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109. FÉNYES Elek
Az Ausztriai Birodalom statistikája és földrajzi leirása.
Kidolgozta - -. Két rész egy kötetben.
Pest, 1857. Heckenast Gusztáv [nyomt. Landerer és
Heckenast]. 2 sztl. lev. 303 l.; 366 l.
Egyetlen kiadás.
A szerző egyik legritkábban előforduló munkája.
Korabeli félvászon kötésben, a gerincen aranyozott
címfelirattal. Könyvtári duplum, bélyegzővel,
beírásokkal a címlapon, ettől eltekintve jó állapotú példány,
a kötet lapjai tiszták, épek.
28.000,►
50.000,173. Háboru-könyv.
Az
1866-ki
hadjáratok
ismertetése. Szerk. Nagy Miklós és Zilahy Imre.
Pest, 1866. Heckenast. IV. 476 l. 1 térk.4 portré, 3
kihajtható csatakép, 3 kihajtható térkép.
Ezek cím szerint: Közép-Európa vasúti vonalainak
térképe. Az osztrák-porosz határtartományoknak és
Szászországnak térképe. A Lombard-velencei királyság
földképe. (Karacs után Heckenast).
Modern félnyl-kötésben. Nagyon ritka és gazdagon
illusztrált militária. 250 mm. 15.000,- ► 34.000,-

205. HUSZÁR Lajos – PROCOPIUS Béla
Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Bearbeitet
von --. Mit 60 Lichtdrucktafeln.
Budapest, 1932. Verlag des Vereins der Medaillendreunde [Egyetemi nyomda]. 503 l. 60 t. 345 mm.
Korabeli (kiadói?), szép kartonkötésben, gerincvignettával. Az eredeti papírborító belekötve.
20.000,- ► 80.000,221. JÓZSEF Attila
Medvetánc.
(Válogatott költemények
1922-1934) 1. kiad.
(Bp., 1934.) Révai. 108 l. 2 sztl. lev. 251 mm.
Megjelent a rendes kiadáson kívül száz számozott
példányban is, ez „rendes”. De, és most jön a de:
Dedikált példány: „Ignotus Pálnak régi barátsággal és
szeretettel Bp. 1935. József Attila”.
Fűzve, kiadói borítóban.
120.000,- ► 360.000,-

állapotban. 333 mm.

(Judaika)
235. Tisza-Eszlár. A tisza-eszlári bűnper
végtárgyalása alkalmából gyorsírói jegyzetek
nyomán kiadja a „Nyírvidék szerkesztősége.
Nyíregyháza, 1883 jún 9 – aug. 3-ig. Teljes!
Hozzákötve:
Vád- és védbeszédek a tisza-eszlári bűnper
végtárgyalása alkalmával. Gyorsírói jegyzetek
nyomán kiadja a „Nyírvidék” szerkesztősége.
Nyíregyháza, 1883. Piringer és Jóba ny. 68 l.
Ez a tétel már egyszer szerepelt az ÁKV árverésén
1970-ben és elképesztő eredményt produkált: 500
Ft-ról 3500 Ft-ra futott fel. Az akkori, sokkal
józanabb liciteket figyelembe véve (ha egy tétel a
dupláját elérte, már megtapsolták…) nagy
„durranás” volt…
Korabeli
félvászon-kötésben,
kifogástalan
50.000,►
210.000,-

247. KAZINCZY Ferencz’
- - munkáji. Szép literatúra. I-IX. kötet.
Komplett!
Pesten, 1814-1816. Trattner. 2 t.
(címképmetszet
és
metszett
díszcímlap) 2 sztl. lev. 379 l. ; 2 t. 7
sztl. lev. 385 l. ; 2 t. 4 sztl. 337 l. 1 sztl.
lev. ; 2 t. 2 sztl. lev. 415 l. 4 sztl. lev. ;
2 t. 2 sztl. lev. 238 l. ; 2 t. XXVIII 304 l.
; 2 t. 2 sztl. lev. 344 l. 6 sztl. lev. ; 2 t. 2
sztl. lev. 292 l. 7 sztl. lev. ; 2 t.2 sztl.
lev. 390 l. 205 mm.
A szerző műveinek első gyűjteményes
kiadása.
A címképmetszeteken a költő barátai, mecénásai, a kor kiemelkedő személyiségei
láthatók (Barkóczy Ferencz, Csehy József, Orczy Lőrincz, Pászthory Sándor,
Spissich János, Ráday Gedeon, Révai Miklós, Teleki József, Wesselényi Miklós).
Egységes, korabeli félbőr-kötésben, jó állapotú sorozat, kompletten elég ritka. Szüry:
2395.
100.000,►
195.000,(Kézirat)
255. EGENHOFFER Teréz (1855-1945) dokumentumok
(A századforduló egyik legjelentősebb hegymászónője.
Legjelentősebb eredményei a téli mászások, pl. a Jég-völgyicsúcs negyedik téli megmászása 1903. január 1-én, KisGerlachfalvi-csúcs dny. gerincének megmászása 1903-1904ben id. Franz Jánossal, próbálkozás a Gerlachfalvi-csúcs első
téli megmászására 1903-1904-ben, a Tengerszem-csúcs
harmadik téli megmászása 1905. február 18-án.
Nyári mászásairól csak annyit tudunk, hogy 1905.

