az Adriáig, Erdély bérceitől a Lajtháig. A mun-
kában megjelenik a katolikus vezérférfiak arcképe (Pálffy Móricz, Széchen Antal,
Zichy Nándor, Szapáry Géza grófok, Samassa érsek, Schopper és Schlauch
püspökök) továbbá az egyházpolitikai mozgalmakban tevékeny szerepét vivő ál-
lamférfiak és pártvezérek (Wekerle, Csáky Albin, Apponyi Albert gr., Eötvös
Károly, Polonyi Géza, Ugrón Gábor) országgyűlési képviselők. Minden megye
egyházpolitikai mozgalmának leírásánál a megye országgyűlési képviselőinek,
valamint minden megye egyházpolitikai küzdelmeinek ismertetésénél közöltetik
a legnagyobb szerepet játszott megyei vezérférfiak arcképe. A könyv hű tükrét
képezi annak, milyen arányban vannak képviselve az ország minden megyéjében
a kormány egyházpolitikájának hívei és ellenesei. Érdekes emléke az egyházpoli-
tikai küzdelemnek.

20000,-
96., (KERESZTURI József):
Álom Második Jósefrül
Németbül magyarra fordítva.
Budán, 1781. Landerer Katalin. 47 p.
Korabeli papírborítóban.

Kereszturi József (1739-1794) jezsuita tanár, majd kilépett a rendből és jogot
végzett, ügyvédként, majd jegyzőként praktizált. Később Bécsbe költözött és a
II. József udvarában vállalt állást. 1786-ban a császár nemesi rangra emelte.
A műnek ezt a kiadását Petrik nem ismeri.

12000,-
97., KERTÉSZ Imre: Sorstalanság – Regény.
Bp., (1985.) Szépirodalmi. 292 [4] p. Második kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely Egyed László munkája.
„Bodnár György tanár úrnak, nagyrabecsüléssel, szeretettel: Kertész Imre” az
irodalomtörténésznek dedikált példány!

Önéletrajzi ihletésű, a holokausztról és az önkényuralomról szóló műveiért
2002-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Az egyetlen magyar irodalmi Nobel-
díjas író regénye.

30000,-
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KÉZIRATOK

98., ANTALL József (1932-1993) politikus, könyvtáros, orvostörténész, muze-
ológus, a rendszerváltás után Magyarország első szabadon választott minisz-
terelnöke nyomtatott, autográf aláírt levele és dedikált színes fotója (13x18 cm.)
Somogyi Ferencnek címezve. Hozzátartozik egy emléklap és egy ravataláról szár-
mazó feliratozott nemzetiszínű szalag.
A levél kelt.: Budapest, 1993. február 1. 1 lev. (A/4)

30000,-

99., FERENC József, I. (1830-1916) osztrák császár, magyar és cseh király, az
Osztrák–Magyar Monarchia későbbi első uralkodója (1867–1916), Mailáth
György (1818-1883) Magyarország tárnoka, 1865-től főkancellár és Bartha János
által autográf aláírt királyi meghívó levél a magyarországi rendek képviselőinek
az 1865 karácsonyára összehívott országgyűlésre „Első Ferencz József Isten
kegyelméből Ausztriai császár, Magyar, Cseh, Halics és Ladomér országok apos-
toli úgy Lombárdia Velencze és Illyria királya, Ausztria főherczege s a t: Okos
Érdemes kedvelt Híveink!...” megszólítással. „Kelt. birodalmi fővárosunkban
Bécsben Ausztriában Szentmihályhó tizenhetedikén, ezernyolcszáz hatvanötödik
esztendőben.” 1 lev. 1 nyomtatott oldal. (36,5 x 52 cm.)
Későbbi félvászon mappában.

1864 végén titkos tárgyalások során Ferenc József Deáknak jelezte közeledési
szándékát. Deák erre a Pesti Naplóban jelentette meg híres Húsvéti cikkét,
amelyben kijelentette, hogy ha az alkotmányosság visszaáll, és a had- és külügy,
valamint az ezek fedezésére szolgáló pénzügy közös lesz, a magyar fél hajlandó
a megbékélésre. 1865-ben összehívták az országgyűlést, amely 1866-ban a
porosz-osztrák háború kitörése miatt félbeszakadt. A Poroszországtól elszenvedett
háborús vereség, a pénzügyi gondok, és a nagynémet egység meghiúsulása egyre
inkább arra sarkallta Ferenc Józsefet, hogy megegyezzen a magyarokkal. Több
hónapos tárgyalássorozat után 1867-ben megköttetett a kiegyezés. A kiegyezés
értemében az uralkodó elismerte az 1848-as törvényeket, és kinevezte a (má-
sodik) felelős magyar minisztériumot, melynek élére Andrássy Gyulát helyezte.
Ferencz József a magyar rendekhez címzett meghívója a Kiegyezés és az Osztrák-
Magyar Monarchia létrejöttéhez vezető tárgyalások fontos kordokumentuma. 

80000,-
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100., HAMVAS Béla (1897 – 1968) író, könyvtáros, filozófus autográf tintával
írt levele saját kezűleg címzett borítékával Bodri Ferenc (1931 – 2010) művészeti
író, könyvtáros, irodalomtörténésznek címezve. Levelében beszámol arról, hogy
saját könyveit egy antikváriustól beszerezte és azokat elküldi barátjának. A
könyvek vételárát is közli és kéri, hogy azok árát szentendrei címére küldje meg.
Kelt.: Bp., 1966. V. 24. 1 lev. 1 beírt oldal. saját címzett borítékában. (A/4) 

Hamvas 1964-es nyugdíjazását követően Szentendrén élt, ahol sikerült egy
kis gyümölcsöst vásárolniuk felesége műfordítói honoráriumából. Így vissza-
térhetett kedvenc településére, ahol haláláig élt.

45000,-
101., HEIM Pál (1875-1929) gyermekgyógyász, egyetemi tanár autográf tin-
tával írt levele „Mélyen tisztelt Igazgató Úr!” (Ifj. Bókay János ?) megszólítással,
saját fejléces levélpapírján, mint Egyetemi magántanár. Levelében egy tanítványa,
Rados Gusztáv torna alóli felmentését kéri.
Kelt.: Bp., 1907. X. 13. 2 lev. 1 beírt oldal. (13x17 cm.)

1907-ben lett a budapesti egyetem orvosi karán A gyermekkori betegségek
szemiotikája című tárgykör magántanára. Kiemelkedő szerepe volt az anyák,
csecsemők és gyermekek védelmében. Páratlan népszerűségnek örvendő orvos
volt.

20000,-
102., JÓKAI Róza, Feszty Árpádné (1861-1936.) író, festőművész, Laborfalvi
Róza unokája, Jókai Mór fogadott lánya, Feszty Masa édesanyjának autográf
tintával írt, „Fesztyné” aláírt levele „Kedves Siklóssy!” megszólítással Siklóssy
László író, ügyvéd, művészettörténész, műgyűjtőnek címezve. Levelében egy auk-
cióról érdeklődik és két partellit (?) küld.
Keltezés nélkül. 2 lev. 1 beírt oldal. (13 x 17,5 cm.)

15000,-
103., KELLÉR Andor (1903 – 1963.) író, újságíró „Kopog a padló” és 
„Családi dolgok” című novelláinak autográf tintával írt, aláírt tisztázatlan
kéziratai javításaival. Mindkét novellában családi életéről és feleségéről anek-
dotál. Mindkét novella végén egy bizonyos Mártának dedikálva, aki László Mik-
lós (1923-1983) újságíró felesége, Kellér Andor újságíró társa az Esti Hírlapnál.
Megjelent 1964-ben a Gondolat kiadónál a „Déli posta” című kötetében, amely
arcképek, karcolatok gyűjteménye. Az író Kellér Dezső humorista, konferanszié
bátyja, aki testvérével együtt megjárta a munkaszolgálatot is. Az 1954-ben újra
megnyitott Hungária kávéház (New York kávéház) művészvilágának törzsgárdis-
tája, közkedvelt alakja.
Keltezés nélkül (1962.) 2-2 lev. 2-2 beírt oldal. (2 db.)

30000,-
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104., LISZT Ferenc (Franz Liszt, 1811-1886) világhírű magyar zeneszerző,
mindenidők egyik legkiválóbb zongoraművészének autográf, tintával írt, aláírt
francia nyelvű levele bizalmas barátjának, lelki atyjának Hugues-Félicité
Robert de Lamennais (1782-1854.) francia katolikus pap, filozófus, abbénak
a francia értelmiség egyik kimagasló alakjának, a katolikus liberalizmus korai
képviselőjének. Levelében két nemrég írt kórusművéről értekezik. Az egyik a Le
Forgeron (A kovács), amely Lamennais abbé versére íródott. Közli, hogy szeretné
három kórussal előadni a művet és személyesen részt venni a próbákon is.
Hamarosan Bonnba utazik a Beethoven emlékmű avatására (ennek költségeit
Liszt fedezte), ahol előadja az erre az alkalomra írt Első Beethoven-kantátát. 
Marseille, 1845. április 28. 4 lev. 3,5 beírt oldal. (155 x 214 mm.)
Korábbi hajtások mentén gondosan restaurált levél.

Lamennais abbé La Chênaie-i otthona az értelmiségiek Mekkája volt, gondo-
latai a lelkiismereti szabadságról és az általános választójogról szólnak. A roman-
tikusok, mint Victor Hugo, Lamartine, Sainte-Beuve és George Sand is követői
voltak. Liszt 1834-ben háromhetes zarándoklatot tett La Chênaie-be, ahol
teológiáról és művészetről beszéltek a „breton szenttel”, ahogy hívták. Liszt még
a pap meditációit is kísérte a zongorán, miközben beszélt. A fia halálára írt
gyászódát, a Le morts ódát is Lamennais abbé versére írta. Bensőséges barát-
ságukra jellemző, hogy Liszt 1835-ben Lamennais abbét tájékoztatta arról, hogy
szerelmével, a férjezett Marie d’Agoult grófnővel elhagyják Párizst és Genfben
telepednek le. 1845-ben egy másik levelében Liszt magyarságáról ír az Abbénak
és, hogy gyermekei is magyar állampolgárok.

850000,-

105., MESZLÉNYI Zoltán, boldog (1892 – 1951) római katolikus magyar vér-
tanú püspök autográf tintával írt levele dr. Etter Jenő városi főügyésznek Esz-
tergomba címezve. Levelében beszámol Taormina-i (Szicília) kirándulásáról, a
hideg időjárásról és, hogy olvasással tölti a napjait. 
Kelt.: Taormina, 1940. jan. 20. 1 lev. 2 beírt oldal. (A/4)

A vértanú püspököt 1950. június 29-én az Államvédelmi Hivatal egy korábbi
döntése miatt letartóztatta. A kistarcsai internáló táborba került, ahol kínozták,
feltehetőleg orvosi ellátás hiányában vesztette életét.

20000-
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106., OTTLIK Géza (1912 – 1990) író, műfordító, bridzsversenyző géppel írt,
autográf becenevén „Cipi” aláírt levele és szakmai önéletrajza Vargha Kálmán
(1925 – 1988) irodalomtörténésznek címezve. Az önéletrajzban golyóstollal tett
bejegyzések. A kísérő sorok „Kedves Kálmán!” megszólítással, amelyben egy
bizonyos „Tesla prof.” kérdéseire válaszként írja, hogy ha kevesli a magáról írt
adatokat „…adja hozzá bibliográfiámhoz azt a számos szép és maradandó értékű
művet, amit ezalatt a félóra alatt megalkothattam volna, ahelyett hogy neki dol-
gozom.” (Tesla prof. talán nem is valós személy, hanem élcelődik az iro-
dalomtörténész kérésén?) Hozzátartozik a levél autográf golyóstollal címzett
borítéka „Vargha Kálmán úrnak” címezve.
Kelt.: (Bp.), 1975. dec. 20. 1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

Az író szoros baráti kapcsolatot ápolt az irodalomtörténésszel és feleségével.
Közvetlen környezete és barátai számára „Cipi” volt a beceneve.

