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 1. A Hereditas Antikvárium mint Aukciósház az árve-
rést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereskedelmi 
megbízott szervezi, rendezi és vezeti. 
 2. A tételek a katalógusban szereplő sorrendben ke-
rülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel 
katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, 
amire a licitálók tárcsájuk felemelésével teszik meg ajánlatukat. 
A tétel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki a legna-
gyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcsolatban a Épí-
tési és Beruházási Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Főosztálya, 
illetve az országos gyűjtőkörrel rendelkező közgyűjtemények 
valamelyike érvényesíti elővásárlási jogát. 
 3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15% árverési juta-
lék. A vevő a leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles 
az Aukciósház részére készpénzben vagy hitelkártyával – fog-
lalóként – megfizetni, amely követelésre az elévülés általános 
szabályai az irányadók.
 4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, hogy 
a vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától 
számított 14 napon belül egyenlítse ki. A vevő a tárgyat csak 
akkor veheti át, ha a teljes vételárat kiegyenlítette. A vételárba a 
foglaló összege – határidőn belüli teljesítés esetén – beleszámít. 
Amennyiben megadott határidőig a vevő a tétel átvételére nem 
jelentkezik, az Aukciósház egyösszegű tárolási díjat számít fel, 
amely mértéke az át nem vett tételek leütési árának 20%-a. Az 
Aukciósház fenntartja továbbá magának a jogot, hogy 1 hóna-
pon túli késedelmes átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelen-
nek tekintse és a foglaló összegét megtartsa. 
 5. Amennyiben a már leütött tétel vásárlójának sze-
mélye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogosult 
a tételt újra árverésre bocsátani. 
 6. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, 
hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen meghaladó 
vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 
 7. Az árverés előtti kiállításon minden tétel megte-
kinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizá-
rólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek 
saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az 
árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a kataló-
gusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibá-
jukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek 
eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

 8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem 
vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, illetve a leütési  
árért az Aukciósház semmiféle felelősséget nem vállal, és nem 
kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy későbbi 
időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza. 
 9. A védett tételek – melyek sorszáma legkésőbb az 
aukció megkezdésekor kihirdetésre kerül – nem hagyhatják 
el az országot, valamint a kulturális örökség védelméről szó-
ló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az 
Aukciósház közölni tartozik a tételek tulajdonosainak adatait az 
Építési és Beruházási Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Főosz-
tályával, amelyeket nyilvántartásba vesznek. A későbbi értéke-
sítési szándék a Műtárgyfelügyeleti Főosztálynak kötelezően 
bejelentendő. 
 10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt 
venni az árverésen, vételi megbízást adhat, telefonos licitálási 
lehetőséget választhat, illetve használhatja a www.axioart.com 
online felületét is. Az adott megbízás alapján az Aukciósház 
– a megbízó ajánlatának megfelelően – hivatalból árverezhet. 
Vételi megbízást adni, illetve telefonos licitre jelentkezni sze-
mélyesen, telefonon (+36 20 343 3282), írásban (postai úton  
a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12., e-mailben az 
info@hereditasantikvarium.hu címen) keresztül lehet. Köz-
gyűjtemények vételi megbízásait hivatalos formában előleg nél-
kül elfogadjuk, magánszemélyek által adott megbízások esetén 
azok elfogadásához 100 000,- Ft összeghatár felett az Aukci-
ósház kérheti a megbízási összeg 20%-ának, mint előlegnek a 
befizetését. Sikertelen megbízás esetén az árverés után az előleg 
teljes összegét visszakapja a megbízó. Amennyiben a megbízás 
sikeres, az előleg foglalónak tekintendő.
 11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárvere-
zését lehet kérni. 
 12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdé-
sekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a felek 
az Aukciósház székhelye szerinti általános hatáskörű bíróságok 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Budapest, 2022. 
Hereditas Antikvárium

Árverési feltételek

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete



 1. Hereditas Antiquarium as Auction House organis-
es, handles and conducts the auction on behalf of the vendors 
and acts as a commercial agent. 

 2. The lots called up are presented in succession as in 
the catalogue. The auctioneer announces the catalogue num-
ber and the lot’s starting price, and buyers indicate their wish 
to bid by raising their cards. The buyer offering the highest 
bid shall win the lot at the hammer price, except for protect-
ed lots, when the Ministry of Construction and Investment’s  
Inspectorate of Cultural Goods or one of the national public 
collections has priority to purchase the lot at the hammer price.

 3. The purchase price includes the hammer price and 
the 15% auction fee. The buyer shall pay the purchase price’s 20% 
– as a deposit – in cash or by card immediately after the auction. 

 4. The Auction House allows a 14-day grace period 
to pay the balance between the deposit and the full purchase 
price. The deposit amount will be included in the purchase 
price if the said timeline has been observed. If not picked up 
until the grace period’s end, a storage fee will be charged, which 
is 20% of the hammer price. The buyer can only take posses-
sion of the item if the total purchase price has been paid. The 
Auction House reserves the right to consider the buyer’s bid 
null and void and keep the deposit if the buyer fails to take over 
the item within one month. 

 5. The bid item may not be reauctioned unless the 
buyer’s identity is impossible to establish. 

 6. No seller nor any third party on the seller’s behalf 
may bid in order to reach an unreasonably high price and thus 
inflict loss on any other party.  

 7. All the lots are exhibited for inspection prior to the 
auction. The descriptions and illustrations in the catalogue are 
only for identification. The Auction House provides addition-
al photos via email upon request. Each bidder is responsible 
for inspecting the condition of the lots prior to the auction 
and deciding if it is in accordance with the description in the 
catalogue. All the lots are sold without a warranty with all the 
imperfections they may have at the time of the auction. 

 8. The items auctioned may not be sold under the 
starting price in the catalogue. The Auction House will not 
bear any liability regarding the bid or the purchase price paid 
and may not be compelled to reoffer the same item or market 
it at any time at the same price. 

 9. No protected item may be taken abroad (their 
numbers shall be made public by the beginning of the auc-
tion), and the Auction House will register their owners at 
the Ministry of Construction and Investment’s Inspectorate 
of Cultural Goods, according to the Act on the Protection of 
Cultural Goods (LXIV/2001). Owners are expected to report 
any intention to sell the protected item.

 10. In case of the buyer’s absence, the buyer can  
either place an absentee bid, choose to bid on the phone, 
or use the online platform of www.axioart.com. Based on a  
given absentee bid, the Auction House will bid on behalf  
of the buyer. You may submit bids or apply for phone  
bidding either personally in the Hereditas Antiquarium, on 
the phone (+36 20 343 3282) or in written form (by post  
to H-1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12. or via  
email at info@hereditasantikvarium.hu). Museums and librar-
ies may submit their bids officially without an advance pay-
ment. From all other buyers – above 100,000 HUF – the Auc-
tion House may require such a fee (20% of the offer). In case 
of an unsuccessful bid, the advance payment will be returned 
to the buyer in full after the auction. In case of a successful bid, 
the amount will be regarded as a deposit.

 11. Unsold items may be reauctioned after the auc-
tion upon request. 

 12. The Civil Code (V/2013) shall govern any mat-
ter unregulated in the present Conditions of Sale. Should any 
dispute arise, the parties accept the competence of the district 
court, determined by the location of the Auction House. 

Budapest, 2022
Hereditas Antiquarium

Conditions of Sale

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete
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1. AckermAnn, Dr. Four(erius Petrus): 
Archaeologia Biblica breviter exposita
Viennae, 1826. Apud Fridericum Volke. IV+522+(1)p.+1 ki-
hajt. mell.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

6 000,-

2. ADy enDre: 
Vallomások és tanulmányok
(Bp., 1911.) Nyugat. 101+(2)p. A címlapon szereplő imp resz-
szumon a Pallas kiadó 1918-as felülragasztásával.
Falus Elek által tervezett, kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

2 000,-

Aprónyomtatványok

3. Az ArADi kölcsey-egyesület nyomtAtott kör-
levele. 
Megbízzák Szabó János 48-as tüzértisztet emléktárgyak gyűj-
tésével a felállítandó aradi szabadságharcos ereklyemúzeum 
részére.
2 nyomtatott oldal. Kelt: Arad, 1892. III. 15.
Circular letter.

3 000,-

4. Az emke jubileumi kongresszusárA szóló meg-
hívó. 
Kolozsvár, 1911. (Stief Jenő és Társa ny.) 4 nyomtatott oldal.
Mérete: 225 x 290 mm.
Invitation card.

2 000,-

5. Az erDélyi múzeum-egylet AnyAgi támogAtást 
kérő körlevele. 
Kolozsvárt, 1869. r. k. lyceum ny. 1 nyomtatott oldal. Peterdy 
Gábor nevére szóló címzéssel.
Hozzá:
Az egyesület éves tagdíjának átvételét igazoló, kitöltetlen nyom-
tatvány.
Circular letter.

2 000,-

6. káDár jános kommunistA PártFőtitkár névjegy-
kártyájA. 
Mérete: 70 x 110 mm.
Visiting card of János Kádár, communist politician.

3 000,-

7. A kolozsvári országos történelmi ereklye- 
múzeum egyesület tAgtoborzó FelhívásA. 
Kolozsvár, 1910. (Stief Jenő és Társa.) 4 nyomtatott oldal.
Mérete: 340 x 210 mm.
Member recruitment call of the National Historical Association in Kolozsvár.

2 000,-

8. meghivó-jegy A Dézsi helv. h. egyház újAn ké-
szült nAgy hArAngjA költségeinek FeDezésére... tAr-
tAnDó Polgári tánczvigAlomrA 
Kolozsvártt, é.n. Ref. tan. bet. 1 nyomtatott oldal.
Mérete: 280 x 220 mm.
Invitation card.

2 000,-

9. nAgymAgyArország újrAéPitői. 
A Tolnai Világlapja kiadásában megjelent plakát közepén a 
második bécsi döntés nyomán visszakerült terület térképe 
látható, fölötte Mussolini, Horthy és Hitler, alatta pedig 
Teleki Pál miniszterelnök, Ciano, Ribbentropp és Csáky 
külügyminiszterek fényképeivel. A lap a Tolnai-nyomdában 
készült 1940 szeptemberének elején.
Mérete: 495 x 345 mm.
Political poster.

60 000,-

10. A Pesti mAgyAr kereskeDelmi bAnk nyomtA-
tott körlevele. 
Gyűjtés egy Erzsébet királyné emlékére felállítandó szobor 
ügyében.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Bp., 1898. IX. 19.
Circular letter.

5 000,-

2. tétel 9. tétel
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11. szobrot A királynénAk! 
Pest vármegye körlevele. Gyűjtés egy Erzsébet királyné emlékére 
felállítandó szobor ügyében.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Bp., 1898. IX. 15.
Circular letter.

5 000,-

aA
12. A[z v/17. sz.] levente egyesület AlAPszAbályAi 
Bp., 1930k. Légrády Testvérek. 19p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

13. bács-boDrogh vármegye egyetemes monogrAFi-
ájA. hAzánk ezreDéves FennállásánAk ünnePe AlkAl-
mából kiADtA bács-boDrogh vármegye közönsége. 
i-ii. kötet. 
Zombor, 1896. Bittermann N. és Fia ny. 1t. (színes)+(2)+IV+ 
+(6)+640p.+13t. (11 kihajt.)+1 kihajt. mell.+1 színes, kihajt. 
térk.; VII+(4)+613p.+8t. (1 kihajt.)+8 kihajt. mell.+1 színes, 
kihajt. térk.
Modern félbőr-kötésben.
Modern half leather.

60 000,-

14. bAlázs mihály: 
Krasznahorka várának története és kalauza a vár látogatói 
számára
Rozsnyó, 1928. „Sajó-Vidék”. 90p.+1 mell. (kihajt.) Lap-
számozáson belül néhány egészoldalas táblával és szövegközti 
illusztrációval.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

15. bAlázsy Ferencz – szeDerkényi nánDor: 
Heves vármegye története. I-IV. kötet.
Eger, 1890-1897. Érseki Lyceum. XI+331p.; XVI+504p.; XIX+ 
+483p.; XIX+507p. Lapszámozáson belül számos egészoldalas 
táblával és szövegközti illusztrációval.
Enyhén kopottas, korabeli félvászon-kötésben. A gerinceken 
apró sérülésekkel.
Slightly worn, contemporary half cloth. Spine slightly damaged.

80 000,-

Baloldali irodalom

16. külFölDi viktor: 
A budapesti kommunista-pör. Szerkesztette --.
Bp., 1880. „Népszava”. 116+(4)p.
A szerző eredeti neve Mayer-Rubcsics Jakab volt.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

17. mérAy tibor: 
Nagy Imre élete és halála. Ötödik kiadás.
München, (1983.) Újváry „Griff”. 388+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

aA
18. bArátok gyurkovicsról gyurkovicsnAk 
Bp., 2001. Kairosz. 243p.
Az interjúkötet 16 szereplője – köztük Hernádi Gyula, Raksányi 
Gellért, Szakonyi Károly és Szalay Károly – aláírásával vagy 
dedikációjával.
Kiadói papírkötésben.
Original hardpaper.

3 000,-

11. tétel 15. tétel13. tétel 16. tétel
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19. bAtthyány tivADAr, gróF: 
Beszámolóm. I-II. kötet.
Bp., (1927.) Athenaeum. 325p.+1 kihajt. mell.+1 színes, kihajt. 
térk.; 400p.+1 kihajt. mell.
A szerző függetlenségi párti politikus volt, az őszirózsás for-
radalom után belügyminiszteri posztot vállalt Károlyi Mi hály 
kormányában.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borítók bekötve.
Contemporary half cloth. Original covers bound inside.

5 000,-

20. bálint lAjos: 
Onesteptől – a tangóig. A modern táncok könyve. Kandel 
László illusztrációival. Szerkesztette --.
Bp., 1921. Genius. 79p.
Pótolt gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

3 000,-

21. beke kristóF: 
A’ betegeknek és haldoklóknak lelki vígasztalására és épülésére 
szolgáló kézi könyv... Német nyelvbűl magyarra fordította ‘s 
néhány toldalékkal megbővítette --.
Budánn, 1826. Magyar Királyi Universitásnak betűivel. XVI+
+320p.
A nemzeti könyvtár katalógusa egy táblát is jelöl, de az nem 
tartozik a kötethez.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

22. beöthy zsolt: 
Régi nóták. Három elbeszélés. Haranghy Jenő rajzaival.
(Bp., 1922.) Pantheon. 127+(1)p. Lapszámozáson belül 13 
egészoldalas rajzzal. Dedikált példány.
Foltos, kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author. Stained, original hardpaper.

4 000,-

23. berDA józseF: 
Öröm. Versek.
Ujpest, 1930. (Ritter Jenő ny.) 45+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

24. bethlen miklós, iFj. gr.: 
A történelem regénye (1846-1886). Jellem- és korrajzok.
Bp., 1888. (Franklin-Társulat ny.) 279+(3)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

3 000,-

25. bélteky lászló: 
Jelszó nélkül
Nagyvárad, (1942.) Szigligeti Társaság. 59p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

26. bérczes lászló: 
Cseh Tamás. -- beszélgetőkönyve.
(Bp., 2007.) Palatinus. 333+(3)p. A címlapon Cseh Tamás 
aján ló soraival.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the musician. Original hardpaper.

20 000,-

Bibliofil kiadványok

27. ADy enDre: 
A halottak élén. Hatodik kiadás.
Bp., 1922. Athenaeum. (2)+215p. Számozott (10./100) példány.
Enyhén kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben. Felül arany-
metszéssel díszítve.
Original half leather. Upper edges gilt. Spine slightly worn.

10 000,-

28. ADy enDre: 
Vér és arany
Bp., 1922. Athenaeum. (2)+180p. Számozott (10./100) példány.
Enyhén kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben. Felül arany-
metszéssel díszítve.
Original half leather. Upper edges gilt. Spine slightly worn.

10 000,-

29. bAbits mihály: 
Recitativ
(Bp., 1916.) Nyugat. 131+(4)p. Első kiadás. A címlap hátoldalára 
ragasztott címke tanúsága szerint számozott (40./50) példány.
Erősen kopottas, aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben.
Worn, original half leather.

5 000,-

26. tétel 27. tétel
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30. gróF APPonyi sánDor emlékezete 
(Bp.), 1926. Magyar Bibliophil Társaság. 57+(3)p.+9t. Szá-
mozott (118./300) példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

4 000,-

31. keleti Arthur: 
Angyali üdvözlet. Molnár C. Pál fába metszett rajzaival.
Bp., 1928. Amicus. 78+(6)p. Számozott (263./800), a szerző és 
az illusztrátor által aláírt példány.
Második kiadás.
Molnár C. Pál fametszetével díszített, sérült gerincű, kiadói 
papírkötésben.
Signed by the author and the illustrator. Original hardpaper. Spine damaged.

5 000,-

aA
32. böhm lénárt: 
Dél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön törté-
nelme. I-II. kötet [egybekötve].
Pest, 1867. Emich G. VI+(2)+314 [recte 414]+VII+489+VIp.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borítók bekötve.
Modern half leather. Original covers bound inside.

20 000,-

Buda és Pest

33. buDA Pest 
Buda és Pest látképe, középen a Lánchíddal. A színezett réz-
metszet Fuchsthaller Alajos munkája, Lorber György pesti 
műhelyében készült 1853-ban.
Mérete: 80 x 195 mm. Keretezve.
View of Budapest. Coloured copper engraving in frame.

20 000,-

34. A buDAPesti erzsébet-híD vAsszerkezete. gyár-
tottA és szerelte Az 1898-1903. években A m. kir. 
állAmvAsutAk géPgyárA buDAPesten. 
Bp., é.n. Athenaeum. XXVIp.+33t. (3 kihajt.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

20 000,-

35. császárFürDő buDán – kAiserbAAD in oFen 
Többosztatú, színezett acélmetszet. A nyolc részletképet tartal-
mazó lap a Nayad fürdőalbumban jelent meg Pesten, 1863-ban.
Mérete: 150 x 200 mm. Keretezve.
Bath Császárfürdő in Buda. Steel engraving in frame.

15 000,-

36. hAuszmAnn AlAjos: 
A budapesti Igazságügyi Palota. --tól. A csatolt 20 műlapot 
készítette: Divald Károly.
Bp., 1901. „Pátria” ny. 13p.+XXt. (1 színes)
Kiadói félvászon-mappában. Megkötő szalagokkal. A gerinc 
felső részén kopással.
Slightly stained, original half cloth folder.

50 000,-

37. hevesi lAjos: 
Karczképek az ország városából
Bp., 1876. Franklin. (8)+304p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.
Szüry: 1842.

3 000,-

Céhes emlékek

38. A csAjági és bAlAtonFőkAjári egyesült kovács-
céh mAgyAr nyelvű, nyomtAtott céhlevele. 
A név olvashatatlanná halványodott. A szöveg díszes, fametszetű 
keretben, felül középen koronás címerrel. Piros viaszpecséttel. 
Kelt: Csajág, 1824. IX. 30.
Mérete: 265 x 400 mm. Vízfoltos darab, kis sérülésekkel, szö-
veget nem érintő hiányokkal. Keretezve.
Guild charter. Stained. Framed.

10 000,-

39. Fejér vármegye sármelléki járásánAk egyesült 
kovács, lAkAtos és bognár céhe mAgyAr nyelvű, nyom-
tAtott céhlevele. 
Almási János nevére kiállítva, piros viaszpecséttel. A szöveg 
fametszetű keretben. Kelt: Tác, 1829. V. 12.
Mérete: 390 x 480 mm. Keretezve.
Guild charter. Framed.

15 000,-

32. tétel 42. tétel
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40. társulAti oklevél. 
A budapesti egyesült lakatos, puskaműves, „sarkantyus”, re sze-
lővágó, szer és lánckovács társulat Almásy János lakatos legényt 
felszabadítja és tagjává fogadja. Gyönyörű, címeres, allegorikus 
képekkel és növényi motívumokkal gazdagon díszített keretben, 
piros viaszpecséttel. Kelt: Bp., 1880. VI. 6.
Mérete: 450 x 610 mm. Keretezve.
Charter of incorporation. Framed.

10 000,-

aA
41. chronicA hungArorum. imPressA buDAe 1473... 
– A buDAi krónikA. A legrégibb hAzAi nyomtAtvány-
nAk A m. n. muzeum könyvtárábAn levő PélDányA 
után készült lenyomAtA. bevezető tAnulmánynyAl el-
láttA FrAknói vilmos. 
Bp., 1900. Ranschburg (Athenaeum ny.) 34+(2)+(134)p. (fac-
simile) A címlapon Fraknói Vilmos saját kezű aláírásával.
Kopottas, korabeli bőrkötésben. Az eredeti borító bekötve. 
Körülvágatlan példány.
Worn, contemporary leather. Original cover bound inside. Uncut.