augusztusában sikeresen elvégezte a Lomnici-csúcs tizenötödik női megmászását.
Hegymászó témájú cikkei a Turisták Lapjában (1896-1936), az MKE Évkönyvében
(1905-11), a Turistaság és Alpinizmus jelentek meg. A Téry-menedékháznak öt évig
volt gondnoka (1902-1906). A Millenium évében a Gerlachfalvi-csúcs Ferenc Józsefcsúcsra való átnevezés kezdeményezője volt, majd saját költségén diorit emléktáblát
állíttatott a Gerlachfalvi-csúcson. 1896 és 1916 között minden évben a Gerlachfalvicsúcson ünnepelte Ferenc József születésnapját (aug.18), az emléktáblához virágot
helyezett el. Az emléktáblát, mint a magyar emlékek többségét, a trianoni
békediktátum után, 1920-ban rombolták le. Neve az Egenhoffer-csúcs és Egenhofferrés tátrai helynevekben maradt meg. Halálának dátumát a szakkönyvek általában
elírják, nem 1940-ben, hanem 1945 febr. 1-én halt meg Sashalmon.)
1. Képes levelezőlap: A Ferenc-József csúcs a milleniumi emléktáblával. Kiadta a
Stengel és Co. Dresden, 1905 elött, megíratlan, szép állapotban.
2. - - útlevele 1891. nov. 13-iki keltezéssel.
3. - - útlevele 1929. szept. 10-iki keltezéssel.
4. Mauer Irén német nyelvű, az erdőt és természetet dicsérő nyomtatványa, a
hátoldalán Eggenhoffer Teréznek dedikálva 1923-ban.
5. „A M. Tátrábani ezredévi emlék története.” - - kéziratos leírása, kilenc A/4-es
oldalon. A végén az 1896-os felavatási ünnepen részt vevők név szerinti listája,
összesen 35 személy, plusz 7 kalauz.
6. A Magyar Turista Egyesület tagsági jegye - -nek az 1942. évre. Egenhoffer Teréz
alapító tag és a 75. sz. tiszteletbeli tagsági jegy tulajdonosa.
7. A Magyar Földrajzi Társaság Hopp Ferencz úr alapítói tag javaslatára a társaság
rendes tagjává kinevező okirata - - részére. Kelt 1898. Nov. 10.
8. A MTA levele, mely Budapesten, 1896. jan. 3-án kelt, Szily Kálmán főtitkár sajátkezű aláírásával. Ebben értesítik „Tisztelt Nagysád”-ot,. hogy a gerlachfalvi csúcsra helyezendő emléktábla feliratának szerkesztésével P. Thewrewk Emilt bízták meg.
9. Gyászjelentés, német nyelven. Irene Maurer 1928. Nov. 17-én elhunyt. A
Kesmarkon nyomtatott és Tatranska Poliankan (Tátraszéplak) kiadott gyászjelentés
hátoldalán a tátrai halottak és személyes ismerősök felsorolása.
10. Emlékezés az 1896. Jan. 10-én Budapesten, a Jánoshegyen tett kirándulásra,
ahol a faépítményű kilátóra kitűzték a nemzeti lobogót. A kézzel írt szövegben még
Erber Mária vendéglős menüjét is leírták. Mellette kis borítékban 4 cm. széles és 1
m. hosszú nemzeti szalag „Jánoshegy 1896 Jan. 10.” aranyozással.
11. A Magyar Turista Egyesület Sasok Társasága üdvözlő levele - - 80-ik
születésnapja alkalmából.
12. Szontagh [Miklós] dr. géppel írt, aláírt levele a Szontagh Sanatórium fejlécével
ellátott papíron - - „úrnőnek”. Az 1933. XI. 16-án kelt levélben nagy szeretettel ír a
tátrai közös céljaikról, hívja egy újabb látogatásra, mert bár „sok változás, sok újítás
történt… egyben nincs változás: a természet szépsége ugyanaz maradt és ugyanaz
a napsugár melegít, amely a múltban éltetett.”
13. A Karpathenverein (Kesmark) levélpapírjára, géppel írt, Hefty [Gyula Andor] által
aláírt köszöntő levele - - részére 80. születésnapja alkalmából. Kelt 1935. XI. 29-én.
14. „Folyamodvány” a Magyar Tudományos Akadémiához. Egenhoffer Teréz kézzel
írt levele, melynek tisztázata 1895. nov. 16-án lett feladva. Ebben a Gerlachvalvi
csúcsra felállítandó emléktáblához kér támogatást.
15. [Iglón], 1895. Október 25-én kelt, a Magyarországi Kárpátegyesület fejléces
papírjára, saját kézzel írt, aláírt levél Fischer Miklós alelnök tollából Egenhoffer
Teréznek. Ebben őszinte szívvel támogatásáról biztosítja - -t az emléktábla tervében
és kéri, hogy vegye fel a kapcsolatot a MTA –val a szöveg szerkesztése tárgyában.