40000,-
107., PILINSZKY János (1921 – 1981) a huszadik század egyik legjelentősebb
magyar költőjének autográf golyóstollal írt levele Magyar Ferenc (1916 – 2000)
újságírónak, az Új Ember katolikus, irodalmi hetilap felelős szerkesztőjének
címezve. Levelét Párizsból írja közvetlenül New York-i utazása előtt. Sajnálatát
fejezi ki, hogy elutazása előtt már nem találkozhattak, beszámol a párizsi
időjárásról, majd levele végén cikkeket ígér.
Kelt.: Párizs, 1975. ápr. 2. 1 lev. 1 beírt oldal.

Pilinszky 1975-ben az Egyesült Államokba utazott. New Yorkban, a Columbia
Egyetemen előadást is tartott.  Bostonba is meghívták az angol fordításban Ted
Hughes-t segítő Csokits János révén. Először a Harvard Circle, vagyis a Har-
vardon végzett magyarok kulturális közössége fogadta. Buffalóba is eljutott, ahol
Prágai Dezsővel találkozott, aki segített neki megszerveznie kanadai útját a toron-
tói Magyar Házba. Magyar Ferenc 1971-ben vette át az Új Ember szerkesztését
Saád Bélától. Tárcái, szépírói munkássága elsősorban Móra Ferenc és Fekete
István írásaival mutat stílusbeli rokonságot. Pilinszky 1957-től haláláig a lap
belső munkatársa.

60000,-
108., PROHÁSZKA Ottokár (1858-1927.) katolikus egyházi író, a magyar
keresztényszocializmus jelentős képviselője, Székesfehérvár tizenötödik
püspökének „Az erkölcsi válság” című írásának 16 oldalas autográf barna tin-
tával írt kézirata, az első oldalon és az utolsó autográf aláírásával és a Katholikus
Szemle szerkesztőjének (Ebben az időben Mihályfi Ákos ciszterci szerzetes.)
címezve. Megjelent: Katholikus Szemle, 1924. 6. sz. 321–333. p.
A mű kézirata részben hozzá címzett levelek hátoldalára íródott: Ernszt Sándor
vallás- és közoktatásügyi miniszter; Török István Pilisvörösvári Plébánia admi-
nisztrátora; Csernoch János bíbornok, hercegprímás, esztergomi érsek;
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Breyer István államtitkár, győri püspök; Horváth József káplán; Schwartz Elemér
ciszterci szerzetes; Szabó Géza tanár; Szauer László esperes-plébános; Áronffy
Ferenc tartományfőnök; Bibó István (id.) etnológus, filozófus és egy saját géppel
írt levelének verzóján.
Kelt.: Székesfehérvár, 1924. V. 10. 16 lev. 16 beírt oldal. (A verzókon levelek.)
(A/4) Későbbi feliratozott papírmappában.

Prohászka ékes, egyéni stílusa révén a modern katolicizmus egyik legnagyobb
hatású képviselője, a 20. század eleji katolikus megújulás egyik programadója.
Írásai máig hatóak, gondolatai, személye ma is viták tüzében áll.

180000,-
109., RADNÓTI Miklós (1909-1944) költő „Csütörtök” című versének Paul
Chaulot (1914-1969) francia író, költő által fekete tintával írt 5x4 soros, autog-
ráf francia nyelvű fordítása, adaptációja „Jeudi” címmel, „Adaptation du Paul
Chaulot” aláírással. Keltezés nélkül. 1 lev. 1 beírt oldal (A/4)
Radnóti a világháború előestéjén, 1939 május 26-án írta költeményét, amelyet
számos nyelvre lefordítottak. Első közlése az Új Magyarország folyóiratban 1945-
ben jelent meg, majd a „Tajtékos ég” című posztumusz verseskötetében 1946-
ban. A francia fordítás az Arion világirodalmi folyóiratban 1966-ban. A fordító,
Paul Chaulot a magyar költészet barátja, több magyar költőt is fordított.

80000,-
110., RADNÓTI Miklós (született Glatter, névváltozata: Radnóczi) költő a
m. kir. Ferencz József Tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történet-
tudományi karához 1934. június 5-én 669/1933-34 iktató-számon beadott hi-
vatalos kérvényének utolsó lapja, amelyben „Kérése „Radnóczi” Glatter Miklós
abszolvált kari hallgatónak, melyben szóbeli doktori szigorlatra való bocsájtását
kéri.” Az okmány az egyetem bélyegzőjével és 2 pengő bélyeggel ellátva.
A hosszában félbehajtott lap másik oldalán Radnóti autográf tintával írt so-
raival igazolja az okmány és mellékleteinek átvételét: „A kérés okmány – mel-
lékleteit átvettem: Radnóczi Miklós – Szeged, 1934. VI. 23”.

1934 májusában sikeres doktori szigorlatot tett. Júniusban summa cum laude
minősítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták. Kaffka Margit művészi
fejlődése című doktori értekezését az egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézete
és a Művészeti Kollégium is kiadta. Az 1920-as évek végén magyarosított
vezetéknévhez Radnót falu nevét választotta, ahol – a Felvidéken, Gömör vár-
megyében – született a nagyapja. Hivatalosan a Radnóczi név használatát en-
gedélyezték. 1945 februárjában Gyarmati Fanni, Radnóti Miklós múzsája és
felesége felhívta az akkori belügyminisztert, Erdei Ferencet, hogy közbenjárjon
a névváltoztatás ügyében, hogy mire hazaér Radnóti, az új nevét tudja használni.
De nem ért haza, 1944. november elején megölték.

120000,-
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111., SASSY Attila (1880-1967), Aiglon eredeti, szignált „Sassy” grafittal
készült ex-libris terv grafikája, amelynek cinkográfiája ismert, megvalósult.
Keltezés nélkül. (A/4)

A különleges ex-libris terv szokatlanul egy autóst ábrázol. Ebben az ex-librisben
visszaköszön Sassy egyedi szecessziós stílusa. Tanulmányait Budapesten,
Münchenben és Párizsban végezte. Szoros kapcsolatban állt a századelő irodalmi
életének szereplőivel, grafikai munkásságának nagy részét illusztrációk teszik ki.
Sassy első és mindent elsöprő sikerét az 1909-ban megjelent grafikai albumának,
az Ópium-álmoknak köszönhette. Első komoly művei a miskolci írónő, Kaffka
Margit ösztönzésére születtek, képileg pedig leginkább a századfordulós japoniz-
mus és Aubrey Bearsdsley dekandens grafikája inspirálta.

20000,-
112., SASSY Attila (1880-1967), művésznevén: Aiglon festő, grafikus autográf
tintával írt, aláírt fotó-képeslapja Dr. Gerlóczy Zsigmond (1863-1937) orvos,
egyetemi tanárnak címezve. A fotón Sassy Attila, Gerlóczy Zsigmondnéról
készült portré festménye. Levelében a festőművész beszámol arról, hogy
„Borszéky tanár úr”, Borszéky Károly (1875-1933) a Rókus-kórkáz egykori
főorvosának képét elkészítette és azt örömmel mutatná be. Sorait Gerlóczyné
üdvözlésével zárja. Gerlóczy Zsigmond maga is a Rókus-kórház főorvosa volt,
1927-ig igazgatója, a fővárosi kórházak igazgatója, az Orvosszövetség elnőke,
felsőházi tag. Kelt.: Bp., 1933. jul. 1. 11 beírt sor.

10000,-
113., SZABÓ Magda (1917-2007) író, költő műfordító „Köd” című versének
géppel írt „Félj tőlem, leples Álom…” kezdetű 16 soros kézirata, autográf
aláírásával. A gépirat 7. sorában autográf javítással. Megjelent a „Szilfán halat”
című verseskötetében a kéziratban is megtalálható javítással. A Köd című vers
legkorábbi verseinek egyike. Keltezés nélkül (1940-44 körül).

30000,-

* * *
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114., (KÉZAI Simon) Simon de Keza: Chronicon Hungaricum, quod ex
codice membranaceo nunc primum et ad fidem apographi Vindobonensis et
Budensis chronici... excitat Alexius Horányi…
Budae, (1782.) Typis Catharinae Landerer Viduae. 158 p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott félvászon kötésben.

Kézai a 13. századi Magyarország leghíresebb krónikása. Az utókor által Gesta
Hungarorum címen emlegetett latin nyelvű krónikáját IV. László királynak aján-
lotta. Két könyvből álló műve Hunor és Magor híres történetével, a hunok és
magyarok közös eredetének elbeszélésével kezdődik. Az első könyvben a hunok-
nak Attila haláláig és birodalmuk felbomlásáig, a másodikban pedig a magya-
roknak a bejövetelüktől 1280-ig terjedő történetével foglalkozott. A bécsi első
kiadás évében megjelent mű Horányi Elek javításaival.

15000,-
115., Klio – Historiai ’Sebkönyv I-III. esztendő. Kiadta: Szilágyi Ferencz.
Kolosvártt, 1834-1833-1836. (Ref. Koll. Ny.) [10] VI. 391 p. 1 kihajtható térk.
(Lengyel föld határszínezett térképe) ; [4] 424 p. ; [6] 444 p. 1 kihajtható térk.
(A’ Had’ Nézőhellye VI. és VII. Károly Franczia királyok’ idejében).
Korabeli kopottas egészvászon kötésben, az első térképen foxing foltokkal.
Az első kötet második kiadásban, a második és harmadik kötetek első kiadása.
A kötetekben cikkek, tanulmányok foglalkoznak a magyar és európai történelem
egyes részleteivel. Teljes sorozat, kompletten ritka.

18000,-
116., KNÁISZ (Mihály), Michael de Miskoltz:
Chronologo-Provinciale ordinis f. f. minorum S. Francisci conventualium
provinciae Hungariae, et Transilvaniae, nunc S. Elisabeth reginae nuncupatae;
praemissa compendiosa vita Seraphici Patris in gratiam junioris nostri Cleri
editum, ac pro grati animi perenni testimonio Fratribus suis dicatum.
(Pozsony) Posonii, 1803. Belnay. 1 t. (rézmetszet címkép) 416 p.
1 kihajtható térkép (Karacs Ferenc rézmetszetű Magyarország-térképe).
Korabeli keménytáblás papírkötésben, gerincén címkével. A címképmetszet felett
poss.: Raksányi Hugolin ferences szerzetes autográf tulajdonosi névbejegyzése.
A magyarországi ferences rend történetét leíró mű. (Szántai, Karacs 5.)

15000,-
117., KNER Imre - Haiman György:
Egy könyvoldal tipográfiai megoldásának lehetőségei. Kner Imre elgondolása
alapján összeállította, szedte és nyomtatta Haiman György. Kézirat!
Gyoma, 1932. Kner. 2 lev. (ebből 1 kétlapos) 152 lev. (kétlapos).
Kiadói egészvászon-tokban, gerincén címkével. Ritka Kner magánkiadás.
Az első kétlapos ív verzóján a szerzők által aláírt példány!

30000,-
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118., KOLLER (József) Joseph:
Prolegomena in historiam episcopatus Quinqueecclesiarum 
Posonii, 1804. Joannisa Michaelis Landerer.
[12] 156 p. 18 kihajtható rézmetszett t. (több nagyméretű)
Korabeli gerincén címkével ellátott félbőr kötésben.

Koller József (Huszt, 1745-1832) római katolikus pap, levéltáros, könyvtárigaz-
gató, nagyprépost, egyháztörténész. Koller József püspöke ösztönzésére kezdett
levéltári kutatásokba, melyek során Bécsbe (1764), majd Rómába is eljutott
(1766–1767). Munkái közül az egyházmegye történetét feldolgozó monumen-
tális, nyolckötetes széria a legjelentősebb. A Historia episcopatus Quinqueec-
clesiarum címet viselő művében az egyházmegye történetét dolgozta fel a
püspökség alapításától (1009) egészen Eszterházy Pál László püspök haláláig
(1799). Ezen művét a sorozat bevezetőjének szánta – amint címe, is erre utal –
„Prolegomena” csak tizenhat évvel a Historia első kötete után látott napvilágot.
A Prolegomena-t az egyházmegye emlékeit megörökítő illusztris metszetek teszik
becsessé.