20 000,-

Családtörténet

42. Forgon mihály, mihályFAlusi Dr.: 
Gömör-Kishont vármegye nemes családai. I-II. kötet.
Kolozsvárt, 1909. Gámán J. örököse ny. 335+(1)p.; 361+(7)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A második 
kötet első borítója enyhén foltos.
Original paper. Uncut. Front cover of the second volume slightly stained.

10 000,-

43. FőrAngú csAláDok. első kötet [unicus]. 
Bp., 1888. (Franklin-ny.) (2)+XIV+558+(2)p. (Magyar nemze t-
ségi zsebkönyv. Első rész.)
Hozzá:
Nemes családok. Első kötet [unicus].
Bp., 1905. (Franklin-ny.) VIII+664p.+11 színes t. (Magyar nem -
zetségi zsebkönyv. Második rész.)
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Az első darab kötése ko-
pottas.
Gilt, original cloth. First piece worn.

30 000,-

44. geneAlogiAi Füzetek. csAláDtörténeti FolyóirAt 
czimerekkel és leszármAzási táblákkAl. szerkesztik és 
kiADják: csikszentmihályi sánDor imre – körösPAtAki 
és köPeczi sebestyén józseF. i-ii.; v. évi FolyAm. 
Kolozsvár, 1903-1907. Gámán János Örökösei ny. (12)+140p.+
+1 kihajt. mell.; XII+160p.; III-IV+108p.
Kötés nélkül. Az utolsó darab egy levele (tartalommutató) 
kettévált.
Unbound. One leaf damaged.

12 000,-

45. gerő józseF, Dr.: 
A Királyi Könyvek. Az I. Ferencz József és IV. Károly király által 
1867-től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, 
előnevek és címerek jegyzéke. Szerkesztette és kiadja: --.
Bp., 1940. (Debreceni ny.) 239p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

46. kemPelen bélA: 
Magyar főrangu családok. Szerkesztette: --.
Bp., 1931. Szerző. 272p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

10 000,-

aA
47. csengey Dénes: 
Találkozások az angyallal. Egy történész magánfeljegyzései. Re-
gény.
Bp., 1989. Szépirodalmi. 137+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

45. tétel 46. tétel
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48. cseres tibor: 
Hideg napok – Búcsú nélkül – Bizonytalan század
Bp., (1983.) Szépirodalmi. 521+(5)p. Dedikált példány. 
(-- mun  kái.)
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

Cserkészet

49. boDnár gábor: 
A magyar cserkészet története. Összeállitotta, kinyomtatta és a 
M.Cs.Sz.-nek adományozta --.
Garfield, 1962. Magyar Cserkészszövetség. (1)+22 levél. (Őrs-
ve zetők könyvtára. 3.)
Hozzá:
A csillagos ég 
(Garfield), 1960k. Magyar Cserkészszövetség. 48p. (Őrs ve-
zetők könyvtára. 2.)
Mindkét mű kiadói papírborítóban.
Original paper.

4 000,-

50. hermAnn győző: 
A kopenhágai jamboree 1924. A magyar cserkészcsapat mun-
kája. Sztrilich Pál közreműködésével szerkesztette: --.
Bp., 1924. (Fráter és Társa ny.) 120p. Szövegközti képekkel és 
rajzokkal.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

3 000,-

51. kosch bélA: 
Cserkészuton Angliában. Szerkesztette --.
Bp., (1929.) Magyar Cserkészszövetség (Globus ny.) 139+(1)p. 
Dedikált példány.
Gazdagon illusztrált beszámoló az 1929-es angliai jamboree-ról.

Hozzá:
Ünnepi program Lord Rothermere Vendégei, a magyar cserkész 
fiuk angliai látogatásának eseményeiről. 1929, augusztus. – 
Souvenir Programme...
(London, 1929. B. W. Smith ny.) (24)p.
Az első mű korabeli vászonkötésben, a második nemzeti színű 
szalaggal átfűzött, színes, kiadói papírborítóban.
First work in contemporary cloth, second in original paper.

5 000,-

aA
52. csók istván: 
Emlékezéseim
Bp., (1945.) Officina. 176+(2)p. Lapszámozáson belül egész-
oldalas táblákkal.
Az első levélen ajánló sorokkal: „Dear Mrs Lee! Fogadja kérem 
szerény emlékeztetőül kicsiny hazámra Önt! a nagy Anglia 
magyar barátnőjét. Hálás tisztelettel őszinte híve Csók István 
Bpest 1949 Dec. 11.”
Sérült, kiadói papírkötésben.
Inscribed by the artist. Damaged, original hardpaper.

5 000,-

53. csoóri sánDor: 
Kezemben zöld ág
Bp., (1985.) Magvető. 106+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

54. csoóri sánDor: 
Tenger és diólevél
Bukarest, 1982. Kriterion. 148+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

51. tétel48. tétel 53. tétel50. tétel
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55. csoóri sánDor: 
Várakozás a tavaszban
Bp., (1983.) Magvető. 479+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

56. csurkA istván: 
Vizsgák és fegyelmik. Színművek és hangjátékok.
Bp., (1990.) Magvető. 419+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

57. Debreczeni márton: 
A’ kióvi csata. Hősköltemény. Kiadja gróf Mikó Imre.
Pest, 1854. Emich. 1t.+XXXIX+367p.
Kopott aranyozású, korabeli vászonkötésben.
Slightly worn, contemporary cloth.
Poss.: Hegyessy Kálmán volt 48-as honvédőrnagy gyűjteményi 
bélyegzőjével.
Szüry: 930.

10 000,-

58. Devecseri gábor: 
A mulatságos tenger. Versek.
(Bp.), 1936. Nyugat. 61+(2)p. Aláírt példány.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

3 000,-

59. Domokos Pál Péter: 
Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás (A hajnal szóból lett lengyel le-
genda)
(Bp.), 1961. (Akadémiai ny.) (1)+238-265+(1)p. Dedikált pél-
dány. (Különlenyomat az Ethnographia 1961. évi 2. számából.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

60. Domokos Pál Péter: 
A moldvai magyarság
Csiksomlyó, 1931. Tip. Ferenc Péter. 302+(1)p. Szövegközti 
képekkel.
A mű 500 példányban jelent meg, kereskedelmi forgalomba 
nem került.
Korabeli vászonkötésben. A gerincen apró sérülésekkel.
Contemporary cloth. Spine slightly damaged.

4 000,-

A dualizmus kora

61. AnDrássy gyulA, gróF: 
A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabadságának 
okai. I-III. kötet [két kötetben].
Bp., 1901-1911. Franklin-Társulat. IV+445+(4)+270p.; (4)+ 
+459p.
Korabeli félbőr-kötésben. A gerincen kis kopásnyomokkal.
Contemporary half leather. Spine slightly worn.

10 000,-

62. bAlAssA ármin, Dr.: 
Chlopytól Bokányiig. Politikai eszmetöredékek.
Szeged, 1909. Dugonics-nyomda Rt. 248p.
Korabeli félvászon-kötésben. Néhány levele enyhén foltos.
Contemporary half cloth. Some leaves slightly stained.

3 000,-

63. tiszA istván, gróF: 
-- összes munkái. Az országos Tisza István Emlékbizottság 
kezdeményezésére és támogatásával kiadja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia. I-X. kötet.
Bp., 1923-1937. Franklin-Társulat-MTA. IV+707+(1)p.; VII+
+392p.; X+387p.; XXIV+430p.; XL+430p.; XXI+382p.; XIX+ 
+764p.; XXIV+824p.; XXVII+841p.; XXX+962p.
I. Tanulmányok és értekezések. – Naplószerű feljegyzések.
II-VI. Levelek.
VII-X. Képviselőházi beszédek.
Egységes, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

80 000,-

60. tétel 63. tétel
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64. Wertheimer eDe, monori: 
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. A Magy. Tud. Akad. meg-
bizásából kiadatlan források alapján irta: --. I-III. kötet.
Bp., 1910-1913. MTA. 1t. (címkép)+XXIII+(1)+782p.; 1t. 
(cím kép)+XX+522p.; XV+469p.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Az első kötet 
nedvességtől megvetemedett, a levelek egy részén vízfolttal. 
Contemporary half leather. First volume damaged.

8 000,-

aA
65. Dvorzsák jános: 
Idézetek tára. Szerkeszti és kiadja --.
Bp., 1883. „Hunyadi Mátyás” Intézet ny. 592+(1)p. Dedikált 
példány.
Sérült gerincű, díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. 
Aranymetszéssel díszítve.
Inscribed by the editor. Richly gilt, original cloth. Inner edges gilt. Spine 
damaged.

5 000,-

I. világháború

66. breit józseF, DoberDói: 
Az 1914. évi osztrák-magyar szerb-montenegrói hadjárat
Bp., 1929. Grill Károly. 226p.+5 színes, kihajt. térk. (csata-
vázlatok)
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine gilt.

5 000,-

67. DAliás iDők muzsikájA. zenei ünneP A király és 
királyné ő Felségeik FővéDőségével Az elesettek öz-
vegyeinek és árváinAk jAvárA A mAgyAr kir. oPerAház-
bAn 1918. évi május hó 26-án. 
(Bp.), 1918. (Székesfővárosi háziny.) 128p. Gazdagon illusz trált.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

3 000,-

68. gArAmszeghy sánDor, vitéz: 
Vörös bilincs. Szibériai rabmagyarok regénye.
Debrecen-Bp., (1930.) Csáthy Ferenc. 335+(1)p. Szövegközti 
fényképekkel.
Modern vászonkötésben. Felvágatlan példány.
Modern cloth. Uncut.

4 000,-

69. geőcze bertAlAn, Dr.: 
A przemysli tragédia. Orosz fogságban írta: --.
Bp., 1922. Pesti Könyvnyomda Rt. 1t.+232p.+2 kihajt. mell. 
Dedikált példány.
Korabeli félbőr-kötésben. Szép példány.
Inscribed by the author. Contemporary half leather.

10 000,-

70. horváth lászló: 
Az osztrák-magyar hadsereg felvonulása Oroszország ellen és az 
1914. évi nyári hadjárat
Bp., 1928. M. Kir. Belügyminisztérium Kisérleti Ny. 139p.+ 
+26 színes, kihajt. mell. (csatavázlatok, a kötet végébe helyezve)
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

8 000,-

67. tétel65. tétel 71. tétel66. tétel
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71. nAgy vilmos, nAgybAczoni: 
A Románia elleni hadjárat. 1916-1917. I-III. kötet.
(Bp., 1923. Fráter és Társa ny.) VIII+247+(1)p.+10 (2-10.; 12.)
kihajt. mell.; VIII+232p.+9 kihajt. mell.; VIII+127p.+8 ki-
hajt. mell. A részben színes térképmellékletek a kötetek végébe 
helyezve.
Teljes, az első kötet kollációban nem jelzett mellékletei lap-
számozáson belül találhatók.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

30 000,-

72. A cs. és kir. 82. székely gyAlogezreD történe-
te 1883-1919. vitéz józseF kir. herceg tábornAgy 
előszAvávAl. 
Bp., 1931. Madách ny. 1t.+342p.+13t.
Kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, gilt, original cloth.

10 000,-

73. PálFi károly: 
A világháború. I. kötet: Miért tört ki? II. kötet: Miért vesztettük el?
Cegléd, 1930. Turi és Benedek ny. 311+(4)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

74. rátz jenő, nAgylAki: 
A marnei csata. Előzmények, a német balsiker okai, tanulságok.
Bp., 1921. Szerző. 247p.+5 kihajt. mell. (a kötet végébe a sor-
számok alapján egy nagyobb mű csataképeinek ide vonat kozó 
lapjait he lyez ték)
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

75. szili kováts lászló: 
Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története
Bp., 1940. (Légrády Testvérek.) 232p.+6 színes, kihajt. mell. 
(csatavázlatok, a kötet végébe helyezve)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

15 000,-

aA
76. éble gábor: 
Az ecsedi uradalom és Nyiregyháza. Gazdaságtörténeti tanul-
mány. Levéltári hiteles okiratok nyomán írta --.
Bp., 1898. Hornyánszky. 171p.+5t. (2 színes)+1 kihajt mell. 
(ha sonmás)
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Az első kötéstábla közepén 
Nyíregyháza címerével.
Gilt, original cloth.

3 000,-

Építészet

77. hullAy lászló: 
Modern lakóházak és családi nyaralók. Tervezte --. I. füzet.
Arad-Bp., 1910k. Trepák István (Athenaeum ny.) 10 színes t. 
(önálló lapok)
A műnek további két füzete is napvilágot látott.
Kiadói félvászon-mappában.
Original half cloth folder.

30 000,-

78. (jánosházy lászló): 
Gazdasági munkás- és cselédlakások. Darányi Ignác m. kir. 
föld mivelésügyi minister megbizásából összeállitotta a Föld-
mivelésügyi Ministerium Gazdasági Műszaki Hivatala az Orsz. 
Magy. Gazdasági Egyesület közremőködésével.
Bp., 1906. Pallas Rt. ny. 118p.+58t. (önálló lapok) (A m. kir. 
földmivelésügyi minister kiadványai. 1906. 16. sz.)
Kiadói félvászon-mappában.
Original half cloth folder.

20 000,-

79. kAssAy józseF – Fröhlich Pál: 
Családi- és lakóház tervek. Tervező főmunkatársak: --.
Bp., 1928. Műszaki Könyvkiadó és Sokszorosító Intézet. (2)p.+ 
+54t. (önálló lapok)
Kiadói félvászon-mappában. Megkötő szalagokkal.
Original half cloth folder.

20 000,-

72. tétel 74. tétel
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80. A mAgyAr PArAsztház. kiADjA A mAgyAr kir. vAl-
lás- és közoktAtásügyi és A belügyi ministerium tá-
mogAtásávAl A mAgyAr mérnök- és éPitész-egylet. 
kertész k. róbert és sváb gyulA Felvételei AlAPján 
rAjzoltA sváb gyulA. i-iii. Füzet [két mAPPábAn]. 
Bp., (1907-1915.) „Pátria” ny. 24t. (önálló lapok, 1 színes); 
12t. (önálló lapok)
Az első két füzetben székelyföldi, a harmadikban nyugat-
magyarországi épületek szerepelnek. Egy-egy lapon a ház 
fényképe, rajza, alaprajza, valamint részletrajzok láthatók. A 
bibliográfia szerint további két füzete is megjelent, árverésen 
azonban csak ez a két mappa szerepelt.
Modern vászonmappában. Az eredeti borítók felragasztva.
Modern cloth folder. Original covers mounted.

60 000,-

81. nemzetközi kiséPületek AlbumA. A kisebb vá-
rosok és viDékek részére kiszámitott lAkó- és üzle-
tiházAk, villák, iskolák, temPlomok, venDéglők és 
kávéházAk... stb. minDenFéle homlokzAttAl, AlAPmet-
szettel, metszetekkel és részletekkel ellátott egy-
szerü tervezetek gyüjteménye. gyAkorlAti éPitő- és 
kőművesmesterek áltAl osztrák-mAgyArország és 
németország minDen viDékéről beszolgáltAtott ter-
vek szerint kiADjA keil józseF. 
Bp., 1899. Krausz Henrik. (2)p.+70t. (önálló lapok)
A Petrik-féle bibliográfia 144 táblát jelez.
Mappa nélkül.
Unbound.

30 000,-

Erdély

82. AglájA. kiADtA kelemen jános. negyeDik kötet. 
Kolo’sváratt, 1831. Reformatum Kollégyom betüjivel. 160p.
A kolozsvári református kollégium diákalmanachjának összesen 
négy darabja látott napvilágot. Szerkesztője diákként az iskola 
könyvtárosa volt.
Modern félvászon-kötésben. Körülvágatlan példány. Az eredeti 
borító bekötve. Az utolsó néhány levele megbarnult.
Modern half cloth. Uncut. Original cover bound inside. Some leaves stained.
Szüry: 67.

20 000,-

83. AlsóFehér vármegye természeti viszonyAinAk 
leirásA.
I. Alsófehér vármegye földrajzi és földtani leirása. A földtani 
részeket irta Herepei Károly. A földrajzi részeket irta Gáspár 
János.
II. Alsófehér vármegyének növény- és állatvilága. Irta Csató 
János.
III. Alsófehér vármegye éghajlata. Irta Ávéd Jákó. 

Nagy-Enyed, 1896. Cirner és Lingner ny. VIII+460+(9)+ 
+XIIt. (Alsófehér vármegye monografiája. I. kötet. Első rész.)
Hozzá:
Alsófehér vármegye történelme.
I. Alsófehér vármegye őskora. Irta Herepey Károly.
II. Alsófehér vármegye történelme a római korban. Irta Dr. 
Cserna János.
Nagy-Enyed, 1901. Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugyár 
Rt. (4)+661 [recte 561]+(8)p.+XXIIIt.+5 kihajt. mell. (Alsó fe hér 
vármegye monografiája. II. kötet. Első rész.)
Hozzá:
Szilágyi Farkas:
Alsófehér vármegye 1848-49-ben
Nagy-Enyed, 1898. Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugyár 
Rt. (6)+448+(3)p. (Alsófehér vármegye monografiája. III. kö-
tet. Első rész.)
A sorozatnak növénytani és néprajzi része is napvilágot látott, 
több darabjáról nem tudunk.
Egymástól eltérő, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

20 000,-

84. beDeus, gustAv bAron: 
Der Roteturmpass und die Roteturmbahn, die Hauptlinie zum 
Schwarzen Meere und in den Orient.
Hermannstadt, 1910. Jos. Dortleff ny. 73p.+4t.+2 kihajt. mell.
A kötet az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadásában jelent meg.
Díszesen aranyozott, enyhén foltos, kiadói vászonkötésben. 
Aranymetszéssel díszítve.
Richly gilt, slightly stained, original cloth. Inner edges gilt.

40 000,-

85. erDélyi lexikon. szerkesztette: Dr. osvát 
kálmán. 
Oradea-Nagyvárad, 1928. Szabadsajtó Rt. 318+(1)p. Szöveg-
köz ti képekkel.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

10 000,-

81. tétel 83. tétel
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86. erDélyi muzeum. AlmAnAch 1857. szerkesz-
tették szAbó richArD és bAlázs sánDor. 
Pesten, (1857.) Pfeifer Ferdinánd. (4)+446+(1)p.
Díszesen aranyozott, korabeli bőrkötésben.
Richly gilt, contemporary leather.
Szüry: 1209.

20 000,-

87. erDélyi történelmi ADAtok. szerkeszti és kiAD-
jA gróF mikó imre. i-iv. kötet [három kötetben]. 
Kolozsvártt, 1855-1862. Ev. Ref. Főtanoda betűivel. (2)+XXXI+
+368+(3)+(2)+IV+400+(2)p.; (2)+II+357+(5)p.; XIV+373+ 
+(5)p.+1 mell.
Az utolsó darab az Új folyam I. köteteként látott napvilágot, 
Szabó Károly szerkesztésében.
Az első két kötet korabeli vászonkötésben, a másik kettő kiadói 
papírborítóban (utóbbiak körülvágatlanok).
First two volumes in contemporary cloth, others in original paper.

30 000,-

88. gyulAFejérvári Fűzetek. szerkeszti s kiADjA ve-
szely károly. i-ii. Füzet. 
Kolozsvártt, 1861-1862. rom. kath. lyceum ny. 144+(1)p.; 
(2)+258+(1)p.
Teljes sorozat. Az első darab modern papírborítóban (az eredeti 
bekötve), a második korabeli félvászon-kötésben.
First volume in modern paper (original cover bound inside), second in con tem-
porary half cloth.

10 000,-

89. jAkAbFFy elemér, Dr.: 
Erdély statisztikája. A Romániához csatolt egész volt magyar 
terület lakósságának nemzetiségi, felekezeti és kulturális köz-
ségenkénti statisztikája az 1910. és 1920. évi hivatalos adatok 
alapján.
Lugos, 1923. Husvéth és Hoffer ny. VII+143p.
Sérült, kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Damaged, original paper. Uncut.

5 000,-

90. király Pál: 
Gyulafehérvár története. A sz. kir. város közönségének meg bi-
zá sából --.
Gyulafehérvár (Kolozsvár), 1892. (Ajtai K. Albert ny.) 432+(1)p.
Sérült gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan.
Original paper. Uncut. Spine damaged.

30 000,-

91. kovács lászló, k.: 
A kolozsvári hóstátiak temetkezése
Kolozsvár, 1944. Erdélyi Tudományos Intézet (Minerva Rt. 
ny.) 424p. Szövegközti képekkel.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

92. kölönte bélA: 
Gyergyó története a kialakulástól a határőrség szervezéséig. 
(Tekintettel a nemzetiségi kérdésre.)
Gyergyószentmiklós, 1910. Kossuth-ny. 150+(4)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

10 000,-

93. nAgy jenő: 
Az erdélyi szász eredet- és nyelvjáráskutatás története
Kolozsvár, 1945. Minerva Rt. 62p. Molter Károlynak dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

10 000,-

94. orbán bAlázs: 
Torda város és környéke. 33 nagy és 12 szövegképpel.
Bp., 1889. Pesti Könyvny. Rt. 479p.+12t. (hártyapapírral vé-
dett fametszetek)
Kopott aranyozású, enyhén foltos, korabeli vászonkötésben.
Slightly worn, stained, conetmporary cloth.

