27. árverés. 2012. április 14.
28. BATSÁNYI János
- - versei. Első kötet. (unicus!)
Pestenn, 1827. Petrózai Trattner M. 1
t. (metszett címlap), 129 l. 1 sztl. lev.
Első kiadás. A szerző verseinek első
gyűjteményes
kiadása.
Amikor
Batsányi 1816-ban kiszabadult a
börtönből, a távoli Linzet jelölték ki
kényszerlakhelyéül. Ennek ellenére
aktívan részt vett a nyelvújítás körüli
vitákban. Barátai unszolására fogott
hozzá versei megjelentetéséhez, de
nem talált kiadót, így saját költségén
kellett kinyomtatnia a kötetet. Ez a magyarázatja, hogy nagyon alacsony
példányszámban, összesen 300 darabban látott napvilágot a munka. A kötet elejére,
a nyelvújítási vita fontosságát hangsúlyozandó A hazai nyelv és tudományosság
című vers került. A mű nem talált lelkes fogadtatásra, nem kis részben a szerző és az
akkor már megkérdőjelezhetetlen tekintélyű Kazinczy rossz viszonya miatt. Mindezek
tükrében nem meglepő, hogy nagyon ritkán bukkan fel példánya. Szüry: 420.
Későbbi, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, igényes, bibliofil példány. 175 mm.
80.000,►
190.000,45. [Biblia.] Újszövetségi Szentírás.
Görög eredetiből magyarra ford. Békés Gellért
és Dalos Patrik. 5. kiad.
Róma, 1967. (Akademisches Druck- u. Verl. Graz.) 639 l. 1 térk. (kihajtható), 156 mm.
Mindszenty József aláírásával.
Kiadói egészvászon-kötés. 3.000,- ► 60.000,(Folyóirat)
127. Magyar Hirmondó
A - - első esztendeje. Az az 1780bann költ
túdósító levelei. 1-104 levél.
Posonban, 1780. Patzkó Ferencz Ágoston.
12 sztl. lev. 10-848 l. 12 sztl. lev. (Mutató tábla).
Tíz helyen észleltünk téves lapszámozást, 5 helyen pedig a
lapszámozáson felül plusz levelet. Ezek a számozatlan levelek az
ívjeleket is felülírják. Többszöri, gondos átlapozás után hiánytalannak tartjuk! Első magyar nyelvű újságunkat Rát Mátyás
indította, kezdetben 320 előfizetővel. 1788-ig hetente kétszer,
szerdán és szombaton jelent meg, első évfolyamunk levelenként minimum 8 l.
terjedelemben. A Hirmondó szerkesztéséhez 1782-ben Révai Miklós, 1784-től
Szacsvay Sándor csatlakozott.
Későbbi, de megtévesztésig jól archaizált papír-kötésben, gerincvignettával.
Ez valóban nagyon ritka! 195 mm.
80.000,►
195.000,-

(Folyóirat)
129. Magyar Museum. II-dik kötet I-ső
negyed. [Az első magyar nyelvű irodalmi
folyóirat. Kiadta a Kassai Magyar
Társaság.
Szerkesztette
Batsányi
János.]
[Kassa, 1792. Ellinger.] 120 l. A
melléklet (kotta) hiányzik.
Itt jelent meg először nyomtatásban
Batsányi János (1763-1845) „A Frantziaországi változásokra 1789” című, a
magyar felvilágosodás nagyhatású,
egyetlen nyolc soros körmondatban
megírt, a francia forradalmat üdvözlő verse. Honterus 79/159.
Fűzve, kiadói borítóban, körülvágatlan, szép példány. 232 mm. 15.000,- ► 30.000,(Folyóirat)
131. MOLNÁR János
Magyar könyv-ház. I. szakasz.
Posonyban, 1783. Landerer Mihály ny.
432 l. 2 sztl. lev.
Az első magyar nyelvű ismeretterjesztő folyóirat első darabja. A
sorozatnak 1804-ig összesen 22
szakasza jelent meg. A szerző nagy
hangsúlyt fektetett az anyanyelv
ápolására, a korszerű ismeretterjesztésre, különös tekintettel a világi
tudományok magyar nyelvű bemutatására. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű
fizika tankönyv és az első magyar művészettörténet is.
E kötetben tette közzé Molnár a 319-432. lapon Benkő
József: „Fűszéres Nevezeti”-t a Nomenclatura botanica c.
úttörő munkáját, melyben elsőként rendszerezte a magyar
növényneveket Linné-rendszere alapján.
Későbbi bőrkötésben, szép állapotban. Márványozott élfestéssel. Dr. Éder Zoltán
példánya. 192 mm.
40.000,►
75.000,-

(Fotó)
147. BRÓDY Sándor
- - dedikált fotója.
„Schrank Malvin kisasszonynak üdvözletét küldi ismeretlenül
Bródy Sándor.”
A 180 X 110 mm. méretű kép Strelisky műhelyében készült
1900-ban.
Paszpartu, keret, mérete: 280 X 230 mm.
30.000,►
90.000,-

(Gasztronómia)
169. Menükártya.
A Hotel Dunapalota-Ritz Budapest menükártyája 1928. április
21-i keltezéssel.
A francia és magyar nyelvű, selyemre nyomott, 230 X 85
mm. méretű kártyát Fodor József, Kassák Lajos, Krúdy
Gyula és Móricz Zsigmond sajátkezűleg aláírta.
A selyem középen szakadt, se szöveget, sem aláírást nem
érint.
50.000.►
115.000,-

192. Hajnal.
Arczképekkel és életrajzokkal díszített album.
Tulajdonos szerkesztő és kiadó: Sarkady István. Az arczképeket kőre rajzolta:
Marastoni József. 58 kőmetszetű arczképpel. Pest, 1865. Idősb. Poldini Ede.
I. rész. Arczképek és életrajzok koszoruja. 3 sztl. lev. 141 l. 58 t. Komplett!
II. rész. Szépirodalmi csarnok. 44 l.
Első kiadás. Petrik szerint előzménye egy 1864-es kiadású, azonos című naptár.
Ennek terjedelmét nem közli. A 2. kiadást a Múzeum Antikvárium írja le (8/98). A 3.
kiadásoknak nem találtam nyomát. A 4. új kiadást a Petrik már részletesen közli
(1870-1875. 325 l.) és ez nálam is volt már árverésen 2000 novemberében (4/181).
Kiadói egészvászon-kötésben, a kötéstáblák elváltak a könyvtesttől. A kötet azonban
hibátlan, erős fűzés, a metszetek
szépek, nagy részüket hártyapapír védi.
Ritka! 309 mm. 36.000,- ► 180.000,-

206. [HOLBERG, Ludwig]
Nicolai Klims unterirdische Reise,
worinnen eine ganz Neue Erdbeschreibung, wie auch eine umständliche Nachricht von der fünften
Monarchie, die uns bishero ganz und
gar unbekannt gewesen, enthalten ist.
Aus dem Bücher=Vorrathe Herrn B.
Abelins, anfänglich Lateinisch heraus
gegeben, jetzo aber ins Deutsche...

