29. könyvárverés, 2013. április 13.
21. Aussführliche und Warhafftige Beschreibung Wie es mit denen CriminalProcessen, Und darauff erfolgten Executionen Wider die drey Graffen Frantzen
Nadasdi, Peter von Zrin, Und Frantz Christophen Frangepan eigentlich
hergangen.
Bécs, 1671. Mattheus Cosmerovius. 40 sztl. lev. 12 kihajtható rézm. t. 270 mm.
A Wesselényi-összeesküvés nyomán lefogott és kivégzett magyar főurak, gróf
Nádasdy Ferenc, gróf Zrínyi Péter és gróf Frangepán Kristóf Ferenc perének és
kivégzésének leírása, az uralkodó által engedélyezett hivatalos kiadás. A Cornelius
Meyssens által készített, dekoratív rézmetszeteken az elítéltek cellái, a per és a
kivégzések, valamint a Zrínyi és
Frangepán búcsúját ábrázoló,
híressé vált jelenet látható. A pert
és
az
ítéleteket
is
óriási
érdeklődés övezte. Ezt mutatja a
még ugyanebben az évben
megjelent számos, különböző
formátumú kiadás. Bécsen kívül
kinyomtatták
Prágában,
Nürnbergben és Ingolstadtban is, olaszul, franciául és holland
nyelven is megjelent. A német nemzeti bibliográfia nyomán
néhány nyomdai eltérés alapján két változata ismert.
Apponyi 959, RMK III. 2549, Honterus 80/26, Központi 88/195.
XIX. század-végi, kissé megkopott egészbőr-kötésben. Sajnos a
könyvtest a kelleténél kissé jobban körbevágva, ez a felső szakaszon zavaró a címlapon és néhány levélen. Az
Eiii ívjelű levél pereméből kis rész hiányzik. A kihajtható metszetek hibátlanok, szépek. 150.000.- ► 260.000,53. [BIRKEN, Sigmund]
L origine del Danubio, Con li nomi antichi, e moderni … delli Regni, Provincie, Signorie,
o Citta irrigate dal detto Fiume … Annessosi un breve compendio della Cronica Ungara
e Turchesca, et adornato con 40 figue in rame.. . Con un breve racconto de Fatti
memorabili nelle Guerre.. contro il Turco, come anche dell assedio e liberatione di
Vienna, aquisto di Strigonia.. . attacco di Buda. Tradotto dall idioma Tedesco in
italiano…
Norimberga - Bologna, 1685. Longhi. 6 sztl. lev. 286 l. 48 t. (rézmetszetek, ebből 9 t.
kihajtható, komplett). A kihajtható metszetek: Győr, Bécs, Esztergom, Buda.Pest,
Nagyvárad, Konstantinápoly…
A mű a Dunamenti országok, városok leírását adja, rézmetszetű képekkel illusztrálva.
Jakob Sandrart rézmetszeteit a Nürnberg -bolognai kiadásban Lodovico Mattioli
készítette.
A függelékben a magyar-török
háború leírását adja, Bécs 1683-as
ostromának, Esztergom visszavételének és Buda első ostromának
történetével. Becses darab, mely a
címlapon jelzett 40 rézmetszetű
tábla
helyett
48
metszetet
tartalmaz.
A
téma
kimerítő
feldolgozását olvashatjuk Szalai
Béla 3. kötetében a 110. laptól.
Korabeli egészpergamen-kötésben,
kicsit sérült az első tábla, ettől eltekintve jó példány. 150 mm. 80.000,- ► 185.000,-

72. CORDUS, Euricius
Euricii Cordi, Simesusii medici, Botanologicon.
Coloniae, 1534. Apud Ioannem Gymnicum.183 l. 11 sztl. lev. 158 mm.
Cordus, Euricius Simesus [Heinrich Ritze] (1486, Simtshausen – 1535, Bremen)
latin nyelven író német humanista, költő, orvos és botanikus.
Lásd: Világirodalmi lexikon, 2. köt. 347. l.
A címlapon: Másodlat a M. N. Muz. Széch. Orsz. könyvtárából bélyegzője.
Petrik Géza, az Aurora-kör könyvkereskedője bélyegzőjével.
Korabeli egészpergamen-kötésben, szép állapotban. 80.000,- ► 170.000,-

100. DUMAS, Al[exandre], [ifj.] fils –
Théatre complet. Tome 1-7. [Teljes.]
1. La Dame aux Camélias. Diane de Lys. Le bijou de la Reine.
2. Le Demi-Monde. La question d Argent.
3. Le fils Naturel. Le Pére Prodigue.
4. L ami des femmes. Lés idées de Madame Aubray.
5. Une visite de Noces. La Princesse Georges. La Femme de
Claude.
6. Monsieur Alphonse. L Étrangére.
7. La Princesse de Bagdad. Denise. Francillon.
Paris, 1868-1892. Michel Lévy Fréres, Éditeurs. 1 t. (címkép: a
szerző portréja, rézkarc) 3 sztl. lev. 423 l. 1 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 384
l. 1 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 402 l. 1 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 333 l. 1 sztl.
lev. ; 2 sztl. lev. 307 l. 2 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 373 l. 1 sztl. lev. ; 2
sztl. lev. 430 l. 1 sztl. lev. 225 mm.
Első gyűjteményes kiadás.
Az első kötet első levelén számozott:
az 52 holland papirosra nyomtatottból ez a 16. számú "Exemplaire de M. Delaunay
de la Comedie Francaise" példány. Az első kötet előcímlapján a szerző, ifj.
Alexandre Dumas francia nyelvű, saját kezű dedikációja Louis Delaunay
számára. Louis Arséne Delaunay (1826-1903), francia színész, 1848-tól a Comédie
Francaise tagja. Carteret I, 249. Vicaire III, 487. Poss.: [Louis] Delaunay (kézírásos
bejegyzés minden kötet elején).
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű, álbordás, sötétkék egészmaroquin
kötésben, aranyozott lapszélekkel. Az első kötéstáblák bal felső sarkába az egykori
tulajdonos (Louis Delaunay) díszes, aranyozott monogramja préselve. A kötéstáblák
belső felének pereme is díszesen aranyozott. A kötés szignált: [Léon] Bonvoisin.
Nagyon szép példány.
100.000,►
160.000,-