16. [Iglón], 1895. November 10-én kelt, a Magyarországi Kárpátegyesület fejléces
papírjára, saját kézzel írt, aláírt levél Fischer Miklós alelnök tollából Egenhoffer
Teréznek. Ebben szintén a Gerlachfalvi csúcsra felállítandó emlékmű lehetőségeit
tárgyalja: az egyesület egy kereszt felállítását tervezi és ez nem zárja ki az
emléktábla elhelyezését sem...
17. Két darab üres boríték. Bélyeggel postabélyegzővel, az egyiken a Magyar Turista
Egyesület bélyegzőlevonatai, a másik az Egyesület 50 éves jubileumára kiadott.
18. 2 db. Schreib-Buch - - részére, 1867. Magyar és német nyelvű gyakorló füzet a
12 éves kislány írásával.
19. A Magyarországi Kárpátegyesület 1896. aug. 2-án Ó-Tátrafüreden tartott XXIII.
közgyűlésének jegyzőkönyve, melynek VII. pontja az Eggenhofer (sic!) Terézia úrnő
által készíttetett milleniumi emléktábla felállítása.
20. Egenhoffer Teréz fotója, Budapesten készült „Koller Károly tanár utódai 1891.”
műhelyében. 110 X 670 mm.
21. Két db. Bérletjegy az 1885. évi budapesti átalános (sic!) országos kiállításra. A
fényképes igazolványok - - és Egenhoffer Péterné (édesanyja) számára lettek
kiállítva.
22. Három db. fotó, - - két közeli barátnőjét ábrázolja. Ebből kettő Kozmata Ferencz
műhelyében készült 1890 körül Budapesten, a harmadik kép E. Bieber (Berlin und
Hamburg) fotója 1906-ból.
A fentieken kívül még 15 db. érdekes dokumentum Egenhoffer Teréz hagyatékából.
A gyűjtemény kikiáltási ára:
30.000,►
110.000,(Kézirat)
266. SZÁLASI Ferenc (1897-1946)
A Magy. Kir. Honvédelmi Miniszter
92163. sz. parancsa. Szálasi Ferenc
ny.
áll.
őrgy.
elbocsátása
rendfokozatából.
„Szigorúan bizalmas! Parancsnok
/Főnök/ Sajátkezű Felbontására!
A m. kir. szegedi V. honvéd hadtest
parancsnokságnak Szeged.
B.pest 1938. évi december hó 16-án.
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága…
legfelsőbb elhatározásával Szálasi
Ferenc ny. áll. őrnagy, budapesti
lakósnak, az A-46. Hü. Szab. 4. §.
1/a. és 3. bekezdései szerint
lefolytatott eljárás eredményeként,
tiszti
rendfokozatából
történő
elbocsátását elrendelni méltóztatott.
Ennek alapján nevezettet tiszti
rendfokozatából
elbocsátottam.
Kapják: I-VII. hadt. pság. Hfp.ur.
Vkf.ur. H.M. I. és II. Csf.” Bartha Károly honvédelmi miniszter sajátkezű aláírásával.
A/4-es levélpapír, felül a miniszter vaknyomásos pecsétjével.
50.000,►
75.000,-