Frankfurt am Mayn, 1753. Hechtel. 382 l. 4 rézmetszetű t. (1 kihajtható). 170 mm.
Ludvig Holberg (Bergen, 1684. december 3. – Koppenhága, 1754. január 21.)
norvég-dán író.
Norvégiában született és tanult, azonban élete túlnyomó részét a dániai Koppenhágában töltötte, így mind a norvégok, mind a dánok sajátjuknak tekintik. A
koppenhágai egyetem filológia, retorika, metafizika és történelem tanára. Latin
nyelven írta meg azt a könyvet, amely világhírűvé tette nevét s amelyet a cenzúra
miatt halála előtt kevés idővel Bagessen fordított le dán nyelvre: Niels Klim-et (1741).
Ez a mű a "Klimius Miklós föld alatt való útja...". Fantasztikus kalandregény az
utópisztikus társadalomról. Képtelenségei sok mindenben emlékeztetnek Gulliver
kalandjaira. Talán maga a kor igényelte az ilyenfajta képzelődést, hiszen Holberg és
Swift kortársak voltak. Nem valószínű, hogy tudtak egymásról, de ugyanarról a
világról tudtak. Klimius Miklós nem törpék és óriások közt érti meg az élet
visszariasztó mozzanatait, hanem gondolkodó és beszélő fák országában és lassú
mozgású, de jóindulatú és elmélkedő csodalények között, majd majomemberek
képtelen életmódját megismerve. Magyar fordítása Győrfi József, 1783, Pozsony,
Patzkó. Árverésünk tétele a 2. német kiadás.
Későbbi (1850 körüli) félvászon-kötésben.
30.000,►
80.000,218. ILLYÉS Gyula
Rend a romokban. Első kiad.
Bp. Nyugat. [1937.] 219 l. 2 sztl.
lev.195 mm.
Illyés Gyula fenti kötetét Megjelenik
című verse miatt az ügyészség
istenkáromlás vádja miatt elkobozta. A
verseskötet később csak az említett
vers nélkül jelenhetett meg.
Ez a kötet komplett, tehát benne van a
Megjelenik c. vers.
Kiadói egészvászon-kötésben, szép
állapotban.
Hozzá
tartozik:
A
verseskötet
másik
példánya,
(teljesen
azonos
impresszumadatokkal) melyben a 125. oldal üres, a hátoldalára pedig újra nyomták A
havazásban c. költeményt. Ezt a levelet úgy ragasztották vissza a kötetbe.
Magyarázatul belehelyezve a Magyar Nemzet 1979. június 14-iki számában
megjelent cikk-kivágás, az egész ügyet érdekesen leírva.
Két kötet tehát, egy komplett és egy csonka, együtt történeti, könyvtörténeti,
irodalomtörténeti kuriózum.
12.000,►
50.000,-

253. KARINTHY Frigyes
Nem mondhatom el senkinek. - - versei.
Bp. [1929], Athenaeum. 64 l. 189 mm.
Első kiadás. Gellért Oszkárnak dedikált példány.
Egészvászon-kötésben.
15.000,►
160.000,-

256. KAZINCZY Ferentz (ford.)
- -’ külföldi játszó színje’ első kötetének első darabja. Hamlet,
Shakespeare és Schröder után.
Kassán, 1790. Ellinger János. 125 l. 177 mm.
Első kiadás. A Hamlet első magyar fordítása. Kazinczy
Schröder német szövegét magyarította. Központi 105/39.
Korabeli papírkötésben, az eredeti borító bekötve.
30.000,►
105.000,-

(Kézirat)
265. [Első] I. FERDINÁND bolgár cár (Bécs, 1861. február 26. – Coburg, 1948.
szeptember 10.)
- - Murányújváron, dombornyomásos címeres fejlécű levélpapíron, 1917. július 28-án
kelt két és fél oldalas, szép magyarsággal írt, autográf levele Zsitvay János
főgymnáziumi tanárnak Selmeczbányára, „Kedves Zsitvay Tanár!” megszólítással.
Ebben megköszönve a címzett „hasznos munkásságát… hálás elismerése jeléül a
Tudomány és Művészet érmét, valamint Sándor rendem tiszti keresztjét” küldi. A
levél második felében szomorú szívvel búcsúzik az ő drága honti hegyeitől. Aláírás:
„Dr. Gróf Murányi”. Murányi gróf = Koburg Ferdinánd herceg inkognito neve. (Lásd:
Pallas lexikon) A levélpapír a hajtás mentén szakadozott.
Hozzá tartozik:
Az uralkodó kezeírásával megcímzett („Zsitvay Tanár Úrnak Selmeczbánya”)
borítékban, melynek hátoldalát 2 viaszpecsét zárja, középen a dombornyomásos
uralkodói címer.
Hozzá tartozik:
Géppel írt, aláírt kísérő levél Ő Felsége kabinettitkárától (Csipka János), kelt
Murányújvár, 1917. július 29-én. A vaknyomásos uralkodói címerrel díszített levélben
így ír: „…van szerencsém Ő FELSÉGE sajátkezüleg – köszvényes fájdalmai miatt
téntával csak nagy fáradsággal írott levelét” mellékelni. A tiszti keresztet és ezüst