128. SZERB Antal
Magyar irodalomtörténet. I-II. kötet.
Kolozsvár, 1934. Erdélyi Szépmíves Céh. 342 l 1 sztl. lev. ; 255 l. 198 mm.
Az Erdélyi Szépmíves Céh 86-87. kiadványa.
Dedikált példány: „Sárközi Györgynek régi szeretettel Szerb Antal”.
Sárközi György beragasztott ex-librisével.
Egységes, kissé kopott korabeli félvászon-kötésben. A Györffy István kollégium
bélyegzőjével.
8.000,►
70.000,-

143. (ESZTERHÁZI) ESTERÁS Pál
Az boldogságos Szüz Maria szombattya az-az minden szombat napokra valo
aetatossagok Mellyet Azon Szent Szűz Igaz, és Buzgó Híveinek üdvösségére
Szerzett Galántai Eszteras Pal Szentséges Romai Birodalombéli Herczeg…
Tyrnaviae, 1701. Akadémiai bötükkel, Hörmann János. 1 t. 2 sztl. lev. 164 l. 4 sztl. lev. 182 mm.
Esterházy Pál nádor, a magyar barokk költészet és zene jeles alakja. A Mária-kultusz terjesztésében igen nagy
hatású volt – a főleg hazai Máriakegyképeket számba vevő – „atlaszainak”
két kiadása. E munkája a hét Máriának
szentelt napjaira, azaz az év minden
egyes szombatjára szóló elmélkedéseket
tartalmaz. Első alkalommal 1691-ben
jelent meg, 1702-ben a megmaradt
füzetekhez csupán új címlapot és ajánlást
nyomtattak.
A
címlap
elé
kötött
rézmetszeten – amelyet 1690-ben, a
herceg
geográfusa
és
rézmetszője
Kismartonban készített – az Esterházy
család címere látható.
RMK I 1638. Központi Antikv. 119/139.
Korabeli papírkötésben, szép állapotban.
Belül a papírminőség változó: a 32-96,
121-136. oldalak a többihez
képest
erősen megbarnultak, az állapot ettől
eltekintve egységesen szép.
150.000,►
200.000,-

203.
HELMONT,
F[ranciscus]
M[ercurius van]
Alphabeti vere Naturalis hebraici
bevissima delineatio. Quae Simul
Methodum suppeditat, juxta quam
qui surdi nati sunt sic informari
possunt, ut non alios saltem
loquentes intelligant, sed & ipsi ad
sermonis usum perveniant. in lucem
edita.
Sulzbaci (Sulzbach, Saarbrücken
felett), 1667. Abraham Lichtenthaler.
1 rézmetszetű előzéklap, 17 sztl. lev.
107 l. 36 rézmetszetű tábla.
Komplett! 138 mm.
Helmont (1618-1699) munkája, a
héber nyelv, a hangok, a héber ABC bemutatása. A siketnémák számára a szájról olvasás megtanítása. A képek
érzékletesen ábrázolják a kiejtett hangok nyelv- és torokállását. Későbbi, igénytelen kartonkötésben. Érdekes
nyelvészeti ritkaság. Óvatos kikiáltási árunk tízszeresét produkálta.
24.000,►
250.000,205. HELTAI Jenő
A néma levente. Vígjáték három felvonásban. 4. kiad.
(Bp. 1936), Athenaeum. 166 l. 1 sztl. lev. 220 mm.
Fáy Dezső festőművész
fadúcaról készült fametszetekkel.
Az előzéklapon Heltai
Jenő, valamint az 1936.
március 20 i bemutatón
szereplő
színészek
(Szakáts Zoltán, Bajor
Gizi, Törzs Jenő, Péchy
Blanka, Földényi László,
Sennyei Vera, Pillér
Vera, Pataki Miklós,
Bilicsi Tivadar, Vándory
Gusztáv) aláírásával.
A korabeli aláírások mellett az előzéklapon még kilenc neves színész autográfja
díszíti a kötetet: Bánsági Ildikó, Borbás Gabi, Bács Ferenc, Sztankay István, Póka
Éva, Gálvölgyi János, Detre Annamária, Jani Ildikó, Komlós Juci.
Az utolsó oldalon további 9 híres színész aláírása: Ladányi Ferenc, Benedek Árpád, Szeretettel: Pálos György,
Sok szeretettel: Ruttkai Éva, Lelkes Ágnes, Gyimesi Pálma, Sándor Iza, Wass Mari, Németh Marika.
Az eredeti papírborítók felhasználásával készült félvászon-kötésben.
15.000,►
42.000,211. [HOLBERG, Ludwig]
Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac
historiam quintae monarchiae.,..Editio tertia auctior…
Hafniae &Lipsiae [Kopenhága és Lipcse] 1754. Sumptibus
Frid. Christian Pelt. 5 sztl. lev. 266 l. 8 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 (első kiadása 1741) írta meg azt a könyvet,
amely világhírűvé tette nevét s amelyet a cenzúra miatt halála előtt Bagessen fordított le dán nyelvre: Niels Klim (1742).
Ez a mű a "Klimius Miklós föld alatt való útja...". Fantasztikus
kalandregény az utópisztikus társadalomról, de emellett negatív utópia is egy elrémítő másik, sőt harmadik jövő
lehetőségről. Képtelenségei sok mindenben emlékeztetnek Gulliver kalandjaira. Talán maga a kor igényelte az
ilyenfajta képzelődést, hiszen Holberg és Swift kortársak voltak. 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 F. Árverésünk tétele a 3. latin kiadás.
Korabeli, kissé kopott félpergamen-kötésben.
30.000,►
65.000,-

236. JÓKAI Mór
- - összes művei. Nemzeti kiadás. 1-100. köt. Teljes! Budapest. 1894-1911. Révai. 100 db. 200. mm.
JÓKAI Mór
hátrahagyott művei. 1-10. köt. (Teljes!) A nemzeti kiadás kieg. sorozata. Bp. 1912. Révai. 10 db. 200 mm.