40 000,-

84. tétel 87. tétel86. tétel 94. tétel
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95. száDeczky lAjos, Dr.: 
A székely határőrség szervezése 1762-64-ben. Okírattárral 
(1761-1790). Írta és szerkesztette --.
Bp., 1908. MTA (Athenaeum ny.) VIII+879p.
Sérült, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Damaged, original paper. Uncut.

5 000,-

96. vArjAs bélA: 
Enyedi György Gismunda és Gisquardus széphistóriája. Be ve-
zetéssel ellátta és közzéteszi: --.
Kolozsvár, 1942. Minerva Rt. 81+(2)p. A címlapon szellemes 
ajánlással: „Viszont-saláta; jó étvágyat Varjas Béla”.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

aA
97. erDélyi AlADár, Dr.: 
Régi magyar családi hitbizományok története és joga (1542-
1852). I-II. kötet.
Bp., 1912. Unio ny. (4)+XVI+416p.; 392+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány. Az első kötet 
javítva.
Original paper. Uncut. First volume restored.

8 000,-

98. ereky AlFonz: 
Mérték-, suly- és pénzisme. Felsőbb kereskedelmi iskolák, 
bankok, takarékpénztárak, pénzintézetek, ügyvédek, tanárok s 
a művelt közönség használatára.
Székesfehérvárott, 1881. „Vörösmarty” ny. VIII+453+(1)p.+
+XXIIIt. (numizmatikai ábrák)
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine gilt.

15 000,-

99. esterházy Péter: 
Fuharosok
Bp., (1983. Magvető.) 51+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

1848-1849

100. birányi ákos: 
Pesti forradalom. (Martius 15-19.) Hiteles adatok nyomán 
irta --.
Pest, 1848. Trattner. 63p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half leather. Original cover bound inside.

30 000,-

101. b(reit) j(ózseF): 
Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai 
története. I-III. kötet.
Bp., 1897-1898. Márkus S. ny. - Grill Károly. VII+(1)+309+ 
+(1)p.+5 mell. (csatavázlatok, 4 kihajt.); (4)+172p.+4 kihajt. 
mell. (csatavázlatok); V+(1)+332p.+7 mell. (csatavázlatok, 6 
kihajt.)+1 színes, kihajt. térk.
Modern félbőr-kötésben.
Modern half leather.

40 000,-

102. gArAy AntAl: 
Párisi és hazai emlékeim 1848-1849.
Gyoma, 1914. Kner Izidor. 174+(1)p.+6t.+11 mell. (nagyrészt 
kihajt., az egyik egy tízleveles nyomtatvány hasonmása) Garay 
Ákos rajzaival illusztrálva. A Kner-bibliográfia 20 mellékletet 
említ, valószínűleg a többleveles hasonmás egyes leveleit külön 
vette fel.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve. Körül-
vágatlan példány.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside. Uncut.
Lévay – Haiman: 1.231.

5 000,-

103. grosschmiD gábor: 
Történelmi tanulmányok. I. füzet. 1. Az utolsó Kray báró a 
szerbek között. 2. A szerb vajdaság keletkezése. Emléklapok 
1848-1849-ik évből.
Zombor, 1886. Bittermann Nándor ny. 71p.
A szerző Márai Sándor egyik felmenője volt.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.
Poss.: Báró Radvánszky Béla gyűjteményi bélyegzőjével.

20 000,-

98. tétel 99. tétel
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104. [imreh sánDor]: 
Visszaemlékezés az 1848-49-ik évi szabadságharczra Erdélyben. 
Irta: Egy volt honvédhuszár.
Maros-Vásárhelytt, 1880. Ref. Főtanoda betűivel. (2)+40p. 
Báró Kemény Domokosnak dedikált példány.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Inscribed by the author. Modern half leather. Original cover bound inside.

20 000,-

105. kemény gábor, báró: 
Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben. Törté-
neti vázlat.
Pest, 1863. Osterlamm Károly. XVI+251+(5)p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half leather. Original cover bound inside.

30 000,-

106. králik lAjos: 
Görgey Arthur. A vádaskodás. Szobra. Reliefjei. Képei.
Bp., 1906. Franklin-Társulat. 134p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve. Kö-
rülvágatlan példány.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside. Uncut.

4 000,-

107. mikó sAmu, bölöni: 
Zalatna és Abrudbánya pusztulása 1848/49-ben. -- szemtanu 
egykoru kéziratából. Leirta és előszóval ellátta: Marjalaki Kiss 
Lajos.
Miskolc, (1927.) Magyar Jövő. 85+(3)p.+2t.
Marjalaki Kiss Lajos által dedikált példány,
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Inscribed by the editor. Modern half leather. Original cover bound inside.

10 000,-

108. nAgy sánDor: 
Háromszék önvédelmi harcza 1848-49. Irta: -- volt tüzér-fő-
had nagy, hidvégi lelkész.
Kolozsvárt, 1896. Szerző. 1t.+(2)+175p.+12t. (1 kihajt.)+1 mell. 
(kihajt.)
Modern félbőr-kötésben.
Modern half leather.

30 000,-

109. PAP Dénes: 
A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban. Közli --. I-II. kötet.
Pest, 1866. Ráth Mór. (4)+439p.; (6)+383+(4)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine gilt.

30 000,-

110. PAP Dénes: 
Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának törté ne-
téhez. 1848-1849. Közli --. I-II. kötet.
Pest, 1868-1869. Heckenast. (4)+424p.; (4)+464 [recte 564]p.
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

10 000,-

111. Pethő sánDor: 
Magyarország és az Entente-hatalmak 1848-49-ben
Bp., 1919. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája. 
100p.
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

3 000,-

112. réDvAy istván Dr.: 
Huszáraink hazatérése 1848/49-ben
Bp., 1941. A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja. 143p.+8t.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

4 000,-

100. tétel 107. tétel101. tétel 110. tétel
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113. A szAbADsághArc csAtái. 1848-1849. 
(Bp.), 1954. Ifjúsági. 1t. (színes)+292p.+3t. (színes)+9 mell. 
(ki hajt. hasonmás)
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.
Original half cloth with dust jacket.

3 000,-

114. (szigethy miklós): 
Adatok a XI. zászlóalj történetéhez, tekintettel az erdélyi 1848-
1849-ki eseményekre. Egy honvéd magánjegyzetei.
Kolozsvártt, 1868. Gámán János ny. (2)+120+(2)p.
A szerző a zászlóaljnál szolgált őrnagyként.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half leather. Original cover bound inside.

10 000,-

115. szilágyi sánDor: 
Görgei és fegyverletétele. Egy honvédtiszt naplójából. 
Pest, 1850. Heckenast G. 1t. (kihajt.)+63p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

6 000,-

116. tirts rezső, iD.: 
1848-49-iki élményeim különös tekintettel a Cornides-féle 
szepesi guerilla-vadászok szereplésére a szabadságharczban.
Késmárk, 1903. Sauter Pál ny. (4)+112p.+8t.
Modern félbőr-kötésben.
Modern half leather.

10 000,-

117. tiszti lAjos: 
A tizenhármak kivégeztetése. Történeti rajz --tól. Megjelent a
Tóth Kálmán által 1870-ben szerkesztett „Honvédmenház 
Köny vében”.
Arad, 1874. Réthy Lipót. 38p.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

10 000,-

118. villecz jános: 
Egy sárosmegyei honvéd naplója. Villecz Boldizsár 1848/49-i 
honvédszázados elbeszélése után irta --.
Eperjesen, 1898. Kósch Árpád ny. 64p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half leather. Original cover bound inside.

10 000,-

aA
119. FAluDy györgy: 
Levelek az utókorhoz
(Toronto, 1975.) Institut Marsile Ficin. 206p. Aláírt példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Illustrated, original paper.

3 000,-

Fényképek

120. iFj. AnDrássy gyulA gróF (1860-1929) Politi-
kus, iD. AnDrássy gyulA miniszterelnök FiA, A mo-
nArchiA utolsó külügyminisztere mellkéPe. 
A felvétel Kallós Oszkár budapesti műtermében készült.
Mérete: 220 x 150 mm.
Count Gyula Andrássy Jr., politician. Photo.

10 000,-

121. hAbsburg józseF ágost (1872-1962) Főherceg, 
volt kormányzó elvonul A nemzeti hADsereg tAgjAi-
nAk sorFAlA előtt. 
A Müllner János budapesti fényképész által készített felvétel 
feltehetően a Ferenc József-híd budai hídfője mellett készült 
Horthy fővárosi bevonulása után, 1919 végén.
Mérete: 210 x 270 mm.
Archduke Joseph August of Habsburg, former governor. Photo.

20 000,-

122. huszkA jenő (1875-1960) zeneszerző iDőskori 
ülő AlAkos kéPe. 
Papírlapra felragasztva, alatta 1955. VI. 26-án kelt dedikációval.
Mérete: 120 x 90 (200 x 150) mm. Keretezve.
Jenő Huszka, composer. Inscribed photo. Framed.

20 000,-

123. A mAgyAr Fém és lámPAárugyár r. t. önk. tűzol-
tó testülete. 1907-1912. 
A csoportképen 19 tűzoltó mellképe látható.
Mérete: 200 x 255 (320 x 390) mm. Sérült hordozó kartonon.
Tableau of firemen. Photo.

5 000,-

114. tétel 120. tétel
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124. A miskolci kossuth-szobor. 
A felvétel feltehetően az 1898-as avatás idején készült.
Mérete: 175 x 110 mm.
Monument of Lajos Kossuth. Photo.

10 000,-

125. Wenzel Proksch bécsi FénykéPész hirDetménye. 
Értesíti a kolozsvári polgárokat, hogy „daguerreotyp-készű le-
tével” a városba érkezett néhány napra.
A mester Temesváron is rendelkezett műteremmel.
1 nyomtatott oldal, díszes fametszetű keretben. Keltezés és 
nyom dahely nélkül.
Mérete: 110 x 195 mm.
Advertisement.

10 000,-

aA
126. Fischer morFiA józseF: 
Húsz dal
(Bp., 1941. Gewürcz ny.) 78 sztl. lev. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

127. Fiume és környékének tájrAjzA. természettuDo-
mányi, orvosi, stAtistikAi stb. tekintetben. emlékül 
A mAgyAr orvosok és természetvizsgálók 1869-ben 
Fiume városábAn tArtott xiv. nAgygyülése tAgjAinAk. 
kiADAtott Fiume város költségén. 
Pest, 1869. Heckenast Gusztáv ny. (8)+183p.+1 kihajt. mell.+ 
+2 szí nes, kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

40 000,-

128. gAAl jenő, gávAi: 
Élmények és tanulságok
Bp., 1940. MTT. XLVI+933p.+3t. (Magyarország újabbkori 
tör ténetének forrásai.)
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

3 000,-

Gasztronómia

129. hArmAthy károlyné, Dr.: 
Magyar uri konyha
Bp., 1939. (Árpád ny.) 330p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

4 000,-

130. A kolozsvári szilágyi venDéglő venDégkönyve. 
11 beírt oldal.
Az 1943. február és 1944. július közötti bejegyzések tulaj do-
nosai között találjuk Tavaszy Sándort, dr. Haynal Imrét, Tamási 
Áront, vitéz Imrédy Béla volt miniszterelnököt is. 
Kopottas, korabeli bőrkötésben.
Slightly worn, contemporary leather.

30 000,-

131. [Péchy lórántné] erzsi néni: 
Tészták könyve. Főtt és sült tészták készitésének gyakorlati 
kézikönyve. Harmadik bővitett kiadás.
Ungvár, 1894 után. Lévai Mór. 117+(19)p.
Enyhén sérült gerincű, kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Slightly worn, contemporary half cloth. Spine slightly damaged.

5 000,-

aA

122. tétel 127. tétel124. tétel 129. tétel
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132. gecse gézA: 
Állam és nemzet a rendszerváltás után. A Magyar Rádióban 
elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott vitaestek 
szerkesztett változata.
(Bp., 2002.) Kairosz. 407+(1)p.
A címlapon Habsburg Ottó, a kötetben pedig Jeszenszky Géza 
és Méray Tibor autográf aláírásával.
Kiadói papírborítóban.
Original paper. With the signatures of Otto von Habsburg, Géza Jeszenszky 
and Tibor Méray.

5 000,-

133. gellért oszkár: 
Velem vagytok. Uj versek.
Bp., 1926. Genius. 67+(5)p. Kozma Lajos könyvdíszeivel. Első 
kiadás. Dedikált példány.
Sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti borító 
bekötve.
Inscribed by the author. Contemporary half leather, spine damaged. Original 
cover bound inside.

3 000,-

134. ginzburg, nAtAliA: 
A város és az otthon
Bp., (1990.) Magvető. 278+(1)p. Aláírt példány.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

5 000,-

135. gömöry lAjos: 
A magyar ipar és kereskedelem országos albuma. Szerkesz-
tette --.
Bp., 1896. Hungaria ny. 340p.+16t.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

10 000,-

Grafika

136. gy. szAbó bélA: 
Hónapok
(Cluj-Kolozsvár, 1973.) Dacia. (55)p. Egészoldalas fa met sze-
tekkel. Dedikált példány.
Hozzá:
La Divina Comedia. XX stampe in legno – xilogravuri – famet-
szet – Holzschnitte.
(Bukarest), 1976. Dacia. (49)p.+20t. Dedikált példány.
Hozzá:
Mexikói tél. Útivázlatok.
Kolozsvár-Napoca, 1974. Dacia. 66+(6)p.+28t. (8 színes) De-
dikált példány.
Az első két mű kiadói papírborítóban, a harmadik kiadói papír-
kötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the artist. Two works in original paper, one in original hardpaper  
with dust jacket. 

15 000,-

137. muráDin jenő: 
Gy. Szabó Béla
Bukarest, 1980. Kriterion. 158+(4)p.+27t. A művész által aláírt 
példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the artist. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

138. műlAPok A mAgyAr nemzeti múzeum történe-
ti osztályábAn őrzött régi rézmetszetű Dúcokról. i. 
sorozAt. tíz régi mAgyAr ArckéP. 
Bp., 1932. Orsz. Magyar Kir. Képzőművészeti Főiskola. (8)p.+ 
+10t. (rézmetszetek) Számozott (125./200) példány.
Sérült gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine damaged.

15 000,-

aA

131. tétel 136. tétel134. tétel 140. tétel
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139. gronDski, sAmuel De gronDi: 
Historia belli Cosacco-Polonici authore -- conscripta 1676. Ex 
manuscriptis monimentis historiae Hungaricae in lucem pro-
tulit Carolus Koppi... 1789.
(Pest, 1789.) Litteris Francisci Augustini Patzko. (8)+452+(8)p.+ 
+1t.
A kozák felkeléseket tárgyaló mű a svéd-lengyel háború mellett 
részletesen kitér II. Rákóczi György erdélyi fejedelem végzetes 
kimenetelű lengyelországi hadjáratára is. A kozák lovasokat 
ábrázoló címkép (itt a kötet végébe kötve) Tischler Antal 
munkája.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

20 000,-

140. gyurmán ADolF: 
Negyedik László. Szomorújáték öt felvonásban.
Budán, 1840. Magyar Kir. Egyetem betűivel. 172+(1)p.
A darab szerzője újságíró volt, radikális köztársaságpárti 
nézeteket vallott, Kossuth közvetlen környezetéhez tartozott. 
A szabadságharc idején a kormány hivatalos lapját, a Közlönyt 
szerkesztette.
Sérült, hiányos gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine damaged.
Szüry: 1718.

3 000,-

Hadtörténet

141. knesevich vince  (1755-1832) ezreDes, A 2. (jó-
zseF) huszárezreD PArAncsnokA áltAl Aláírt elbocsá-
tó levél.
Detelly Ferenc egri születésű had apród és altiszt számára, aki 42 
hónapon át szolgált az ezredben. 
1 német nyelvű, nyomtatott oldal, Knesevich viaszpecsétjével. 
Kelt: Friaul, 1797. XI. 8. 
Certificate of discharge.

30 000,-

142. hertelenDy gábor (1742-1820) ezreDes, A 12. 
(náDor) huszárezreD PArAncsnokA áltAl Aláírt el-
bocsátó levél.
Bak Mihály lacházai közvitéz számára, aki 20 hónapon át szol-
gált az ezredben. 
1 német nyelvű, nyomtatott oldal, Hertelendy viaszpecsétjével. 
Kelt: Nagy ta polcsány, 1802. VI. 20.
Certificate of discharge.

30 000,-

143. johAnn zAhn von löWenhAiD (1781-1861) ez-
reDes, A 3. (FerDinAnD D’este) huszárezreD PArAncs-
nokA áltAl Aláírt szA bAD ság engeDély.  
Török András számára Lacházára. (Zahn a magyar sza bad ság-
harcban altábornagyi rangban 1848 végéig a péterváradi erőd 
parancsnoka volt.) 
3 német nyelvű, nyomtatott oldal. Kelt: Nagykőrös, 1834. VII. 5.
Military leave.

30 000,-

144. Dálnoki miklós bélA (1890-1948) Az i. gyors-
hADtest PArAncsnokA, későbbi miniszterelnök áltAl 
sAját kezűleg Aláírt, nyomtAtott okirAt. 
Borvölgyi Istvánt magyar bronz vitézségi éremmel tünteti ki.
1 nyomtatott oldal. Kelt: Tomakovka, 1941. IX. 10.
Miklós Béla Dálnoki, commanding officer. Official document, autograph 
signed.

10 000,-

145. De sgArDelli cAesAr: 
A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914-1918. Szerkesz-
tette: --.
(Bp., 1941. Athenaeum.) 1 színes t. (Horthy Miklós állóalakos 
képe)+441p. Gazdagon illusztrált.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

10 000,-

146. lukács józseF: 
Karddal és tollal. A magyar haditudósítás története.
Bp., (1943. MTI ny.) 103p.+12t.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

5 000,-

147. PAcor vilmos: 
Harczászat. A Honvéd-könyvtár I-ső kötete.
Bp., 1877. Pesti Könyvny.-Rt. 232p.+13 kihajt. mell.
Hozzákötve:
Harczászat, II-ik átdolgozott és bővitett kiadás.
Bp., 1880. Pesti-Könyvny.-Rt. 293p.+15 kihajt. mell.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

145. tétel 146. tétel
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148. PilsuDski, (jozeF) józseF: 
1920. Válasz M. Tuchaczewski: „A visztulai hadjárat” című 
had történelmi tanulmányára. Lengyel eredetiből fordította 
Lipcsei-Steiner Mihály.
Bp., 1934. (Franklin-Társulat ny.) 1t.+231p.+8 kihajt. mell.
Javított, enyhén foltos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Restored, slightly stained, original paper. Uncut.

15 000,-

149. vAjnA viktor, vitéz PávAi – náDAy istván, vitéz: 
Hadtörténelem. I-II. kötet.
Bp., (1935.) Stádium. 779+XXXIp.; 1 színes, kihajt. térk.+ 
+(2)p.+19 színes mell. (14 kihajt.)+(2)p.+17 színes mell. (4 ki -
 hajt.)+(2)p.+40 színes mell. (34 kihajt.)+(2)+(22)p.+2t. (1 ki-
hajt.)+70 mell. (nagyrészt színes, 47 kihajt.)
A szövegkötet négy nagy részben tárgyalja a témát (ebből a 
második „A magyar hadművészet története” címet viseli). 
A táblakötetben mindegyikhez külön számozott melléklet 
(nagy  részt csatavázlatok) tartozik. Bár ezek számozása bo nyo-
lult, a hozzájuk tartozó mutatók („Vázlatok jegyzéke”) alapján a 
teljesség megállapítható. Darabunk hiánytalan.
Díszesen aranyozott, enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben, 
illetve -dobozban.
Richly gilt, slightly worn, original cloth.

40 000,-

aA
150. hAlász imre: 
Egy letünt nemzedék. Emlékezések a magyar állam kiala ku-
lásának ujabb korszakáról.
Bp., 1911. „Nyugat”. 528p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

3 000,-

151. hAmPel józseF: 
A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. I-II. 
rész.
Bp., 1894-1897. MTA. 174+(1)p.+CCt. (részben kihajt.); VII+ 
+512+(1)p.+CCI-CCCLXIIt.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

8 000,-

152. háy gyulA: 
Tiszazug. Színmű.
(Bp., 1945.) Athenaeum. 80p. Első kiadás. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

2 000,-

153. hellebronth kálmán, tiszA-beői: 
A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. Összeállította --.
(Bp., 1939.) Stádium. 543p.+34t. (8 színes)
Modern vászonkötésben. A címlap csúnyán javítva.
Modern cloth. Title page restored.