érmét a „mai postával b. címére elküldöttem.” A levél végén: …maradok Tanár Úrnak
őszinte tisztelője.”
Megcímzett, „Cabinet Secret de SA MAJESTÉ LE ROI des Bulgares” fejléces
borítékban, hátoldalán azonos szövegű levélzáró bélyeggel.
Hozzá tartozik:
Szent Sándor Rend Tiszti Keresztjének oklevele Zsitvai János nevére, Szófiában,
1917 június 29-én kiállítva.
A 359. sorszámú, ciril-betűs díszoklevél vaknyomásos pecséttel és I. Ferdinánd cár
sajátkezű aláírásával hitelesítve. Mérete: 440 X 300 mm.
Hozzá tartozik:
Szent Sándor rend tiszti keresztje. Орденъ СВ.Александръ.
Piros, csatos díszdobozban.
Hozzá tartozik:
Tudomány és Művészet ezüst érem (за Наука и Искуство) oklevele Zsitvai János
nevére, Szófiában, 1917 június 29-én kiállítva. A 23. sorszámú, ciril-betűs díszoklevél
vaknyomásos pecséttel és I. Ferdinánd cár sajátkezű aláírásával hitelesítve.
Mérete: 460 X 345 mm.
A hozzá tartozó érem sajnos hiányzik!
Hozzá tartozik:
Bécsben, 1895. szeptember 21-én kelt kézzel írt, aláírt levél FÜLÖP ([Ferdinánd
testvére] Szász-Coburg-Gothai Herczeg Ő Fensége Titkársága vaknyomásos fejlécű
levélpapíron. A Zsitvay János Tekintetes Tanár Úrhoz írt nehezen olvasható levélben
egy „kitűnően sikerült szentkép művészi kivitelezéséért” mond köszönetet „Ő királyi
fensége” nevében. A hercegi titkár nevét nem tudtam feloldani ?? Ferenc. A négybe
hajtott levél a hajtások mentén szakadozott.
Hozzá tartozik:
I. FERDINÁND cár nehezen olvasható kézzel írt levelének gépírásos „betű és
szószerinti hiteles másolata.
Hozzá tartozik:
Távirat Zsitvay Jánosnak, Selmecbe címezve Csipka kabinet titkártól. A
Murányújváron, 1917. aug. 6-án feladott táviratban: „Ő királyi felsége,
szeretetreméltó levelét örömmel olvasta és azért önnek meleg köszönetét kifejezni
méltóztatott.”
Ferdinánd herceg 1861-ben született Bécsben, szüleinek ötödik, legifjabb
gyermekeként, még magyar nagyanyjának, Koháry Antónia életében. 1887. július 7én választották meg a névlegesen az Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozó
Bulgária uralkodójává. Bulgária csak 1908-ban kiáltotta ki függetlenségét, akkor vette
fel Ferdinánd a „cár” címet. Az elvesz-tett világháború után az antant-hatalmak
ragaszkodtak Ferdinánd cár lemondásához, amelyre 1918. október 3-án került sor. A
lemondott uralkodó a már csehszlovák fennhatóság alatt álló Murányba vonult vissza
Zsitvay János (1870-1918) festőművész, restaurátor. Tanulmányait a budapesti
Mintarajziskolában folytatta a 19.század végén. Rajztanárként tevékenykedett a
selmecbányai katolikus gimnáziumban, 1895-től 1917-ig. A bolgár cár felkérésére
több portrét készített, többek közt Coburg Fülöpét 1897-ben. A Coburgok szentantali
családi képtárát hosszú időn át gondozta és restaurálta.
Munkái:Néhány szó a középiskolai rajzoktatás új tantervéhez. Selmeczbánya, 1898.
Minták a szabadkézi rajzoláshoz. Selmeczbánya, 1899. A szín. Kézikönyv a
színharmóniához. Selmecz, 1903.
3 levél, 2 boríték, 2 oklevél, 1 tiszti kereszt érem, 1 távirat, 1 másolat.
200.000,►
NEM KELT EL! (A Levéltár nem sokkal később megvette!)

(Metszet)
374. Balaton-füred
Természet
után
rajzolta
Slowikowsky Ádám.
Nyomatta Gerhart H. Bécs.
Krausz
Ármin
tulajdona
Veszprémben.
Színes litográfia, képméret:
130 X 210 mm.
Készült 1860-1870 körül,
lásd Gerszi: Slowikowsky 1.
Paszpartuzva.
20.000,►
50.000,-

392. NADÁNYI [János], Johannes
Florus Hungaricus. Sive rerum Hungaricarum. Ab ipso
exordio ad Ignatium Leopoldum deductarum compendium
auctore - - de Keres Nadany.
Amstelodam,
1663.
Johannes
Waesberg. 11 sztl. lev. 380 l. 14 sztl.
lev. A rézmetszetű címlap hiányzik.
A szerző református lelkész, addig fel
nem használt nyugati forrásokra is
támaszkodó, összefoglaló magyar
történeti munkájában – elvetve a krónikaírás hagyományait –
megpróbált reális képet adni hazánk történelméről. Nagyrészt az
európai Zrínyi-kultusznak köszönhető népszerűségét jelzi, hogy
még ugyanabban az évben angol nyelven is napvilágot látott.
RMK III 2192, Apponyi 862, Honterus 83/8.
Későbbi, XIX. század második felében készült félbőr kötésben.
Szép példány, kicsit körbevágva.
24.000,- ► 24.000,426. PETŐFI Sándor
János vitéz. (Népmese. 1844.)
(Budán), 1845. Vahot Imre. Címlap, IV. 113 l.
A címlap másolat! A 13-14. l. közepén szöveget is érintő, 50
mm. hosszú szakadás, hiány!
A magyar irodalom legritkább és legkeresettebb első
kiadásainak egyike!
Petőfi 1844. őszén fogott a János vitéz írásába Vahoték
Magyar utcai lakásában. Szinte egy szuszra rögtönözte a
terjedelmes verset, kiadót azonban nem talált rá. A művet
elolvasva Vahot Sándor átkeresztelte „Kukorica Jancsi”-ról
„János vitéz”-re, 100 Ft ért megvette a kiadás jogát és 1000
példányban kinyomtatta. 500 db-ot 1845. március 6-án
kezdett terjeszteni, a második 500-at új borítóval második

kiadásként a következő évben dobta piacra. Az első kiadás fűzve jelent meg,
kőnyomatos borítói Grimmnél készültek. A költemény meghozta az országos hírnevet
a költőnek, a későbbiekben számtalan nyelvre lefordították...
Szüry ø, Makkai-Horváth 2365, Studio 11/136. Központi 100/77, Antiquarium Hung.
21/147.
Hozzákötve:
PETŐFI Sándor
A helység kalapácsa.
(Hősköltemény négy énekben. Készült 1844-ben.)
Budán, 1844. A Magyar Kir. Egyetem betűivel. 68 l . 2 sztl.
lev. (hirdetések.)
Petőfi első saját munkája! Első kiadás!
Bolonddá tart bennünket ez a Petőfi? - kérdezték egymástól
nagy megütközéssel a költő jóakarói és olvasói
országszerte, amikor a sokat hirdetett "Versek" előtt hat
héttel "A helység kalapácsa" megjelent. A költő komikus
eposzát 1844. augusztusában kezdte írni Dunavecsén,
szept. 29-én fejezte be Vahotnál, akinél lakott. Mivel
Vahotnak nem tetszett a mű, Petőfi 40 forintért eladta
Geibelnek, aki 1844. október 27-én jelentette meg. Előtte egy néhány soros
mutatvány a Pesti Divatlap október 13-i számában napvilágra került. A kritika erősen
támadta témaválasztását és „alantas nyelvi fordulatait". Kertbeny Károly
visszaemlékezései szerint „...megjelent A helység kalapácsa is, bár nem okozott
nagy feltűnést." A kötet eredetileg fűzve jelent meg, sárga, kőnyomatos borítóban. Az
1847-es Összes költeményekbe nem kerülhetett be, mert Geibel nem mondott le a
kiadói jogokról. Szüry 3609, Makkai-Horváth 2364, A. H. 21/144, Honterus 79/507,
Központi 113/121. Szőnyi 13/371.
A két, egyenként is ritka első kiadás egybekötve igazi bibliofil kuriózum!!!
Kötése botrányos, egy szakértő restaurátorra vár. A belső táblán könyvtári
figyelmeztetés: „Olvasható 7 nap ezen határ időn túl… bírság… fizetendő.” Talán ez
az oka, hogy a János vitéz címlapja hiányzik. Különben, sem bélyegző, sem jelzet
nem utal arra, hogy könyvtári példány volt. 174 mm.
300.000,►
640.000,-