Hozzá tartozik:
Baisz Aladár Szepesvármegye alispánjának köszöntő levele Jókai Mórnak címezve. A Lőcsén, 1894 január 4én kelt kézzel írt és az alispán által sajátkezűleg aláírt levélben köszönti az írót ötven éves irodalmi
működésének ünnepén mély hódolattal, nemzeti ünneppé minősítve e napot. A két és fél oldalas levél minden
sora őszinte nagyrabecsülést és hálát sugároz, kiemelve a felvidéki emberek, Szepesvármegye közönsége nagy
tiszteletét… Két levél kissé sérült, szakadozott állapotban, de magasztos tartalommal…
A 110 kötet együtt, egységes, kék, szecessziós egészvászon-kötésben, szép állapotban. 180.000,- ► 180.000,248. KAPUVÁRI Gábor – SEBŐK János
Deep Purple.
(Bp. 1987.) Csillagkönyvek. 106 l. 1 sztl. lev. 200 mm.
Az 1987 január 26-27-28-án, Budapesten fellépő együttes
tiszteletére készült könyvet mind az öten aláírták.
A 18-19. oldalon Ian Paice, Jon Lord, Ian Gillan, Ritchie
Blackmore és Roger Glover sajátkezű aláírásával!
Fűzve, kiadói borítóban.
20.000,►
36.000,278. JÓKAI Mór
Kertészgazdászati jegyzetek,
első részletének, kézirata.
A három levél terjedelmű,
Jókai Mór által saját kézzel
írt komplett fejezet, a Pesti Hírlap 1896. febr. 9-iki számában jelent meg.
(A teljes mű leközlése szinte naponta történt a Pesti Hírlap 9, 12-16, 18-23,
25-29, márc. 1, 3-5-iki számaiban, majd könyv formában is megjelent
ugyanebben az évben az Athenaeumnál.)
Jókai Mór ebben a művében saját szőlőjében szerzett kertészeti
tapasztalatait foglalja össze.
60.000,►
170.000,-

296. [KOLLER József]
Cerographia Hungariae, seu notitia de
insignibus, et sigillis regni Mariano-Apostolici,
compendio data, …cum …promotore Joanne
Szegedi [Szegedy János]… philosophiae
laurea oranrentur.
Tyrnaviae 1734, Typ. Academ. per Leopold
Berger.
3 sztl. lev. 196 l. 1 sztl. lev. 6 rézmetszetű t.
(ebből 4 kihajtható). 148 mm.
A rézmetszetű táblákon 35 város és 30
vármegye pecsétje látható. Alapmű a
heraldika kutatóinak.
Korabeli, aranyozott gerincű egészbőrkötésben, gerincvignettával, jó állapotú
példány. Sajnos a címlapon néhány áthúzott
beírás.
15.000,►
60.000,-

304. KOSZTOLÁNYI Dezső
Tinta.
Gyoma, 1916. Kner Izidor kiadása. 1 sztl.l., 213 l. 205 mm.
„Miklós Andornak Az Est szerkesztőjének igaz és hálás tisztelője Kosztolányi
Dezső Budapest. 1916." dedikált példány! HunBook 5/41.
A könyvdíszek és iniciálék Geiger Richard munkái. Lévay-Haiman 1.256.
Kiadói félvászon kötésben.
45.000,►
130.000,389. RIMASZÉKY-RICHTER Aladár
Budapest 1945. Eighteen etchings
by – –. (A nyomatokon: Budapest
1945), ny. n. 18 t. Komplett!
[Rézkarcok a romos Budapestről.]
7 fekvő és 11 álló kép.
A rajzokon első-sorban a Budai Vár és környéke, a Lánchíd, a
Parlament… látható.
Képméretek: 310 X 230 mm.
Lapméretek: 330 X 435 mm.
50-ből a 4. számú, a nyomólemezeken szignált és a művész
által minden lapon aláírt példány.
Eredeti, feliratos, csonka állapotú borítólappal, a mappája
maradékával. Nagyon ritka, komplett gyűjtemény!
36.000,►
75.000,438. PETŐFI Sándor
- - összes költeményei. 1842-1846. 2. kiad. 1-2. köt.

Pest, 1848. Emich Gusztáv. 2 sztl. lev. 1 t. (Petőfi portréja. Rézmetszet. Barabás Miklós rajza, metsz. Tylorer
József.) 390 l. 2 sztl. lev. ; 3 sztl. lev. 369 l. 3 sztl. lev.
Hozzá tartozik:
PETŐFI Sándor
- - újabb költeményei 1847-1849. 1-2 kötet.
Pest, 1858. Emich Gusztáv. 2 sztl. lev. 284 l. IV. 1 sztl. lev. ; 2 sztl.
lev. 288 l. IV. 1 sztl. lev.
Második kiadás. Sokan első kiadásnak tekintik, mivel az első kiadást
(1849, Emich) a rendőrség szinte teljes egészében (egy-két példány
kivételével) elkobozta és megsemmisítette. Ezt erősíti meg maga a
kiadó is, hiszen nem jelzi a kötetben a kiadást, és a következő,
1861-es nyomtatásban tünteti fel, hogy az második kiadás.
Mind a 4 kötet egységes, korabeli, aranyozott gerincű, sötétzöld
egészvászon-kötésben, szép állapotban. 25.000,- ► 60.000,444. [PLUTARKHOSZ] PLUTARCHOS
Plutarchi Chaeronei, gravissimi et philosophi et historici, Vitae
comparatae illustrium Virorum, Graecorum & Romanorum ita
digestae ut temporum ordo series que constet, Hermanno Cruserio
I. C. atque illustriss. Ducis clivensis & Juliacensis consiliario,
Interprete elegantiss. ac fidelissimo. ( ) Accesserunt his Indices
locupletissimi.
Basileae, 1564. Apud Thomam Guarinum. 6 sztl. lev. 785 l. 35 sztl.
lev. 350 mm.
Korabeli, bordázott gerincű, vaknyomásos disznóbőr-kötésben, szép állapotban.