285. KÖLCSEY Ferencz’
- - munkáji. Kiadta Szemere Pál. Első kötet. Versek.
[Unicus, több nem jelent meg]
Pesten, 1832. Hartleben Konrád Adolf. 1 t. (kőnyomatú
díszcímlap) 1 sztl. lev. 208 l 1 sztl. lev.
Első kiadás. Szüry 2666. OSZK duplum, védett példány,
Nagy János könyvtárából!
Korabeli, szép félvászon- kötésben, szerethető darab. 211
mm.
20.000,►
65.000,309. MADARÁSZ Gyula
Magyarország madarai.
A hazai madárvilág megismerésének vezérfonala.
Anhang: Die Vögel Ungarns. Auszug in deutscher
Sprache.
Bp., 1899-1903. Magyar Nemzeti Múzeum. XXXIII. 1
sztl. lev. 666 l. IX t. (6 színes) Szövegközti képekkel.
Központi 98/67, Alexandra 2/70.
Dedikált példány: „A gógai Királyságnak [Fónagy
Józsefnek] emlékül alattvalói hódolattal a Szerző.
909. ápr. 4.”
Korabeli, egyszerű félvászon-kötésben. 285 mm.
50.000,►
155.000,332.
Magyarország
műemlékei. 1-3 kötet.
Szerkeszti Forster Gyula.
Budapest,
1905–1913.
Hornyánszky Viktor.
I. kötet. (1905). Forster
Gyula:
Magyarország
műemlékei. 603 l., 10 tábla.
II. kötet. (1906). Gerecze
Péter:
A
műemlékek
helyrajzi
jegyzéke
és
irodalma. XII. 1411 l.
III. kötet. (1913). Forster
Gyula:
Magyarország
műemlékei. 314 l. 18 tábla.
/A Műemlékek Országos
Bizottságának kiadványai./
A mű IV. kötete (1915-ből)
hiányzik!
Kiadói, festett, aranyozott
egészvászon-kötésben, jó állapotban. Könyvtári duplum. 345 mm.
36.000,►
48.000,-

(Metszet)
357. Pest und Ofen
[Pest és Buda a Gellérthegyről
nézve.]
[Franz] X[avér] SANDMANN
színezett
litográfiája,
kiadta
Reiffenstein és Rösch Bécsben
[1853-ban].
Teljes lapméret: 560 X 880 mm.
Képméret: 425 X 760 mm.
Csillag:
325.
Rózsa:
Bp.
legszebb 110. Rózsa leírja, hogy
ez a kép második kiadása, ahol
„öt évvel korábbi látképét korszerűsítette a hajóhíd elhagyásával és az egyes
épületek változásainak feltüntetésével (pl. a Vigadó esetében).”
A kép a Gellérthegy tetejéről ábrázolja az alatta elterülő fővárost. Előtérben hölgyek
és urak. Bal oldalán a Budai vár, közepén a két várost elválasztó Duna, az új,
nemrég átadott Lánchíddal, háttérben a Margitsziget. A pesti oldal épületei is tisztán
kivehetők.
Budapest egyik legszebb látképe, sajnos van néhány kisebb sérülés a képmezőben.
A jobb szélső sarkában kisebb hiány de ez csak az üres szegélyt érinti, a képmezőtől
25 mm-re van. Paszpartuzva.
250.000,►
275.000,367. MOLNÁR Borbála, [parnói]
- - munkáji. 1-4 darab, egybekötve, komplett!
Első darab. Második nyomtatás. Posonyban és Pesten,
1794. Landerer. 69 l.
Második darab. Második nyomtatás. Posonyban és Pesten,
1794. Landerer. 2 sztl. lev. 76-176 l.
Harmadik darab. Kassán, 1794. Landerer. 178 l. (Valójában
200 l., a 191. lap után hibás lapszámozás.)
Negyedik darab. Kassán, 1795. Landerer. 152 l.
Molnár Borbála költőnő (1760. Sátoraljaújhely – 1825
Hajdúbagos). 14 évig tartó házasság után 1791-ben megözvegyült. Ezután Mikes Anna grófnő társalkodónője volt
Erdélyben 22 éven át. Versei sok elismerést szereztek
számára; korának ismert íróival (köztük Édes Gergellyel,
Ráday Gedeonnal, Gvadányi Józseffel és Kazinczy
Ferenccel) is kapcsolatban állt.
Későbbi (1850 körüli), aranyozott gerincű félvászon-kötésben, szép példány.176 mm.
28.000,►
55.000,417. [Plakát]
Igéretek ne vezessenek félre! Függöny mögött a vörös rém! Szavazzatok a
Keresztény Községi Pártra! Felelős kiadó: Vranovits Imre.
Nyomtatta Klösz György és Fia, Budapest.
Színes, kőnyomatos lap, mérete: 940 X 620 mm.
A Párt 1920-tól 1939-ig működött, utódja a Magyar Élet Pártja lett.
Hibátlan lap, hajtogatva.
20.000,►
55.000,-