10 000,-

154. heltAi jenő: 
A néma levente. Vigjáték három felvonásban. Második kiadás.
Bp., (1936.) Athenaeum. 166+(1)p. Fáy Dezső szövegközti fa-
met szeteivel.
Az előzéklapon a szerző, valamint az ősbemutatón szereplő 12 
színész (Bajor Gizi, Szakáts Zoltán, Törzs Jenő, Péchy Blanka, 
Földényi László, Sennyei Vera, Pataky Miklós, Székely Lujza, 
Bilicsi Tivadar, Bacsányi Paula, Pillér Vera és Vándory Gusztáv) 
aláírásával.
Sérült gerincű, kiadói papírkötésben.
Signed by the author. Original hardpaper. Spine damaged.

3 000,-

153. tétel148. tétel 156. tétel151. tétel
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155. hermAn ottó: 
A magyar nép arcza és jelleme. Tizenegy táblával és negyvenöt 
szövegrajzzal.
Bp., 1902. K. M. Természettud. Társ. 212p.+11t. (Természet-
tud. Könyvkiadó Váll. LXX.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.
Poss.: A címlapon Vámbéry Ármin gyűjteményi bélyegzőjével.

10 000,-

156. hermAn ottó: 
A magyarok nagy ősfoglalkozása. Előtanulmányok.
Bp., 1909. Hornyánszky. XXIII+408+(2)p.+11t. Szövegközti 
ábrákkal.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

20 000,-

157. hiDy lászló: 
A hegedűkészités problémája
Bp., 1926. Stephaneum ny. 1t.+46+(4)p.+5t. (3 színes) Dedi-
kált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

10 000,-

158. hock jános: 
A magyar főpapság
Bp., 1890. Singer és Wolfner. 226+(1)p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A gerin-
cen kis kopásnyomokkal.
Contemporary half leather. Spine richly gilt, slightly worn.

5 000,-

159. (horenAci, movszesz) chorenei mózes: 
Nagy-Örményország története. Eredeti örményből fordította 
és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Szongott Kristóf.
Szamosújvártt, 1892. Tódorán Endre „Aurora” ny. 1t.+(6)+298p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

5 000,-

160. hornyik jános: 
Kecskemét város története, oklevéltárral. I-IV. kötet.
Kecskeméten, 1860-1866. (Szilády K. ny.) XIV+(2)+279+(1)p.+ 
+1t.; VI+(2)+512p.; (4)+510+(2)p.; (8)+431+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

30 000,-

161. hornyik jános: 
Pusztaszer, a honalapító magyar nemzet első törvényhozási 
közgyűlése szinhelyének története. Pusztaszer térképével, a Szer-
monostor két rajzával és 120 darab oklevéllel.
Kecskemét, 1865. Gallia Fülöp. 2t.+VIII+264p.+1 kihajt. térk.
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.
Poss.: Göndöcs Benedek gyűjteményi bélyegzőjével.

10 000,-

162. horváth imre: 
Kíváncsiak cinkosa. Aforizmák.
Bukarest, 1982. Kriterion. 127+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

163. horváth jenő: 
Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért
(Bp.), 1939. MTA. IV+453p. (A magyar kérdés a XX. század-
ban. I.)
Hozzákötve:
A trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja
(Bp.), 1939. MTA. (4)+568p. (A magyar kérdés a XX. század-
ban. II.)
Korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather.

10 000,-

164. horváth jenő: 
Váradi freskó. Nagyvárad története.
(Bp., 1940). Cserépfalvi. 183p.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

160. tétel 163. tétel
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165. horváth mihály: 
Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig. 
I-II. kötet.
Genfben, 1864. Puky M. XVI+630+(2)p.; XI+709+(3)p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Gyö-
nyö rű példány.
Contemporary half leather. Spine richly gilt.

40 000,-

Humor, anekdota

166. AszAlAy józseF, (szenDrői): 
Szellemi röppentyük, történelmi s humoristikai szinezettel.
Pesten, 1859. Herz János ny. (4)+419+(1)p.
Hozzákötve:
Eszmék az életnap fogyatkozásai- s leáldoztáról
Pest, 1858. Beimel J. és Kozma Vazul. (8)+139p.
XX. század eleji félbőr-kötésben. Az eredeti borítók bekötve. 
Márványozott előzéklapokkal.
20th-century half leather with marbled endpapers. Original covers bound inside. 
Szüry: 229., 225.

10 000,-

167. jubiläum. 25 jAhre Des jour-Fix. 1878-1903. 
(Bp., 1903. Buschmann Ferenc ny.) 1 kihajt. t.+16p.+8t.
Egy fővárosi baráti társaság humoros, fényképekkel illusztrált 
kiadványa, fényképekkel. Bibiográfiai említését nem találtuk.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

168. mikes györgy: 
Igéret földje (Milk and honey). Nicolas Bentley rajzaival. Angol 
eredetiből fordította: Kelemen Kálmán.
New York-Geneve, (1953.) Pea. 79+(1)p. Szövegközti rajzokkal.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

2 000,-

169. [szokoly viktor]: 
Sárkányfogak. Humoristikus gyűjtemény. Irta a garabonciás 
diák. Illustralva 46 képpel.
Pest, 1862. Szerző. 71p. Gazdagon illusztrált.
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

3 000,-

170. szüllő gézA: 
A t. Ház humora. Kivonat a parlamenti naplókból. Előszókkal 
ellátta: --.
Bp. (Szeged), 1943. (Városi ny.) 268p.
Enyhén sérült, rajzos, kiadói papírborítóban.
Slightly damaged, illustrated, original paper.

2 000,-

aA
171. ignácz rózsA: 
Mindenki levele
Bp., 1958. Magvető. 321+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

5 000,-

172. ignácz rózsA: 
Tegnapelőtt
Bp., 1957. Magvető. 294+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

5 000,-

173. iPolyi ArnolD: 
A beszterczebányai egyházi műemlékek története és hely re-
állitása -- által. Rajzok, tervezetek és kivitel Storno Fe rencztől.
Bp., 1878. MTA. 1 kihajt. t.+(2)+151p.+6t. (4 színes)
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító felragasztva.
Modern half cloth. Original cover mounted on.

25 000,-

174. jAnkovich Ferenc: 
Barangoló. Versek.
(Bp., 1937.) Nyugat. 95+(1)p. Első kiadás. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

3 000,-

170. tétel 173. tétel
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Jogtörténet

175. AngyAl Pál, Dr.: 
A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. Összeállította 
-- Dr. Rácz György közreműködésével.
Bp., 1934. Grill Károly. XXI+546p. Dr. Rácz György által 
dedikált példány. (Grill-féle kis törvénytár. 3.)
Enyhén sérült, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Slightly damaged, original paper.

4 000,-

176. Dezső gyulA: 
Arany János „Filemilé”-je vonatkozással a magyar szomszédjogra 
(Székfoglaló értekezés)
Nagykőrös, 1930. (Dajka Lajos ny.) 23p. Dedikált példány. 
(Különlenyomat az Arany János Társaság évkönyvei V. kö te-
téből.)
Hozzákötve:
A kártérités alaptanai a legújabb jogalkotás szerint (Külön-
lenyomat az Egyetemes Ref. Jogakadémia 1927/28. évi évköny-
véből.)
Bp., 1928. (Első Kecskeméti Hírlapkiadó- Nyomda-Rt.) 27p. 
Dedikált példány.
Hozzákötve:
Valorizáció a nemzetközi magánjogban. Különlenyomat a 
„Jog állam” XXVII. évf. 2-3. füzetéből.
Bp., 1928. (Franklin-Társulat ny.) 23p. Dedikált példány.
Hozzákötve:
Fejezetek a zálogjogtan köréből
Bp., 1928. Franklin-Társulat ny. 145+(2)p. Dedikált példány.
Kopottas, aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Inscribed by the author. Slightly worn, contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

177. korbuly imre: 
Magyarország közjoga. (Magyar államjog.) Tekintettel a tör-
té neti fejlődésre, különösen pedig az 1848-ki és legujabb tör-
vényeink által eszközölt átalakításokra.
Pest, 1871. Eggenberger F. (8)+477+(7)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

10 000,-

178. A mAgyAr békeszerzőDés és A becikkelyező tör-
vény szövege és mAgyArázAtA. négyszínű térkéPmel-
léklettel, betűsoros tárgymutAtóvAl, A mAgyAr és Az 
osztrák békeszerzőDés renDelkezéseinek összehAson-
lító táblázAtávAl. ii. (szövegében teljes, jegyzeteiben 
röviDített) kiADás A szomszéDos állAmokhoz csAtolt 
területek részére. 
Bp., 1921. „Ordo” Törvény- és Rendelettár. VIII+328p.+1 szí-
nes, kihajt. térk. (a kötet végébe helyezve)
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine slightly damaged.

10 000,-

179. PólAy elemér: 
A római jog oktatása a két világháború között Magyarországon 
(1920-1944)
Szeged, 1972. Hungaria. 23+(1)p. Dedikált példány. (Acta Uni -
versitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta juridica 
et politica. Tomus XIX. Fasciculus 2.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

Judaica, zsidókérdés

180. bosnyák zoltán: 
Fővárosunk elzsidósodása. Irta: --. Méhely Lajos előszavával. II. 
kiadás.
Bp., 1925. (Held János ny.) 64p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.
Poss.: A címlapon Erdei Ferenc tulajdonosi bejegyzésével.

10 000,-

181. bosnyák zoltán: 
Harc a zsidó sajtó ellen!
Bp., 1938. Held János ny. 95+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

10 000,-

182. bosnyák zoltán: 
Szembe Judeával! II. lényegében bővitett kiadás.
Bp., 1943. Centrum. 457+(6)p.+8t.
Modern vászonkötésben, javított, színes, rajzos, eredeti védő-
borítóval.
Modern cloth with restored, original dust jacket.

10 000,-

177. tétel 182. tétel
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183. [kováts árPáD] chAlDeus simon: 
A zsidó világszövetség veszedelme az emberiségre. Világpolitikai 
tanulmány.
Bp., (1934.) „Titán”. 239+(4)p.
A kötetbe helyezve:
Áttekintés a zsidó világszövetség titkos munkájának rendszeréről 
és fokozatos végrehajtásáról az 1-ső korszaktól a 6-ik korszakig.
1 nyomtatott oldal. 
Enyhén sérült gerincű, színes, rajzos, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány.
Illustrated, original paper. Uncut. Spine slightly damaged.

10 000,-

184. mArschAlkó lAjos: 
Országhódítók. Az emancipációtól Rákosi Mátyásig.
München, 1975. (Ledermüller Olivér ny.) 319p.
Második kiadás, először tíz évvel korábban jelent meg.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

185. mArschAlkó lAjos: 
Világhódítók. Az igazi háborús bűnösök. Negyedik kiadás.
München, 1958. (Oliver Ledermüller ny.) 263+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

186. méhely lAjos, Dr.: 
A magyar fajvédelem pragmatikája
Bp., 1933. Held János ny. 31p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

187. vitéz józseF: 
Csobaji krónika. Egy zsidó földesur természetrajza.
(Bp., 1939.) Összetartás. 124p.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Illustrated, original paper. Uncut.

10 000,-

188. zichy hermán gróF – Derestye gy. m.: 
Magyar zsidók a millenniumon. Művelődéstörténeti tanul-
mány. Szerkesztik --.
Bp., 1896. Miljkovic Dragutin. 256+(11)p.
Sérült gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine damaged.

5 000,-

Kalendáriumok

189. A’ mAgyAr házi-bArát. egy közhAsznú házi ‘s 
gAzDAsági kAlenDáriom 1838 közönséges évre... szer-
kezteté stAut jó’seF. vDik év. 
Kassán, (1837.) Werfer Károly. 1 kihajt. t.+215+(1)p.+1 mell. 
(Földűnknek Nap’ iránti állása) A naptárrész lapjai közé üres 
leveleket kötöttek.
A kihajtható mellékleten rendi díszöltözetek láthatók.
Enyhén sérült gerincű, foltos, kiadói papírkötésben.
Stained, original hardpaper. Spine slightly damaged.

20 000,-

190. (regiomontAnus, johAnnes) királyhegyi jános: 
Csizió, avagy a csillagászati tudománynak rövid értelemmel 
való leírása. A csillagok, planéták és égbeli jelek sat. különféle 
természetöknek befolyásáról, az emberek négyféle véralkatáról, 
természetéről és tulajdonságáról; mindenik hónapban mi-
csoda rendtartással éljen az ember mind ételben és italban, 
mind aluvásban, fürdésben, tisztulásban és érvágásban. A hir-
neves -- irásából magyar nyelvre fordíttatott és sok helyen meg-
bővíttetett.
Budán, 1855. Bagó Márton. 142+(2)p.
A csízió elnevezés – amely eredetileg versbe szedett öröknaptárat 
jelöl – a középkori ünnepnaptárak első két szavából (Cisio Ja-
nus) ered. A Cisio az újév (circumcisio Domini – az Úr kö-
rül metélése), a Janus pedig a Januarius hónap rövidítéséből ke-
letkezett. Az első nyomtatott naptárat a Mátyás udvarában is 
megfordult jeles csillagász, Regiomontanus adta ki 1474-ben, 
Nürnbergben. Ez a latin és német nyelven egyaránt kiadott 
naptár még öröknaptár. A kiadó, Johann Müller szülővárosáról, 
Königsbergről vette máig ismert, latin nevét, ennek fordításaként 
kapta a címlapon szereplő magyar elnevezést is. Az első magyar 
nyelvű naptár Krakkóban jelent meg 1545 és 1550 között. A 
XVIII-XIX. századi magyar csízió a Landerer-műhely nevéhez 
köthető, 1833-ban, Landerer Anna halála után a műhelyt 
addigi vezetője, Gyurián József és társa, Bagó Márton vették át. 
Eddig ismert első csíziójuk 1836-ban jelent meg.
Borító nélkül.
Unbound.

5 000,-

aA
191. kAnitz ágost: 
A növényrendszer áttekintése. Systematis vegetabilium janua. 
Harmadik, részben átdolgozott kiadás.
Kolozsvárt, 1891. Ajtai K. Albert ny. (6)+124p. Dedikált pél-
dány.
Korabeli vászonkötésben.
Inscribed by the author. Contemporary cloth.

25 000,-
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192. kArDos sAmu, Dr.: 
Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. I-II. kötet.
Bp., 1905. Légrády Testvérek ny. LXIV+514p.+4t.+7 mell. (6 ki-
hajt.); 1t+(2)+614+(1)p.+3t.+8 mell. (7 kihajt.)
Kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben.
Original half leather. Spine slightly worn.

10 000,-

193. kAssák lAjos: 
A telep
(Bp., 1933.) Pantheon. 248+(5)p. Első kiadás. Aláírt példány.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan, a gerin-
cen kis sérülésekkel.
Signed by the author. Slightly worn, original paper. Uncut. Spine slightly 
damaged.

5 000,-

194. kAssák lAjos: 
Életsiratás
(Bp.), 1912. Grill. 155+(2)p. Első kiadás.
Modern papírkötésben. Az Uitz Béla által tervezett, eredeti 
borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover – designed by Béla Uitz – bound inside.

3 000,-

195. kAssák lAjos: 
Földem. Virágom. -- válogatott versei.
(Bp., 1935.) Pantheon. 127p. Első kiadás. Aláírt példány.
Foltos, kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Stained, original paper.

5 000,-

196. kAssák lAjos: 
Napok – a mi napjaink. Regény.
Bp., (1928.) Pantheon. 348+(1)p. Első kiadás. Aláírt példány. 
(Az uj magyar regény.)
Erősen foltos, kiadói vászonkötésben.
Signed by the author. Worn, original cloth.

5 000,-

197. kállAy béni: 
A szerb felkelés története 1807-1810. I-II. kötet.
Bp., 1909. MTA. (4)+405+(1)p.; 1t.+VIII+415+(1)p. (Az MTA 
könyvkiadó vállalata. Új folyam. LXXVI-LXXVII.)
Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.
Original cloth. Spine gilt.

4 000,-

198. kányáDi sánDor: 
Valaki jár a fák hegyén. -- egyberostált versei.
Kolozsvár-Bp., 1997. Polis-Magyar Könyvklub. 453+(1)p. De-
di kált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

199. keleti sánDor: 
Próféták utján
Gyulafehérvár-Alba-Julia, 1923. Püspöki Lyceumi Könyv-
nyom da. 121+(6)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

3 000,-

200. kemPer, josePhus: 
De Ungarorum ex Lebedia et Atelcuzu demigratione pri-
mis que Francos inter et illos foederibus et bellis. Dissertatio 
inauguralis...
Monasterii, 1857. Ex typographia Friderici Cazin. IV+51p.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban.
Slightly stained, original paper.

10 000,-

201. kertész imre: 
Valaki más. A változás krónikája.
Bp., (1997.) Magvető. 167+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author. Original hardpaper.

20 000,-

190. tétel 197. tétel183. tétel 187. tétel
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202. kertész istván: 
Gerlemadár. Novellák.
Bp., 1921. (Beckstein Imre és Társa ny.) 149+(2)p. Dedikált 
példány.
Sérült gerincű, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Inscribed by the author. Illustrated, original paper. Uncut. Spine damaged.

3 000,-

Kéziratok

203. APor vilmos (1892-1945) győri PüsPök Auto-
gráF sorAi névjegykártyájA hátolDAlán. 
Egy rokona számára pártfogást kér egy minisztertől.
Keltezés nélkül.
Vilmos Apor, bishop of Győr. Autograph card.

20 000,-

204. bróDy sánDor (1863-1924) író sAját kezűleg 
Aláírt, géPelt levele A singer és WolFner kiADónAk. 
Tudomásul veszi, hogy két írása Brassóban is megjelenik. Kéri, 
hogy a honoráriumot Füredre küldjék el neki.
1 gépelt oldal, autográf megjegyzéssel. Kelt: Balatonfüred, 
1923. V. 2.
Sándor Bródy, writer. Typed letter, autograph signed.

30 000,-

205. buchinger mAnó és további 14 szociálDemok-
rAtA Politikus AláírásA egy kéPes levelezőlAPon. 
Az 1928. június (?) 2-án kelt bécsi lapot többek között Fényes 
László, Kunfi Zsigmond, Gárdos Mariska, Stern Szeréna és 
Spády Adél is kézjegyével látta el.
Postcard signed by 15 Hungarian socialist politicians.

20 000,-

206. chorin Ferenc (1879-1964) üzletember sAját 
kezűleg Aláírt, géPelt levele lázár miklós újságíró-
nAk. 
Egészségügyi problémák mellett érinti a nyugati emigráció 
ügyeit és a magyarországi helyzetet is.
1 gépelt oldal. Kelt: New York, 1950. III. 28.
Ferenc Chorin, businessman. Typed letter, autograph signed.

20 000,-

207. eötvös loránD, báró (1848-1919) Fizikus há-
rom AutográF AláírásA zAicz mArgit orvostAnhAll-
gAtó leckekönyvében. 
Az 1909 és 1914 közötti időszakból származó érdemjegyeket 
jegyző tanárok között szerepel még Lenhossék Mihály, Jend-
rassik Ernő és Bókay Árpád is.
Loránd Eötvös, physicist. Autograph signatures in a school report.

10 000,-

208. gulácsy irén (1894-1945) író AutográF levele 
bélteky lászló írónAk. 
Megköszöni a címzett által küldött könyveket.
2 beírt oldal, kézzel címzett levélborítékban. Kelt: Bp., 1943. III.
Irén Gulácsy, writer. Autograph letter.

20 000,-

209. hAbsburg józseF károly (1833-1905) Főher-
ceg sAját kezűleg írt, mAgyAr nyelvű levele ismeret-
lennek. 
„A’ czigányok tegnap elmenet fenyegetőztek hogy Szabó József 
házát fölgyujtják. Jó lesz rájuk vigyázni. Alcsúthon 1892. [?]”
Joseph Karl, Prince of Habsburg. Autograph letter.

30 000,-

210. hetényi gézA (1894-1959) orvos, egyetemi tA-
nár sAját kezűleg Aláírt, géPelt levele rusznyák ist-
vánnAk, Az mtA elnökének címezve. 
A baráti hangvételű levélben a címzett segítségét kéri nyugdíja 
megállapítása ügyében. Emellett azt kéri barátjától, hogy 
feleségének viselje majd gondját és könyvtára értékesítésében is 
segítsen. Az egész szövegből úgy érződik, hogy a halálra készül 
és megpróbálja elrendezni a dolgait. Ennek fényében úgy 
tűnik, hogy a fejlécen levő 1949 októberi keltezés hibás lehet, 
hiszen a szegedi klinikáról csak 1957 végén távozott, és 1959 
elején el is hunyt.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Szeged, 1949. októ-
ber.
Géza Hetényi, physician. Typed letter, autograph signed.