439. Ratio educationis totiusque rei literariae per regnum
Hungariae et provincias eidem adnexas. Tom. 1. [Unicus.
[Bécs] Vindobonae, 1777. Joan. Thom. Trattner. 496 l. 2
kihajtható táblázat (4 helyett). 213 mm.
A címlapon rézmetszetű vignetta a koronás címerrel. Az 5.
lapon 670 X 1000 mm.
méretű, szép rézmetszetű
látkép a pozsonyi várról. A 22.
lapot példányunk metszett
vignettával és nem (a Szántai
által is leírt) Magyarország
térképével zárja.
A magyar közoktatásügy első „kódexe" Kollár Ádám
Ferenc munkája. Közreműködtek még: Ürményi József,
Makó Pál és Tersztyánszky Dániel.
Modern papírkötésben, jó példány. 30.000,- ► 36.000,-

471. [SOMOGYI Gedeon]
Mondolat. Sok bővitményekkel, és eggy kiegészített újjszótárral eggyütt. Angyalbőrbe kötve, eggy Tünet-forint.
Dicshalom (Veszprém), 1813. ny.n. 1 t.(Ez korabeli papírra
készült másolat!) XIII. 102 l. 4 sztl. lev.
A nyelvújítási harc jelképévé vált vita egyik legfontosabb
darabja. A polémia Kazinczy „Tövisek és virágok” című
munkájával kezdődött. Somogyi válasza, a Mondolat egy
korábbi kézirat alapján született, amelynek szerzője
Szentgyörgyi József (Kazinczy barátja) a nyelvújítók túlzásait
pellengérezte ki. Ezt egészítette ki Somogyi saját, Kazinczyt
élesen támadó soraival. Erre a költő barátai, Kölcsey és
Szemere Pál válaszoltak meg a Feleletben, olykor még a
Mondolaténál is durvább, gunyoros stílusban. Az ügy hatására Somogyi Gedeon a
mai napig a maradiság, az ortológia megtestesítőjeként él a köztudatban, dacára
annak, hogy művelt, irodalomkedvelő ember, a mérsékelt nyelvújítás híve volt. A
híressé vált címképen Kazinczy megkoszorúzott, torz alakja látható, amint
szamárháton lovagol a Parnasszus felé. A magyar irodalom egyik leghíresebb
ajánlása pedig – Kazinczy nevének anagrammájával – így szól: „Zafyr Czenczinek,
kedves cousinémnek, miveltt lelkű onkelem’ jó leányának”.
Korabeli félbőr-kötésben, kissé sérült, olvasott példány! 190 mm. Szüry: 3307.
Hozzá tartozik:
[KÖLCSEY Ferenc – SZEMERE Pál]
Felelet a Mondolatra. Pesten 1815. Kiadta Balassa József.
Bp. 1898. Franklin Társ. 114 l. 1 sztl. lev. /Régi Magyar Könyvtár 11./
Korabeli félvászon-kötésben. 192 mm. A kettő együtt: 30.000,►
55.000,(Térkép)
511. GÖRÖG [Demeter]
Magyar Átlás az az Magyar,
Horvát, és Tót országok
Vármegyéji,
s
Szabad
Kerületei és a határ-őrző
Katonaság
Vidékinek
közönséges
és
különös
Tábláji: közre botsátotta - -.
Első kiadás.
Bécs, 1802-1811. [Pichler
Antal.]. 2 rézm. t. (metszett
címlap, jelmagyarázat) 18
sztl.
lev.
(Index),
60
határszínezett rézm. térk. A
címlapot és a jelmagyarázatot C. Junker metszette. A térképeket metszették: Karacs
Ferenc, B. Biller, Berken János, Hieronymus Benedicti, J. Spiegl.
A Magyar Országnak Közönséges Mappája Karacs Ferenc munkája.
Az atlaszban 5 térkép későbbi kiadásokból pótolt: Magyar Országnak közönséges
mappája és Sopron vármegye 1860-as kiadásból. Baranya, Heves és Bihar
vármegye az 1848-as kiadásból.
Korabeli félbőr kötésben, a kötés teljesen tönkrement. Az atlasz lapjai azonban épek,
szépek. Hrenkó Pál könyvtárából. 410 mm.
150.000,►
230.000,-

570. VÖRÖSMARTY Mihál([y]
Zalán futása. Hősköltemény.
Pesten, 1825. Petrózai Trattner
Mátyás 1 t.(rézmetszetű díszcímlap)
245 l. 1sztl. lev. 215 mm.
Első kiadás! MAKKAI-HORVÁTH
3368. Szüry 5120. A H. 21/230.
A mű megjelenésétől számolják a
magyar romantika kezdetét. A
díszcímlapon látható képet Kisfaludy
Károly rajzolta, az előfizetők között
(80
fő) a
kor legismertebb
irodalmárai és mecénásai találhatók.
Ez a kötet hozta meg Vörösmartynak 25 éves korára az országos ismertséget. Az
utókor pedig kívülről fújja az kezdősort: "Régi dicsőségünk, hol késel az éji
homályban?" A művet az Ossziáni-dalokból ismert elégikus hangvétel hatja át,
kulcsszava az enyészet, állítólag ezt parodizálta és figurázta ki Petőfi A helység
kalapácsában...
Feliratos gerincű, vaknyomásos, korabeli vászonkötésben, szép állapotban.
200.000,►
410.000,-