150.000,-

►

185.000,-

445. PRAY [György], Georgi[us]
Annales regum Hungariae ab anno christi CMXCVII
ad annum MDLXIV. Deducti ac maximam partem ex
scriptoribus coaevis, diplomatibus, tabulis publicis,
et id genus litterariis instrumentis congesti opera, et
studio - -.
[Bécs]
Vindobonae,
1764-1770.
Sumptibus
Augustini Bernardi, Bibl. Univ. - Joannes Thomas
Trattner. 3 sztl. lev. 391 l. 3 sztl. lev. 1 t. (a Magyar
Koronát ábrázoló rézmetszet) ; 2 sztl. lev. 360 l. 6
sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 316 l. 5 sztl. lev. ; 2 szl. lev.392
l. 3 sztl. lev. ; 560 l. 10 sztl. lev. 380 mm.
Gr. Folio. A jezsuita történetírói iskola legnagyobb
alakja, Pray György [1723-1801] először a magyar
őstörténetet írta meg (Annales veteres Hunnorum,
Avarorum et Hungarorum, Bécs 1761.), majd az
őstörténet folytatásaként alkotta meg élete fő művét
(Annales regum Hungariae I-V., Bécs 1763-1770.).
Ebben az államalapítástól I. Ferdinánd haláláig
(1564.) foglalta össze több mint fél évezred, vagyis
jórészt a középkor, éspedig elsősorban a királyok
történetét. Történelmünk régi szintézisei közül ez az
első, amely szakmai igénnyel készült; Pray a kútfők
egyeztetését, a velük kapcsolatos forráskritikai, oklevéltani, kronológiai, genealógiai kérdések tisztázását józan és
szabatos módszerességgel igyekezett elvégezni. A folytatást, 1780-ig, egy másik műben, jóval utóbb írta meg,
amelynek 3 kötete 1801-ben látott napvilágot (Historia regum Hungariae...). Studio 13/125. Pastinszky 27/179.
Példányunk első kötete 1 rézmetszetet tartalmaz, az OSZK adattára szerint a koronázási palástról is készült plusz
1 t., Pastinszky, Petrik csak 1 tábláról tud.
Egységes, korabeli, bordázott gerincű, díszesen aranyozott egészbőr kötésben, festett lapszélekkel. Kisebb
szúrágásoktól eltekintve nagyon szép példány.
240.000,►
300.000,Megtekintés és átvétel az antikváriumban!
451. RADNÓTI Miklós
Járkálj csak, halálraítélt! Versek.
Bp. 1936. Nyugat. 45 l. 1 sztl. lev.
Első kiadás.
„Túróczi–Trostler József tanár úrnak
szeretettel és barátsággal küldi tisztelő,
igaz híve Radnóti Miklós” dedikált
példány!
Fűzve, kiadói borítóban. 208 mm.
80.000,►
250.000,463. SAJNOVICS [János], Joa. Nep.
Idea astronomiae honoribus regiae universitatis
Budensis dicata.
Buda, 1778. Typis Catharinae Landerer.
4 sztl. lev. 86 l. 200 mm.
Sajnovics János (1733-1785), jezsuita pap,
egyetemi tanár. Teologus hittudományi
tanulmányai mellett foglalkozott matematikával
és csillagászattal. Két évig Bécsben az udvari
csillagvizsgálóban volt alkalmazva Hell Miksa
mellett.
1766-ban a nagyszombati csillagvizsgálóhoz
Weisz Ferencz jezsuita mellé segédfelügyelőnek rendeltetett. 1768-ban Hell társaként csillagászati megfigyeléseket végzett: a Jeges tengeren. A lappföldi küldetés másik
jelentős eredménye: a magyar és lapp nyelv hasonlóságát tanulmányozása.
(Szinnyei)
Sajnovics csillagászati munkája a korabeli ismeretterjesztő irodalom kiemelkedő
darabja.
Korabeli, aranyozott, keménytáblás papírkötésben. Szép példány. Nagyon ritka.
60.000,►
60.000,-

466. SARNICKI, Stanisław
Stanislai Sarnicii Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et
Lituanorum. Libri octo.
H. n. 1587. Ny. n. 6 sztl. lev. 410 l. 1 sztl. lev. 296 mm.
Sarnicki (1532-1597) lengyel történész, Melanchthon és Kálvin követője.
Annalesében a lengyel nép történetét Krisztus előtt 2210-től saját koráig,
1586-ig tárgyalja…
XIX. századi kopottas egészbőr-kötésben. 30.000,►
175.000,520. TÁNCSICS Mihál[y]
Józanész.
Budapest, 1848. Kozma Vazul. 5 sztl. lev.
382 l. 200 mm.
„Táncsics már korábban megismerkedett
a szocialisztikus-kommunisztikus eszmékkel, s állást foglalt a magántulajdon
eltörlése mellett. Még 1843–44-ben írta
Józanész című munkáját, amely azonban
csak 1848-ban jelent meg, s ezt a
kiadást elkobozták a Pestre bevonuló
osztrákok.
A
Józanész
a
korai
szocialisztikus eszmék legkövetkezetesebben végiggondolt reformkori dokumentuma. Táncsics műve a nevelés, a vallás
és a társadalmi viszonyok összekapcsolódó problémakörein vezet végig,
különböző oldalakról világítva meg a főgondolatot: a társadalmi egyenlőség
kommunisztikus eszméjét.” http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/03/438.html
Az első 50 oldal alsó harmada erősen megbarnult. A kelleténél jobban körbevágott
példány. Későbbi, igénytelen félvászon-kötésben. Nagyon ritka!
20.000,-