20 000,-

202. tétel 204. tétel
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211. hunFAlvy jános (1820-1888) A buDAPesti kirá-
lyi mAgyAr tuDományegyetem rektorA áltAl sAját ke-
zűleg Aláírt okirAt. 
Kovács Istvánt a paleontológiai intézet szolgájává nevezi ki.
1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel, fejléces levélpapíron. 
Kelt: Bp., 1887. IX. 2.
János Hunfalvy, rector of the University of Budapest. Official letter, autograph 
signed.

5 000,-

212. koDály zoltán (1882-1967) zeneszerző Auto-
gráF sorAi egy kártyán. 
Megköszöni az ismeretlen címzett születésnapi jókívánságait és 
a küldött bort.
Zoltán Kodály, composer. Autograph card.

40 000,-

213. PoDmAniczky Frigyes báró (1824-1907) Politi-
kus, A királyi vár éPítési bizottságánAk elnöke áltAl 
sAját kezűleg Aláírt szerzőDésrészlet. 
A Könyves Tóth Mihálynak szóló iraton kézzel jegyzett római 
3-as szám szerepel.
1 gépelt oldal, fejléces papíron, pecséttel. Kelt: Bp., 1900. IV. 4.
Frigyes Podmaniczky, politician. Official document, autograph signed.

60 000,-

214. PozsgAy imre (1933-2016) kulturális minisz-
ter áltAl sAját kezűleg Aláírt, géPelt levél. 
Megköszöni Bata Imre írónak Veres Péterről szóló kötetének 
dedikált példányát.
1 gépelt oldal, a minisztérium fejléces levélpapírján. Kelt: Bp., 
1978. I. 27.
Imre Pozsgay, Minister of Culture. Typed letter, autograph signed.

5 000,-

215. reményik sánDor (1890-1941) költő sAját ke-
zűleg Aláírt, géPelt levele „keDves liliám!” megszó-
lítássAl. 
Jókívánságok, a végén autográf utóirattal. A címzett feltehetően 
Cassiadi Lilia volt.
1 gépelt oldal. Kelt: Kolozsvár, 1939. VIII. 28.
Sándor Reményik, poet. Typed letter, autograph signed.

20 000,-

216. skinner, Alice vAn leer cArrick (1875-1961) 
írónő, nyelvész AutográF levele józseF ágost Főher-
ceghez. 
A levélben sajnálatát fejezi ki József Károly főherceg halálát 
illetőleg, valamint dicséri annak főművét, az 1888-ban meg-
jelent „Czigány nyelvtant”. Ez a világon az első szakmunka, 
amely ezzel a témával foglalkozik. Nem véletlen, hogy még a 
szerző életében elkezdődtek a francia és német nyelvű fordítások 
munkálatai, és előkészületek történtek az angol átültetésre is; 
utóbbi azonban elakadt. A levél szerzője kifejezi óhaját, hogy 
ezt a hiányt pótolja. A terv feltehetőleg meghiúsult, angol 
fordításnak ugyanis semmi nyomát nem találni.
10 beírt oldal, a Dartmouth College fejléces levélpapírján. Kelt: 
Hanover, New Hampshire, 1907. II. 11.
Alice Van Leer Carrick Skinner, writer. Autograph letter to Archduke Joseph 
August of Habsburg.

10 000,-

217. szAbó lőrinc (1900-1957) költő, műForDí-
tó sAját kezűleg Aláírt, géPelt levelezőlAPjA FoDor 
AnDrás írónAk. 
Közli a címzettel, hogy a kórházból kikerülve gondosan elol-
vassa majd a kötetét.
1 gépelt oldal. Kelt: (Bp.), 1955. VII. 18.
Lőrinc Szabó, poet, translator. Typed letter, autograph signed.

10 000,-

213. tétel207. tétel 214. tétel211. tétel
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218. A tiszAviDéki vAsPályAtársAság német nyelvű, 
hivAtAlos levele A buDAi kerületi bírósághoz. 
Tájékoztatják az illetékes hatóságot a február 9-én tartott köz-
gyűlés határozatairól.
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron, gróf Szapáry Antal elnök és 
Wilhelm Nördling igazgató aláírásával. Kelt: Bp., 1874. II. 11.
Official letter.

10 000,-

219. A helytArtótAnács lAtin nyelvű, nyomtAtott 
renDelete. 
Utasítja a városokat, hogy a jelen helyzetben a katonai kórház 
létesítésére alkalmas épületeiket adják át erre a célra, továbbá 
kötelezi a polgári orvosokat és sebészeket, hogy a katonai 
kórházak rendelkezésére álljanak. Példányunkat Körmöcbánya 
városának címezték.
2 nyomtatott oldal, kívül címzéssel. Ürményi József országbíró, 
Darvas Ferenc tanácsos, valamint Géczi István saját kezű 
aláírásával. A papírfelzetes viaszpecsét megmaradt felével. Kelt: 
Buda, 1809. IX. 19.
Ordinance of the Royal Governor’s Council.

30 000,-

220. Weiss mAnFréD (1857-1922) gyáriPAros Au-
tográF, német nyelvű sorAi névjegykártyáján. 
Tájkoztatja az ismeretlen címzettet, hogy kilátogat csepeli 
gyárába.
Keltezés nélkül.
Manfréd Weiss, industrialist. Autograph card.

20 000,-

221. zADrAvecz istván (1884-1965) nyugAlmAzott tá-
bori PüsPök AutográF beADványA A Fővárosi tAnácshoz. 
A hivatal felszólítására közli, hogy 1921-ben optált, amelyet a 
belügyminisztérium annak idején igazolt is. Ennek értelmében 
állampolgárságát a megadott határidőre rendezni fogja.
1 beírt oldal. Kelt: Bp., 1929. IX. 23.
István Zadravecz, former military bishop. Autograph letter.

15 000,-

222. zichy AntóniA gróFnő (1816-1888), bAtt hyány 
lAjos gróF miniszterelnök özvegye AutográF levele 
szAváry józseFnek. 
Különböző családi ügyek mellett apja haláláról értesíti a cím-
zettet.
4 beírt oldal. Kelt: Bp., (1876.) X. 22.
Countess Antónia Zichy. Autograph letter.

30 000,-

223. zichy gézA gróF (1849-1924) író, zeneszerző, 
zongorAművész AutográF levelezőlAPjA vArghA gyu-
lánAk, A stAtisztikAi hivAtAl igAzgAtójánAk „keDves 
bArátom!” megszólítássAl. 
Megköszönve a segítséget, kéri, küldje vissza a kéziratát.
1 beírt oldal. Kelt: Alsótátrafüred, 1906. VIII. 11.
Count Géza Zichy. Autograph letter.

20 000,-

aA
224. király lászló: 
Fény hull arcodra, édesem
Bukarest, 1981. Kriterion. 128+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

3 000,-

Kner-nyomtatványok

225. jászAy-horváth elemér: 
Gyöngyök és könnyek. -- versei.
Gyoma, 1913. Kner Izidor ny. 87+(5)p.
Festett, kiadói vászonkötésben.
Original cloth.
Lévay – Haiman: 1.226.

2 000,-

226. kner iziDor: 
Eszmék és viaskodások
Gyoma, 1906. Kner. (8)+408p.+1 színes, kihajt. t. Szövegközti 
illusztrációkkal.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.
Lévay – Haiman: 1.136/B.

5 000,-

227. kölcsey Ferenc: 
Nemzeti hagyományok. 1826. --től. Joó Tibor utószavával.
Gyoma, (1941.) Kner. 66+(3)p.
Kiadói papírkötésben. Körülvágatlan példány.
Original hardpaper. Uncut.
Lévay – Haiman: 1.543/B.

5 000,-

218. tétel 221. tétel
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228. (szentkuty) Drescher Pál: 
Régi magyar gyermekkönyvek. 1538-1875.
Bp. (Gyoma), 1934. MBT (Kner ny.) 133+(2)p.+14t. (11 szí-
nes) Számozott (76./400) példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.
Lévay – Haiman: 1.481.

5 000,-

aA
229. komját AlADár: 
Megindul a föld. Versek.
Paris, 1937. Editions Atelier de Paris. 67p.
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary cloth. Original cover bound inside.

3 000,-

230. koronázási Album 
Bp., 1917. Érdekes Ujság. 159+(1)p.+5t. (4 színes) A címlapon 
Habsburg Ottó 2002-es datált aláírásával.
Sérült gerincű, kiadói félvászon-kötésben.
Signed by Otto von Habsburg. Original half cloth. Spine damaged.

10 000,-

Kossuth Lajos és kora

231. blinD, (kArl) károly: 
Kossuth és az orosz fondorlatok. Irta --. Németből fordítva.
Pest, 1868. Bartalits Imre ny. 22p.
A politikai pamflet először németül jelent meg ugyanebben az 
évben, Bécsben. Szerzője, a német emigráció egyik vezéralakja, 
Kossuth dunai konföderációs terveit támadja. 
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve. Körül vá gat-
lan példány.
Modern hardpaper. Original cover bound inside. Uncut.

10 000,-

232. klAPkA györgy kiáltványA A mAgyArokhoz. 
A szárd király (Viktor Emmánuel) egy tekintélyes sereg élére 
állította őt, amellyel rövidesen megindul Dalmácia irányába 
Ma  gyarország felszabadítására. „Magyarok! Csakhamar, mi-
előtt gondolnátok, ágyúim dörgését hallani fogjátok, addig 
hallgatás, egyetértés – egy akarat legyen jelszavatok.” A felhívás 
fik tív szövegnek tűnik, ugyanis Klapka 1859-ben semmilyen 
hadsereget nem kapott a keze alá. Valószínűleg arra szolgált, 
hogy a cs. kir. hadvezetésben nyugtalanságot keltsen, s az a 
rendelkezésre álló erők egy részét Dalmáciában állomásoztassa 
Lombardia és Veneto helyett. 
(Dr. Hermann Róbert szíves közlése nyomán.) 
1 beírt oldal (kéziratos másolat). Kelt: Chabliae (?), 1859. 
Contemporary manuscript of György Klapka’s proclamation.

20 000,-

233. k. vinchesterben oct. 22-én. times october 27 
851 
Beszámoló Kossuth Lajos winchesteri látogatásáról, beszédének 
szó szerinti közlésével, amelyben részletesen ismertette Ma-
gyarország történetét, alkotmányfejlődését (összehasonlítva azt 
az angol alkotmányossággal) és az 1848-49. évi eseményeket. A 
The Times 1851. október 27-i számában megjelent írás korabeli 
magyar fordítása. A lap ugyan kimondottan ellenséges volt a 
magyar üggyel és Kossuthtal szemben, mégis fontosnak tartotta 
a beszéd közlését. Kossuth 1851. október 23-án szállt partra 
Southamptonban, s november 20-ig maradt a szigetországban. 
Ottani tartózkodása során elhangzott be szé dei nek többsége 
mindmáig csak angolul hozzáférhető.
(Dr. Hermann Róbert szíves közlése nyomán.) 
18 beírt oldal. Hátoldalán kék irónnal: „Kossuth Lajos beszédei 
Angolországban”. Kelt: Winchester, 1851. október 22.
Contemporary manuscript of the translation of an article in The Times.

15 000,-

234. kossuth lAjos igAzság véDőnek bucsu szAvAi A’ 
mAgyAr hAzához. 
Kossuth Lajos híres, fiktív orsovai levele, amelyben elbúcsúzik a 
hazától. Az ismeretlen szerző által írt szöveget titokban kéziratos 
formában terjesztették.
3 beírt oldal. Kelt: Orsova, 1849. VIII. 18.
Contemporary manuscript of Lajos Kossuth’s fictional letter.

10 000,-

aA
235. kosztolányi Dezső: 
Meztelenül. -- új versei.
Bp., (1928.) Athenaeum. 67p. Első kiadás.
Gara Arnold által tervezett, enyhén sérült, kiadói papír-
borítóban. Körülvágatlan példány.
Slightly damaged, original paper. Uncut.

4 000,-

228. tétel 231. tétel
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236. kosztolányi Dezső: 
Négy fal között. Költemények. Kürthy György rajzaival.
Bp., 1907. Pallas Rt. ny. 185p. Első kiadás. Lapszámozáson 
belül egészoldalas rajzokkal.
A szerző első megjelent kötete.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A gerincen kis 
sérüléssel.
Original paper. Spine slightly damaged. Uncut.

20 000,-

237. kosztolányi Dezsőné: 
Kosztolányi Dezső
(Bp., 1938.) Révai. 366p.+16t. Dedikált példány.
Enyhén sérült gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth. Spine slightly damaged.

15 000,-

238. kreneDits öDön: 
A kenderkötél a dunai hajózás szolgálatában. Tapasztalatok, 
hagyományok és műszaki számitások nyomán összeállitva kü-
lönös tekintettel hazai kenderünkre és kötélgyárainkra.
Zimony, 1896. Karamat Jova ny. 260+(1)+XIX+(19)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

239. krúDy gyulA: 
Bukfenc
Bp., 1918. Kultura. (4)+112p. Első kiadás.
Szántó Lajos által tervezett, rajzos, kiadói papírborítóban. Kö-
rül vágatlan példány.
Illustrated, original paper designed by Lajos Szántó. Uncut.

3 000,-

240. krúDy gyulA: 
Kánaán könyve
Bp., 1919. Athenaeum. 102+(2)p. Első kiadás. (Modern könyv-
tár. 550-553.)
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

241. krúDy gyulA: 
A kápolnai földosztás
Bp., 1919. Kultura. 61+(3)p. Első kiadás. (Károlyi-Könyvtár. IV.)
A szerző egyik legritkább kötete. Az író lelkes hangú beszá mo-
lója Károlyi Mihály jelképes akciójáról (az 1925-ben nap világot 
látott „A tegnapok ködlovagjai”-ban már árnyaltabb ké pet 
rajzolt a grófról). Krúdyt a kommün leverése után támadások 
érték szerepléséért. A feltehetően eleve nem nagy pél dány-
számban kiadott füzet nyilván osztozott alkotója sor sában, a 
rossz minőségű, töredező papír pedig tovább csökkenthette a 
megmaradt darabok számát.
Bíró Mihály által tervezett, színes, rajzos, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány. A gerincen kis sérülésekkel.
Illustrated, original paper designed by Mihály Bíró. Uncut. Spine slightly 
damaged.

20 000,-

242. krúDy gyulA: 
Kék láng
(Bp., 1908. Schenk.) 60+(4)p. Első kiadás. (Mozgó könyvtár. 
V. szám.)
A sorozat darabjait pályaudvarokon útiolvasmányként áru sí tot-
ták. A szerző egyik legritkább kötete.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

20 000,-

236. tétel 237. tétel 239. tétel 241. tétel
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245. tétel 251. tétel243. tétel 244. tétel

243. krúDy gyulA: 
Nagy kópé. Regény.
(Wien), 1921. Pegazus. 160p. Első kiadás.
Kónya Sándor által tervezett, rajzos, kiadói papírborítóban. A 
gerincen kis sérüléssel.
Illustrated, original paper. Spine slightly damaged.

3 000,-

244. krúDy gyulA: 
Őszi versenyek
Gyoma, 1946. Válasz (Kner ny.) 111+(2)p. Lapszámozáson be-
lül Szabó Vladimir egészoldalas rajzaival. Számozott (703./?) 
példány.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

3 000,-

245. krúDy gyulA: 
Petit. Naplójegyzetek a szomoru napokból.
Békéscsaba, 1916. Tevan. 59+(1)p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

246. krúDy gyulA: 
Szindbád ifjúsága és szomorúsága. I-II. kötet.
Bp., 1917. Táltos. 162+(6)p.; 155+(5)p. Lapszámozáson belül 
Kürthy György 6 egészoldalas illusztrációjával. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

247. krúDy gyulA: 
Szindbád ifjusága. Próza.
(Bp.), 1911. Nyugat. 193+(2)p. Első kiadás.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine richly gilt.

3 000,-

248. krúDy gyulA: 
Zoltánka. Szomorujáték egy előképben és három felvonásban.
Bp., 1913. Franklin. 100p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

4 000,-

Különleges ajánlások

249. cucchetti, gino: 
Il romanzo di Pierrot
Bolzano, (1931.) Casa Editrice „Brennero!”. 265+(3)p.
Az első levélen leveldi Kozma Miklósnak szóló ajánló sorokkal. 
Cucchetti Mussolini híve volt, rokonszenvezett a magyarokkal, 
többször járt hazánkban.
Kopottas, korabeli vászonkötésben. A gerinc peremein kis sé-
rü lésekkel.
Inscribed by the author. Worn, contamporary cloth. Spine slightly damaged.
Poss.: Leveldi Kozma Miklós könyvjegyével.

5 000,-

250. erDélyi józseF: 
Villám és virág. Versek.
(Bp., 1941.) Turul. 268p. Juhász Gézának dedikált példány.
Modern vászonkötésben.
Inscribed by the author. Modern cloth.

5 000,-

251. illyés gyulA: 
Oroszország. Uti jegyzetek.
(Bp., 1934.) Nyugat. 221+(2)p. Első kiadás. Dedikált példány:
„Totiséknak a régi barátsággal, szeretettel Illyés Gyula 1934. X.”
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Inscribed by the author. Contemporary cloth. Original cover bound inside.

20 000,-
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252. illyés gyulA: 
Sarjurendek
Bp., (1930.) Nyugat. 76+(3)p. Első kiadás.
Az előzéklapon ajánló sorokkal: „Totis Bélának őszinte ba rát-
sággal Illyés Gyula 1931. I. 4.”
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth.

20 000,-

253. kellér AnDor: 
Szakszofon
(Bp., 1930.) Genius. 162p. Első kiadás. Balabán Imre zongora-
művésznek, az Első Magyar Általános Biztosítótársaság vezér-
igazgatójának dedikált példány.
Korabeli vászonkötésben.
Inscribed by the author. Contemporary cloth.

3 000,-

254. mollináry gizellA: 
Az arc elsötétül
Bp., 1931. („Otthon” ny.) 151+(1)p. Az első levélen érdekes 
ajánlással: „Monusnénak: Mollináry Gizella 940 VI/14. Páris 
elesett...”
Gebauer Ernő által tervezett, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Illustrated, original paper.

10 000,-

255. remenyik zsigmonD: 
Bűntudat (Egy Goethe idézet margójára)
(Bp., 1937.) Pantheon. 253+(2)p. Dr. Totis Bélának és fele-
ségének dedikált példány.
Nedvességtől vetemedett, korabeli vászonkötésben.
Inscribed by the author. Worn, contemporary cloth.

10 000,-

256. remenyik zsigmonD: 
Könnyű múzsa. Két vidám regény.
(Bp.), 1957. Szépirodalmi. 343+(1)p. Az első levélen ajánlással: 
„Csathó Kálmánnak, szívem minden melegével, hálával barát-
ságáért. R. Zsiga 957 október hó, Bp.”
Kiadói félvászon-kötésben. Az eredeti borító az első kötéstábla 
belső oldalára felragasztva.
Inscribed by the author. Original half cloth.

20 000,-

257. szitnyAi zoltán: 
Bolondok tornya
(Békéscsaba, 1926.) Tevan Adolf. 149+(2)p. Első kiadás.
Az első levélen a neves könyvillusztrátornak („Fáy Dezsőnek a 
vonalak és szinek költőjének, testvérlelkű barátomnak meleg 
szeretettel Bp. 928 VII. 9 Szitnyai Zoltán”), alatta pedig külön 
a feleségének szóló ajánló sorokkal.
Kolozsváry Sándor által illusztrált, színes, kiadói papír bo rí tó-
ban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper designed by Sándor Kolozsváry. 
Uncut.

20 000,-

258. tAmkó sirAtó károly: 
A Vízöntő-kor hajnalán
Bp., 1969. Szépirodalmi. 214+(4)p.+1t. Dedikált példány: 
„Dr. Magyar Imre professzor úrnak akit az európai élet leg-
nagyobbjai közt tisztelek Tamkó Sirató Károly”.
A címlappal szemközt a költő autográf soraival: „»Láttam az 
arcvonások összedülő viskójából az élet végső tüzét a fehér 
köpenyetekhez imádkozni.« (Himnusz az Orvosokhoz.)”
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

252. tétel 257. tétel253. tétel 258. tétel
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259. vészi enDre: 
Új híd a Dunán. Regény.
(Bp.), 1951. Szépirodalmi. 232p. Aczél Tamásnak dedikált 
példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

10 000,-

aA
260. lAkos lAjos: 
Európa békezavarója (Oroszország)
Nagyváradon, 1903. Szent László ny. 380+(3)p.
Az első levélen a szerző Ránffy Zsigmond alezredesnek szóló, 
egészoldalas ajánlásával.
Korabeli bőrkötésben, az első kötéstáblán aranyozott felirattal: 
„Nagyságos nemes Ránffy Zsigmond alezredes urnak a szer-
zőtől”. Poncolt aranymetszéssel díszítve.
Inscribed by the author. Original leather. Inner edges gilt.