28. árverés. 2012. november 17.
52. BRIGHT, Richard
Travels from Vienna through Lower Hungary, with
some remarks on the state of Vienna during the
Congress, in the year 1814.
Edinburgh, 1818. Archibald Constable and Co.
XVIII. 642 l. CII. (Appendix). 2 sztl. lev. 1 táblázat
(kihajtható), 10 t. (rézmetszetű látkép), 2 térkép
(kihajtható rézmetszet) 285 mm.
Egyetlen kiadás. Batha, Nyitra, Selmecbánya,
Kremnitz, Halsbruck, Vác, Budapest, Keszthely,
Varasd és Pécs egész oldalas rézmetszetű
látképével, és 12 szövegközti fametszettel
illusztrálva.
Richard Bright (1789-1858) kora egyik legnevesebb
angol orvosa volt. 1814-ben megkezdett európai utazása során huzamosabb időt
töltött Hollandiában, Belgiumban, Németországban, Ausztriában. 1815 márciusában
indult Bécsből első magyarországi útjára: Pozsonyon, Nagyszombaton át
Selmecbányára ment, onnan Pest-Buda meglátogatása után tért vissza Bécsbe.
Másodízben április-májusban a Dunántúlt járta be. Főképp az ország politikai,
közgazdasági, néprajzi viszonyai, természetrajza és földrajza érdekelték.
Selmecbányán a bányaművelést tanulmányozta, Keszthelyen Festetics vendégeként
nagy figyelmet szentelt a Georgikonnak. Meglátogatta a város börtönét, betekintett a
felkeresett nagybirtokok számadásaiba, a városok piacait és vásárait az
összehasonlító statisztikus szemével nézte, a népviseletek, a cigány nyelv és élet
kutatásában a folklór kiváló művelőjének bizonyult. Az országot elsősorban a

természettudós szemével szemlélte. Trattner Jánosnak 1819-ben, a Tudományos
Gyűjtemény lapjain közölt bírálata szerint: mivel kevés ideig tartózkodott
Magyarországon „nem írja le oly tökéletesen, mint azt óhajtani lehetne”, de
„kellemetesen” megírt könyvében az ország „mostani állapotjának hiányosságai…
helyesen és kényesen fedeztetnek fel”.
Szántai, Bright 1, 2. Nebehay-W. 111. Studio 19/94.
Korabeli, gerincén javított, aranyozott barna egészbőr-kötésben. Jó példány, ritka
könyv.
150.000,►
185.000.75. DÉRY Tibor
Énekelnek és meghalnak.
(Békéscsaba), 1928. Genius. (Tevan ny.) 61 l. 1 sztl. lev.
Első kiadás. Kassák Lajos által tervezett, színes, kiadói
papírborítóban.
40.000,►
130.000.-

181. GROTIUS
Hugo
Hugonis Grotii de
Jure Belli ac
Pacis libri tres. In
quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris
Pubici praecipua explicantur…
Amstelaedami (Amsterdam), 1735. Apud
Janssonio - Waesbergios. 2 t. (a szerző
portréja, díszcímlap) 12 sztl. lev. 1040 l. 43
l. 42 sztl. lev. 206 mm.
Hugo Grotius 1583 Delft - 1645 Rostock, jogász, politikus. Legfontosabb műve az
1625-ban megjelent, XIII. Lajosnak ajánlott, a háború és béke jogáról szóló munkája
(De iure belli ac pacis libri tres), melyet száműzetésben írt. Ezt a munkáját a modern
nemzetközi jog első rendszeres műveként tisztelik.
Korabeli, bordázott, aranyozott, kicsit sérült egészbőr-kötésben. 20.000,- ► 70.000,242. KARÁCSONY Sándor életművéből 10 kötet, mely a „A neveléstudomány
társas-logikai alapjai” és „A neveléstudomány társas-lélektani alapjai” komplett
gyűjteménye.
1. A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja.
Bp. 1939. Exodus. 303 l.
/A neveléstudomány társas-logikai alapjai./
2. Magyar nyelvtan társas-lélektan alapon.
Bp. 1938. Exodus. 191 l.
/A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. I. A nyelvi nevelés és társas-lélek
értelmi működése. 1. köt./
3. A könyvek lelke. Irodalmi nevelés.
Bp. 1941. Exodus. 395 l.
/A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. I. A nyelvi (irodalmi) nevelés és társaslélek értelmi működése. 2. köt./

4. A magyar világnézet.
Bp. 1941. Exodus. 352 l.
/A
neveléstud.
társas-lélektani
alapjai.
II. A társaslélek felső határa és a
transzcendensre nevelés. 1. köt./
5. A magyarok Istene. (Vallásos
nevelés)
Bp. 1943. Exodus. 336 l.
/A
neveléstud.
társas-lélektani
alapjai.
II. A társaslélek felső határa és a
transzcendensre nevelés. 2. köt./
6. A magyarok kincse.
Bp. 1944. Exodus. 213 l. 1 sztl. lev.
/A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. III. A társ. nevelés és a társas-lélek
akarati működése. 1. köt./
7. A magyar ifjúság.
Bp. 1946. Exodus. 328 l.
/A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. III. A társadalmi nevelés és a társaslélek akarati működése. 2. köt./
8. Ocsudó magyarság.
Bp. 1942. Exodus. 547 l.
/A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. III. A társadalmi nevelés és a társaslélek akarati működése. 3. köt./
9. A magyar demokrácia.
Bp. 1945. Exodus. 130 l. 1 sztl. lev.
/A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. IV. A társas-lélek alsó határa és a jogi
nevelés. 1. köt./
10. A magyar béke.
Bp. 1947. Exodus. 184 l.
/A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. IV. A társas-lélek alsó határa és a jogi
nevelés. 2. köt./
Mind a tíz kötet egységes, korabeli félvászon-kötésben, gerincvignettával, szép
állapotban. Így, együtt sosem láttam. 230 mm.
15.000,- ►
32.000,-

247. [IV. KÁROLY magyar király] Aus Kaiser Karls Nachlass.
München, 1924. Verlag für Kultur-Politik. 162 l 2 sztl. lev. 258 mm.
Névre szóló (Franz Freiherr von Sternegg részére), számozott (321/391)
példány.
A kötet IV. Károly 1921 március 26. és április 6. között vezetett feljegyzéseit
(naplóját) adja közre, tartalmát tekintve kizárólag magyarországi eseményekkel
foglalkozik. Előszóval ellátta és kiadta Karl Werkmann, a király utolsó titkára. A
bibliofil kiállítású kötetet 391 számozott és névre szóló példányban nyomtatták.
Honterus 72/213.
Bordázott gerincű kiadói egészbőr díszkötésben, a táblák élein aranyozott
díszítésekkel. Eredeti papírborítóban és védőtokban, megkímélt állapotú, szép
példány.
25.000,►
32.000,-