418. [Plakát]
Tíz éve küzd a vörös ököl ellen a Keresztény Községi Párt. Szavazz rá!
Felelős kiadó: Nagy Ferenc.
Nyomtatta Klösz György és Fia, Budapest. Színes, kőnyomatos lap, mérete: 940 X
620 mm. Hibátlan lap, hajtogatva.
20.000,►
36.000,436. [RÉVAI Miklós] világosvári MIKLÓSFI
János
Versegi Ferentznek tisztasággal kérkedő
tisztátalan magyarsága. Mellyet nyilvánvaló egyenes okokkal tisztán megmutat
Révai Miklósnak hív tanítványa, ’s igaz jó
barátja, világosvári Miklósfi János.
Pesten, 1805. Trattner Mátyás’ betűivel.
120 l. Egyetlen kiadás. Szüry 3830.
Hozzákötve:
[RÉVAI Miklós] fényfalvi KARDOS Adorján
Versegi
Ferentznek
megtsalatkozott
illetlen motskolódásai a' tiszta magyarságban. mellyeket valóságok szerént nyilván megmutat, és méltán megdorgál, Révai
Miklósnak buzgó hív tanítványa, s igaz tisztelője - -.
Pesten, 1806. Trattner. 219 l. 3 sztl. lev. Szüry 3829.
(Révai a magyar nyelvújítás jeles alakja volt. Ellenfelével, Verseghy Ferenccel, sok
kérdésben kemény polémiát folytatott.)
Korabeli félbőr-kötésben, jó példány. 203 mm.
20.000,►
42.000,-

486. SZÉCHENYI István, g[róf]
Magyarország kiváltságos lakosihoz. [Röpirat.]
[Pest, 1844. Beimel József.] 36 l.
Első kiadás. A közadózás és a telekdíj mellett érvelő
politikai röpirat az Adó és két garas című cikksorozat
folytatásaként jelent meg a Társalkodó című folyóirat
mellékleteként, önállóan is forgalomba került. Még
ugyanebben az évben, azonos címmel egy folytatása is
napvilágot látott. Szentkirályi: 134. Központi: 98/100.
A gerinc papírcsíkkal megerősítve. 208 mm.
30.000,►
38.000,-

554. BÁRSONY István
Víg
világ.
Mulattató
történetek,
kalandok,
adomák
a
vadász-,
erdész- és gazdaéletből,
a falu és a puszta
világából. Minta kötet!
Érdekessége a kötése:
Az első kötéstábla a Víg
világé, a hátsó pedig az
Erdőn mezőn köteté.
Bp. [1897], Athenaeum.
9-135 l. 25 t. (Garai Ákos és Neogrády Antal képei.)
Majdnem teljes mű, mind a 25 melléklet belekötve és a 149 lapból sem sok hiányzik.
Az Erdőn mezőn kötetből a fél kötéstáblán kívül azonban semmit sem mutat be.
Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben. A Víg világ kiadói
papírborítójában. 320 mm.
12.000,►
30.000,571. [VERGILIUS, Publius Maro]
Magyar Virgilius. Első darab. Máro
Virgilius Publiusnak eklogái az az:
válogatott pásztori versei.
Fordította Kőszegi Rájnis Jó[s]zef.
Po[s]zonyban, 1789. Füskúti Landerer
Mihály. 1 t. (címképmetszet), 7 sztl. lev.
238 l. 10 t. (rézmetszet) + 92 l. A' Magyar
Virgiliushoz tartozó sisakos paizos kardos
mentö-írás.
Hozzákötve: (RÁJNIS József)
Tóldalék, mellyben a' Magyar Virgiliusnak
szerzője a' Kassai Magyar Múzéumról
jelesbben pedig az abban foglaltatott fordítás' mesterségének regulairol-való itéletét
ki nyilatkoztatja.
Po[s]zonyban, 1789. Füskúti Landerer Mihály. 32 l.
Korabeli, kopottas papírkötésben. 203 mm.
30.000,►
70.000,-

26. árverés. 2011. november 19.
45. Szent Biblia. Az egesz keresztyénségben bé-vött
régi deák bötüből magyarra forditotta.. . Káldi György.
Béchben, 1626. Formika Máté. 1t. (metszett címlap) 1
sztl. lev. 1176 l. 16 sztl. lev. 44 l. 1 sztl. lev. 300 mm.
Az első teljes magyar nyelvű katolikus biblia. Fordítója,
Káldi György jezsuita szerzetes volt. Pázmány
felszólítására kezdett hozzá a munkához 1605-ben.
Első
kéziratát,
feltehetően
korábbi
kísérletek
felhasználásával, két év alatt készítette el. A végleges
változat Pázmány, Bethlen Gábor és a bécsi udvar
támogatásával jelent meg. A műnek rézmetszetű
címlevele van, amelynek díszes keretén Mózes, Dávid,
az evangélisták és magyar szentek képe látható. A
magyar nyelvre gyakorolt hatása a Károlyi-féle
fordításéhoz mérhető. A XX. század közepéig használták, több kiadást megért. RMNy 1352., RMK I 551.
Bordázott gerincű, korabeli disznóbőr kötésben, két
bőrrel kombinált rézcsattal, egyik ép, a másik hiányos. A Biblia nagyon szép
állapotban van.
280.000,►
750.000,-