20 000,-

261. lászló gyulA: 
50 rajz a honfoglalókról
(Bp., 1982.) Móra. 105+(7)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author. Original hardpaper.

5 000,-

262. lehoczky tivADAr: 
Munkács város uj monografiája. Eredeti kútfők nyomán irta --.
Munkács, 1907. Grünstein Mór ny. 1t.+335p.+3t.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Szép 
példány.
Contemporary half leather. Spine richly gilt.

20 000,-

263. lengyel zoltán: 
Magyar névkönyv
Bp., 1917. Dick Manó. 213+(3)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

Lóismeret

264. csonkAmAgyArország területén Az 1942. évben 
Az állAmi ménekkel létesített FeDeztetési állomá-
sok, Az egyes tenyésztők áltAl kibérelt állAmi mének, 
továbbá A m. kir. állAmi ménesekben Felállított törzs-
mének kimutAtásA. 
Bp., 1942. Pallas Rt. ny. 111p. (A magyar királyi földmívelésügyi 
miniszter kiadványa.)
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

10 000,-

265. DöhrmAnn henrik: 
Lótenyésztés. I-II. kötet [egybekötve].
Bp., 1922. „Pátria” ny. 256+258p. Szövegközti képekkel.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

20 000,-

266. horváth mihály, Dr.: 
Patkolástan. Ötödik kiadás.
Bp., 1948. „Pátria”. 126p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

267. lóértékesítő n(emzeti) v(állAlAt) lóismereti 
FAlitáblái. i-v. 
(Bp.), 1950k. Máté-nyomda Áll. Váll. 
A nagyméretű lapok felelős kiadója Hegyi László volt, akit 
1948-ban neveztek ki a frissen alapított vállalat igazgatójává.
Méretük: 420 x 600 mm.
Educational wall charts of the National Horsedealer Company.

10 000,-

268. lótenyésztés. A buDAPesti ráDióbAn 1941 no-
vember hónAPbAn tArtott gAzDAtAnFolyAm bővített 
AnyAgA. 
Bp., 1942. „Pátria”. 54p.+7t.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

262. tétel 265. tétel
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269. mAgyAr elek: 
Az Urlovasok Szövetkezetének évkönyve 1918. Egybeállitotta --.
Bp., 1919. Pallas Rt. (10)+265+(5)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

270. mAgyAr elek: 
Az Urlovasok Szövetkezetének évkönyve. 1940. Összeállitotta 
--. Negyvennyolcadik évfolyam.
Bp., 1941. (Pallas ny.) 183+(14)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

271. mAgyAr bAlázs: 
Az Urlovasok Szövetkezetének évkönyve. 1941. Összeállitotta 
--. Negyvenkilencedik évfolyam.
Bp., 1942. (Pallas ny.) 202+(14)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

272. Pettkó-szAnDtner tibor, vitéz FelsőDrietho-
mAi: 
Az „arabs” s az „angol” telivér szerepe a magyar s más nevesebb 
európai lófajták kitenyésztésében
Bp., (1938.) Királyi Magyar Egyetemi Ny. 19p.+2 kihajt. mell. 
A címlapon ajánló sorokkal: „Mindent a magyar lóért! Bábolna, 
1938. III. 30. vitéz Pettkó-Szandtner Tibor alezredes”
Javított, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, original paper.

20 000,-

273. Pettkó-szAnDtner tibor, FelsőDriethomAi: 
A magyar kocsizás
Bp., (1931.) Biró M. 287+(5)p.+XVIIt. (14 színes, 3 kihajt.)+ 
+2 kihajt. mell. Gazdagon illusztrált. A rajzok Garay Ákos művei.
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, original cloth.

5 000,-

aA
274. lovAss gyulA: 
A középkori Párizs-eszme
Bp., 1939. K. M. Egy. Ny. 24p. Dedikált példány. (Külön-
lenyomat az „Archivum Philologicum” 1939. évi 1-4. füze té-
ből.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

275. lukAcs, john: 
Budapest, 1900. A város és kultúrája.
Bp., 1991. Európa. 253+(3)p.+16t. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

Magyar Miniszterelnökök

276. tiszA istván gróF (1861-1918) miniszterelnök 
áltAl sAját kezűleg Aláírt, géPelt levél „tisztelt Asz-
szonyság!” megszólítássAl. 
Kéri a címzettet, keresse fel őt.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1913. X. 19.
Count István Tisza, Prime Minister. Typed letter, autograph signed.

40 000,-

277. teleki Pál gróF, miniszterelnök leventék kö-
zött. 
A sajtófotó Teleki hivatalos berlini látogatásakor készült, 1939. 
IV. 30-án.
Mérete: 135 x 180 mm.
Photo of Pál Teleki, Prime Minister.

10 000,-

278. buDAPest székesFőváros tájékoztAtjA A lAkossá-
got gróF teleki Pál miniszterelnök hAláláról. 
Gyászkeretes plakát. Szendy Károly polgármester kéri a 
polgárokat, hogy tűzzék ki a házakra a gyászlobogókat. A lap a 
székesfővárosi házinyomdában készült 1941-ben.
Mérete: 640 x 480 mm.
Bereavement poster.

40 000,-

aA
279. A’ mAgyAr tuDós társAság’ évkönyvei. hAtoDik 
kötet. 1840-1842. 
Budán, 1845. Magyar Királyi Egyetem’ betűivel. 2t.+VII+ 
+448p.+2t.+3 kihajt. mell.
Kiadói papírkötésben.
Original hardpaper.

10 000,-

280. mAgyAry zoltán: 
A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerkesztette --.
Bp., 1927. K. M. Egy. Ny. 1 kihajt. t.+VIII+628p.+XLVIt.+ 
+1 kihajt. mell.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

3 000,-



Hereditas Antikvárium • 39

281. mAjthényi györgy: 
Esteli énekek
(Bp., 1911. Jókai ny.) 68p. Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth.

3 000,-

282. mAkkAi sánDor: 
Ágnes. Regény.
Cluj-Kolozsvár, 1928. ESzC. 141+(2)+VII+(1)p. Számozott 
(78./?), előfizetői példány.
Enyhén kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben.
Original half leather. Spine slightly worn.

5 000,-

283. mAkovecz imre: 
Írások 2000-1990
(Kaposvár, 2001. Shark Print.) 194p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

284. mArschAlkó lAjos: 
Vörös vihar
(Buenos Aires), 1952. Editorial Los Amigos. 253+(1)p.
Modern félvászon-kötésben, a rajzos, eredeti borítóval.
Modern half cloth with restored, original dust jacket.

5 000,-

285. mánDy iván: 
Álom a színházról
Bp., (1977.) Magvető. 163+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

286. mánDy iván: 
Előadók, társszerzők (1950-1952)
Bp., 1970. Magvető. 264+(5)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

287. mánDy iván: 
Tribünök árnyéka
Bp., (1974. Magvető.) 393+(7)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

10 000,-

Mese, ifjúsági irodalom

288. ábrAhám ernő, P.: 
A csudaszarvas
(Bp.), 1926. Pallas. 240p.+37t. (felragasztott képek) Jaschik 
Álmos illusztrációival. 180 számozott példányban jelent meg, 
itt a helyet üresen hagyták.
Díszesen aranyozott, kiadói bőrkötésben. Felül aranymetszéssel 
díszítve. A gerincen és a kötéstáblák peremein kis kopás nyo-
mokkal.
Richly gilt, original leather. Upper edges gilt. Spine slightly worn.

20 000,-

289. ámon ágnes: 
Állatok háboruja. A verseket irta: --. Illusztrálta K. Sávely D.
(Bp., 1944.) Forrás ny. (38)p. Színes rajzokkal.
Borító nélkül, zsinórral átfűzve.
Unbound.

3 000,-

290. busch, (Wilhelm) vilmos: 
Kacagtató kalandok. Mulatságos apró történetek versekben és 
képekben. Magyarul: Rudnyánszky Gyula.
Bp., (1909.) Rozsnyai Károly. 72p.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

2 000,-

291. gyermek-lugAs. beszélyek, mesék és költemények 
jó gyermekek számárA. szerkeszette jános bácsi. 
Bp., 1874. Rosenberg Testvérek. 78p.+12 színes t.
Színes, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

20 000,-

284. tétel 289. tétel
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292. kormos istván: 
Az égig érő fa. Würtz Ádám rajzaival.
(Bp., 1980.) Móra. 92+(4)p. A címlapon az illusztrátor alá írá-
sá val és rajzával.
Rajzos, kiadói papírkötésben.
Signed by the illustrator. Original hardpaper.

3 000,-

293. PetőFi sánDor: 
János vitéz. Magyarkuti Béla rajzaival.
(Bp., 1940.) Athenaeum. (2)+118+(1)p.+5 színes t.
Enyhén kopottas gerincű, színes, rajzos, kiadói félvászon-
kötésben.
Illustrated, original half cloth. Spine slightly worn.

5 000,-

294. rákosi jenő: 
Kis Kelemen története. Regény kicsik és nagyok számára. 
Ötödik kiadás.
Bp., (1929.) Singer és Wolfner. 114+(6)p. Mühlbeck Károly 
rajzaival.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

2 000,-

aA
295. strigonium. grAn. 
Esztergom kétosztatú látképe. Színezett rézmetszet, a hátoldalán 
latin nyelvű leírással. A helyszínrajzokat Georg Hoefnagel 
fia, Jakob készítette 1595-ben. Először Braun-Hogenberg 
„Civitates orbis terrarum” című munkája V. kötetének 57. 
lapján jelent meg 1598-ban.
Az 1543-ban török kézre került várat a tizenötéves háború 
kezdetén, 1595-ben foglalták vissza a keresztény csapatok. A 
felső képen a Szent Tamás-hegyről látható balra az elpusztult 
Rácváros, jobbra a romos vár. Az előtérben két nemes és egy 
katona áll. A kép fölött balra Bakócz Tamás címere és sírfelirata, 
jobbra Szathmáry György érsek címere és jelmondata található. 
Az alsó kép előterében az elpusztult Párkány, mellette három, 
kopját törő lovas, a háttérben Esztergom vára látszik.
Méretük: 170 x 510 és 165 x 510 (405 x 525) mm. Paszpartuban.
View of Esztergom. Coloured copper engraving.

150 000,-

296. tokAj. ProsPect Der vöstung tockAi, von or(i-
ent) gegen occi(Dent) Anzusehen. 1664. 
Lucas Georg Ssicha színezett rézmetszete. Megjelent Matthäus 
Merian „Theatri Europaei Continuatio...” című művében 
(Frankfurt am Main, 1672).
Mérete: 200 x 260 mm.
View of Tokaj. Coloured copper engraving.

50 000,-

Mezőgazdaság

297. bereczki máté: 
Gyümölcsészeti vázlatok. I-IV. kötet.
Aradon, 1882-1887. Gyulai István ny. (4)+IV+508+(2)p.; (4)+ 
+517p.; (2)+549+(2)p.; (4)+541p.
Az első kötet elé kötve:
A gyüm. vázlatok mind a három kötetében leirt gyümölcsök 
betűrendben
Arad, 1884. Gyulai István ny. 11p.
Az első kötet második kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben. A negyedik darab kötése eltér a 
többitől, az első gerincén apró sérülésekkel.
Contemporary half cloth. First volume’s spine slightly damaged.

30 000,-

298. A FAlu. kéPes hAvi FolyóirAt. A „FAlu” orszá-
gos szövetség közlönye. iii. évFolyAm. 
Bp., 1922. („Pátria” ny.) II+272p.
Hozzá:
A falu. A Falu Országos Földmívesszövetség havi folyóirata. 
VII. évfolyam. 1-4. szám [egybekötve]. 
Bp., 1926. (Egri Nyomda Rt.) 358p.
Az első darab korabeli vászonkötésben, a második későbbi 
félvászon-kötésben (az első szám borítója felragasztva, a többié 
bekötve).
First volume in contemporary cloth, the second in later half cloth (first cover 
mounted, others bound inside).

8 000,-

299. mAgyAr mezőgAzDák szövetkezetének üzleti 
értesitője. i-ii. évFolyAm [egybekötve]. 
Bp., 1894. („Hazánk” ny.) 
Hozzá:
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete értesitője. Szerkeszti Harsány 
Oszkár. XI. évfolyam. 
Bp., 1904. „Pátria” ny. 462p.
Hozzá:
„Mezőgazdák”. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete hivatalos 
értesitője. Szerkeszti Harsány Oszkár. XVII. évfolyam. 
Bp., 1910. „Pátria” ny. 
Az első darab enyhén sérült, későbbi (könyvtári) félvászon-
kötésben, a második korabeli félvászon-kötésben, a harmadik 
kiadói vászonkötésben.
First volume in slightly damaged, later half cloth, second in contemporary 
half cloth, third in original cloth.

15 000,-
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300. mille gézA: 
Gyakorlati gazdalexikon. Százkét munkatárs közreműködésével 
szerkesztette: --. I-II. kötet.
Bp., (1927.) Sylvester-ny. XV+(1)+583+(7)p.+8t.; XV+593-
1452+(2)p.+2t. (1 színes, kihajt.)
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.
Original half cloth with dust jacket.

20 000,-

aA
301. mészöly Dezső: 
Villon és a többiek. Gyulai Líviusz linómetszeteivel.
Bp., 1966. Magvető. 580+(4)p. A kötetet a szerző és az illuszt-
rátor is dedikálta.
Kopottas gerincű, kiadói műbőrkötésben.
Inscribed by the author and the illustrator. Original leatherette. Spine worn.

3 000,-

302. mészöly miklós: 
Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról (Végleges változatok a 
hagyatékból)
Bp., (1991.) Szépirodalmi. 174+(5)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

3 000,-

303. mészöly miklós: 
Családáradás (beszély)
Pozsony, 1995. Kalligram. 152p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

304. miklós öDön: 
Magyarország és társországai az 1900-ik évi párisi nemzetközi 
kiállitáson
Bp., 1903. Athenaeum ny. 2t.+VI+280p.+1 kihajt. térk.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

10 000,-

305. nAgy AlADár: 
A drágaköveknek mint ékszereknek valódiságuk ismertetése, 
becse és árszabása. A közéletben és kereskedelmi szempontból 
való használatra irta --.
Bp., 1875. Légrády Testvérek. 57+(3)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

306. nAgy gásPár: 
Szabadrabok. Egybegyűjtött versek (1968-1998).
Debrecen, 1999. Kossuth Egyetemi Kiadó. 532p. Dedikált 
példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

5 000,-

Nagyszombati nyomtatványok

307. nánDory, (mátyás) mAtthiAs: 
Sapiens architectus qui aedificat domum super petram 
propositus dominis lutheranis sive rigidis, sive mollibus a --...
Tyrnaviae, 1775. Typis Tyrnaviensibus. 183p.
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

10 000,-

292. tétel 298. tétel293. tétel 304. tétel
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308. (szentiványi márton) szentivAny, mArtinus: 
Dissertatio de statu futurae vitae... dum assertiones theologicas 
de deo uno, & trino... Publice propugnaret Samuel Pruszkai... 
Praeside Joanne Bapt. Prileszki...
Tyrnaviae, 1749. Typis Academicis Soc. Jesu. (8)+141+(2)p.
Enyhén sérült gerincű, korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper. Spine slightly damaged.

4 000,-

Nemzetiségi kérdés

309. brote, eugen: 
Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn. Eine 
politische Denkschrift von --.
Berlin, 1895. Puttkammer & Mühlbrecht. XII+432p.+1 ki hajt., 
színes térk.
A szerző az erdélyi román nacionalisták egyik vezéralakja, a 
Memorandum-per egyik szereplője volt. Az elfogult szemléletű 
kötethez tartozó nemzetiségi térkép nem az akkori valós etnikai 
viszonyokat tükrözi.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

10 000,-

310. (PoPovici, Aurel constAntin): 
Die rumänische Frage in Siebenbürgen und Ungarn. Replic 
der rumänischen academischen Jugend Siebenbürgens und 
Ungarns zu der von der magyarischen academischen Jugend 
veröffentlichten „Antwort” auf die „Denkschrift” der stu die-
renden der Universitäten Rumäniens.
Wien-Bp.-Graz-Klausenburg (Nagyszeben), 1892. (Typogra-
phi sche Anstalt.) VIII+172p.+1 színes, kihajt. térk.
A lugosi születésű szerzőt e művéért távollétében a magyar bí-
róság fogházra és pénzbüntetésre ítélte. A térkép a monarchia 
nem zetiségi viszonyait mutatja be.
Korabeli félvászon-kötésben. A gerinc felső peremén kis sé rü-
léssel.
Contemporary half cloth. Spine slightly damaged.

10 000,-

311. sz(okolAy) i(stván): 
Szláv törekvések és a magyar elem. Irta --.
Pest, 1850. Kozma Vazul ny. (2)+VII+217p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

40 000,-

Nyelvészet

312. czuczor gergely – FogArAsi jános: 
A magyar nyelv szótára. I-VI. kötet.
Bp., 1862-1874. Emich-Athenaeum. (4)+164p.+1326h.+(1)p.;
(2)p.+1774h.+(1)p.; (4)p.+1584h.; (4)p.+1312h.; (4)p.+1506h.+ 
+(1)p.; (2)p.+1282h.+(1)+8+(1)p.
Egységes, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

80 000,-

313. mAgyAr tájszótár. A mAgyAr tuDományos AkA-
DémiA megbizásából szerkesztette szinnyei józseF. 
i-ii. kötet. 
Bp., 1893-1901. Hornyánszky Viktor. XI+(1)p.+1568h.; (2)p.+ 
+1096h.
Sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine damaged.

10 000,-

Nyugati emigráció

314. jászi oszkár (1875-1957) Politikus sAját kezű-
leg Aláírt, géPelt levele „keDves bArátom” megszó-
lítássAl. 
A címzett, Czakó Ambró segítségét kéri egy írása meg je len-
te tésében. Részletesen ír a nyugati emigráció helyze téről. 
A tanulmány „Alapvető változások a csatlós-államokban” 
címmel meg is jelent a Czakó által szerkesztett Tárogató 
július-augusztusi számában. A szövegben javításokkal, 
utóiratként autográf megjegyzéssel.
1 gépelt oldal. Kelt: Oberlin, 1948. VII. 8.
Oszkár Jászi, politician. Typed letter, autograph signed.

30 000,-

315. (Pásztor Péter) PAstor, Peter: 
Hungary between Wilson and Lenin: The Hungarian re vo-
lution of 1918-1919 and the Big Three.
New York, 1976. East Hungarian Quarterly. VI+(2)+191p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

3 000,-

309. tétel 310. tétel
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316. Peyer károly (1881-1956) szociálDemokrAtA 
Politikus két sAját kezűleg Aláírt, géPelt levele lá-
zár miklós újságírónAk. 
Mindkét levélben szó esik családi dolgok mellett a nyugati 
emigráció ügyeiről.
1-1 beírt oldal. Kelt: Zürich, 1949. III. 16.; New York, é.n.
Károly Peyer, politician. Two typed letters, autograph signed.

30 000,-

317. sulyok Dezső (1897-1965) Politikus öt sAját 
kezűleg Aláírt, géPelt levele lázár miklós újságíró-
nAk. 
Készülő könyvének kapcsán nagyon érdekes eszmefuttatásokat 
vet papírra a nyugati emigráció belső ügyeiről és saját politikai 
meggyőződéséről.
1-1 gépelt oldal. Kelt: New Brunswick, 1953. I. 9. – VIII. 5.
Dezső Sulyok, politician. Five typed letters, autograph signed.

30 000,-

318. szAlAy jeromos: 
Vértanu Püspök Vértanu Népe. Márton Áron erdélyi püspök, 
hitvalló és szabadsághős 1896-1952(?)
Paris, (1952.) Mission Catholique Hongroise. 325+(3)p. Az 
első levélen a szerző Arany Jánost idéző soraival:
„»Ha minket is elfú a sors zivatarja, nem lesz az Istennek soha 
több magyarja!« Ajánlja Szalay Jeromos”.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

319. zákó AnDrás (1898-1968) vezérőrnAgy, A mA-
gyAr hArcosok bAjtársi közössége AlAPítójA áltAl 
sAját kezűleg Aláírt, géPelt megbízólevél. 
Adonyi Ferencet kéri fel a közösség tájékoztató szolgálatának 
vezetésére Ausztria angol megszállási övezetében.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron, pecséttel. Kelt: Nyugaton 
(Absam), 1950. III. 15.
András Zákó, major general. Typed document, autograph signed.

20 000,-

aA
320. olosz lAjos: 
-- legszebb versei
Bukarest, 1971. Albatrosz. 164+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

321. ortutAy gyulA: 
Tömörkény István
Szeged, 1934. Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. 141+ 
+(2)p. Második kiadás. Dedikált példány.
Buday György által tervezett, színes, kiadói papírborítóban. 
Körülvágatlan példány. A gerincen kis sérüléssel.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut. Spine slightly damaged.