30000,-

119., KÓNYI János: A’ mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű
furtsa történetek, mellyeket a’ bánattyokat felejteni kívánó jámborok’ ked-
vekért szedegetett öszve - -.
Három (!) részben megbővítve. (I-II. rész. A címlapon jelzett harmadik rész nem
jelent meg!) A második rész önálló címlappal: A’ mindenkor nevető Democri-
tus, avagy okos leleményű furtsa történetek. Végre hozzá tétetett Diogenes,
Anacharsis, és Anaxagorásnak görög böltseknek életek.
Budán, 1806-7. Ny.: Landerer Anna. 176 p. ; 192 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. Az első kötet címlapján poss.: „Magyary-
Kossa Sámuel” gyűjteményi bélyegzése. (egybekötve)

Az első mű első kiadása 1782-ben, a második mű első kiadása 1786-ban
jelent meg. Ennek a kiadásnak nem találtam nyomát, ha az ismert kiadásokat
követem az első résznek ez az ötödik kiadása, a második résznek a harmadik ki-
adása.

Kónyi János (18. század második fele – 1792 körül) strázsamester, író és
műfordító. Első munkája címlapján (1774) magát már hadi szolgának írja s
ezentúl hűségesen kiteszi neve után a címét; 1872-ben strázsamester volt gróf
Eszterházy Antal gyalogezredében. Szeretett olvasni s a mi szépet olvasott, mással
is közölte. Ez az ösztöne tette íróvá. Nehéz szolgálatai közben éjjelezve dolgozott.
Az egyik leghíresebb, de mindenképpen a legnépszerűbb magyar anekdota-
gyűjtemény. Bármely kiadása a legritkább magyar könyvek közé tartozik.

40000,-
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120., KÓNYI János:
Ártatlan múlatság avagy Flórentz és Lion vitézeknek, a’ mint-is Martzebilla
török kis-asszoynak ritka példájú története - - által.
Budán, 1825. Landerer Anna bet. 160 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott keménytáblás, korhű papírkötésben.
Különösen ritka lovagregény, mint minden Kónyi mű.

30000,-
121., KÓNYI János:
XIV-dik Kelemen Pápának ama’ nagy emlékezetű Ganganellinek levelei
Magyarra fordította: - - Gróf Eszterházy Antal regementjében strásamester.
Budán, 1783. Ny.: Landerer Katalin özvegyének bet. [2] 454 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
Nagyon ritka erkölcstani levélregény. A korai magyar regények egyik legritkább
darabja, könyvárveréseken az utóbbi évtizedekben nem szerepelt.

40000,-
122., KORMOS István:
Szegény Yorick (Versek)
Bp., (1971.) Szépirodalmi. 1 t. (portré) 132 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Bodnár Editkének és Gyurkának szeretettel – 1971 június 29 Kormos
István” az irodalomtörténésznek és feleségének dedikált példány!

15000,-
123., KORNITZER Béla:
Apák és fiúk I-II.
Nagy magyar értékeink ahogyan fiaik látják.
Dr. vitéz József Ferenc főherceg Ő királyi fensége előszavával.
(Bp., 1940.) Szerző. – (Ny.: Pesti Lloyd-T.)
278 [2] p. 35 t. (képek) ; [2] 283-528 [2] p. 28 t. (képek)
Kiadói aranyozott, párnázott, egészbőr kötésben. (2 db.)
A második kötetben számozott (17./500) példány!

Kornitzer Béla (1910-1964.) behatóan foglalkozott az apák és fiuk viszonyával,
sorsuk alakulásával. Ezt tartalmazza a magyarországi neves politikusokkal,
államfőkkel, írókkal, hercegekkel, és más hírességekkel készített interjúit össze-
fogó könyve. Többek között Horthy Miklóssal és fiával, Móricz Zsigmonddal
és fiával, Mikszáth Kálmánnal és fiával, számtalan hírességgel és leszármazot-
taikkal készített érdekfeszítő interjúkat. Munkáját az emigrációban is folytatta
megszólaltatva Trumant, Eisenhowert, Kennedyt, Johnsont és Nixont, Winston
Churchillt, Joseph Pulitzert, Albert Einsteint és Richard bíborost is.

30000,-
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124., KOSZTOLÁNYI Dezső:
A szegény kisgyermek panaszai
(Bp., 1923.) Genius. 80 p. Hatodik kiadás.
Kiadói félvászon kötésben, festett, rajzos táblával, amely Leidenfrost Sándor
munkája. „Bónyi Adorjánnak sok nagy szeretettel – Kosztolányi Dezső –
1923. Budapest” az író, lapszerkesztőnek zöld tintával dedikált példány!

80000,-
125., KOTZEBUE (Ágoston) Augustus:
Vakon töltve – Víg játék egy felvonásban. Szerzette - -.
Magyarította Domahídai Domahídy Menyhárt. / Az estveli óra – Dráma.
Szerzette - -. Magyarította Domahídai Domahídy Menyhárt. / A’ vak kertész,
vagy a’ virágzó aloes – Egy énekes játék - - által. Fordította Pólcsi Mihály.
Posonyban, 1813. Füskúti Landerer Mihály örököseinek bet.
62 p.; 63-102 p. ; 155 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Korabeli papírborítóban.
Az egyes darabok önálló címlappal, impresszum az első mű címlapján. Ritka
mű, az utóbbi évtizedekben könyvárverésen nem szerepelt.

10000,-
126., KOTZEBUE Ágoston: Oktató és érdekletes történetetskák az ifjuság
számára. - - után magyarázta Molnár András.
Pesten, 1831. Wigand Otto. – (Ny.: Landerer, Pesten.)
[2] 210 [2] p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban, szép állapotban. A nagysikerű német író, drámaíró ritka
magyar nyelvű írása, mindössze egy alkalommal volt árverésen.

10000,-
127., KÖLESÉRI, (Sámuel) Samuel de Keres-eer:
Auraria Romano-Dacica, una cum Valachiae Cis-Alutanae subterranae de-
scriptione Michaelis Schendo, R. C. EQ. Vanderbech. Iterum edita curis Ioan-
nis Seivert.
Posonii & Cassoviae, 1780. Ioan. Michael Landerer.
[20] 295 [32] p. 1 kihajtható, nagyméretű rézmetszett térk. Második kiadás.
Korabeli félbőr kötésben, apró sérülésekkel kopással. A címlap alján poss.:
„Rupp” gyűjteményi bélyegzés.

A szerző teológiai és orvosdoktor volt, a könyv írása idején az erdélyi bányák
felügyelőjeként működött. Az először 1717-ben megjelent, ritka mű Erdély
aranybányászatát tárgyalja, külön fejezetet szentelve az arany orvosi vonatkozá-
sainak. E kiadást Michael Schend Havasalföld természeti kincseit leíró tanul-
mánya bővíti.

45000,-
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128., LANGL József:
Képek a történelemhez
A legnevezetesebb korszakalkotó építészeti műemlékek gyűjteménye.
Kézikiadás 62 szinnyomatu képpel sépia modorban magyarázó szöveggel.
Bp., (1894.) Hölzel és Társa. [4] 120 p. 61 kőnyomatos t. (építészeti műemlékek)
Kiadói festett, illusztrált egészvászon kötésben, a hátulsó kötésfedél borítása
restaurált, körben festett lapszéllel. Ettől eltekintve hibátlan szép példány, a
címtábla kopásmentes. A címlapon jelzett képek számával ellentétben 61 szem-
léltető táblát tartalmaz a kötet, és valamennyi bibliográfiában 61 tábla szerepel. 

A mű szemléltető képei megjelenése óta számos munka felhasználta, azokat
ma is használjuk az oktatásban.

20000,-
129., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája – Drámai költemény.
Bp., 1887. Athenaeum. [6] 229 p. 15 t. (Zichy Mihály rézfénymetszett képei) 
keretdíszes lapokkal. Első díszkiadás.
Kiadói aranyozott, festett, illusztrált egészvászon díszkötésben, körben aranyozott
lapszéllel, gerincén apró javítással, a kötéstáblák sarkai rézverettel. Folio.

24000,-
130., (MAHLER, Anna): Anna Mahler Sculptures – Salzburg Festival 1988.
Reflections on Anna Mahler’s oeuvre: Ernst H. Gombrich. Editors: Franz Will-
nauer, Marina Mahler-Fistoulari. Designe, photography: Ewald Graber.
Salzburg (Austria), 1988. (Roser Printing. – Verlag Galerie Welz Salzburg.)
128 p. szobrok és portrék fotóival gazdagon illusztrálva.
Kiadói képes papírborítékban.
„For professor G. Bodnár in memory I his visit – Jul 1990 – Ernst Gombrich
– Anna Mahler” Bodnár György irodalomtörténésznek az osztrák származású
brit művészettörténész által dedikált és a szobrászművész által aláírt példány!

20000,-
131., MAILÁTH József Gróf:
Szociápolitikai tanulmányai és beszédei
Bp., 1903. Kilián Frigyes utóda. 292 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Szíves emlékül – 1920 V/14.  Mailáth” dedikált példány!

A főnemesi származású Mailáth József (1858–1940) földbirtokos, szociológus,
a főrendiház tagja volt. Munkájában részben Zemplén megyei hírlapokban,
részben vármegyei és országgyűlési fórumokon elhangzott beszédei találhatóak.
Az írások jó részében az agrárszocialista mozgalmak veszedelmére hívja fel a fi-
gyelmet.

8000,-
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132., MANCINI, (Antal) Antonio:
Compendiaria politoris literaturae notitia in usum nobilis iuventutis Hun-
garicae, conscripta. I-II. (egybekötve)
Posonii, et Cassoviae, 1777-1779. Ioannis Michaelis Landerer.
[14] 174 [12] p. ; 233 [9] p. 2 kihajtható rézmetszet t. (jelképek, koronák)
Korabeli papírborítóban. (egybekötve)

Mancini Antal (1746-1783) doktor, jezsuita áldozó pap ritka heraldikai
ismertetője.

20000,-
133., (MANZOLLI, Pietro Angelo) Marcelli Palingenii:
Zodiacus vitae, de vita, studio, ac moribus hominum optime instituendis :
libri XII. Editio nova diu desiderata.
Hamurgi, 1721. Theod. Christoph. Felginer. 1 t. (címképmetszet) [10] 320 [36]
p. kétszínnyomású címlappal, a címlapon rézmetszett képpel.
Korabeli kopottas egészbőr kötésben.

Pier angelo Manzolli (1500-1543) olasz költő, eredeti foglalkozását tekintve
orvos volt, X. Leó pápa környezetében tevékenykedett, később Renata d’Este
kálvinista köreihez csatlakozott. Fő műve az árverésünkön szereplő munkája,
az 1520-1524 között, latin hexameterekben íródott Zodiacus Vitae („Az élet ég-
kövei”) című tankölteménye, mely nyomtatásban először 1536-ban látott napvilá-
got. Művét a Zodiákus 12 jelének megfelelően ugyanennyi szakaszra tagolta.
Munkájában nemcsak csillagászati kérdésekkel foglalkozik, hanem számos
erkölcstani és erkölcsfilozófiai fejtegetésbe is bocsátkozik: állást foglal az epkureiz-
mus, a lélekvándorlás, az arisztotelészi dogmatizmus kérdéseiben, invektivában
támadja az egyházat. Világnézeti értékét Angliában sokra tartották, a protestáns
iskolákban tankönyvként használták.

15000,-
134., MARTON József:
Magyar Voltaire, magyar encziklopédisták – Irodalomtörténeti korrajz.
Nagyszombatban, 1900. Winter Zsigmond bet. VII. 251 [2] p.
Kiadói javított papírborítóban.

8000,-
135., MÉSZÖLY Miklós:
Saulus (Regény)
Bp., 1968. Magvető. 156 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos papír védőborítóban, amely Huszárik Zoltán
munkája.
„Bodnár Gyurkáéknak nagy szeretettel, barátsággal – Mészöly Miklós”
az irodalomtörténésznek dedikált példány!