64. Constitutio Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn und
Böheim a. a. Königl. Apost. Majestät Märia Theresiä Erzherzogin zu Oesterreich, a.
a. peinliche Gerichtsordnung.

Wien, 1769. Trattner. 8 sztl. lev. 282 l. LVI (XV-XXX, XXXIII-XLII, XLV-XLVII
rézmetsz., ebből 3 kihajtható). A XLI-XLII. t. a címlap elé kötve, a XLV-XLVI. t.
hiányzik.
A leginkább használt büntető nemek, a kornak megfelelően: vesszőzés, deresre
húzás, kalodába zárás, kerékbe törés és akasztás voltak. Mária Terézia császárnő
1769-es, a felvilágosodás jegyében készült, (hazánkban hivatalosan hatályba nem
lépett) büntetőjogi törvénykönyve: a "Constitutio Criminalis Theresiana", melyet 1770től alkalmaztak, már a törvényesség betartásának fontosságát szorgalmazza a
büntetés végrehajtásban is. Fékezi a kínzók túlkapásait, de ez nem jelenti a kínzások
teljes kiiktatását a kihallgatásoknál. A kínzást ugyanis törvényes megszorítási
eszközként határozza meg a törvénykönyv, amely által egy személyt, aki felett súlyos
vétség gyanúja lebeg, kényszerítenek, hogy ismerje be bűnét, vagy, hogy
ellenkezőleg, mentesítse magát minden gyanú alól. A kínzások viszont csak igen
súlyos bűncselekmények esetében voltak alkalmazhatók, amelyekre halálos ítélet
volt kiszabva, például súlyos gyilkosságoknál, amikor a bűnös dossziéjában lévő
próbák kellőképpen bizonyították már az illető személy bűnösségét, ő azonban nem
ismerte be bűnét, vagyis tagadott. Ebben az esetben az ügyész kérhette a törvényszéktől a bizonyítékok bemutatásával a kínzás megkezdésének a jóváhagyását.
Jóváhagyás nélkül tilos volt a kínzás, sőt az azzal való fenyegetés is. Amikor már
minden jóváhagyás megtörtént, még akkor sem vetették alá a gyanúsítottat a
kínoknak, csupán "megfélemlítették a kínzással" (Territion). Ekkor már szóban
fenyegették a kínzással, leírták neki részletesen, hogy mi vár rá, ha tovább tagad. Ha
pedig mégis ezt tette, akkor következett a megfélemlítés második fázisaként a
kínzóeszközök előkészítése, bemutatása. Ha ez sem járt sikerrel és a gyanúsított
tovább tagadott, akkor kezdődött el a tulajdonképpeni fizikai kínzás, amely szigorú
szabályok, előírások szerint történt. Nagyon ritka. Múzeum Antikvárium 15/39.
Későbbi, 1850 körüli félvászon-kötésben, jó példány.
100.000,- ► 115.000,-

20.000,-

121. KOSSUTH Lajos
és fiai (Lajos, Ferenc)
fotója közös keretben,
három
ovális
paszpartu kivágásban.
A képek alatt 35 X 65
mm. méretű papír
felragasztva,
rajta
Kossuth Lajos írása:
„autograph June 1874
Kossuth”.
A
keretet
nem
bontottam ki, így a
fotós
nevének
megfejtését szakértőre
bízom…
185 X 250 mm. méretű
fakeretben.
►
95.000,-

124. LISZT Ferenc korabeli fotója.
Mérete: 220 X 175 mm, ovális alakú.
Liszt Ferenc által aláírt példány!
Paszpartu, keret, mérete: 425 X 320 mm.
20.000,►
280.000,174. [GVADÁNYI József]
Egy falusi nótáriusnak budai utazása mellyet önnön
maga abban esett viszszontagságaival egygyütt az
elaludt vérű magyar szívek felserkentésére és
mulatságára e versekbe foglaltt.
(Békéscsaba, 1918), Tevan. 1 sztl. lev. 157 l. 1 sztl.
lev. 235 mm.
Kéziratul az 1790-iki Wéber Simon Péter-féle kiadás
szolgált. A címlap, könyvdíszek és szövegképek
Divéky József eredeti fametszetei. 580 számozott
példányból a 74. kézzel számozva, kanadai papiroson készült példány.
Kétszínnyomású címlappal; kézzel festett előzéklapokkal.
/”Ötödik amatőr Tevan kiadás.”/
Korabeli, gerincén díszesen aranyozott félpergamen-kötésben, az eredeti boríték
bekötve.
30.000,►
30.000,-