►

55.000,-

529. LIPSZKY [János], Joannes de
Mappa
Generalis Regni
Hungariae,
partiumque
adnexarum
Croatiae,
Slavoniae et
Confiniorum
Militarium, Magni
item Principatus
Transylvaniae
geometricis
partium
dimensionibus,
recentissimisque
astronomicis
observationibus
superstucta.
Adjectis finibus,
Provinciarum
Bukovinae, Galliciae, Silesiae, Austriae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, Dalmatiae, Bosniae, Serviae, Valachiae,
et Moldaviae.
Pest, 1806. 9 szelvényből álló, rézmetszetes Magyarország-térkép + 12 külön lapon Magyarország közig. adatai.
A térkép teljes mérete: 2130 X 1420 mm. Mértéke: 1 : 480 000, az egyes szelvények mérete: 710 X 475 mm.
A nagy mű először 1805-ben jelent meg, aukciónkon a térkép 1806-ban készült második kiadása szerepel.
A magyar kartográfia történetének korszakalkotó térképe. Fodor ezt írja róla: „Korszakalkotó e térkép nemcsak
azért, hogy minden részletében hiteles matematikai, asztronómiai és geometriai alapokon nyugvó első térképünk,
hanem azért is, mert minden ízében magyar munka. Magyarok voltak helymeghatározói, Hell, Mikovinyi,
Bogdanich, matematikusa Zach, forrásaiként szolgáló megyei térképeket tervező földmérőink, magyar a tervező
Lipszky, magyar metszők dolgoztak rajta, a szituációt véső pozsonyi Prixner és a névrajzot véső nagyszerű
Karacs Ferenc, sőt metszése is idehaza, Pesten történt. 1803-ban kezdődött metszése. Dolgozott rajta még
Junker és Falka metsző is. Junkerről már tudjuk, hogy pozsonyi volt, bikfalvi Falka Sámuel pedig fogarasi
származású budai rajzoló és metsző volt. Karacsnak ez az első nagyszabású térképmetszete…” Szántai: Lipszky
1/B. A legfrissebb kutatásokat Reisz T. Csaba adta közre: Magyarország általános térképének elkészítése a 19.
század első évtizedében c. munkájában.
Szelvényenként korabeli vászonra vonva, a szelvények az eredeti tok részbeni felhasználásával készült modern
kartontékában.
240.000,►
350.000,-

536. RADÓ Alex [Sándor]

Atlas
für
Politik
Wirtschaft
Arbeiterbewegung. I. Der Imperialismus.
Vorwort von Th. Rothstein.
Wien, Berlin, (1930). Verlag für Literatur
und Politik. 168 l. (152 szövegközti
térk.). 250 X 350 mm. Hrenkó Pálnak, 1971. XI. 8-án dedikált példány!
Hrenkó térképész a következő szakmai ismertetőt adta az atlaszhoz: „Radó professzor atlasza,- KOMINTERN
kiadás! Lenin elgondolása alapján készítette, előszavát Fjodor Rotstein írta Moszkvában 1929-ben. Japán és
angol kiadása is volt, az angol hadseregben segédletként osztották ki. Csehszlovákiában a német megszállók
mind lefoglalták és elégették.” Kopottas, kiadói egészvászon-kötésben.
15.000,►
20.000,543. TOGLIATTI, Palmiro
Ciquantꞌanni nella storia dellꞌItalia e del
mondo.
(Róma, 1965). Editrice lꞌUnità. 146 lev.
Igen gazdag szövegközti képanyaggal.
Togliatti könyve beszámol Olaszországés a világ történelmének utolsó ötven
évéről a munkásmozgalom, a kommunista
eszme szemszögéből. Hangsúlyozza - és
Antonio
Gramsci
barátságának
jelentőségét, Togliatti forradalmi meggyőződését. (Két A/4-es gépelt kisérő tan. segít az olasz nyelvű könyv megértésében: 5 oldal a rövid tartalmi leírás, 15 oldal pedig a képaláírások fordítása.)
A díszalbum Dobi István elvtárs példánya!
A mellékelt géppel írt és Amerigo Terenzi (Olasz Kommunista Párt Központi
Bizottság Kiadói részlege vezetője) által aláírt levélben jutalomként küldi a
könyvet „Al compagno Dobi István”. Kelt Róma, 1965. Ottobre 15.
Hozzá tartozik: az olasz levél hiteles fordítása, egy oldalas gépirat.
Ehhez csatolva: a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Külügyi Osztálya fejléces levélpapírján
Puja Frigyes géppel írt, aláírt levele Dobi István elvtársnak. A Budapesten, 1965. nov. 10-én kelt levél értesíti
Dobi elvtársat az album küldéséről. „Ugyan ilyen albumot küldtek Kádár János és Kállai Gyula elvtársaknak.”
A Puja levélből arra következtetek (a dialektikus materializmus kristálytiszta logikájával felvértezve), hogy ebből
az albumból három hivatalos példány létezik Magyarországon!
Kiadói egészbőr-kötésben, aranyozott ornamentikával, egészvászon védő tokban. 248 mm. 18.000,- ► 22.000,599. ZSOLDOS János
Aszszony orvos, mellyben a szűzeknek, a házas,
terhes, szűlő, szült, és koros aszszonyoknak nyavalyáik
adattatnak elő.
Győrben, 1802. Streibig. 452 l. 10 sztl. lev. (szótár).
Egyetlen kiadás. Az első magyar nyelvű nőgyógyászati
kézikönyv.
Zsoldos János (1767-1832) orvos. 1790 és 1792 között
Halason volt tanító, majd Bécsbe ment, ahol orvosi
tanulmányokat folytatott. 1796-tól Pápán orvos, végül
Veszprém vármegye főorvosa. Pápán női kórházat
létesített.
Az
első
hazai
egészségügyi
jogszabálygyűjtemény
és
nőgyógyászati
könyv
szerzője. Egészségügyi népszerűsítő munkákat is írt.
Győry 125. l. Studio 17/88.
Korabeli, aranyozott gerincű egészbőr kötésben, gerincvignettával, nagyon szép állapotban. 80.000,- ► 155.000,-