8000,-
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136., MIKÁR Zsigmond: Honvéd-névkönyv – Az 1848/49-diki honvédsereg-
nak 1890-ben még életben volt tagjairól. Összeállította: - -.
Bp., 1891. Pesti Kny. XXIII. 376 p.
Korabeli egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók elő és hátlapja a kötés-
táblákra ragasztva.

12000,-

137., MIKSZÁTH Kálmán:
Szent Péter esernyője
Bp., (1895.) Légrády Testvérek. [4] 341 [2] p.
Neogrády Antal szövegközti rajzaival gazdagon illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói gerincén díszesen aranyozott, színes, illusztrált kaucsuktáblás, félbőr
kötésben, festett lapszélekkel.

15000,-

138., MILLER, Joannes Ferdinandus: Epitome vicissitudinum et rerum me-
morabilium de libera regia ac metropolitana urbe Budensi ab ejus nativitate,
anno quippe MCCXLII. Ad praesentem usque annum MDCCLX. Per no-
bilem Joannem Eleemos Ferdinandum Miller […] ejusdem civitatis juratum
ordinarium notarium, et causarum fori utriusque per inclytum Hungariae
Regnum advocatum, congestarum.
Budae, (1760). Leopoldi Francisci Landerer. 1 t. (címkép: Buda 330x460 mm-
es kihajtható rézmetszetű látképe) [12] 210 [2] p. 1 t. (rézmetszet)
1 térkép (kihajtható rézmetszet: Pest-Buda térképe). Egyetlen kiadás.
Korabeli, díszes, aranyozott, gerincén bordázott egészbőr kötésben, festett lap-
szélekkel. Jó példány, a kötésén alul pici hibával.

Buda földrajza, története az évről évre felsorolt eseményekkel és Buda topográ-
fiájával, valamint a város 1751. évi tisztségviselőinek jegyzékével. A rézmetszetek
Binder János Fülöp szignált munkái, a Buda látképen 1761-es datálás.
Rózsa 113. (83.) Rózsa (Budapest legszebb látképei) 50. Csillag 43. Fabó–Holló
108. Pataky 83, 5–6.

80000,

139., MOLNÁR János:
Egész esztendönek vasárnapira és innepire szolgáló prédikátziók
Posonyban és Kassán, 1777. Landerer Mihály.
1 t. (rézmetszett címkép) [6] 653 [3] p. Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén bordázott, címkével ellátott egészbőr kötésben, körben festett
lapszéllel. Jó példány.

16000,-

43



140., MOLNÁR János:
Magyar könyv-ház II. szakasz
Posonyban, 1783. Landerer Mihály. 432 p. a címlapon fametszett képpel.
Korabeli kissé kopottas, keménytáblás papírkötésben, gerincén címkével.

Az 1783-1804 között, előbb Pozsonyban majd Pesten, összesen 22 kötetben
megjelent periodika az egyik legelső magyar nyelvű ismeretterjesztő folyóiratnak
tekinthető. Kiadója és egy személyben jobbára szerzője is Molnár János bölcseleti
és teológiai doktor, jezsuita pap és tanár, később apát, költő, író, szerkesztő, a
magyar nyelvű ismeretterjesztő irodalom jeles egyénisége volt. A Magyar Könyv-
Ház időhöz nem kötötten megjelenő kiadvány volt, egyfajta átmenet a későbbi
folyóiratok és a korábbi enciklopédiák között, amelyet maga a szerző írt tele,
benne sok tudományos kifejezést ő használt először. A magyar nyelvújítás elő-
futára volt. A művelt nagyközönség számára kiadott ismeretterjesztő munka az
első színtere volt a magyar nyelv tudományos alkalmazásának. 

20000,-

141., MÓRA Ferenc:
Ének a buzamezőkről – Regény két kötetben.
Bp., 1929. Lantos Rt.
177 p.; 246 p. (a második kötet első íve az első kötet utolsó íve elé kötve)
Korabeli félvászon kötésben. (egybekötve)
„Móra Ferenc Miskolc, 933. V. 15.” aláírt, datált példány!

8000,-

142., NAGY László:
Versben bujdosó (Versek)
Bp., (1973.) Szépirodalmi. 1 t. 142 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Editkének, Gyurinak szeretettel, barátsággal jó emlékül – Bp. 1973. XII. 15.
Nagy Laci” az irodalomtörténésznek és feleségének dedikált példány! A 35.,
37., 65., 101. oldalakon a költő autográf javításaival.

15000,-

143., NEMES Nagy Ágnes:
A hegyi költő – Vázlat Babits lírájáról.
Bp., (1984.) Magvető. 201 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Bodnár Györgynek barátsággal egy kis csevejért – 1984. okt. 9-én Nemes 
Nagy Ágnes” az irodalomtörténésznek dedikált példány!

8000,-
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NEMZETISZOCIALIZMUS

144., A német birodalmi kormánynak a dán és norvég kormányhoz intézett
emlékirata. – Von Ribbentrop birodalmi külügyminiszter nyilatkozata a
külföldi sajtó képviselői előtt. – Von Falkenhorst tábornok felhívása Norvégia
és Dánia hadseregéhez és lakosságához.
Bp., 1940. (Ny.: Stádium.) 10 [2] p.
Fűzve.

8000,-
145., (ÁTS Béla – Bolváry Ferenc – Horváth József – Párkányi István – 
Takaró Pál – Tali András): A nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei
(Bp., 1938. Centrum Rt.) 19 p.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
146., BERECZ Sándor, Dr.:
A bíbortróntól a vörös határig - - cikkei.
Számos eredeti képpel, rajzzal és térképpel.
Bp., (1931.) „Pátria”.
1 t. 103 p. 2 kihajtható, rajzos térk. számos szövegközti képpel, rajzzal.
Kiadói fotómontázs képpel illusztrált karton-papírkötésben, amely Tábor János
munkája. „Dr. Kőszegi Imre kedves barátomnak igaz nagyrabecsüléssel – Dr.
Berecz” a politikai újságíró által dedikált példány!

Trianon, Horthy, bolsevizmus, fasizmus…
8000,-

147., CSISZÁR Béla:
Mussolini és Hitler
Különlenyomat a „Magyar Kultúra” 1934 évi folyamából.
Bp., 1934. (Szerző. – Ny.: Pallas.) 8 p.
Kiadói papírborítóban.
„Igaz barátsággal Lajosnak – Csiszár Béla” dedikált példány!

8000,-
148., HITLER Adolf vezér és birodalmi kancellár 1942. április 26-án a Német
Birodalmi Gyűlésen mondott beszéde.
(Bp., 1942. Centrum.) 30 [2] p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!

8000,-
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149., ORSI Pietro:
A mai Olaszország (1750-1933)
A VI-ik olasz kiadás alapján fordította: Fest Aladár.
Berzeviczy Albert bevezetésével.
Bp., 1933. Franklin-T. 291 p. 24 t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, megkímélt állapotban. Értekezés az
olasz fasizmusról.

8000,-
150., RIBBENTROP, Joachim von:
Biztos a győzelem! - Döntő szavak – döntő számok.
- - németbirodalmi külügyminiszternek 1942 szeptember 27-ikén, a három-
hatalmi egyezmény aláírásának második évfordulóján mondott beszédéből.
(Bp., 1942. Kn.) [32] p. képekkel, ábrákkal. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. II. világháborús propagandakiadvány. Betiltva!

8000,-

* * *

151., Nemzeti almanach 1841 – Első év.
Bp., 1841. (Kir. M. Egyetem betűivel.) XXV. 7 acélmetszett t. 416 [4] p.
Kiadói gerincén aranyozott az éleknél feslett selyemkötésben, körben aranyozott
lapszélekkel, karton védőtokban.

Többek közt Beöthy Zsigmond, Császár Ferencz, Garay János, Jósika Miklós,
Kúthy Lajos, Nagy Ignácz, Vachott Sándor, Vajda János első közlésű írásaival.
Érdekesség, hogy 32 évvel az egyesítés és a „Budapest” névhasználat előtt már
ez a helynév található az impresszumban. 

10000,-
152., Nemzeti vagy Hazai Vándor 1832. Minden rangu és rendü olvasók’
számára. Szerkeztette Károlyi István.
Második évi folyamat. Két gyönyörű rajzolattal.
Pesten, (1831.) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. 1 t. (Báró Orczy Lőrincz
rézmetszetű portréja) [16] 112 p. 1 kihajtható rézmetszett t. (Az életmentő
készülettel felöltözött ember rajzolatja) (A naptár levelei közé 7 üres levél kötve.)
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Magyar példa beszédek, anekdoták. – Az üstökös csillagokról közönségesen,
’s különösen: az 1832 évben megjelenendő üstökös csillagról. – Egy újonnan
felfedezett életmentő készületről, melly által a’ fojtó-levegővel teli üregekbe
veszély nélkül bémehetni. [A gázálarc őse; Kőszeghi Mártony Károly magyar
mérnök találmánya.] – Észrevételek a’ Magyar Országi Cholera-járványról…” 

15000,-
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153., OLTVÁNYI Pál:
Privilegium fori és az új polgári ’s büntető codex
Tenesvárt, 1854. Hazay márk ’s fia bet. VI. 97 p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
Az előzéklapon „Nagyméltóságú Lonovics Jósef egykori kegyelmes főpásztorá-
nak… mély tiszteletének zálogáúl e csekélységgel kedveskedik – a Szerző” 6
sorban az 1848-49-es szabadságharc jelképes alakjának dedikált példány! 

15000,-
154., OROSZ Ferenc: Synopsis annalium eremi-coenobiticorum ff. eremi-
tarum ordinis S. Pauli primi eremitate primum anachoreratum authoris et
magistri vitam... ... complectens, dein sacri et candidi eiusdem ordinis orig-
inem ... referens : ex. primo et secundo volumine concinnata per R. P. F.
Franciscum Orosz….
Budae, 1751. Veronicae Nottensteinin Viduae Anna.
[32] 401 [7] p. kétszínnyomásos címlappal.
Korabeli gerincén bordázott, díszesen aranyozott egészbőr kötésben, körben fes-
tett lapszéllel.

Balásfalvi Orosz Ferenc (1697-1771) pálos rendi szerzetes, egyházi író.
Könyvében összefoglalja a rend történetét, részletesen számba veszi és alapításuk
időrendjében felsorolja a magyarországi és erdélyi kolostorokat (kezdi a Pécs
melletti patacsi, Szent Jakab apostolról elnevezett monostorral – 373-386. p.),
de megemlíti a külföldi kolostorokat is, pl. Szlovénia, Horvátország, Erdély,
Dalmácia, Lengyelország, Litvánia, Oroszország, ’Poroszország’, Szilézia,
Morávia, Csehország, Ausztria, stb., egyszóval szinte valamennyi európai ország-
ban található pálos rendi kolostort.

20000,-
155., OTTLIK Géza: Iskola a határon (Regény)
Bp., 1959. Magvető. 473 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír védőborítóban, amely Balogh T. István
munkája. „Bodnár Gyurkának igaz barátsággal és szeretettel: Ottlik Géza –
959. dec. 20 – (És mikor látlak már? Sose jössz Szigligetre?) az irodalomtörté-
nésznek dedikált példány!

240000,-
156., ÖRKÉNY István:
„Rózsakiállítás” – Regény.
Bp., (1977.) Szépirodalmi. 118 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Bodnár Gyuriéknak szeretettel ajánlja - Örkény István 1977. nov. 7.” az iro-
dalomtörténésznek dedikált példány!

20000,-
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157., (PÁLÓCZI) Horváth Ádám:
A’ tétényi leány Mátyás királynál. A’ régi kis-világbeli magyar erköltsnek, és
észnek példája vig-játék formában. Régen írta, és most közre botsátja - -.
Pesten, 1816. Trattner János Tamás bet. 189 [3] p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben, a borító fedélen címkével.

Pálóczi Horváth Ádám vígjátéka a népszínmű keretében megjelenő betyár-ro-
mantika előfutára, a Mátyás király alakját népszerűsítő történeti vígjáték úttörő
kísérlete.