204. HUNFALVY János – ROHBOCK Lajos
Magyarország és Erdély eredeti képekben.
Történelmi és helyirati szöveggel. I-III. kötet. (2 kötetbe kötve.)
Darmstadt, 1856-1864. G. G. Lange. 1t. (díszcímlap) 292 l. ; 1t. (díszcímlap) 427 l. ;
1t. (díszcímlap) 135l. 6 sztl. lev. A teljes mű 201 acélmetszetet és 3 acélmetszetes
díszcímlapot tartalmaz. Hiányzik 3 kép: Balatonfüred, Szomolnok és Törcsvár.
A XIX. századi illusztrált magyar topográfiai irodalom főműve. Hunfalvy János (18201888) jogban, filozófiában, teológiában és földrajzban egyaránt járatos tudós, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Ludwig Rohbockkal közösen készített
műve 1856 és 1864 között Darmstadtban jelent meg folytatásokban. Több mint 200
acélmetszeten mutatja be az ország egykorú képét. Szövege baedeker jellegű, így
egyben a hazánkról készült első olyan útikönyvként is felfogható, mely az országról
teljes áttekintést nyújt történeti és helyismereti adatokkal együtt. Az első kötet

Budapest és környéke, a második Magyarország, a harmadik Erdély nevezetességeit
tárgyalja.
Kiadói, kopottas egészvászon-kötésben. Több helyen kijáró lapok, a metszetek
azonban szépek, rozsdafolt kevés. 255 mm.
400.000,►
400.000,-

403. ORTELIUS, Hieronymus
Chronologia oder Historische Beschreibung aller
Kriegs empörungen unnd belägerungen der Stätt und
Vestungen… in Ober und Ander Ungern auch
Sibenbürgen mit dem Türcken von A. 1395 biss auff
gegenwertige Zeit denckhwürtig geschehen. Alles
gründlich unnd ordenlich (dergleichen vorniemals in
Truck aussgangen) zusammen verfast und
beschrieben.
Nürnberg, 1615. (Lochner, Ludwig). 4 sztl. lev. 613 l.
21 sztl. lev. 49 t. (ebből 25 portré és 24 látkép).
Hiány: 1 lev. (17-18. l.) és 6 látkép, az 509. lap alja
hiányos. Sajnos a látképek nagy része a hajtásnál
sérült, ezeket tévesen celluxszal javították.
A kötetben található kihajtható látképek: Belgrád,
Bécs, Buda, Eger, Esztergom, Fülek, Győr (2 db.), Gyula, Hatvan, Kanizsa, Kanizsa
és Babócsa, Komárom, Palota és
Veszprém, Pápa (csak a harmada van
meg), Szigetvár, Sziszek, Szolnok,
Temesvár, Tergovist (Újvidék), Tokaj,
Tolna (harmada hiányzik), Vác, Visegrád.
A kötetből hiányzó látképek: Buda és Pest,
Nagyvárad, Petrina, Székesfehérvár, Tata
és „Graven von Hardeck” (N. W. 462/11.)
A török háborúk Magyarország területén
lezajló eseményei élénken érdekelték a
külföldi, elsősorban a német, az olasz és
francia kortársakat. A tőlünk nyugatabbra
elterülő országokban a töröktől való
félelem indokolta a megszámlálhatatlan
magyar vonatkozású röplap és könyv
kiadását. A XVI-XVII. század fordulóján a megelőző korszak viszonylagos békéjét
újra rendszeres hadjáratok, az úgynevezett hosszú, tizenöt éves török háború harcai
váltották fel. A Habsburg uralkodó, a tehetetlen Rudolf császár részben félt a törökök
további terjeszkedésétől, másrészt a további külföldi segélyek érdekében
kézzelfogható katonai eredményeket kellett felmutatnia. Ezért került sor a hadjáratra,
amely azonban csak a magyar nép sorsát tette még nehezebbé, a három részre
szakított ország helyzetében nem hozott lényeges változást. Ennek a hosszú
hadjáratnak első felével foglalkozik Hieronymus Ortelius német nyelvű krónikája,
amely 1602-ben jelent meg először, Nürnbergben. A történetíró Ortelius
Augsburgban született 1543-ban, és Nürnbergben halt meg, 1614-ben. Művében
1395-től tárgyalja az eseményeket, de a régebbi történelemre vonatkozólag
egyszerűen átveszi más szerzők megállapításait. Az 1590-es évektől kezdve
elbeszélése részletezőbbé válik, hivatalos jelentésekre támaszkodó szövege az