5 000,-

Orvostörténet

322. hőgyes enDre, Dr.: 
Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem 
Orvosi Karának multjáról és jelenéről. Magyarország ezredéves 
fennállásának ünneplése alkalmával irta és szerkesztette --.
Bp., 1896. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat. XXXVI+1003+
+(1)p.+24t.+3 kihajt. mell. (2 színes) Szövegközti illusztrációkkal. 
(A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára LXXIV. kötet.)
Gottermayer Nándor műhelyében készült, díszesen aranyozott, 
kiadói vászonkötésben. Az első kötéstábla közepén préselt cí-
mer rel.
Richly gilt, original cloth.

15 000,-

323. mAgyAr gyógyszerkönyv. PhArmAcoPoeA hun-
gAricA. másoDik kiADás. eDitio secunDA. 
Bp., 1888. Athenaeum. XLV+716p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

5 000,-

324. mAgyAry-kossA gyulA: 
Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem 
köréből. I-IV. kötet.
Bp., 1929-1940. Eggenberger-Magyar Orvosi Könyvk. (10)+ 
+368p.; (6)+337p.; XVIII+522p.+4t. (2 színes, 1 kihajt.); XII+ 
+254p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

8 000,-

325. máthé Dénes, Dr. – bonyhárD bélA, Dr.: 
A teljes protézis készitése. Gyakorló fogorvosok és fogművesek 
számára írták --.
Bp., 1931. Novák Rudolf és Társa. 115+(1)p. Gazdagon illuszt-
rált.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

4 000,-



44 • Hereditas Antikvárium

326. orient gyulA, Dr.: 
Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története
Cluj-Kolozsvár, 1926. „Minerva”. 263p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A gerincén 
papírcsíkkal megerősítve.
Original paper. Uncut. Spine restored.

5 000,-

327. sAlAmon henrik: 
A magyar stomatologia (fogászat) története a legrégibb időktől 
napjainkig
Bp., 1942. (Sárik Gyula és Géza ny.) 752p. Gazdagon illusztrált.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

5 000,-

328. szAbó józseF, Dr.: 
Gyakorlati fogászat
Bp., 1914. Universitas. VIII+419p. Lapszámozáson belül szá-
mos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációkkal.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

4 000,-

329. Weisz zsigmonD: 
A fogászat kérdésekben és feleletekben
Bp., 1935. (MTI Rt. ny.) 640p. Gazdagon illusztrált.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.
Worn, original cloth.

4 000,-

aA

330. PAssuth lászló: 
Ravennában temették Rómát
Bp., 1963. Móra. 429+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

2 000,-

331. PAtisch, jicchAk: 
Versek
Losonc, 1935. Losonczi Sándor ny. (20)p.
A rendelkezésünkre álló irodalomban a kötetnek nem találtuk 
nyomát. Szerzője később Izrael bécsi nagyköveteként működött, 
feltehetően a Felvidékről származott.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

332. PáPAy istván: 
Visszaemlékezések I. Ferenc József és IV. Károly királyról. Ap-
ró  ságok és történelmi mozzanatok az udvari életből.
Bp., 1928. (Apostol ny.) 285p.
Korabeli félvászon-kötésben. A kötés elvált a könyvtesttől.
Slightly damaged, contemporary half cloth.

2 000,-

333. PáskánDi gézA: 
Erdélyi triptichon
(Bp., 1984. Magvető.) 397+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

3 000,-

334. Pelle jános, Dr.: 
Magdolna. Szinjáték a művészéletből. Három felvonásban.
Nagyváradon, (1911.) Sonnenfeld ny. 121+(1)p.
Kiadói papírborítóban, a gerincen kis sérüléssel. Körülvágatlan.
Original paper. Uncut. Spine slightly damaged.

5 000,-

327. tétel 331. tétel328. tétel 335. tétel
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335. PetőFi-Album. A PetőFi társAság megbizásából 
szerk.: bArtók lAjos – enDrőDi sánDor – szAnA tA-
más. 
Bp, 1898. Athenaeum. VI+(2)+263+(1)p.+7t. (1 kihajt.)+7 mell.
(hasonmások, 4 kihajt.) Lapszámozáson belül számos egész ol-
da las táblával és szövegközti illusztrációkkal.
Kopott aranyozású, festett, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, gilt, original cloth.
Szüry: 3642.

10 000,-

336. Péch AntAl: 
Alsó Magyarország bányamivelésének története. I-II. kötet.
Bp., 1884. MTA. XII+502+(2)p.+1 színes, kihajt. térk.; XVI+ 
+846+(1)p.
Az első kötet kiadói papírborítóban (felvágatlan), a második 
kopottas, korabeli félbőr-kötésben.
First volume in original paper (uncut), second in worn, contemporary half 
leather.

10 000,-

337. PoDhrADczky, (józseF) josePhus: 
Chronicon Budense. Post elapsos ab editione prima et rarissima 
tercentos sexaginta quinque annos, secundam adornavit... --.
Budae, 1838. Typis Joannis Gyurián & Martini Bagó. XVI+ 
+375+(1)p.
Korabeli papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Contemporary paper. Uncut.

10 000,-

338. Pór AntAl: 
Ipolyi Arnold váradi püspök élete és munkái vázlata
Pozsony-Bp., (1886.) Stampfel Károly. 134+(2)p.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Richly gilt, original cloth.

6 000,-

339. guillAume APollinAire válogAtott versei. rAD-
nóti miklós, vAs istván. cs. szAbó lászló tAnulmá-
nyávAl. PAblo PicAsso rAjzávAl. 
Bp., 1940. Vajda János Társaság. 1t.+74+(5)p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Original paper. Spine slightly damaged. Uncut.

10 000,-

340. [reményik sánDor] végvári: 
-- versek. Hangok a végekről 1918-1921.
Bp., 1921. (Kertész József ny.) 119p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

50 000,-

341. rePrAesentAtio inclyti comitAtus sáArossiensis 
in negotio religionis AD Augustissimum imPerAtorem, 
& APostolicum regni hungAriAe regem leoPolDum 
ii. ex Publico nomine universitAtis FActA Die xxvii. 
jAnuArii Anno Domini m. Dcc. xci. 
Eperiessini, 1791. Typis Augusti Henrici Pape. 136+(4)p.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

10 000,-

342. roncsik jenő, Dr. vitéz: 
Gróf Széchényi Ödön
(Debrecen), 1938). (Városi ny.) 365+(1)p. Lapszámozáson be-
lül számos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációval.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

4 000,-

343. ruDnAy józseFné – szigethy gyuláné: 
Veres Pálné Beniczky Hermin élete és működése. Hálás tisztelete 
jeléül az Országos Nőképző-Egyesület. Összeállították: --.
Bp., 1902. Athenaeum. 1t.+IX+774+(1)p.+2t.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány. A gerinc köze-
pén javított repedéssel.
Restored, original paper. Uncut.

4 000,-

344. sántA Ferenc: 
Az áruló – Éjszaka
Bp., (1987.) Magvető. 317+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

338. tétel 340. tétel
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345. sárváry bélA: 
Történelmi visszhangok. Élet, jellem és korrajzokban.
Pest, 1857. Pfeifer Ferdinánd. 350+(1)p.+4t.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine richly gilt.

4 000,-

346. senecA, lucius AnnAeus: 
Tragoediae. Cum Notis Johannis Frederici Gronovii...
Delphis, 1728. Apud Adrianum Beman. 1t. (díszcímlap)+ 
+(122)+802+(206)p.
Korabeli pergamenkötésben.
Contemporary vellum.

120 000,-

347. simánDy Pál: 
Siralmak könyve
Losonc, 1928. „Kultura” (Losonczi Sándor ny.) 97p. Dedikált 
példány.
Hozzá:
A kálvinista Ady. Különlenyomat a „Kassai Napló” 1922. évi 
karácsonyi számából.
(Kassa, 1922.) ny.n. 9+(1)p. Dedikált példány.
Az első mű sérült gerincű, kiadói papírborítóban (körül vá-
gatlan), a második borító nélkül jelent meg.
Both inscribed by the author. First work in original paper (spine damaged), 
second unbound.

3 000,-

348. somlyó zoltán: 
Északra indulok. -- versei.
(Békéscsaba), 1912. Tevan. 87p. Első kiadás.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

3 000,-

349. somogyi zsigmonD, (meDgyesi): 
Magyarország főispánjainak albuma. Hazánk Ezredéves 
Fennállásának Emlékére szerkeszté: --.
Szombathely, 1889. Bertalanffy József ny. VIII+(4)+484p.+58t.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

40 000,-

350. somogyi zsigmonD, meDgyesi: 
Magyarország főispánjainak története. 1000-1903. Szer kesz-
té: --.
Bp., 1902. Ifj. Kellner Ernő ny. (8)+256p.+53t.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. A gerinc alsó 
részén repedéssel.
Contemporary half leather. Spine gilt, slightly damaged.

30 000,-

Sport

351. ArAnycsAPAt. A Film születése, és Ami A Filmből 
kimArADt... 
Bp., 1982. Mafilm. 256+(8)p.+16t. A címlapon a kötet lek to-
rálója, Zsolt Róbert ajánlása mellett az Aranycsapat hat tagja 
(Grosics Gyula, Puskás Ferenc, Buzánszky Jenő, Budai II. 
László, Hidekuti Nándor, Czibor Zoltán) aláírásával.
Kiadói papírborítóban.
Signed by six football players of the Golden Team. Original paper.

40 000,-

352. ArAnycsAPAt. A Film születése, és Ami A Filmből 
kimArADt... 
Bp., 1982. Mafilm. 256+(8)p.+16t. Az első levélen Szepesi 
György és Bányai Nándor mellett az Aranycsapat négy tagja 
(Grosics Gyula, Puskás Ferenc, Buzánszky Jenő, Budai II. 
László) aláírásával.
Kiadói papírborítóban.
Signed by four football players of the Golden Team. Original paper.

40 000,-

353. cselőtei lAjos, Dr.: 
A japánrendszerű torna alapgyakorlatai
Bp., 1920. Stephaneum ny. 180p. Szövegközti rajzokkal.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine slightly damaged.

4 000,-

354. Dobák emil, Dr. – csernyák imre: 
Szánkózás
Bp., 1910. Garai Mór ny. 53+(3)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

355. grosics gyulA (1926-2014) lAbDArúgó, Az ArAny-
csAPAt tAgjA AutográF kéPes levelezőlAPjA Feleségének 
címezve. 
Kelt: Bécs, 1962. XII. 6.
Gyula Grosics, football player. Autograph postcard.

30 000,-

356. grosics gyulA (1926-2014) lAbDArúgó, Az ArAny-
csAPAt tAgjA AutográF kéPes levelezőlAPjA. 
A címzett Nagy István lugosi református lelkész volt.
Kelt: Belgrád, 1954. XI. 18.
Gyula Grosics, football player. Autograph postcard.

30 000,-
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357. grosics gyulA (1926-2014) lAbDArúgó, Az 
ArAnycsAPAt tAgjA AutográF AláírásA egy kéPes leve-
lezőlAPon. 
A Prágából küldött lapot a sportküldöttség további 15 tagja 
(köztük Mandik Béla, Bártfai Vilmos, Keszthelyi Mihály) is 
kézjegyével látta el. A címzett Nagy István vadászi református 
lelkész volt.
Kelt: Párga, 1949. VI. 28.
Gyula Grosics, football player. Autograph signed postcard.

30 000,-

358. hámori tibor: 
Puskás. Legenda és valóság.
(Bp., 1982.) Sportpropaganda. 239p. Dedikált példány.
Az ajánlás alatt Puskás Ferenc autográf aláírásával.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author, signed by Ferenc Puskás, football player. Original 
paper.

20 000,-

359. istvánFFy gyulA, csikmADéFAlvi Dr.: 
A kerékpárosság kézikönyve
Bp., 1894. (Kertész József ny.) 136p.
Csúnyán javított, rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Restored, illustrated, original paper. Uncut.

4 000,-

360. kárPáti györgy, Dr.: 
Itt állok megfürödve. A szerző elbeszélése alapján lejegyezte 
Peterdi Pál.
Bp., 1981. (Sylvester János ny.) 261+(3)p. Aláírt példány.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

3 000,-

361. korchmáros kálmán, Dr.: 
Kerékpáros káté
Bp., (1899.) Lampel Róbert. 73+(7)p. Szövegközti képekkel és 
rajzokkal. (Magyar könyvtár. 117.)
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

362. kő AnDrás: 
A Grosics 1-től 1-ig
(Bp., 2007.) Apriori International. 319+(1)p. A labdarúgó által 
dedikált, a szerző aláírásával.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by Gyula Grosics, signed by the author. Original hardpaper.

20 000,-

363. krisz Ferenc: 
Kerékpározás. A kerékpáros-különpróba részletes feldolgozása.
Bp., 1930. Magyar Cserkészszövetség. 109p. Szövegközti 
rajzokkal. (Magyar Cserkész könyvei. 129.)
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

3 000,-

364. lukács lászló – szePesi györgy: 
112. A magyar olimpiai aranyérmek története 1896-1980.
Bp., 1980. Sport. 229+(2)p.+23t.
A kötetben 55 sportoló autográf aláírása található, köztük 
az Aranycsapat négy tagja (Budai László, Buzánszky Jenő, 
Hidegkuti Nándor, Grosics Gyula) mellett Balczó András, 
Gyarmati Dezső, Kárpáti György, Keleti Ágnes, Papp László és 
Schmitt Pál kézjegye is.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by 55 Hungarian Olympic medalists. Original cloth with dust jacket.

30 000,-

365. Pánczél lAjos: 
A magyar vizipoló története
Bp., 1934. (Merkantil-ny.) 390p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói félbőr-kötésben. A gerincen kis kopásnyomokkal.
Original half leather. Spine slihgtly worn.

10 000,-

366. Porzsolt lAjos: 
A tornázás kézikönyve. A miniszteri tanterv alapján népiskolák 
számára s egyszersmind kezdő tornászoknak magánhasználatul 
irta --.
Bp., 1886. Aigner Lajos. V+196+IIIp. (Herkules-könyvtár. VI.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve. Felvágatlan 
példány.
Modern hardpaper. Original cover bound inside. Uncut.

4 000,-

358. tétel 362. tétel
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367. zimányi józseF: 
Testgyakorlattan. Többek után szabadon, saját gyakorlati 
tapasztalatival bővitve, 178 képpel alkalmazá --.
Pest, 1863. Müller Emil ny. VI+145+(2)p.
Enyhén kopottas, korabeli vászonkötésben.
Slightly worn, contemporary cloth.

5 000,-

aA
368. stAinDl, (Ferenc) FrAnciscus: 
Elementa geometriae practicae in usum academiarum per Reg-
num Hungariae et provincias eidem adnexas
Budae, é.n. Typis Regiae Universitatis. (4)+126p.+V kihajt. t. 
(Binder rézmetszetei)
A gyakorlati földméréstanról szóló tankönyv első kiadása, 
1780 körül jelent meg. A mérnökképzésnél használták sokáig, 
további három kiadást ért meg.
Enyhén sérült gerincű, korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper. Spine slightly damaged.

5 000,-

369. sütő AnDrás: 
Évek – hazajáró lelkek. Cikkek, naplójegyzetek (1953-1978).
Bukarest, 1981. Kriterion. 240+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

3 000,-

370. sütő AnDrás: 
Itt állok, másként nem tehetek... Két dráma.
Bukarest, 1975. Kriterion. 151+(4)p. Dedikált példány.
Hozzá:
Rigó és apostol. Úti tűnődések. Második kiadás. Dedikált 
példány.
Kolozsvár, 1973. Dácia. 130+(2)p.+8t.
Az első mű kiadói papírkötésben, a második kiadói vászon-
kötésben, mindkettő eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. First work in original hardpaper, second in cloth, 
both with dust jacket.

6 000,-

371. szAbó Dezső: 
A bánya mélye felé: 1. A magyar nihilizmus. 2. A magyar 
öntudat, a magyar élethit tényei.
Bp., 1940. Ludas Mátyás. 63+(1)p. Dedikált példány. (-- ujabb 
művei. 59.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

Széchenyi István gróf és kora

372. bAlás P(iry) elemér, Dr.: 
A Széchenyi-Kossuth-ellentét hirlapi vitájuk tükrében
Kolozsvár, 1943. (Nagy Jenő és Fia ny.) (2)+230p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.
Szentkirályi: B-10.

3 000,-

373. tAkács mAriAnnA: 
Hogyan látta gr. Széchenyi István Olaszországot
Bp., 1940. Officina. 52+(1)p. (A budapesti „Pázmány Péter” 
Tudományegyetem olasz intézetének kiadványai. 19.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

aA
374. széll kálmánné vörösmArty ilonA: 
Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből
Bp., (1925.) Pallas Rt. 1t.+152p.
Sérült, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Damaged, original paper. Uncut.

2 000,-

375. szigeti Album. mDccclx. kiADták szilágyi 
istván – P. szAthmáry károly. 
Pest, 1860. Ráth. (8)+324p.+2t. (kőnyomatok)
A szerkesztők az 1859-es máramarosszigeti tűzvész által okozott 
károk enyhítésére szánták a kiadásból befolyt összeget. A szerzők 
között találjuk Arany, Jókai, Tompa nevét is. A kőnyomatokon 
gróf Rhédey Klára és Sztojka László mellképei láthatók.
Kopottas, korabeli vászonkötésben.
Slightly worn, contemporary cloth.
Szüry: 4365.

5 000,-

371. tétel 379. tétel



Hereditas Antikvárium • 49

Színháztörténet

376. gábor miklós: 
A színész árnyéka
Bp., (1972.) Szépirodalmi. 316+(4)p.+16t. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

377. mADách imre: 
Az ember tragédiája 25 képben
(Bp., 1908. Kossak József.) XIIIt. (felragasztott fényképek)
A dráma 1908. június 18-i előadásán Kossak József által készített 
felvételeket tartalmazó gyűjteménynek nem találtuk nyomát 
(egyes fotók felbukkantak árveréseken és katalógusokban is). 
A címet az első borítóra nyomtatták, kiadója feltehetően a 
fényképész volt.
Zsinórral átfűzött, sérült, kiadói papírborítóban. Az első borí-
tón dombornyomott, szecessziós dísszel.
Damaged, original paper.

20 000,-

378. sAlAmon bélA: 
Hej, színművész!...
(Bp.), 1939. (Kalász Könyvkiadó Rt.) 240p.+1t. Dedikált 
példány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

3 000,-

aA
379. szomory Dezső: 
A nagyasszony. Regényes színmű négy felvonásban és hét 
képben.
Bp., 1910. Nyugat. (16)+208p. Első kiadás. (A Nyugat köny -
vei.)
Korabeli pergamenkötésben. A hátsó előzéklap belső oldalára a 
könyvkötő részletes elszámolása felragasztva.
Contemporary vellum.

20 000,-

380. szőcs gézA: 
A sirálybőr cipő
Bp., (1989.) Magvető. 121+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

Szövetkezetügy

381. bArtA Artur: 
Ipari központ, szakipari szövetkezetek megszervezése
Bp., 1917. Heisler és Kózol ny. (2)+III+(2)+8-60p. Dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

382. A „hAngyA” háborus tAnácsADójA 
(Bp., 1914.) Concordia ny. 11p.
Sérült, kiadói papírborítóban.
Damaged, original paper.

1 000,-

383. A „hAngyA” szövetkezet AlkAlmAzottAi nyug-
Dijintézetének AlAPszAbályA 
Bp., 1913. Fővárosi Nyomda. 18p.
Az utolsó két levélen a Hangya elnöke és jegyzője, valamint a 
nyugdíjintézet elnöke és jegyzője aláírásával.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

2 000,-

384. A „hAngyA”, A mAgyAr gAzDAszövetség Fo-
gyAsztási és értékesitő szövetkezete évkönyve Az 
1908-ik évre 
Bp., 1908. Stephaneum ny. 143+(1)p.
Hozzá:
A „Hangya”, a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesitő 
Szövetkezete évkönyve az 1909-ik évre. A tisztviselői kar köz-
reműködésével szerkesztette: Csernay Ödön. 
Bp., 1909. Fővárosi Nyomda Rt. 203+(2)p. (A „Hangya” 6. 
számú kiadványa.)
Az első darab kiadói papírborítóban, a második aranyozott 
gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
First volume in original paper, second in contemporary half cloth.

6 000,-

385. hAngyA. A „gAzDAszövetség” melléklete. 1912. 
1-52. szám [egybekötve]. 
Bp., 1912. (Stephaneum ny.) IV+210p.
Hozzá:
Hangya. A „Gazdaszövetség” melléklete. 1918. 1-52. szám 
[egybekötve]. 
Bp., 1918. (Stephaneum ny.) 200p.
Későbbi (könyvtári) félvászon-kötésben.
Later half cloth.