20000,-

158., PATACSICH József:
Szabad királyi Pest városának leírása
Kiadatott - - Sz. K. Pest Városa’ Írnoki Hivatal’ Expeditora által.
Pesten, 1831. Füskúti Landerer bet. [4] 107 [3] p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a könyvtestbe kötve,
a címlapon bélyegzés. Nagyon ritka kötet.

Pest város épületeinek, intézményeinek, hivatalainak, lakóinak leírása. Többek
között felsorolja a városban megtalálható mesterségeket és számba veszi azokat.  

40000,-

159., PÁZMÁNDY (Sámuel), Samuel:
Schediasmata Praeludialia Cogitationum Coniecturalium, Circa Originem,
Sedesque antiquas, & Linguam, Uhro-Magarum Populorum. Quibus, ex com-
binatione Scriptorum Sacrorum, cum profanis, ac Traditione Domestica a
fabulis vindicata, cum primis depromtis, tam eorundem, quam et in parte
aliarum Gentium, ac Aboriginum, Historiae - praesertim primigeniae - nova
rrorsus facies induitur. Pars I. Cum Adnotationibus Autoris - et Centuria
Vocum Iazygicarum - aliarumque Hungarico-Illycarum Syllabo, et aliis Ad-
ditamentis. (Unicus, több része nem jelent meg).
Pestini, 1786. I. Michaelis Landerer. [16] 1009 [helyesen 911] [20] p. 1 t.
(Binder rézmetszete a 312 p. után). Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén sérült keménytáblás papírkötésben.
A címlapon poss.: „Szilágyi Sándor” bélyegzés.

Pázmándy Sámuel ügyvéd, 1786 és 1794 között Fejér megyei táblabíró.
Egyetlen nyomtatásban megjelent művében, aukciónkon szereplő „délibábos”
nyelvészeti munkájában - amelyet kritikátlan kalandozási hajlam jellemez -
ábrándjai kedvéért nemcsak az őstörténet egykori valóságát próbálta módosítani
(mesékkel a jász, illír stb. rokonságról), hanem még a magyar nyelv eleven
valóságát is. (Studio:18/223; Makkai-Horváth: 2273.)

20000,-
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160., PERETSENYI Nagy László:
Oríthia magyar amazon története
Posonyban és Pesten, 1804. Landerer Mihály.
1 t. (címképmetszet: Mansfeld rézmetszete) [16] 171 [5] p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A címlap verzóján „Nagy Iván” gyűjteményi bélyegzője, a címlapon „Nagy Iván
Horpács 1889” autográf datált névbejegyzés. (Szűry 3358.)

Perecsényi Nagy László (1771-1827) Arad vármegyei esküdt, majd szolgabíró
volt. Nagy termékenységű író; elbeszélő és alkalmi költeményeket, nyelvészkedő
munkákat szerzett, Tibullust és Ovidiust fordított. Verses és prózai elbeszélő
műveivel az őshaza iránt Dugonics által szított érdeklődést élesztette tovább.
Ezek sorába tartozik az Oríthia, amelyben „Az ég alatt, a föld szinén / Nincsen
olyan árva, mint én” kezdetű, népszerűvé vált dalbetéttel is találkozunk.

20000,-
161., Pesti Hírlap 1843. (209-313. szám. Hiány: 211, 233, 236, 243, 244, 275,
277, 189, 291, 293, 294, 299, 301, 302, 306, 307, 311, 312. szám, összesen
18 szám. A teljes évfolyam 104 számából 86 számot tartalmaz.)
Szerkeszti: Kossuth Lajos. Kiadja: Landerer Lajos.
Pest, 1843. Landerer és Heckenast. 898 p. (A 18 hiányzó számon felül 4 szám
2-2 lap hiánnyal és a 313. szám utolsó lapja hiányzik.)
Korabeli kopottas, sérült keménytáblás papírkötésben. A hátsó táblán golyó
ütötte sérülés, amely a 854. oldalig a lapokon is kisebb lyukat ütött. 765-766.
oldalon a bal felső sarokban nagyobb kiterjedésű, feltehetőleg vérfolt. A második
félév címlapja előre bekötve. A címlapon Nagyszebeni Magyar Polgári Kör
Könyvtára és Nagyszebeni Magyar Olvasó Egylet, valamint Szebeni M(agyar)
O(lvasó) Társaság bélyegzés. „A m. olv. egyletnek kedveskedésül – Jakab Elek
20/10/845” ajándékozó sorokkal (dedikált példány).

A Kossuth Lajos által szerkesztett sajtótermék a magyar sajtótörténet legna-
gyobb hatású és a korabeli ellenzék legjelentősebb orgánuma volt. Jakab Elek
ajándékozó sorai teszik még becsesebbé.

Jakab Elek (1820-1897) történész, jogász, levéltáros. Erdély újkori történetére
és művelődéstörténetére vonatkozó munkái teszik mindmáig jelentőssé. 1841-
től 1848-ig az erdélyi kincstár hivatalnoka volt Nagyszebenben. Nagyszebeni hi-
vatalnokévei alatt kezdett átfogó levéltári kutatásokba. Bem József parancsnoklása
alatt vett részt a szabadságharc erdélyi és bánsági harcaiban. 1849 során többek
között harcolt a magyar győzelmet hozó gálfalvi, piski, jádi és nagyszebeni
ütközetekben. A harcok során a Polgári Kör épületébe is betörtek. Sokrétű pub-
licisztikai tevékenységet folytatott többek között a Pesti Hírlapban is jelentek
meg közleményei.

160000,-
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162., PETRI Mór: Naplemente fáklyalángja - - legújabb versei.
Bp., 1938. (Szerző. – Ny.: Sylvester Rt.)
143 p. Fáy Dezső fametszett képeivel. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, részben felvágatlan. Aláírt példány!

A költő, tanár többek között Ady Endre magyar tanára a Zilahi Református
Kollégiumban.

6000,-
163., PILINSZKY János: Harmadnapon – Versek.
Bp.), 1959. Szépirodalmi. 1 t. (portré) 112 [4] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír védőborítóban.
„Bodnár Gyurkának őszinte szeretettel és barátsággal: Jancsi 1960.” az iroda-
lomtörténésznek dedikált példány!

A költő harmadik verseskötete, amely tartalmazza a „Trapéz és korlát” verseit. 
40000,-

164., PRAY (György), Georgi(us): Specimen hierarchiae Hungaricae com-
plectens seriem chronologicam archiepiscoporum et episcoporum Hungariae
cum rudi dioecesium delineatione adjectis, si quae sunt peculiares, praeroga-
tivis, ut plurimum ex diplomatibus congestum. Pars I. De archiepiscopatu
Strigoniensi et ejus suffraganeis. Pars II. De archepiscopatu Colocensi et eius
suffraganeis. Addita est chronographia patriarchatus... (I-II.)
(Pozsony és Kassa) Posonii & Cassoviae, 1776-1779. Joannes Michael Lan-
derer. [12] 435 [helyesen 427] p.; [10] 465 [helyesen 467] p. Egyetlen kiadás.
A két kötetben három rézmetszetű vignettával.
Korabeli keménytáblás papírkötésben, gerincén címkével. (egybekötve)

A munka első része az esztergomi, a második a kalocsai érsekség és alárendelt
püspökségeik történetét dolgozza fel régi oklevelek alapján, s közli vezetőik nevét
is időrendi sorrendben.

40000,-
165., RADICS, P. Antonio (Antal): Introductio in philosophiam naturalem,
theoriae Rogerrii Boscovich accommodata et inusum auditorum philosophiae
conscripta…
Budae, (1760.) Leop. Francisci Landerer. 132 [2] p. 1 kihajtható rézmetszett t.
Korabeli egészbőr kötésben.

Radics Antal (1726-1773) bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár,
fizikus, plébános. Nagyszombatban a mennyiségtant, Budán a bölcseletet, ismét
Nagyszombatban az egyházi és világtörténelmet adta elő 1769-ig, amely évben
világi pappá és cseklészi plébánossá lett. Bölcseleti, matematikai és természet-
tudományi tankönyveiben Newton és a jezsuita Rogerius Josephus Boscovich
tanainak első követői közé tartozott Magyarországon.

18000,-
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166., RADNÓTI Miklós:
Ikrek hava (Napló a gyerekkorról)
(Bp.), 1940. Almanach-Kiadó. – (Ny.: Urbányi István.) 43 p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben, a kiadói papírborítók a könyvtestbe kötve.
„Rigónak és Ferinek baráti szeretettel – Miklós – 1940. májusában” Hont
(Czieger) Erzsébetnek és színész- és opera-énekesnőnek és első férjének, Hont
Ferenc rendező, színházesztétának dedikált példány!

280000,-

167., RADNÓTI Miklós:
Orpheus nyomában – Műfordítások kétezer év költőiből.
(Bp., 1943.) Pharos. 191 p. szövegközti fametszetekkel, amelyek Kaza György
és Társa grafikai intézete munkái. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban, amely Csillag Vera munkája.
Az 5. oldalon „Tisztelettel Radnóti Miklósné – 1955. VII. 5.” Gyarmati 
Fanni, a költő özvegye által dedikált példány!

10000,-

168., RAHNER, Karl:
A hit alapjai – Bevezetés a kereszténység fogalmába. 
Bp., 1983. Szent István-T. 1 t. (színes portré) 495 p.
Kiadói egészvászon kötésben. A II. vatikáni zsinat egyik vezető, német jezsuita
teológusa által dedikált példány!

12000,-

169., (RANSANUS, Petrus): Epitome Rerum Hungaricarum Velut Per Indi-
ces Descripta. Auctore Petro Ransano... Apud Mathiam Regem, Olim Regis
Neapolitani, per Triennium Legato. Annis ab hinc C.LVII. impressa studio
& opera Lucae Pecchi, Pannonii. Nunc demum ob ejus elegantiam recusa.
Buda, 1746. Typis Veronica Nottensteinin.
[8] VIII. 298 [20] p. fametszett könyvdíszekkel.
Korabeli gerincén bordázott egészbőr kötésben. Jó példány.

A szerző, Pietro Ranzano (1428-1491) domonkosrendi szerzetes, humanista
történetíró volt. 1488 szeptemberében érkezett Magyarországra, Aragóniai Fer-
dinánd nápolyi király, Beatrix királyné apja követeként. Ransanus, a királyné
kérésére, a magyar történelem vázlatos históriáját készítette el, Thuróczy
krónikája alapján. A történeti fejezetek előtt álló földrajzi leírások, melyek
Ransanus saját alkotásai, máig forrásértékűek. Geográfiai fejezetében a megyék
leírása közben, valamint előtte és utána számos más információt is közöl a
szerző. Említést tesz Magyarország társadalmi tagozódásáról, az észak-magyar-
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országi nemesfémbányászatról, az egyházmegyékről, stb. Előszeretettel fejtegeti
a földrajzi nevek (pl. Pannónia), tulajdonnevek eredetét, de hosszan elemzi azt
is, honnan ered a magyar nép, és a hun - magyar rokonságra is nagy figyelmet
fordít. Mindez nem véletlen, hiszen művének megírásakor mindvégig szem előtt
tartotta, hogy elnyerje Mátyás király tetszését. Ransanus első magyarországi
szerzőként választotta az uralkodóház névadó őséül Árpádot. A mű először Bécs-
ben 1558-ban jelent meg.

20000,-

170., RIEPEKOHL, Wilhelm:
Ide hallgassatok!
Fordította: Buchinger Manó.
Bp. (1918.) Népszava. 56 p. Első magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban. A címlapon korábbi tulajdonos autográf possessori be-
jegyzése „Pogány könyveiből”, a Tanácsköztársaság népbiztosának könyveiből. 

Wilhelm Riepekohl (1893-1975) baloldali német újságíró, szerkesztő marxista
propagandafüzete.

30000,-

171., ROCHEL, (Anton) Antonius: Plantae Banatus rariores, iconibus et de-
scriptionibus illustratae. Praemisso tractatu phytogeographico et subnexis ad-
ditamentis in terminologiam botanicam.
Pestini, 1828. Typis Ludovici Landerer de Füskút.
[4] IV. 84 [12] p. XL. (40 litografált tábla) 1 kihajtható térk. (Conspectus
Alpium Banaticarum) 1 t. (Bánsági-hegyvidék rajza)
Korabeli keménytáblás papírkötésben gerincén címkével. Jó és tiszta példány.