egykorú eseményekre forrásértékű. A török háborúk iránti nagy érdeklődés
kielégítésére a könyvet különféle bővítésekkel többször is kiadták. A műben szereplő
illusztrációkat Ortelius sógora, Johann Sibmacher (lásd: Szalai Béla 3. kötet 103.
laptól.) nürnbergi festő és rézkarcoló készítette. Az illusztrációk a XVII. századi
magyarországi látképek (veduták) jobb darabjai közé tartoznak.
Ez a híres krónika negyedik (1602, 1603, 1604, 1615, 1620) kiadása. Apponyi Ø.
Nebehay-Wagner 462, 463.
Későbbi (1900 körüli?), félpergamen-kötésben. 190 mm. 280.000,- ► 300.000,480.
Szerelmes
versek.
Világirodalmi antológia két
évezred költészetéből. Képes
Géza,
Radnóti
Miklós,
Szemlér Ferenc, Vas István
műfordításai.
Bp. 1941. Szukits. 139 l. 1
sztl. lev.195 mm.
Boldizsár
Iván
részére
Radnóti Miklós által dedikált
példány, Vas István és Képes
Géza aláírásával!
Kiadói, javított borítóban.
80.000,- ► 190.000,494. [SZENTKÚTY] DRESCHER
Pál
Régi magyar gyermekkönyvek.
1538-1875.
Bp. 1934. Magyar Bibliophil Társ.
(Kner ny., Gyoma) 133 l. 1 sztl.
lev. 14 t. 244 mm.
Négyszáz számozott példányból
a 13. számú.
Bordázott gerincű, bibliofil félbőrkötésben, az eredeti borítók
belekötve. 30.000,- ► 36.000,-

515. [Tátra térkép]
Die Central-Karpathen. Entworfen von A.
von Sydow und Inginieur-Geographen
Wolff. Berlin 1830.
Megjelent: SYDOW, Albrecht von:
Bemerkungen auf einer Reise im Jahre
1827 durch die Beskiden, über Krakau
und Wieliczka nach den CentralKarpathen, als Beitrag zur Characteristik
dieser Gebirgsgegenden und ihrer
Bewohner (Berlin 1830, Ferdinand
Dümmler) című könyve mellékleteként.

Albrecht von Sydow (Potsdam, 1799 - Magdeburg 1861) német földrajztudós, Tátrakutató, a porosz hadsereg tisztje, topográfusa, tábornok. Sydow, Karl Ritter berlini
geográfus előadásától inspirálva 1827-ben járt a Tátrában, akkor még hadnagyi
rangban. Megfigyeléseit a - - című könyvében tette közzé. A könyv melléklete volt a
Die Central-Karpathen című Tátra-térkép, ez Heinrich Wolffal közös műve volt.
Heinrich Wolf is járt a Tátrában, de valószínű Sydow-tól függetlenül. Ez volt a
második megjelentetett Tátra-térkép. A mű és a térkép a Tátra-irodalom egyik
alapműve, mivel a saját megfigyeléseit a Tátráról addig megjelent ismeretekkel
párosította. Alapos és sokoldalú munka, amelyben a Tátra földrajzi, geológiai
viszonyai, állat- és növényvilága, valamint történelmi értékű anyag szerepel. (Lásd:
Magyar hegyisport és turista enciklopédia.) Színezetlen kőnyomat, mérete: 430 X
560 mm.
30.000,►
42.000,536. EGERVÁRY Gyula
Agancs-album. Az 1902 évi Budapesti Tavaszi
Agancs-kiállítás emlékére. Kiadja - -.
(Bp.)
1902.
(Károlyi
György
kőés
könyvnyomdája.) 2 sztl. lev. 28 t. 1 sztl. lev. 2958 t. 1 sztl. lev. 59-62 t. 1 sztl. lev. 325 mm.
Vadászkönyv kuriózum. Petrik Ø, Axioart Ø.
Kiadói, aranyozott, kissé kopott egészvászonkötésben.
20.000,
►
270.000,-

583. WEÖRES Sándor
Bóbita. Hincz Gyula rajzaival. 2. kiad.
Bp. 1962. Móra. 74 l. 3 sztl. lev. 194 mm.
Dedikált példány!
Kiadói félvászon-kötésben, kedves darab, szép
állapotban.
8.000,►
48.000,-