258.
[Ezernyolcszáznegyvennyolc-negyvenkilenc.]
1848-49.
A
magyar
szabadságharc röplapja. A’ magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata
1848-49 egyik legfontosabb dokumentuma. A
Ferenc József által 1849. március 4-én
kibocsátott olmützi (ún. oktrojált) alkotmányra
született válaszként. Kossuth április 12-én a
Honvédelmi Bizottmány elé terjesztette, de nem
talált támogatásra. A következő napon az
országgyűlés zárt ülésén a képviselőket sem
nyerte meg az ügynek. Április 14-én nyílt ülést
tartottak – egy román képviselő javaslatára a
Nagytemplomban –, ahol Kossuth előterjesztette
a függetlenség kimondásáról és a Habsburg-ház
trónfosztásáról szóló határozatot. A lelkes tömeg
hatására közfelkiáltással fogadták el a javaslatot,
és Kossuthot kormányzóvá választották. 19-én
adták ki a végleges szöveget nyomtatásban. A
felsőház nevében báró Perényi Zsigmond
alelnök, a képviselőház elnöke, Almásy Pál,
valamint Szacsvay Imre jegyző írták alá. 2 levél,
4 nyomtatott oldal. Kelt: Debrecen, 1849. IV. 19.
Hajtásnyom is alig látszik, nagyon szép
állapotban.
80.000,►
130.000,300. LANTOS Béla
Gyere
te
szomjas.
Henry
Barbusse előszavával.
Bp. 1928. Szerző. 47 l. 1 t. (Preis
Kata egészoldalas fametszete).
272 mm.
Készült 100 példányban, ez a 16.
sz. aláírt példány.
Avantgárd ritkaság! Lantos Béla
(1904-1958) vasmunkásból lett
költő, Kassák Munka-Köréhez
tartozott.
A borítékot tervezte Lengyel
Lajos, ólomba véste Sallmayer Ferenc. (Múzeum 15/188, Alexandra
1/13.)
Fűzve, kiadói borítóban.
30.000,►
175.000,312. MADARAZS (Madarász) Márton A’ B. E. D. Boldisar Meisner Sz.
Elmelkedeseinek A Vasarnapi Evangeliomokba Magyar nyelvvel való
meg-ajándékozása. – – tol, az Eperjessi Magyar Ecc-lesiának LelkiPásztorától.
Lőcse, 1635. Brever Lőrintz. 19 sztl. 6lev. 866 l. 15 sztl. lev.
Elöl a címlap hiányzik, hátul az utolsó levél: A nyomtatásbeli hibák.
205 mm.

Madarász Márton Domonkos, eperjesi ág. ev. lelkész, született Eperjesen, ahonnét
iskolái elvégzése után az odavaló ev. egyházközség költségén külföldre is
ellátogatott. 1626-ban már lelkésze volt az eperjesi magyar egyháznak és az maradt
haláláig, mely 1653 után következett be. A valláserkölcsi élet emelésére buzgón
közreműködött. (Szinnyei)
Korabeli, javított egészbőr-kötésben, gerincvignettával: Conciones Meisneri, szép
példány. RMK I./652. Pastinszky 35/372.
60.000,►
130.000,322. Magyar törvénytár. – Corpus Juris Hungarici. 1000 – 1895.
Millenniumi emlékkiadás. Szerk. Márkus Dezső. 20 kötet.
Bp. 1897-99. Franklin Társ.
Werbőczy István hármaskönyve. LV, 437 l.
Erdélyi törvények. 1540-1848. XLV, 678 l.
1000-1526. évi törvényczikkek. CX, 853 l.
1526-1608. évi törvényczikkek. XCIV, 995 l.
1608-1657. évi törvényczikkek. LXXIX, 655 l.
1657-1740. évi törvényczikkek. LI, 715 l.
1740-1835. évi törvényczikkek. XXXII, 511 l.
1836-1868. évi törvényczikkek. XXIV, 600 l.
1869-1871. évi törvényczikkek. VII, 508 l.
1872-1874. évi törvényczikkek. VI, 390 l.
1875-1876. évi törvényczikkek. VI, 528 l.
1877-1878. évi törvényczikkek. V, 331 l.
1879-1880. évi törvényczikkek. VI, 389 l.
1881. évi törvényczikkek. IV, 386 l.
1882-1883. évi törvényczikkek. V, 355 l.
1884-1886. évi törvényczikkek. V, 490 l.
1887-1888. évi törvényczikkek. V, 416 l.
1889-1891. évi törvényczikkek. VII, 516 l.
1892-1893. évi törvényczikkek. V, 630 l.
1894-1895. évi törvényczikkek.V, 323 l.
Hozzá tartozik:
1896. évi törvényczikkek. Bp. 1897. Franklin. II, 281 l.
1897. évi törvényczikkek. Bp. 1898. Franklin. III, 171 l.
1898. évi törvényczikkek. Bp. 1899. Franklin. VI, 208 l.
1899. évi törvényczikkek. Bp. 1900. Franklin. VII, 319 l.
1900. évi törvényczikkek. Bp. 1901. Franklin. VI, 231 l.
1901. évi törvényczikkek. Bp. 1902. Franklin. VI, 222 l.
1902. évi törvényczikkek. Bp. 1903. Franklin. VI, 124 l.
A Magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója. 1000-1902. Bp. 1905. Franklin 470 l.
1903. évi törvényczikkek. Bp. 1904. Franklin. VIII, 103 l.
1904. évi törvényczikkek. Bp. 1905. Franklin. VII, 237 l.
1905. Nem jelent meg!
1906. évi törvényczikkek. Bp. 1907. Franklin. VI, 184 l.
1907. évi törvényczikkek. Bp. 1908. Franklin. VII, 664 l.
1908. évi törvényczikkek. 1-2 köt. Bp. 1909. Franklin. X, 700 l. ; 701-1314 l.
1909. évi törvényczikkek. Bp. 1910. Franklin. VI, 475 l.
Összesen 35 db. ezzel a Milleniumi Emlékkiadás komplett! 235 mm.
Kiadói, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, szép. 120.000,- ► 220.000,-

[Militaria]
380. Das Oesterreichische Heer von Ferdinand
II. römisch deutschen Kaiser, bis Franz Josef I.
Kaiser von Oesterreich, litographirt von F.[ranz]
Gerasch. (1630-1850)
Wien,
[~1854].
L.T. Neumann. 67
t.
1-től
68-ig
számozva, a 32,
34. táblák nem
voltak belekötve,
illetve az 1. tábla
számozatlan és
színezetlen.
Összesen tehát
66 színes, dekoratív
litográfia,
több magyar viselettel. Méretük: 290 X 200 mm.
A belső kötéstáblán Ernst Krahl (1858-1926) művészi
ex-librise. „Alfred Walcher Equitis de Molthein”
nemesi címerével.
Korabeli, aranyozott félbőr-kötésben, jó példány.
80.000,►
105.000,-