A szerző osztrák származású sebész, botanikus. 1800-ban költözött Magyar-
országra. 1820-ig a Felvidéken működött. Nevéhez fűződik a Tátra növényvilágá-
nak első leírása, amely 1821-ben látott napvilágot. 1820-ban otthagyta az orvosi
pályát, és a Füvészkert főkertésze lett. Ebben az időszakban született
legjelentősebb munkája, a Bánát flórájának részletes ismertetése gazdag kép-
anyaggal kiegészítve. A nagyméretű (400 x 250 mm) kőnyomatokat a szerző raj-
zai nyomán Johann Schmid készítette. A kötet Láng Adolf Ferenc pesti
gyógyszerész, amatőr botanikus anyagi támogatásával jelent meg. Nagyon ritka
mű, hazai árverésen utoljára a Központi Antikvárium 117. árverésén szerepelt,
ezt megelőzően az 1930-as években.

120000,-
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172., ROSZPÁRSZKY [Mihály], Michael - Tabella interusurialis practica,
methodum exhibens perspicuam expedite investigandi, facileque inveniendi,
veram, ac indubitatam Numerorum Summam, quantum videlicet titulo in-
terusurii a cujuscunque occurribilis capitalis Summa non tantum pro integro,
medio, aut quartalitate Anni, verum etiam singulis mensibus horumque
diebus per 6. 5. 4. & 3. pro Cento pendendum obveniat? Adnexa item Mer-
cedis, seu Census Tabella...
Posonii, 1777. Typis Joannis Michaelis Landerer.
[240] p. (az első levél kihajtható)
Korabeli keménytáblás papírkötésben. Ritka kötet.

A Magyarország Bibliographiája 1712-1860. csak az 1971-ben megjelent V.
pótkötetében ismertet egyetlen csonka példányt, amit az OSZK. őriz, de a mű
pontos terjedelmét nem ismeri. Korai és ritka hazai pénzügyi kiadvány. A kötet
kamatszámítási és egyéb pénzügyi műveleteket segítő, így a bérfizetés kiszámí-
tásánál és a forgalomban lévő pénznemek átváltásánál alkalmazható táblázatokat
tartalmaz.

30000,-

173., SACELLÁRY Pál:
Régi házak elfakult írások – Rajzok a magyar multból.
Bp., 1926. Rózsavölgyi és Társa. – (Ny.: Kner Izidor.) 76 [4] p. a címlapon és
a szövegközt fejezetkezdő és – záró könyvdíszekkel. A címlap metszet J. B. Pa-
pillon francia fametsző munkája. A fejlécek és záródíszek Simon-Pierre Fournier
párizsi betűmetsző mintakönyvében jelentek meg először 1742-ben. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon kötésben.
A szennylapon és az elő címlapon poss. bélyegző: „Nádas Sándor könyve”. A
címlapon az újságíró, „Nádas Sándor 1927” autográf névbejegyzése.
Az előcímlapon „Nádas Sándornak igaz barátsággal – Sacelláry Pál” a Pesti
Futár alapító főszerkesztőjének dedikált példány!

6000,-
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SAKK

174., KINDERMANN, J(oseph) K(arl). (József Károly):
Vollständige Anweisung, das Schachspiel durch einen vorhergehenden allge-
meinen Unterricht, dann durch die nachfolgenden Erläuterungen der von
den besten Meistern aufgestellten Musterspiele, ohne fernere mündliche Un-
terweisung, selbst ohne einen Mitspieler, gründlich zu erlernen.
Grätz, 1819. Franz Ferstl. X. [6] 252 p. 1 kihajtható rézmetszett t. (sakktábla és
figurák) Korabeli papírborítóban.

Kindermann József Károly (1744-1801) a Zsámbékon született utazó és
térképkészítő „Philidor L’analyze des echecs” című 1795-ben kiadott munkája
alapján készítette sakkjáték alapjait közlő és leckéket bemutató művét Grázban
(„Teljes utasítások a sakkjáték elsajátításához”), ahol utazásait követően telepe-
dett le. Művéhez minden idők legjelentősebb sakk könyvét használta fel, amely-
nek ez a harmadik kiadása.

24000,-
175., MÁRKI István: A sakkjáték tankönyve - Elméleti és gyakorlati kalauz a
sakkjáték meg ta nulására kezdők és haladottabbak számára.
Száznál több, nagyrészben a sakkvilág legkitűnőbb mesterei között váltott minta-
játszmával, számos feladványnyal s 129 ábrával.
Gyula, 1872. (Dobay János.) VI. 331 p. szövegközti ábrákkal. Első kiadás!
Korabeli gerincén bordázott, címkével ellátott félbőr kötésben.

A szakirodalomban az első magyar munka, melynek ezen első kiadása rend-
kívül ritka.

15000,-
176., WINDISCH, Karl Gottlieb: Briefe über den Schachspieler des Hrn.
von Kempelen nebst drey Kupferstichen die Briefe berühmte Maschine
vorstellen, herausgegeben von Chr. von Mechel.
Basel, 1783. Mechel. 58 p. 3 kihajtható rézmetszetű t. másolatban pótolt.
Későbbi gerincén címkével ellátott félvászon kötésben.

Kempelen Farkas (1734 - 1804) legnevezetesebb találmánya a sakkozógép,
melyet 1769-ben talált fel; a gépben állítólag egy ember volt elrejtve, ki a gépet
mozgatta; Kempelen bemutatta gépét Angol- és Franciaországban is; 1822-ben
a gép Párizsban még megvolt, állítólag 1854-ben Philadelphiában elégett. (Szin-
nyei). A találmányról érdekes adalékokkal szolgál Tóth Béla is Mendemondák
c. könyvében.

20000,-

* * *
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177., (SASSY Attila) Aiglon:
Ópium-álmok
(Bp., 1909. Világosság Rt. ny.)
[8] p. 8 t. (rajzos, szecessziós cinkográfiák) Első kiadás!
Kiadói felragasztott szecessziós cinkográfiával illusztrált, szalaggal fűzött papír-
borítóban. Számozott (11./200), az első illusztrált oldalon „Nagys. Gerő Ödön
úrnak a „Pesti Napló” kritikusának tisztelettel – Aiglon” író, újságírónak 
dedikált példány!

Gerő Ödön a Pesti Hírlapban „Viharos, Mártha, Lakatos Endre” álnéven
publikált. Neues Pester Journal német nyelvű lap munkatársaként Ego néven
írt. 

Sassy Attila (1880-1967) festőművész, grafikus, Kaffka Margit szerelme,
Aiglon néven alkotott. A magyar szecessziós könyvillusztráció és alkalmazott
grafika legnagyobb nevei közé sorolható. A magyar formakincsből táplálkozó,
Kozma Lajos és Kós Károly által fémjelzett irányvonaltól eltérően ő az Aubrey
Beardsley nevéhez köthető, erotikával telített stílus képviselője. Albuma két ki-
adást élt meg, mindkét kiadása kis példányszámban láthatott napvilágot, így a
legnagyobb bibliofil ritkaságok közé tartoznak. Dedikált példánya, tudtommal
könyvárverésen még nem szerepelt.

120000,-

178., SÉRTŐ Kálmán: - - versei.
Sajtó alá rendezte: Gellért Vilmos. Bevezetéssel ellátta: Fiala Ferenc.
Bp., 1943. Centrum. 1 t. (Sértő Kálmán fényképe) 728 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. A címlapon: „A Te gyönyörködtetésedre! Bu-
dapest 1944. VI. 4-én – M.” ajándékozó sorok. A könyvtestbe helyezve a költő
későbbi kisméretű fotója. A költő verseinek első gyűjteményes kiadása.
Betiltva!

15000,-

179., SIMA László:
Szentes város története - Első kötet. (Unicus, több nem jelent meg!) 
Szentes, 1914. Kiadja a Város Közönsége (Vajda Bálint utóda könyvnyomdája).
548 [12] p. szövegközti képekkel. Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon kötésben.

Szentes város első várostörténeti monográfiája levéltári adatok és egy korábbi,
Petrák Ferenc szentesi lakos által írott városi krónikája alapján. A helybéli ásatá-
sok nyomán az őskort tárgyaló bevezetést Csallány Gábor írta.

10000,-
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180., SIPOS Imre, Vállaji:
Törvénytudományi kis tükör
Kecskeméten, 1846. Ny.: Szilády Károly. 158 [2] p. Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félbőr kötésben, a kiadói papírborító címlapja gon-
dosan a kötéstáblába kötve. A borító címlap verzóján „Kostyán Ferenc
főhadnagy úrnak szeretete jeléül – Sipos Imre” a jogász, kecskeméti református
főiskolai törvénytanár által dedikált példány!

Kostyán Ferenc (1817–1913) később ny. huszárezredes. „A katonák könyv-
tárai közt, Kostyán Ferenc, Kápolnai Pauer István és Türr István könyvtárai a
legnagyobbak.” – olvasható György Aladár munkájában.

20000,-

181., SMID Kristóf (Christoph von Schmid):
Ifjúságot érdeklő irományjai – Egy gyűjtemény a’ legoktatóbb és kellemetesebb
történetekből és elő-beszéllésekből. Magyar nyelvre szabadon átaltette Csontos
István. Első kötet.
Kassán, 1828. Ny.: Werfer Károly. XII. 196 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan, az első oldalakon kissé vízfoltos példány.
A német meseíró pedagógus munkájának ritka magyar nyelvű kiadása.

10000,-

182., (SPANHEIM, Friedrich ifj.):
Friderici Spanhemii F. F. Professoris Batavi Primarii Operum tomus I. con-
tinens geographiam, chronologiam, et historiam sacram atque ecclesiasticam
utriusque temporis.
Lugduni Batavorum (Leiden), 1701. Cornelim Boutestein, Jordanum Lucht-
mans, Johannem du Vivie cum Isaaco Severino.
[20] p. 204 hasáb 12 kihajtható nagyméretű rézmetszett térk. [34] p. ; 1920
hasáb 1 rézmetszett t. („Iconographia templorum veterum” ókori templomok
alaprajza) [40] p. Kétszínnyomásos címlappal, a címlapon rézmetszett vignettá-
val, a világtörténeti részben több helyen érmék rézmetszett képeivel és egy
rézmetszett térkép és kép vignettával.
Korabeli gerincén hét bordára fűzött, vaknyomással díszített egészpergamen
kötésben. (folio)

Friedrich Spanheim, ifjabb (1632-1701) német református teológus, a leideni
egyetem professzora. Összegyűjtött földrajzi, kronológiai és történelmi munkái-
nak teljes kiadása, a geográfiai részben 12 rézmetszetű becses térképekkel. 

180000,-
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SZABADKŐMŰVESSÉG

183., Egy szabadkőmivestől:
Szabadkőmivesi önvédelem – Észrevételek Fraknói Vilmos „Martinovits és
társainak összeesküvése” czímű művének XIII. fejezetéhez.
Bp., 1881. Pannonia. 7 p.
Kiadói papírborítóban.
Az álnéven írott munka szerzője Fraknói Vilmos történész munkáját bírálja.

30000,-
184., MIKLÓSSY István:
Nyílt interpelláció a Belügyminiszter Úrhoz a magyarországi Szabadkőműves-
ség állam- és társadalom-felforgató törekvései ügyében
Bp., 1912. Stephaneum. 62 [2] p. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben, a kiadói papírborítók gondosan a könyvtestbe kötve. 

8000,-
185., MITTERDORFER Gusztáv:
Mosaik. Szabadkőmüvesi jelzések magyarazatai, különös figyelemmel a Ma-
gyarország Nagy Oriense védelme alatt dolgozó t(es)t(vérek)-re. -
Mosaik. Erläuterungen... (Magyar-német bilingvis)
Bp., (1875.) „Hungaria” páholy. 53 p.
Kiadói papírborítóban.