30. könyvárverés, 2013. november 16.
36. BARÓTI SZABÓ Dávid
Uj mértékre vett külömb’ verseknek három könyvei...
Kassán, 1777. Landerer Mihály. 12 sztl. lev. 287 l. 187 mm.
Első kiadás. A versgyűjtemény a jezsuita szerző első megjelent munkája, másodszor
1786-ban adták ki „Vers-Koszorú...” címmel.
Aranyozott gerincű, korabeli egészbőr-kötésben, kicsit sérült gerinccel, jó példány.
30.000,►
42.000,80. CSOKNAI (CSOKONAI) Vitéz Mihály
Dorottya, vagy is a' dámák' diadalma a' fársángon.
Furtsa vitézi versezet IV. könyvben - - által.
Nagy-Váradonn, 1808. Szigethy Mihály. XXVI. 131 l.
Második kiadás. Az első magyar komikus eposz, először
1804-ben jelent meg.
Szüry: 0. Központi 127/14.
Korabeli papírkötésben, a gerincén kisebb sérülésekkel.
Jó példány.
80.000,►
120.000,120. FERENCZY János
- - közönséges geographiája. Második kiadás után ujabb
változások szerint korunk s az iskolák szükségeihez
alkalmazta Kanya Pál.
Pest, 1840. Eggenberger Jó'sef. XX. 342 l. 4 sztl. lev.
A mű első kiadása 1809-ben, másodszor 1823-ban jelent meg, majd 1840-ben Kánya
Pál által átdolgozva adták ki utoljára.
Fűzve, kiadói borítóban, jó példány. 206 mm.
36.000,►
46.000,-

156. GÁRDONYI Géza
Egri csillagok. Biczó András színes képeivel és rajzaival díszített
kiadás. 1-2. köt.
Bp. é. n. Dante. 333 l. 3 t. (színes); 323 l. 2 t. (színes). 240 mm.
Szövegközti rajzokkal gazdagon illusztrálva.
Kiadói, festett, szépen illusztrált egészvászon-kötésben, tokban,
szép állapotban.
8.000,►
34.000,-

159. GERMANUS Gyula
Allah Akbar. 1-2 köt.
(A
szerző
70
eredeti
fényképfelvételével
és
számos térképpel.)
(Bp. 1936). Révai. 4 sztl. lev.
333 l. 1 sztl. lev. ; 2 sztl. lev.
311 l. 186 mm.
Szeretett, jó édesanyjának
dedikált példány:
„Drága jó Mamusnak hálás
fia Gyuszkó 1936. december 23.”
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóval, szép állapotban.
10.000,►
34.000,-

189. HOFFMANN, E.[rnst] T.[heodor] A.[madeus]
Klein Zaches genannt Zinnober. Ein märchen von - -. Mit nachwort von prof. Dr. Ed. Castle und zeichnungen von
Jos. v. Divéky.
Wien - Leipzig, [1911]. Verlag Brüder Rosenbaum. 205 l. 184 mm.
Oldalszámozáson belül Divéky József 20 egész oldalas tusrajzával illusztrált. A rendes kiadáson (470 példány)
felül megjelent, 30 japán papírra nyomtatott luxuspéldányból ez a „Dedications Exemplar”, kézzel beírva.
Díszesen aranyozott kiadói egészpergamen kötésben, kissé sérült átkötő szalagokkal, felül aranyozott
lapszélekkel. A könyvet a szecesszió bécsi műhelye, a Wiener Werkstätte tervezte és kötötte. A hátsó
kötéstáblába nyomva a tervező-műhely aranyozott szignója. Nagyon szép könyv, a pergamenen kisebb
vetemedés. Studio 11/25.
50.000,►
140.000,227. KARINTHY Frigyes
Utazás Faremidóba. /Gulliver ötödik útja./
Bp. 1916. Athenaeum. 126 l. 200 mm.
Első kiadás.
"Schöpflin Aladárnak 1917 ápr. szeretettel"
dedikált példány!
A borító, a belső címlap és fejezetkezdő lapok
Vendrey László (1856-1927) munkái.
Fűzve, kiadói borítóban, szép példány.
80.000,►
155.000,235. KÁDÁR János
A fejlett szocialista
társadalom építésének útján.
(Bp). 1975.
Kossuth. 209 l. 1 sztl. lev. 205 mm.
"Vértes Imre [vegyész, gyógyszerész] elvtársnak
tisztelettel" dedikált példány!
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.
4.500,►
22.000,-

240. KERÉKGYÁRTÓ Árpád
Magyarország történetének kézikönyve. 7 rész, 4 kötetben (teljes).
Pest, 1867-1874. Heckenast. (a 7. résztől Franklin Társ.). VII, 168 l.; VII, 198 l.
1 sztl. lev.; VII, 224 l.; 192 l.; VI l. 1 sztl. lev. 215 l.; VII, 272 l.; XV, 764 l. 1 sztl.
lev. 193 mm.
889-től 1849-ig tárgyalja a magyar történelmet.
Korabeli, aranyozott gerincű, egységes, szép félvászon-kötésben, ritka.
36.000,► 75.000,-

(Kézirat)
247. JÓKAI Mór
Az Egetvívó asszonyszív c. regényének befejeztét követően „Igazoló
adatok” címmel írt utószavának kézirata. A regény a Pesti Hírlapban
folytatásokban látott napvilágot 1900. dec. 25. – 1901. febr- 21., majd
április 4-5-6. közötti számaiban (50 + 3) a tárcarovatban. Az Igazoló
adatokat a Riviéráról való hazatérés után a „Regénycsarnok” rovatban
tették közzé a PH április 4-5-6-iki számában. Ez 3 fejezetből állt: Igazoló
adatok, Ifjabb Baranyi Miklós adománylevele és Halotti prédikáció Benedek
Mihály lelkésztől.
Árverésünk tétele: az Igazoló adatok
kétoldalas, eredeti, Jókai Mór által
írt kézirata.
(A PH április 5-iki száma még
folytatta a 2. résszel Ifjabb Baranyi
Miklós adománylevelével, az „E végre
nem tsak ezen nemes Debreczen…”
kezdetű bekezdésig.)
A kézirat teljesen egyezik a nyomtatásbeli szöveggel egy különbséggel: Az
autográf kétszer is a 84 éves Baranyi Miklósról ír, míg a nyomtatott szöveg
83 évesnek fiatalítja. Ezen eltérésre vonatkozóan a kritikai kiadás
jegyzeteiben sem kaphatunk támpontot (lásd: Jókai Mór összes művei.
Regények 65. köt. Bp. 1974. Akadémiai Kiadó, 464. laptól…).
„A regény teljes autográf kézirata (a PH-ban is később közölt Igazoló adatok
c. záró rész kivételével az OSZK-ban… található.”- írja a kritikai kiadás
jegyzeteiben.
60.000,►
300.000,(Kézirat)
258. RUDOLF trónörökös (1858-1889)
"Az általam tervezett, Osztrák-magyar monarchia írásban és képben
czímű munka létrehozásá"-hoz felkéri Veress Sándor mérnököt
(Veress Endre történész édesapja, az 1848-as szabadságharc
hadnagya, mérnök, az első romániai vasút építője, fő műve: A
magyar emigratio Keleten 1-2 címmel jelent meg 1878-ban.) "e
munkának a magyar szent korona országait ismertető részéhez
nagyrabecsült közreműködésével hozzájárulni." A részleteket a
magyar rész szerkesztésével megbízott Jókai Mór Úrral
szíveskedjék megbeszélni.
Kelt Laxenburgban, 1884 Június 7-én.
A zsinórírással készült nyomtatványon felül a címzés kézírással:
Nagys. Veress S. úrnak Bukarest, a szövegben a kihagyott részek
kitöltve, alul a trónörökös, Rudolf sajátkezű aláírásával!
A szépen keretezett (400 X 330 mm.) becses dokumentum méltó
kiegészítője lehet a szintén árverésünkön induló Osztrák-magyar
Monarchia könyvsorozatnak (434. tétel).
28.000,- ► 85.000,-