[Militaria]
382. PETTENKOFFER, A. – STRASSGCHWANDTNER, A.
Die k. K. Osterreich'sche Armée. Nach der neuesten
Adjustirung. Gezeichnet
und lithographiert von - -.
Wien, [1852] A. Leykum.
Címlap, 36, részben
színes litográfia (katonai
viseletek).
Komplett album. A lapok
mérete: 615 X 445 mm.
Korabeli,
félvászonmappában, a mappa
kopottas,
a
képek
nagyon szépek.
Hozzá tartozik:
PETTENKOFFER, A.
Die k. K. Osterreich'sche
Armée. Nach der neuesten Adjustirung. Gezeichnet und lithographiert von - -.
Wien, É. n. (1850 körül). A. Leykum. A címlap a mappa táblájára ragasztva, 23,
részben színes litográfia (katonai viseletek). Komplett?
Méretük: 550 X 350 mm. A lapok egy része jobban körbevágva, de a képmezőt meg
sem közelíti.
Korabeli, félvászon-mappában, a mappa kopottas, a képek szépek.
A két mappa, összesen 59 képpel!
80.000,►
180.000,-

388. Minta kötet! Az
első
kötéstábla
Madách,
a
hátsó
pedig Petőfi kötet!
MADÁCH Imre
Az ember tragédiája.
Drámai
költemény.
Harmadik díszkiadás.
Zichy Mihály húsz
képével, rézfénymetszetben.
Bp. 1895. Athenaeum.
1 sztl. lev. 1-8, 57-64,
89-96, 121-129 és 5 t.
Megfordítva:
PETŐFI Sándor
- - összes költeményei. Hazai művészek új rajzaival… (A 2 kötetes mű bemutatása.)
Bp. 1900. Athenaeum. Címlap nélkül. 73-80, 265-272, 289-296, 41-48, 209-216 l. 5 t.
Festett, aranyozott, egységes kék színű, kiadói egészvászon-kötésben, szecessziós
motívumokkal.
A Petőfi oldal kötéstábláján Petőfi plakett. Mindkét minta tábla ismert, megvalósult.
15.000,►
38.000,-

397. Monumenta literarum.
[...] I. sorozat, 1–12. füzet;
II. sorozat, 1–12. füzet. [Teljes.]
[A
világirodalom
kisebb
remekművei
legkiválóbb
műfordítóink új fordításaiban. Szerkesztette, és sajtó alá
rendezte Király György. A könyvdíszeket tervezte Kozma
Lajos.]
Gyoma, 1921–1922. Kner Izidor ny. Folio.
I. sorozat:
1. Canticum canticorum az az bölcs Salamon király által
szerzett Énekek éneke…
2. Apuleius, [Madaurensis Lucius Platonicus]: Amor és
Psyche. Miletosi mese.
3. Aucasin és Nicolete. Ófrancia széphistória.
4. Bocaccio, Giovanni: Trattatello in laude di Dante, az az
Dante dicsérete.
5. Gyergyai Albert: Egy Árgírus nevű királyfiról és egy tündér
szűzleányról való széphistória…
6. Az híres neves varázsló és garaboncás D. Faustus
János…
7. Milton, John: Kisebb költemények.
8. Molière, [Jean Baptise Poquelin]: A mucsai széplelkek.
9. Coleridge, Samuel Taylor: Ének a vén tengerészről.
10. Stifter, Adalbert: A pusztai falu.
11. Vörösmarty Mihály: Cserhalom.
12. Tolsztoj, [Lev Nikolaevics] Leó: A két zarándok.

II. sorozat:
1. [Lukianos, Samosata]: Alethes istoria azaz igaz história egy csodálatos utazásról a
Holdban…
2. [Kalidasa] Kálidásza: A király és a bajadér. Málaviká és Agnimitra.
3. Hartmann von Aue régi német leventének híres-nevezetes versezete a szegény
Henrik daliás, dús…
4. [Joannes Damascenus] Damascenus János: Az Szent Barlám és Szent Jozafát
királfi életéről való…
5. Machiavelli, Niccoló: A maszlagról való vidám színjáték vagyis Mandragora…
6. Montaigne, Michel [Eyquem] de: Essai…
7. Cervantes Saavedra, Miguel de: A nemes, istenfélő és szépséges bolognai
kisasszony…
8. Zrínyi Miklós, gróf: Egy vadásznak keserves panaszkodása Viola
kegyetlenségéről...
9. Goethe, [Johann Wolfgang]: Novella.
10. Poe, Edgar Allan: Az arckép. – A fekete macska. Két novella.
11. Balzac, Honoré de: Jézus Krisztus Flandriában.
12. Browing, Robert: Amerre Pippa jár. Dráma.
A magyar könyvművészet kiemelkedő alkotása. A rendes kiadáson felül megjelent
60, füzetenként kézzel számozott, ullersdorfi merített papírra készült bibliofil
kiadásban, melyből példányunk minden füzete az 59. számú. A tipográfiai elrendezés
Kner Imre munkája.
Lévay–Haiman 1.311–1.322.; 1.333–1.344. Borda, MM 2, 396. Studio 26/209.
Körülvágatlan füzetek, eredeti borítókban, kiadói, díszesen aranyozott félbőr
mappában. Nagyon szép példány. 312 mm.
150.000,►
210.000,-

422. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Rudolf trónörökös ...
kezdeményezéséből és közreműködésével 1-21 köt.
Bp. 1886-1901. M. Kir. Állam nyomda. 21 db. 275 mm.
Teljes, magyar nyelvű sorozat. Szövegközti és egészoldalas képekkel gazdagon
illusztrálva.
Dúsan aranyozott, festett, kiadói piros egészvászon kötésben, nagyon szép
állapotban.
300 000,►
440.000,433. PÁZMÁNY Péter
A' setet haynal-csillag-után budosó luteristák vezetője. Mely utba igazittya a'
Vittenbergiai Academiának Fridericus Balduinus által ki-bocsátot feleletit a Kalauzra.
Bechben, 1627. Formica Mate. 481 l. 2 sztl. lev. 200 mm.