20000,-
186., PALATINUS József:
Szabadkőművesek Magyarországon
Előszót írta: vitéz Endre László dr.
Bp., 1944. Könyv- és Lapkiadó Rt. – (Ny.: Kultúra, Pécs.)
[10] 382 [2] p. Első kiadás!
Későbbi hasonmás, színes, rajzos másolt papírborítékban.

50000,-

* * *

187., SZABÓ Magda:
Vissza az emberig – Versek.
Bp., 1949. Egyetemi Ny. 42 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „… barátsággal 56. VIII. 12. – Szabó Magda” dedikált
példány! A dedikáció tintával írt címzettjének neve kiradírozva. Az költő, írónő
második korai verseskötete.

30000,-
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188., (SZABÓ Sámuel, Abrudbányai):
Zoriáda vagy a’ nagy Mogol’ leánya tsudás történetei.
Németből magyarosittatott. S* S* átlal. /Téli és nyári könyv-tár II./
Po’sonyban ’s Pesten, 1808. Füskúti Landerer Mihály.
1 t. (címképmetszet) [2] 207 p. Második nyomtatás.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan példány. A szerző, fordító németből ma-
gyarosított regénye a magyar regényirodalom kezdeteiből.

15000,-

189., SZABOLCSKA Mihály:
Költemények
Bp., 1897. Singer és Wolfner. 186 [6] p. Második kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott (Gottermayer) egészvászon kötésben, körben aranyo-
zott lapszéllel.
„Futó Zoltánéknak aradi találkozásunk emlékére, barátsággal, szeretettel. – 
1898 Szabolcska Mihály” a szentesi református lelkipásztornak dedikált 
példány!

8000,-

190., SZATHMÁRI Sándor:
Kazohinia
/Magvető zsebkönyvtár/ Utószó: Keresztury Dezső.
Bp., (1972.) Magvető. 388 [2] p. Gyulai Líviusz rajzaival. Negyedik kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely Gyulai Líviusz munkája. „Füzi Györgyinek
szeretettel – 1973. máj. 7. Szathmári Sándor” dedikált példány!

A magyar irodalom kultikus utópista regénye, amelyet Babits azonnal Baum-
garten-díjjal kívánt elismerni, de mivel a szerző kommunista hírében állt, így
díjat nem kaphatott. A Kazohinia 1941-ben erősen cenzúrázott változatban jelent
meg, Gulliver utazásai Kazohiniában címmel. A második 1946-os kiadás tartal-
mazza a háborús cenzúra miatt kimaradt részeket, s egy új fejezetet: „A szegény
csepűrágó dalát”, melyet a későbbi kiadásokból már kihagytak. Ez a kiadás tar-
talmában a második teljesebb kiadással megegyezik, de nem tartalmazza „A
szegény csepűrágó dalát”. 1958-ban Tamkó Sirató Károly (kollégiumi társa és
barátja) pert indított Szathmáry ellen, avval, hogy ő, mármint Tamkó írta volna
a Kazohinia egy részét. Ennek előzménye az volt, hogy Szathmáry még 1936-
ban kérte barátját, hogy az adassa ki művét. Tamkó a pert elvesztette. Az utópista
regény Orwell 1984 című regénye előtt keletkezett. Szathmárit sokan ma is ma-
gyar Orwell-ként aposztrofálják.

8000,-
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SZÉCHENYI ÉS KORA

191., SZÉCHENYI (István), Stephan:
Ueber pferde, pferdezucht und pferderennen. Aus dem Ungarischen übersetzt
von Joseph Vojdisek (Vajdafi József), Landesadvokat und Notar der kön. Freis-
tadt Pesth.
Leipzig - Pesth, 1830. Wigand. (Landerer ny.) [8] 180 p. 
Későbbi papírkötésben, gerincén aranyozott címkével. A 107-18. lap sarkán
gondosan javítva. Prov.: Ex Libris Bibliotheca Tiliana.

Széchenyi híres művének (Lovakrul) két évvel a magyar nyelvű első kiadás
után megjelent rendkívül ritka, egyetlen német nyelvű kiadása. A könyv 
Széchenyi első nagyobb terjedelmű műve, melyben a magyar lótenyésztés szín-
vonalának emelését szorgalmazza. Ennek egyik eszközeként lóversenyek ren-
dezését javasolja. Szentkirályi 107.a.

60000,-

192., (SZÉCHENYI István, Gróf):
Gróf Andrásy György és gróf Széchenyi Istvánnak a Budapesti Híd-
Egyesülethez irányzott jelentése midőn külföldrül visszatérének
Pozsonyban, 1833. Ny.: Füskúti Landerer Lajosnál. [2] 114 p. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben, a címlap jobb alsó sarkán szöveget nem érintő javítás.

A címlapon jelzettel ellentétben Széchenyi egyedül írta a beszámolót néhány
nap alatt. Az írás londoni tapasztalatairól szóló jelentését tartalmazza, amelyet a
Hídegyesület 1833. III. 8-án tartott ülésén nyújtott be. Az országgyűlésen min-
den követ kapott belőle egy példányt, és a Jelenkor 28. számával együtt mások-
nak is szétküldette. A Lánchíd építéstörténetének fontos és nagyon ritka
dokumentuma.

120000,-

193., SZÉCHENYI István, Gróf: Hitel
Pesten, 1832. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István.
XX. 21-270 [2] p. Negyedik kiadás.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. A címlapon „Ruttkay Éduárd” tanár,
tanfelügyelő autográf névbejegyzése.

A reformkor programadó művének első három kiadása 1830-ban jelent meg,
majd mikor ezek elfogytak, 1832-ben adták ki negyedszer. Ez után viszont a
századfordulóig nem volt újabb kiadása.

30000,-

59



194., KOSSUTH Lajos:
Felet Gróf Széchenyi Istvánnak - - -tól
Pest, 1841. Landerer és Heckenast. [4] 244 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan példány.

Széchenyi talán legnagyobb vihart kiváltó műve volt az ugyanebben az évben
megjelent Kelet népe, amelyben a szerzőt támadja. Erre válaszolt e munkájában
Kossuth, aki mellett a kor számos neves politikusa megszólalt, köztük Wesse-
lényi, Deák és Eötvös József, sőt még a Széchenyi feltétlen hívének számító Fáy
András is bírálta miatta mentorát.

12000,-

195., OROSZ (József), Joseph:
Graf Stephan Széchenyi als Schriftsteller. Im Ungarischen herausgegeben und
deutsch bearbeitet von Joseph Orosz.
Pesth, 1832. Druck und Verlag der Landerer’seche Buchdruckerei. [8] 352 p.
Korabeli igényes félpergamen kötésben, gerincén címkével. Jó példány.

Egyetlen német kiadás, a Hitel és a Világ, valamint „A lovakrul” című munka
bírálata. A szerző újságíró, több folyóirat (Századunk, Hírnök) szerkesztője volt.
Amint az előszóból kiderül, Ponori Thewrewk József kritikáját is leközli.

10000,-

196., VOJDISEK József), Egy hazafitól:
Toldalék-észrevételek gróf Széchenyi István Hitel czímű munkájához. - - 
Pesten, 1831. Wigand Ottó. 61 p. [3] p. Második kiadás
Hozzákötve:
DESEWFFY Aurél, Gróf, (Desewffy) Marczel, és (Desewffy) Emíl:
Néhány szó a’ közönséghez A’ Hitel, Taglalat, és Világ ügyében
Kassán, 1832. Ny.: Werfer Károly. X. 11-39 p. Első kiadás!
Korabeli keménytáblás papírkötésben. A kötet lapjain foxing foltokkal.
(2 mű egybekötve)

Vojdisek fordította Széchenyi kérésére a Hitelt német nyelvre. A német fordítás
függelékeként jelent meg Vojdisek munkájának első kiadása. Ez a második ki-
adás pedig a Desewffy testvérek munkájának függelékeként. A Hitel által kirob-
bantott vita egyik érdekes darabja. A szerzői testvérek, munkájukban az apjuk,
Dessewffy József által írt mű ellen érvelve állnak ki Széchenyi eszméi mellett. 

30000,-

* * *
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197., SZEKFŰ Gyula:
Újabb válasz bírálóimnak
Különlenyomat a Történeti Szemle 1914. évi 3. füzetéből.
Bp., 1914. Szerző. 31 p.
Kiadói papírborítóban.
„R. Kiss Istvánnak régi barátsággal és meleg köszönettel – Szekfű Gy.”
Rugonfalvi Kiss Istvánnak a Székely Nemzeti Tanács későbbi elnökének
dedikált példány!

30000,-
198., SZENTKÚTY (Drescher) Pál:
Régi hazai nyomdák mintakönyvei –
Adalékok a magyar betű és nyomdai „cifra” történetéhez.
Bp., 1940. Magyar Bibliophil T. (Ny.: Kner Izidor, Gyomán.)
114 [2] p. 1 kihajtható t. A kihajtható táblán és lapszámozáson belül 26 táblán
betűmintákkal, hasonmásokkal illusztrálva.
Kiadói papírborítóban.
Számozott (17./160), „Pintér László kedves barátomnak szeretettel –
Szentkúty Pál” dedikált példány!

10000,-
199., SZEPES Mária:
Aranykor – Plátói világhajnal.
Bp., 2002. Édesvíz. 175 [9] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
Egyetemes meditációk. Készült Kovács Julianna válogatásának segítségével.
„Jókai Annának! Az íróművésznek, csodálatos barátnak, hálás szerető kol-
légája, hű olvasója: Szepes Mária 2002. 02. 05.” dedikált példány! 

8000,-
200., A szerb király-gyilkosság, a forradalom és a királyválasztás
(Aradon, 1903.) Jung Hugó. [8] 63 p. a számozatlan oldalakon képekkel.
Kiadói kopottas papírborítóban, javított állapotban.

1903. június 11-én meggyilkolták a gyermektelen I. (Obrenović) Sándor szerb
királyt a feleségével, Draga királynéval együtt. A kiadvány a gyilkosság hiteles
beszámolója.

8000,-
201., (SZILÁGYI Sándor) Karádfi és (Ráth György) Ráthkay:
Kossuth parlamenti élete (I-II.)
Pest, 1850. Heckenast G. 100 p. ; VI. [2] 196 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott, festett egészvászon kötésben, festett lapszélekkel.
(egybekötve) 

20000,-
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202., TELEKI Pál, Gróf:
A földrajz a középiskolában
Különlenyomat a „Magyar Figyelő”-ből.
Bp., (1914.) Hungária kny. 13 [3] p. Első kiadás!
Későbbi papírborítóban, a kiadói címlapborító az első borítólapra felragasztva.
A címlapon poss.: „Csánki” (Dezső) (1857-1933.) történész, levéltáros, topográ-
fus autográf tulajdonosi nevbejegyzése.
„Tisztelete jeléül – a szerző” Gróf Teleki Pál (1879-1941.) földrajztudós, poli-
tikus, Magyarország miniszterelnöke által dedikált példány!

30000,-
203., TERSÁNSZKY J. Jenő:
A margarétás dal
Bp., 1929. Nyugat. 154 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. Számozott (480./500), aláírt, datált példány!

8000,-
204., THEWREWK József, Ponori: Epigrammák
Pozsonyban, 1835. Belnay örököseinél. 124 [4] p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott, címkével ellátott félbőr kötésben, a kiadói papír-
borítók gondosan a könyvtestbe kötve.

Az író, régiséggyűjtő epigrammáiban többek között a haladó politika és iro-
dalom képviselőit veszi célba. 1828-ban Magyarországot beutazta egy festővel,
utazása során, meglátogatta Kazinczyt. Ettől kezdve elkötelezett híve és gyűjtője
lett a magyar irodalomhoz, történelemhez és művészetekhez kapcsolódó relik-
viáknak. Nyelvújítóként neki köszönhetjük többek között a honvéd és urbér
szavakat.