(Kézirat)
263.
Testimonium
(bizonyítvány)
[Almási] Balogh Tihamér számára.
Az 1856/57. tanév első félévének
bizonyítványa.
Kelt 1857. március. 10-én, Nagykőrösön.
Aláírták: Warga János igazgató, Arany
János, Ballagi Károly, Kiss Lajos, Szabó
Károly, Szarka Mihály, Szilágyi Sándor,
Weiss János. Döbbenetes erejű névsor...
az utóbbi évezred legerősebb tanári
kara…
Papírfelzetes pecséttel hitelesítve. 1 levél
2 beírt oldal. M.: 344 mm.
30.000,►
48.000,-

310. KRÚDY Gyula
Bukfenc.
Bp. 1918. Kultúra. (Krausz ny.). 2 sztl. lev. 112 l.
2 sztl. lev. 175 mm.
Első kiadás.
Dedikált példány: "Emlékül Hajdú Pálnak
Krúdy Gyula Bp. 1918. Karácsony."
A boríték és a szövegközti rajzok Szántó Lajos
munkája.
A címlapon Székelyudvarhely városának
bélyegzőjével.
/A Kultúra regénytára 1./
Fűzve, kiadói borítóban.
60.000,- ► 120.000,-

352. MALONYAI Dezső
A magyar nép művészete.
Számos szakértő és művész
közreműködésével írta - -.
1-5. köt. (teljes!).
Bp. 1907-1922. 5 db.
285 mm.
Nagyon gazdag képanyaggal.
Dedikált példány:
„…hadbavonulásunk emlékére meleg kézszorítással…”
Egységes gerincű, festett,
aranyozott, kiadói egészvászon kötésben, a 3. és az
5. kötet kiadói félvászonkötésben.
75.000,- ► 95.000,(Metszet)
370. RIDINGER, Johann Elias
Türkischer Pferdeaufputz samt einem die nöthigen Anmerkungen hierzu enthaltenden Brief, herausgegeben von - -.
Augsburg, 1752. 1 lev. (szöveg), 29 t. (rézmetszetes lovasképek). 510 X 355 mm. méretű kötetben.
Nagyon ritka album, a komplett példány 36 rézmetszetet tartalmaz. A metszetek készítésében közreműködött
még: Martin Elias Ridinger (- - fia, 18 metszeten), Joh. Gottfr. Seutter (- - mostohafia, 7 metszeten).
Egy magyar képet is tartalmaz: Ein Ungar – Hongrois –
Hungaricus címmel, a 17. lap.
A metszetek mérete: ~240 X 320 mm.
A
Thienemann
Online
by
Ridinger
gallery
sorszámozását átvéve albumunk a következő képeket
tartalmazza:

1. (594.) I. Türckisch Keyserliches Hand Pferd.
2. (595.) II. Divani von der rechten seite anzusehen.
3. (596.) III. Divani von der linken Seite.
4. (597.) IV. Hand Pferd eines Pascha.
5. (566.) (5) Ein Seraskier aus der Wallachey.
6. (571.) (10) Ein Engellaender über Land reutend.
7. (593.) (32) Ein ordentl. Land Roß. Equus communis
8. (592.) (31) Ein Gestütt Pferd.
9. (586.) (25) Ein Polak.
10. (585.) (24) Schwedisches Pferd.
11. (581.) (20) Franzos aus Limosin. Equus Gallicus.
12. (584.) (23) Dähnisches Pferd. Equus Danicus.
13. (579.) (18) Hollaender.

14. (591.) (30) Moscowittisch Pferd. Cheval de Russie. 15. (573.) (12) Preuss. 16. (583.) (22) Ein Neapolitaner.
17. (587.) (26) Ein Ungar. 18. (572.) (11) Ein Teutscher. 19. (574.) (13) Ein Böhmisches Pferd. 20. (580.) (19)
Niderländer. Equus Belgicus. 21. (576.) (15) Mecklenburger. 22. (590.) (29) Croat. 23. (567.) (6) Tartarisches
Pferd. 24. (563.) (2) Persianer. 25. (588.) (27) Siebenbürger. 26. (589.) (28) Wallach. Equus Valachiae. 27. (569.)
(8) Spanisch Genett. 28. (564.) (3) Ein Barber. 29. (578.) (17) Ein Frieslaender.
(A legteljesebb, 36 lapos sorozat hiányzó 7 tétele cím szerint:
562. (1) Arabisches Pferd. Cheval d’Arabie. Equus Arabiae. 565. (4) Ein Türkisch Pferd. 568. (7) Ein Spanisches
Pferd. 570. (9) Engellaender. 575. (14) Holsteiner. 577. (16) 0ldenbürger. 582. (21) Ein Normand.)
Ridinger (1698, Ulm – 1767, Augsburg) német festő, grafikus és rézmetsző. Augsburgban és Regensburgban
tanult és mint szenvedélyes vadász különösen a vadállatok, vadászatok ábrázolására adta magát. Utóbb az
augsburgi művészeti akadémia igazgatója lett. Mintegy 400 rézkarcot készített, nagyobbára vadászjeleneteket,
amelyeket még ma is nagyon kedvelnek. (Pallas lexikon).
Korabeli, kopottas félbőr-kötésben.
300.000,►
430.000,-