6 000,-
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386. hAngyA. A mAgyArországi FogyAsztási, értékesitő 
és termelő szövetkezetek szAklAPjA. xxii. évFolyAm. 
Bp., 1931. (Hangya házinyomda.) 
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

5 000,-

aA
387. sztojAnoFF, borisz: 
Sztalin a vörös cár. Fordította Dr. Szakáts Sándor és Ankner 
Tibor.
(Bp., 1942.) Szenkó. 317+(2)p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan pél -
dány.
Illustrated, original paper. Uncut.

20 000,-

388. tAmás gásPár miklós: 
A magyar kérdés
Bp., 1982. ABC Független Kiadó. 20+(1)p.
A Magyar füzetek 11. számában megjelent írás önálló kiadása. 
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

389. tAmási áron: 
Czímeresek
(Bp., 1945.) Révai. 512p. Dedikált példány.
Kopottas, kiadói félvászon-kötésben. Az előzéklapoknál ra gasz-
tócsíkkal megerősítve.
Inscribed by the author. Worn, original half cloth.

10 000,-

390. tAmkó sirAtó károly: 
Kozmogrammok
Bp., (1975.) Szépirodalmi. 176+(2)p.+1t. Dedikált példány: 
„Dr. Magyar Imre tanár úrnak, aki reménytelen betegségem 
mélypontján megfordította sorsomat hálás köszönettel és 
tisztelettel Tamkó Sirató Károly 1975 V. 21.”
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

4 000,-

391. (tAnDori Dezső): 
Mr & Tandori
Szeged, 1997. Grimm. 79+(1)p. Számozott (345./?), dedikált 
példány.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author. Original hardpaper.

3 000,-

392. teleszky jános 1868-1939. 
(Bp., 1940. Pesti Lloyd-társulat ny.) 103p.+6t.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

2 000,-

393. térey gábor, Dr.: 
Országos Magyar Szépművészeti Muzeum. A régi képtár teljes 
leíró lajstroma az összes képek hasonmásával. I. rész: Byzánci, 
olasz, spanyol, portugál és francia mesterek.
Berlin, 1916. Bárd Gyula. XVIII+447+(1)p.
Több része nem jelent meg.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Felül aranymetszéssel 
díszít ve.
Gilt, original cloth. Upper edges gilt.

5 000,-

Térkép, földgömb

394. erDély országi uj táblA... 
Határszínezett rézmetszet. Losontzi István emblematikus 
tankönyve, a Hármas Kis Tükör első három kiadásában (1773, 
1777, 1781) jelent meg Pozsonyban (a mű 1771-ben még „A 
szent históriának summája” címen látott napvilágot). Készítője 
ismeretlen. Később számos változata készült, ezek történetét 
Hrenkó Pál dolgozta fel „A Hármas Kis Tükör térképei” című 
tanulmányában (Cartographia Hungarica 5).
Mérete: 160 x 205 mm. Viseltes, sérült darab, apró hiányokkal. 
Papírlapra felkasírozva.
Map of Transylvania. Outline coloured copper engraving. Worn, stained 
copy.
Szántai: Losontzi 2a.

10 000,-

387. tétel 389. tétel
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395. mAgyAr országnAk és A’ hozzá kAPtsoltAtott 
horváth, és tóth országoknAk, ‘s hAtárőrző kAto-
nAi viDékeknek, nem különben Az erDélyi nAgy Fe-
jeDelemségnek vármegyékre és szAbAD kerületekre 
osztAtott ‘s A’ leg jobb mAPPák szerént készittetett 
közönséges táblájA... 
Réznyomat, korabeli határszínezéssel. Karacs Ferenc térképének 
második kiadása (1820k.), először 1813-ban jelent meg. 
Vászonra vonva, néhány helyen enyhén foltos.
Mérete: 670 x 1010 mm.
Map of Hungary. Outline coloured copper engraving. Slightly stained.
Szántai: Karacs 7b.

100 000,-

396. bogár (Ferenc) FrAnciscus: 
(Episcopalis dioecesis Jauriensis in una generali, et sex speci ali-
bus tabulis...) Tab. I-II.; VI.
(Buda, 1821. Schmid János.) 
A győri egyházmegyét bemutató térképsorozat hét lapban tel-
jes (eredetileg egy önálló címlap és névmutató is tartozik hoz-
zá). Az első lapon a teljes egyházmegye, a többin az egyes fő-
esperesi kerületek láthatók. A főtérképet és a győri kerület 
lapját Karacs Ferenc, a többit Lehnhardt Sámuel készítette (a 
térképeket Pesten, a névmutatót Győrben sokszorosították). Itt 
az egyházmegye áttekintő térképe mellett a mosoni és a győri 
esperesség lapja szerepel.
Méretük: 345 x 440 mm. Halvány rozsdafoltokkal. Keretezve.
Three engraved maps of the diocese of Győr. Slightly stained. Framed.

80 000,-

397. kArte von bosnien, Der hercegovinA unD Des 
PAschAliks von novibAzAr 
Wien, 1865. Militärgeographisches Institut. 24 szelvény, vá-
szon ra vonva.
A kőnyomatos térkép Johann Rośkiewicz vezérkari százados 
munkája.
Mérete: 900 x 1150 mm.
Map of Bosnia. Lithography.

8 000,-

398. A „FelviDék” közigAzgAtási térkéPe. Az AlAP-
térkéPet tervezte és rAjzoltA: kogutoWicz mAnó. 
mérték 1:900.000. 
Bp., (1938.) Magyar Földrajzi Intézet Rt. 
A lapon zölddel jelölték a várható új északi határvonalat.
Mérete: 410 x 750 mm.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

399. FölDgömb. mérték 1:60 000 000. átmérő 21,5 
cm. A névrAjzot összeállítottA Dr. tAkács józseF. 
készítette: turner istván DombortérkéPészete. 
A Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézetben készült 
1940-ben, kiadója Kókai Lajos volt. A legegyszerűbb változat, 
fatalpon.
Kopottas darab, egy helyen kis sérüléssel.
Globe.
Fodor: 370. old.; Plihál: 169. old.

20 000,-

aA
400. tersánszky j(ózsi) jenő: 
Kakuk Marci. I-II. kötet.
Bp., 1961. Magvető. 524+(4)p.+6t.; 622+(2)p.+4t. Dedikált 
példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

8 000,-

401. tersánszky j(ózsi) jenő: 
Két zöld ász – Az elnök úr inasévei
Bp., 1962. Magvető. 504+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

402. tersánszky j(ózsi) jenő: 
A margarétás dal
Bp., 1959. Magvető. 365+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

5 000,-

396. tétel
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403. tersánszky j(ózsi) jenő: 
Rossz szomszédok – Az én fiam
Bp., 1960. Magvető. 477+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

404. tersánszky j(ózsi) jenő: 
Sarkantyúvirág
Bp., 1963. Magvető. 289+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

405. theWreWk józseF, Ponori: 
Szikély-koszorú --től. Megtoldva N. B. némi észrevételeivel.
Esztergamban, 1863. Horák Egyed ny. 64p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.
Szüry: 4535.

8 000,-

406. thun, (Peter mArtin AlPhons) AlFonz: 
A nihilisták. (Az orosz forradalmi mozgalmak története.) 
Forditotta Szentgyörgyi Vörös Dezső.
Bp., 1884. Athenaeum. X+383p.
A balti születésű szerző művének német eredetije egy évvel 
korábban jelent meg.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

5 000,-

407. timár lászló: 
Aforizmák
Bp., 1936. (Löbl Dávid és Fia.) 34p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

3 000,-

408. török lAjos: 
A m. kir. rendőrség fegyverhasználati joga
Bp., 1938. (Biró Miklós ny.) (2)+258+(1)p. Dr. Török János 
budapesti rendőrfőparancsnok részére készült példány.
Díszesen aranyozott, korabeli bőrkötésben. Szép példány.
Richly gilt, contamporary leather.

15 000,-

Turcica

409. ernst rüDiger von stArhemberg gróF rézmet-
szetű lovAs kéPe A háttérben bécs ostromávAl. 
A gróf Bécs 1683-as török ostroma idején a védők parancsnoka 
volt, tábornagyi rangban részt vett Buda visszafoglalásában is.
A lap Happel Eberhard Werner az Oszmán Birodalmat és a 
Habsburg-török háborút bemutató munkájában, a „Thesaurus 
Exoticorum”-ban jelent meg (Hamburg, 1688).
Mérete: 375 x 330 mm.
Copper engraving of Count Starhemberg.

40 000,-

410. köPrülü AhmeD PAsA nAgyvezír rézmetszetű lo-
vAs kéPe. 
A lap Happel Eberhard Werner az Oszmán Birodalmat és a 
Habsburg-török háborút bemutató munkájában, a „Thesaurus 
Exoticorum”-ban jelent meg (Hamburg, 1688).
Mérete: 375 x 330 mm.
Hozzá:
IV. Mehmed oszmán szultán rézmetszetű portréja.
Mérete: 328 x 203 mm.
Copper engraving of Köprülü Ahmed and Mehmed IV.

40 000,-

411. török témájú metszetgyűjtemény. 
Az öt fametszeten török harcosok, janicsárok és egyéb hadi 
elöljárók láthatók. Az illusztrációk Happel Eberhard Werner az 
Osz mán Birodalmat és a Habsburg-török háborút bemutató 
munkájához, a „Thesaurus Exoticorum”-hoz (Hamburg, 1688) 
készültek.
A lapok mérete: 345 x 196 mm.
Collection of five engravings of Turkish warriors.

20 000,-

Utazás

412. bilkei Ferenc: 
Hét országon keresztül. Uti emlékek spanyolországi utamról. 
Különlenyomat a „Fejérmegyei Napló”-ból.
Székesfehérvár, 1903. Egyházmegyei ny. 159+(1)p.
Korabeli (kiadói?) vászonkötésben.
Contemporary cloth.

12 000,-

405. tétel 408. tétel
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413. kúnos ignác, Dr.: 
Török földön. A kis-ázsiai és bagdadi vasút történetével.
Bp., 1911. ny.n. 78+(1)p.+4t. (Utazások könyvtára. 4.)
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

414. lóczy lAjos, lóczi: 
A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak 
leirása. Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-
1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom 
fölhasználásával irta --.
Bp., 1886. K. M. Természettud. Társ. XIV+(2)+884p.+1 térk. 
(színes, kihajt.) Lapszámozáson belül számos egészoldalas táb-
lával és szövegközti illusztrációkkal. (Természettud. Könyv-
kiadó-Váll. XXVI.)
Kiadói félbőr-kötésben. A gerincen apró kopásnyomokkal. A 
térkép szakadozott.
Original half leather. Spine slightly worn. Map slightly damaged.

20 000,-

415. mArkó mArcell: 
Szibérián át a kolostorig. Hadifogoly életregény.
Pápa, (1936. Keresztény Nemzeti Nyomdavállalat.) 195+(1)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

2 000,-

416. ujFAlvy-bourDon máriA: 
Ujfalvy Károly utazása Páristól – Samarkandig. A Ferganah, 
Kuldzsa és nyugati Szibéria. Egy párizsi nő úti élményei. 177 
művészi kivitelü képpel.
Bp., 1885. Révai. (4)+VII+(1)+663p. Lapszámozáson belül szá-
mos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációkkal.
Aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben. A gerincen kis sza-
kadással.
Gilt, original cloth. Spine slightly damaged.

5 000,-

417. vAy Péter, gróF: 
Kelet császárai és császárságai
Bp., 1906. Franklin. 1t.+465+(1)p.+66t. (16 színes)+1 színes 
mell. Szövegközti képekkel.
Festett, kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

10 000,-

418. vámbéry ármin: 
-- utazásai Ázsiában. Az ifjuság számára átdolgozta Radó 
Vilmos. Vámbéry Árminnak a szerzőhöz intézett nyilt levelével. 
Negyedik kiadás.
Bp., 1909. Athenaeum. 235+(1)p. Lapszámozáson belül számos 
egészoldalas táblával.
Festett, kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.
Original cloth with dust jacket.

5 000,-

419. vértesi károly: 
Spanyolország, Portugália. A lisszaboni nemzetközi sajtó kong-
resszus. Utleirás hetvenkét tárcacikkben.
Bp., 1906. Szilágyi Béla. 608p. Gazdagon illusztrált.
Az első levélen ajáló sorokkal: „Dr. Radvány Ferencné Ruttkay 
Emma ő nagyságának, a Bács Bodrog Megyei Irodalmi Társaság 
javára, általa rendezett mulatság emlékére. Zomborban, 1917. 
évi junius 22-én Vértesi Károly az Irodalmi Társaság elnöke”.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

15 000,-

Útikalauzok

420. DornyAy bélA, Dr. – vigyázó jános, Dr.: 
Balaton és környéke részletes kalauza. Szerkesztették --.
Bp., 1934. Turistaság és Alpinizmus. 426+(6)p.+6 kihajt. 
mell.+6 kihajt. térk. (Részletes magyar utikalauzok 7.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

414. tétel 416. tétel415. tétel 418. tétel
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421. (mAyrhoFer józseF): 
A Fertő tava 1862-1884.
Győr, 1884. Özv. Sauervein Gézáné ny. 1 térk.+36p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

422. thirring gusztáv, Dr.: 
Sopron és a magyar Alpok. Úti kalauz.
Sopron, 1911. Dunántúli Turista-Egyesület. XVI+240p.+15t.+ 
+16 térkép (ebből 12 kétoldalas)
Hozzá:
(Waisbecker Irán – Thirring Gusztáv, dr.):
Úti kalauz a Magyar Turista-Egyesületnek junius hó 6-án 
Kőszegen tartandó közgyűlése alkalmából a Magyar Alpokba 
tervezett kirándulásához kiadja a Magyar Turista-Egyesület.
Bp., 1897. Szent-László ny. 13p.
Az első mű aranyozott, kiadói vászonkötésben, a második kiadói 
papírborítóban.
First work in original cloth, the second in original paper.

5 000,-

aA
423. vADász norbert: 
Dukai Takách Judit élete és munkái
Bp., 1909. (Franklin-Társulat ny.) 1 színes t.+210p. Dedikált 
példány.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Gilt, original cloth.

3 000,-

Vadászat, vadvédelem, madarászat

424. ADAmson, joy: 
Elsa. The story of a lioness.
(Bristol, 1961. The Vandyck Printers.) (52)p. Gazdagon illuszt-
rált. Első kiadás. Aláírt példány.
Illusztrált, kiadói félvászon-kötésben.
Signed by the author. Illustrated, original half cloth.

20 000,-

425. bársony istván: 
Vig világ. Mulattató történetek, kalandok, adomák a vadász-, 
erdész- és gazdaéletből, a falu és a puszta világából. Illusztrálta 
Garai Ákos és Neogrády Antal.
Bp., (1897.) Athenaeum. (4)+149+(3)p.+25t. (hártyapapírral 
védve) Szövegközti rajzokkal.
Enyhén kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, gilt, original cloth.

20 000,-

426. Diezel (kArl emil) – mikA (károly): 
A fogoly, fácán, császármadár és erdei szalonka természetrajza 
és vadászata
Bp., (1910.) Athenaeum. (4)+128p.+6t. (1 színes) Szövegközti 
képekkel. (Különlenyomat Diezel – Mika: „Az apróvad vadá-
szata” II. kiadásából.)
Enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, original cloth.

5 000,-

427. Diezel (kArl emil) – mikA (károly): 
Az őz és a nyúl természetrajza és vadászata
Bp., (1910.) Athenaeum. (2)+150+(1)p.+3t. Szövegközti képek-
kel. (Különlenyomat Diezel – Mika: „Az apróvad vadá szata” II. 
kiadásából.)
Enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, original cloth.

5 000,-

428. hermAn ottó: 
A madarak hasznáról és káráról. Ill. Csörgey Titusz.
Bp., 1901. (Franklin ny.) (4)+279+(1)p. Lapszámozáson belül 
92 egészoldalas táblával, és szövegközti illusztrációkkal. Első 
kiadás. (Természettud. Könyvkiadó-Vállalat. LXVII.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

429. osWAlD, FrieDrich: 
Der Vorstehhund in seinem vollen Werte; dessen neueste 
Parforce-Dressur ohne Schläge; seine Behandlung im gesunden 
und kranken Zustande. Allen Jägern und Jagdliebhabern 
gewidmet von --. Mit Neubearbeitung des tierarzneilichen Teiles 
durch M. Reuter. Achte verbesserte und vermehrte Auflage.
Leipzig, 1894. H. Hartung & Sohn. XVI+368p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.
Poss.: Czékus Zoltán honvéd alezredes tulajdonosi bejegyzésével.

20 000,-

aA
430. vAjDA jános: 
Vészhangok
Pest, 1860. Szerző. 144p. Első kiadás.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.
Szüry: 4855.

20 000,-
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431. vámbéry ármin: 
A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben
Bp., 1885. MTA. XVI+768p. (Az MTA könyvkiadó-vállalata.)
Enyhén kopottas, aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, original cloth. Spine gilt.

5 000,-

432. A’ vegyes házAsságok, Polgári, egyházi és erköl-
csi szemPontból tekintve. egy hAzAFitól. 1841. 
Egerben, 1841. Érseki lyceum’ betűivel. 16p.
Modern papírkötésben. A leveleken halvány nedvességfolttal.
Modern hardpaper. Leaves slightly stained.

20 000,-

433. veres józseF: 
Orosháza. Történeti és statisztikai adatok alapján ismerteti --.
Orosházán, 1886. Veres Lajos. 204p.+18t.
Az első levélen a kötetben fényképpel és életrajzzal is szereplő 
Lehoczky József plébános ajándékozó soraival.
Modern vászonkötésben.
Modern cloth.
Poss.: Dr. Ballagi Aladár gyűjteményi bélyegzőjével.

10 000,-

434. verlAine, PAul: 
Jóság. Fordította: György Oszkár.
Bp., 1926. Mentor. 91+(1)p. A fordító által feltehetően a nagy 
író fiának, ifj. Gárdonyi Gézának dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Inscribed by the translator. Original paper. Uncut.

3 000,-

A világirodalom remekei

435. mrożek, słAWomir: 
Drámák
Bp., 2000. Európa. 663+(5)p. Aláírt példány.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

10 000,-

436. PárAl, vlADimír: 
A képzelet kínja
Bp., 1985. Európa. 450+(13)p. Dedikált példány. (Európa 
zsebkönyvek.)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

20 000,-

437. vArgAs llosA, mArio: 
Don Rigoberto feljegyzései
Bp., 1998. Európa. 353+(7)p. Aláírt példány.
Kiadói papírkötésben, rajzos, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original hardpaper with illustrated dust jacket.

20 000,-

aA
438. vörösmArty (mihály): 
Szózat. Költemény --tól.
Pesten, 1858 után. Rózsavölgyi és Társa. (5)p.
Harmadik kiadás, alul jelzettel (R et C. No 345).
A gerincén papírcsíkkal.
Unbound.

10 000,-

429. tétel421. tétel 436. tétel424. tétel
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439. vuchetich, (mátyás) mAtthiAs: 
De origine civitatis. Disseruit --.
Cassoviae, 1802. Typis et sumptibus Francisci Landerer de 
Füskút. 48p.
Korabeli papírborítóban.
Contemporary paper.

5 000,-

440. WAlDen, herWArth: 
Az uj festőművészet: Expresszionizmus. Kenessey Sándor for-
ditása.
(Bp., 1924.) Amicus. 24p.+8t.
Aranyozott, korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Gilt, contemporary cloth. Original cover bound inside.

3 000,-

441. WAllAszky, (Pál) PAulus: 
Conspectus reipublicae litterariae in Hungaria ab initiis regni 
ad nostra usque tempora delineatus a --
Budae, 1808. Typis Regiae Univ. Hung. (8)+XX+586+(40)p.
Az első magyar rendszeres irodalomtörténet bővített második 
kiadása.
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

5 000,-

442. WAlther rezső: 
A bankügyletek. Gyakorlati kézikönyv.
Bp., 1897. Pallas. 322p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

443. DzsAjADévA: 
Gíta Govinda. Pásztorének.
Bp., (1982.) Magvető. 130+(2)p. A fordító, Weöres Sándor 
által dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the translator. Original cloth with dust jacket.

20 000,-

444. zelk zoltán: 
A hűség és a hála éneke
(Bp., 1949.) Athenaeum. 36p. Első kiadás.
A korszak egyik emblematikus, hírhedtté vált darabja.
Kiadói papírkötésben.
Original hardpaper.

2 000,-

440. tétel

aA
A jegyzékben hAsznált röviDítések:

Kiadja a Hereditas Antikvárium
Nyomdai előkészítés: Gönczy Tibor

Budapest, 2022

bet. = betűvel
é. = év

H. = hely
h. = hasáb
lev. = levél

lith. = kőnyomat
mell. = melléklet
mm = milliméter

n. = nélkül
ny. = nyomda
p. = pagina
poss. = possessor
prov. = proveniencia
0 = a mű nem ismeri
t. = tábla
térk. = térkép

P

443. tétel