12000,-
205., (TORKOS József):
Új zengedező mennyei kar, az-az Régi és újonnan szereztetett, válogatott, isteni
dítséreteket és lelki énekeket magában foglaló, szép rendbe vétetett gráduál,
melly  az Istennek ditséretire, az híveknek serkentésekre, és vigasztalásokra,
egynéhány imádságokkal együtt ki-botsáttatott.
Posonyban és Kassán, 1778. Landerer Mihálynál.
1014 [24] p. ; 28 p. (Áhitatos imádságok)
Hozzákötve:
Szenczi Molnár Albert: Szent Dávid királynak, és prófétának száz ötven
'sóltári, A' Francziai Nóták 's Versek szerént Magyar Versekre fordíttattak 's
rendeltettek - - által.
Posonyban, (én. 1780 körül) Landerer Mihály költségével. [4] 409 [7] ; 48 p. 
(A mi Urunk Jézus Kristus’ Kén-szenvedésének Historiája…) kétszinnyomásos
címlappal.
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Korabeli egészbőr kötésben. (egybekötve)
A XVIII. században a magyar nyelvet használó evangélikus hívők körében

szinte kizárólagos helyet foglalt el a „Zengedező mennyei kar”, majd kibővített
változata, az „Új zengedező mennyei kar” című, a legalapvetőbb, mindennapi
hitgyakorláshoz szükséges szövegekkel bővített énekeskönyv. Ács Mihály
alapműve első alkalommal 1696-ban jelent meg Lőcsén. Torkos József soproni
lelkész bővítéseivel először 1743-ban látott napvilágot. Példányunk Szent Dávid
királynak zsoltáraival bővített és „A mi Urunk Jézus Kristus’ Kén-szenvedésének
Historiája…” részt is tartalmazza. Valamennyi kiadásából nagyon kevés maradt
fenn.

30000,-
206., VACHOTT Sándor: - - versei
Pesten, (1846.) Ny.: Beimel Józsefnél. VI. 159 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. A címlapon „Forster Gyuláé” (Műemlékek Orszá-
gos Bizottságának elnöke) possessori bélyegzéssel.

A költő, Kossuth Lajos titkárának elsőként megjelent kötete. A szabadságharc
után elfogták és börtönbe vetették. 1850-ben szabadult, majd 1852-ben for-
radalmi tevékenységgel vádolva és Sárosi Gyula rejtegetése miatt december 5-
én elfogták és ismét több hónapi börtönbüntetésre ítélték, melyet Pesten, az
Újépület egyik szűk termében töltött. A börtönben megőrült és Pesten a 
Schwartzer Ferenc elmegyógyintézetében halt meg 1861-ben.

12000,-
207., VAJDA János: Költemények 1887-1893
Bp., 1892. „Szépirodalmi Könyvtár”. – Deutsch Zs. és Társa.
97 [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott egészvászon kötésben, körben festett lap-
szélekkel, amely „Ruzitska Ármin Budapest” könyvkötészete munkája
(kötéstáblán jelzett). Megjelent a Műbarátok köre védnöksége alatt. Szüry 4844. 

A költő a márciusi ifjak egyike, 1848-ban a Pilvax törzsvendégeként részt vett
a pesti forradalomban.

8000,-
208., VÁRADI Péter) Warda, Petr(us) de:
Epistolae cum nonnullis Wladislai II. regis Hungariae literis Petri causa scrip-
tis. Praefatus est, et indicem chronologicum subjecit Carolus Wagner. 
[Pozsony és Kassa] Posonii & Cassoviae, 1776. Joannes Michael Landerer.
[16] 280 [8] p. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott, bordázott, címkével ellátott egészbőr
kötésben. A XV–XVI. század fordulóján élt kalocsai érsek leveleinek első nyom-
tatott kiadása. Jó példány.

12000,-
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209., VARGA Nándor Lajos: Régi fametszetes magyar vagy magyar
vonatkozású könyvek (1493–1599) a Sepsi-Szent-Györgyi Székely Nemzeti
Múzeumban, amelyeket sorba szedett, megrajzolt, saját kezüleg és munkatársai
segedelmével fa-dúcokba metszett és ki-nyomtatott – –.
Buda, 1942, (Szerző. – Ny.: Az O. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola Grafikai
Osztályán.) VII. 443 [5] p. 1 t. (324/a, kihajtható) A 11-14 p.-n kétoldalas, ki-
hajtható táblával. Kétszínnyomású címlappal, gazdagon illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben, gerincén címkével. Számozott (95./99) példány!
Ritka, becses könyvészeti munka, kereskedelmi forgalomba nem került.

20000,-
210., VERESTÓI György:
Magyar versek, Mellyeket temetési és lakadalmi Külömbözö Alkalmatossá-
gokra írt vólt --. Mostan pedig a Versekbe gyönyörködöknek kedvekért, öszve-
szedettek, és együtt ki-adattak.
Kolozsvár, 1772. A Ref. Colleg. betüivel. [4] 224 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén bordázott, címkével ellátott egészbőr kötésben, festett lap-
szélekkel. A szennylapon poss.: „Intzédi Kata” autográf névbeírás. Jó példány. 

20000,-
211., (VERSEGHY Ferenc – Aiszkhülosz): A’ le-bilintsezett Prométheus
Aeschylusból, Egy régi Görög dramatikus Poétából.
Budán, 1792. Landerer Katalin özvegy betőivel.
[2] 46 [6] p. Első magyar nyelvű fordítás!
Későbbi korhű papírborítóban. Verseghy Ferenc rendkívül ritka prózai drá-
mafordítása, egyben az első magyarul megjelent Aiszkhülosz mű.

30000,-
212., VIRÁG Benedek: Magyar századok - DCCCLXXXIV-MCCCI. – 
MCCCI-MCDXXXVII. I-II. kötet
Budán, 1816.A’ Királyi Universitásnak betüivel. 1 t. (rézmetszetű címkép)
616 p.; 520 p. A címképet Perger Zsigmond rajza után Blasius Höfel készítette. 
Korabeli félvászon kötésben. Mind két kötetben poss.: „Czetz Antalé” (1801-
1865) botanikus autográf névbejegyzése. (2 db.)

24000,-
213., (VOLTAIRE, Francois-Marie Arouet de):
A’ hitető Mahomet avagy a’ fanaticismus, szomorújáték mellyet magyarra
forditott Zechenter Antal a' fö-hadi-tanátsnak tiszte.
Pozsonyban, (1778.) Landerer Mihály. 93 [3] p.
Későbbi korhű papírborítóban. Voltaire „Le fanatisme, ou Mahomet le
Prophete” című drámájának fordítása. Zechenter, Bessenyei György követője,
az udvari haditanács tisztje volt. Amint az általa írt előszóból kiderül, a kötetet
Bessenyei rendezte sajtó alá. 30000,-
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214., WACHTLER Bernát: Nyíltszívű észrevételek a Magyarország számára
javallott váltó- s törvénykezésrendre s némelly ezzel rokon tárgyakra
Magyarra fordította: Thaisz Endre.
Pesten, 1832. Ny.: Füskúti Landerer. XII. 180 p.
Korabeli papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

A váltók mellett értekezik a „hajhászokról” ; „Észrevételek Gróf Dessewffy
József Taglalatjához” ; Berezeviczy Gergelytől – „A’ husárról Magyarországban”.
A szerző Pozsony, Zemplén, Torna, Esztergom és Liptó vármegyék táblabirája;
szül. 1766. decz. 16. Pozsonyban, hol választott polgár volt és országgyűlési
követ.

12000,-
215., WAGNER, (Károly) Carolus: Collectanea genealogico-historica illus-
trium Hungariae familiarum quae jam interciderunt. Decas I-IV. (egybekötve)
Pozsony-Pest-Lipcse, 1802. Joan. Michaelis Landerer.
164 p. 1 kihajtható rézmetszett t. ; 138 p. 1 kihajtható rézmetszett t.; 143 p. +
1 kihajtható rézmetszett t.; 112 p. 1 kihajtható rézmetszett t. A kihajtható,
rézmetszetes táblákon, magyar nemes családok címereivel. Második kiadás.
Korabeli félbőr kötésben, gerincén címkével. Poss.: „Ináncsi Ereczky Emil” és
„butkai Viczmándy Tamás”.

A szerző a budai egyetemen a pecsét- és címertan tanára volt. A jelentősebb
magyar nemesi családokat bemutató munkájának első kiadása 1778-ban jelent
meg, de akkor csak az első részt adták ki.

28000,-
216., WENZELL, Gottfried Immanuel), A* S* S*: Rómaiak Biographiája, az-
az a’ romai leg-nevezetesebb férjfiaknak és aszszonyoknak személyes le-irása.
Németből magyarosította: - -. /Téli és nyári könyvtár./
Po’sonyban ’s Pesten, 1808. Füskúti Landerer Mihály.
1 t. (címképmetszet) [2] (metszett címlap) 207 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott félvászon kötésben.

15000,-
217., WEÖRES Sándor: Theomachia – Drámai költemény.
/A Janus Pannonius-Társaság könyvtára 14./ Különlenyomat a Sorsunk-ból.
Pécs, (1941. Ny.: Dunántúl.) 24 p. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban.
„Kosztolányi Ádámnak régi barátsággal – Weöres Sándor” Kosztolányi Dezső
fiának, az író, költő, műfordító, vallásfilozófusnak dedikált példány!
A 8. oldalon a szerző autográf egy soros javításával: „Odu fia, kövi baba,”. A
mű később ezzel a javítással jelent meg: Weöres Sándor Egybegyűjtött írások
(Bp. 1975, Magvető). 271. p.

30000,-
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218., ZÁBORSZKY Alajos:
A’ Pesti Hírlap elleni gyanúsítások és haladás
Pesten, (1841.) Landerer és Heckenast. 54 [2] p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a könyvtestbe kötve.
A harmadik oldalon kiadói megjegyzés beragasztva, amely közli, hogy a munka
kéziratát négy nappal hamarabb vették kézbe, mint ahogy gróf Széchenyi István
„Kelet Népe” című munkája megjelent volna. Kelt.: Pest, 1841. aug. 3.

Reformkori politikai röpirat, melyben szerzője Kossuth és a haladás mellett
érvel. Az első Pesti Hírlap 1841-től a szabadságharc bukásáig jelent meg. A Kos-
suth Lajos által szerkesztett folyóirat a korabeli ellenzék legjelentősebb orgánuma
volt. Nemcsak a bécsi udvar, de Széchenyi sem nézte jó szemmel az újság erős
ellenzéki hangvételét. 1841-ben Széchenyi a Kelet népe című könyvében fejezte
ki aggodalmait a forradalmi igazgatások és a szenvedélyek felkeltése miatt, melyek
szerinte anarchiába sodorhatják a nemzetet. Kossuth előbb a Pesti Hírlap hasáb-
jain, majd a Felelet című könyvében válaszolt Széchenyi aggályaira. Záborszky
Alajost 1849-ben halálra ítélték, de súlyos betegsége miatt kivégzésére nem került
sor. Nagyon ritka munka.

24000,-
219., ZELK Zoltán: A pártos éneke 1945-1950.
(Bp., 1950.) Athenaeum. 153 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Dr. Weltner Jánosné elvtársnőnek szeretettel –
mozgalmi barátsággal Zelk Zoli” dedikált példány!

A költő naiv kommunista költeményei. 1948-tól kezdődött költői pályájának
ebben a szakaszában, az ún. pártos költészet egyik fáklyavivője volt, Sztálint és
Rákosit dicsőítő költeményei (A hűség és hála éneke, A pártos éneke, A nép
szívében) a kommunista propaganda része volt. 1956-ban már a forradalom
mellett állt, amelyért 1,5 évre bebörtönözték.

8000,-
220., ZWEIG, Stefan:
A láthatatlan gyűjtemény
Fordította: Endrei Walter.
Bp., 2000. Borda Antikvárium. – (Ny.: Open Art.)
17 [5] p. 2 t. (Kesselyák Rita akvatinta metszetei)
Kiadói illusztrált papírborítékban, papír védőtokban.
A Borda Antikvárium tizennegyedik bibliofil kiadványa. Tipográfia és kötésterv
Zigány Edit. Caslon betűvel 145 grammos Zerkall-Bütten papírra nyomtatva.
Számozott (13./25), a fordító és az illusztrátor által aláírt példány!

20000,-