Katolikus vitairat. – A címlevél hátán díszes IHS-embléma,
alatta idézet a zsoltárokból és Innocentiustól. Ezt követi a
bevezetés Oka és célja a mostani írásomnak címmel. A
mű tizenhárom része a Kalauz fejezeteinek rendjében
halad, és azt védelmezi Fridericus Balduinus wittenbergi
professzor
bírálatával
szemben.
A
végén
a
tartalomjegyzék Rendi e könyvben foglalt fõ részeknek
címmel és A nyomtatásnak fogyatkozásiról a sajtóhibák
jegyzéke található. A magyarországi evangélikusok
Pázmány Kalauzának cáfolatát a wittenbergi akadémia
tanáraival akarták megíratni. Ezért azt előbb lefordíttatták
latinra Klazekovits István dunántúli szuperintendenssel és
társaival,
feltehetően
Thurzó
György
nádor
kezdeményezésére. Ilyen előzmény után írta meg válaszát a wittenbergiek nevében
Fridericus Balduinus, mely 1626-ban jelent meg Wittenbergben. Pázmány erre
reagálva írta meg jelen művét, mely 700 példányban jelent meg.
Első kiadás. Becses ritkaság.
A címlap szélei sérültek, a végén az utolsó 4 levél szöveget is érintően hiányos.
Korabeli, bordázott gerincű, sérült egészbőr-kötésben, a kötet restaurálásra szorul.
RMK I. 558, RMNY 1376. Mike 34/469.
220.000,►
220.000,-

453. RADNÓTI Miklós
Orpheus nyomában. Műfordítások kétezer év költőiből.
(Budapest, 1943.) Pharos. (Hellas ny.) 191 l. 180 mm.
Első kiadás. Ortutay Gyulának dedikált példány.
A fametszeteket Kaza György és Társa készítette, a tipográfia és a borító Csillag
Vera munkája. Fűzve, kiadói borítóban.
60.000,►
270.000,499. STEIDELE János
Magyar bábamesterség. Iratatott német nyelven - - a bontzoló,
borbély, és bába-mesterségeknek rendkivüll-való szabados
tanitója... által: mellyet... huszonhat tábla-képekkel megmagyarázva magyar nyelven ki-adott Szeli Károly.
Bétsben, 1777. Schulzi Betűkkel. 7 sztl. lev. XXVI, 461 l. 4 sztl.
lev. 24 rézmetszetű t. (2 metszet hiányzik: az 5. és a 17. -ezek
másolatait mellékeljük.) 200 mm.
Egyetlen magyar nyelvű kiadás. Sorrendben a harmadik
magyar nyelvű bábatankönyv. A 18. században a szülések
levezetése szinte kizárólagosan a bábák feladata volt, csupán
végveszélyben kérték a tanultabb kirurgus, illetve az orvos

segítségét. Nem ok nélkül volt igen magas a szülési mortalitás, illetve a
szakszerűtlen közre-működéssel világra jött csecsemők korai elhalálozásának
aránya. Szeli Károly 1777-ben adta közre Magyar bábamesterség címmel Johann
Steidele munkájának fordítását. Rendkívül alapos mű, a női test anatómiáját, majd a
terhesség jellemzőit ismerteti, leírja az egészséges szülés menetét és a rendellenes
szülések válfajait, az alkalmazott eljárásokkal. Az elméleten túlmenően nagy
hangsúlyt fektet a gyakorlati ismeretekre is, ilyen irányú tanácsait a rendkívül szép
kivitelű és szemléletes ábrákkal teszi érthetőbbé. Így indokolja a gyakorlati oktatás
szükségességét: „Az Orvosi, Borbélyi, és Bábáskodásra tanító Tudományok nem olly
elmére és gondolkodásra fondáltatott Tudományok (scientia speculativa), mellyeket
tsak olvasás által lehetne megtanulni; ezek tselekedettel meg-mutatandó
Mesterségek, mellyeknek tzélját tsak hoszszas Praksis által érhetjük el”. A
bevezetőben rövid szószedetet tesz közzé, a leggyakrabban használatos anatómiai
kifejezések magyar neveivel, mert „a Magyar nyelvnek is vagyon annyi jussa, mit
más nyelvek tulajdonítanak magoknak” - jelenti ki öntudattal. (Kapronczay Katalin:
Orvosi és egészségügyi felvilágosító irodalom a 18. századi Magyarországon). Győry
124. l. Studio 17/87.
Korabeli egészbőr-kötésben, kicsit kopott, a gerincénél felül sérült.
Nagyon ritka!
90.000,►
125.000,-

540. TISSOT, Victor
Voyage Au Pays Des Tziganes (La Hongrie Inconnue).
Paris, 1880. E. Dentu. 2 sztl. lev. 536 l. 177 mm.
Tissot: La Hongrie c. művének 3., szövegkiadása. Ezen a
címen 1890-ben németül is kiadták.
„Angelika Keglevich Eszterházy” gróf beragasztott exlibrisével.
Tissot Viktor, francia újságiró, szül. Fribourgban (Svájc) 1845
aug. 15. Korán lépett az újságirói pályára és 1874. a Gazette
de Lausanne főszerkesztője lett. Beutazta azután
Németországot és Ausztria-Magyarországot, utazásairól
munkákat irt, melyek közül különösen a Voyage au pays des
Tziganes (1880) keltett feltűnést.
„A kötet már címében mutatja, hogy a Lenau-Liszt féle cigányromantika hatása alatt
áll. Nem győzi ismételni, hogy a magyarok ázsiaiak s szerinte a hetyke szabómester,
akivel találkozik, azért olyan büszke, mert olyan országban szab, ahol az emberek
még félmeztelenül járnak! De tudja, hogy a nép harcias és vígan megy a halálba.
Majd kimegy ő is a „pusztába”, mely egy óriási steppe, nyugalmas, mozdulatlan,
csendes, mint egy holt tenger. A magyarok természetesen a szabadság lelkes hívei.
A magyar méltóság annyira feltűnik neki, hogy a parasztokat mind megannyi
arisztokratához hasonlítja. A falusi piac rögtön az ázsiai népek táborozására
emlékezteti. Mindenáron betyárt akar látni és Jókai mosolyogva világosítja fel, hogy
azok már csak az ő novelláiban találhatók. De a legnagyobb lelkesedéssel a
cigányokról ír. A cigány a teljes szabadság embere, minden nemes érzés megfér
szívében, a leghűségesebb szolga stb., stb.” Eckhardt Sándor: A magyarság külföldi
arcképe (Mi a magyar, 124. laptól…)
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben.
6.000,►
6.000,-

583. VÁMBÉRY Ármin
Vándorlásaim
és
élményeim
Persiában.
Pest, 1867. Heckenast. X, 399 l. 8
t. 218 mm.
Korabeli félbőr-kötésben, szép
példány.
30.000,►
75.000,-