383. MILLER, Joannes Eleemos Ferdinand
Epitome vicissitudinum et rerum memorabilium de libera regia ac metropolitana urbe Budensi, ab ejus nativitate,
anno quippe MCCXLII ad praesentem usque annum MDCCLX.
Buda, é.n. (1760 után, bár ezt a cím évszáma után nem nehéz kikövetkeztetni…) Typis Leopoldi Francisci
Landerer. 6 sztl. lev. 210 l. 1 sztl. lev. 3 t. Ebből 2 kihajtható Buda metszet, ill. térkép. 218 mm.
Buda földrajza, története évről évre felsorolt eseményekkel és Buda topográfiájával, valamint a város 1751. évi
tisztségviselőinek jegyzékével.
Mindhárom rézmetszet Binder János Fülöp munkája. Lásd Pataky 83. l. 5-6.
A címlap elé kötött „Buda. Ofen.” látkép különösen szép, részletes magyar és német nyelvű magyarázattal két
hasábon. A kép bibliográfiai leírása Rózsánál 113., de felveszi Budapest legszebb látképei közé is (50.).
A képmező mérete: 208 X 424 mm. A metszet alsó, szöveges része szúrágásokkal sűrűn átfurkálva.
A második metszet (térkép) címe: „Nova Buda, Pestinum”, Pataky „Pest-Buda és Óbuda helyszínrajza” néven
nevezi. Fabó – Holló: Bp. térképeinek katalógusa 108. tételeként szerepel: Pest-Buda várostérképe a városfalak
feltüntetésével” (részletes méltatással). A térkép mérete: 305 X 420 mm.
Korabeli, a gerincénél sérült egészbőr-kötésben, erőteljes szúrágásokkal. A belső táblán Hadik András címeres,
rézmetszetes ex librisével.
80.000,►
105.000,-

(Orvostudomány)
419. [JUHÁSZ Máté]
Házi különös orvosságok, mellyek Az Orvosok nélkül szükölködö betegeskedöknek
vigasztalásokra következö-képpen a’ betük rende szerént külön külön
Nyomtatásokból, és Irásokból szedettek egyben.
Kolosváratt, 1763. Az Jésus Társasága Akadémiájának betüivel. 148 l. 165 mm.
Második kiad. Petrik, Győry nem ismeri, Axioart Ø. A mű először 1761-ben látott
napvilágot. Győry 60., 72. l.
Juhász Máté (? - 1776) Jászapáti születésű ferences szerzetes, Egerben és
Nagybányán működött, teológiai munkák mellett orvosi könyve a legjelentősebb. Az
egyszerű nép számára készített munkájában betűrendben tárgyalja a betegségeket,
és azok gyógymódját. Könyve a század végéig hat kiadást ért meg (1761, 1763,
1768, 1770, 1773, 1785). A Központi Antikvárium öt kiadást említ (117/110.) a mienk
nincs közte.
Korabeli, kopottas félbőr-kötésben.
50.000,►
120.000,-

434. 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, zöld egészvászon kötésben, nagyon szép állapotban. Gottermayer Nándor
könyvkötő műhelyéból.
360 000,►
460.000,440. PÁZMÁNY Péter
A Romai Anyaszentegyház Szokasából, minden vasarnapokra, es egy-nehany
innepekre, Rendelt Evangeliomokrúl, predikacziok. Mellyeket, elő nyelvenek
tanitasa-utan Irásban foglalt cardinal -- esztergami ersek.
Posonban, 1636. (Jezsuita ny.) 15 sztl. lev.+1-28+29a-34a+29b-34b+35672+673a-690a+673b-690b+691-1248 [recte 1272] l. 295 mm.
Elöl az elöljáró beszédből 1 lev. hiányzik. Az első hat levél és az utolsó hét levél
sérült, javított, kisebb szöveghiányok a széleken kézírással pótolva.
Pázmány Péter életében megjelent utolsó, egyúttal egyik legnagyobb hatású
munkája. Több évtizednyi prédikációs gyakorlatot követően írásban is
terjeszteni kívánta művelődéstörténetileg is jelentős beszédeit. Országgyűlési
elfoglaltságai mellett betegsége is jelentősen hátráltatta a kötet
összeállításában, ezért maradtak ki a húsvét, illetve pünkösd második és
harmadik napjára írott prédikációk. A gyűjtemény záró darabját 1635
karácsonyán mondta el Nagyszombatban. Az ez előtt álló, „A' keresztyén
olvasóhoz” címzett, személyes hangú zárszóban be is számol az őt gyötrő
„nyavalyákról”, amelyek miatt úgy érzi, ez volt utolsó elmondott beszéde.
Ugyanezért nem tudott egyéb fontos szövegeket sem elkészíteni a kiadvány
számára. A kötet nyomtatása három évig tartott. A lapszámozás minden
bizonnyal több nyomdász párhuzamos munkája miatt lett hibás. A kiadvány címlapja két egymástól eltérő
változatban ismert, amelyet az RMNy. “A” és “B” variánsként különböztet meg. Az “A” variáns címlapja zsúfoltabb,
a lap alján ötsoros bibliai idézet olvasható. A “B” variánsnál az idézet a címlapról elmaradt, és az egész
címlevelet újra szedték. A két változaton a nyomtatás évének megfogalmazása is eltérő. Példányunk címlapja az
“A” változat. RMK I. 663. RMNy. 1659. Központi.125/132.
Későbbi, (pár évtized) bordázott gerincű, barokk bőrkötésben, a gerincén kisebb hiányokkal, sérülésekkel.
200.000,►
200.000,446. PETŐFI Sándor
A helység kalapácsa.
Budán, 1844. Magyar Kir. Egyetem betűivel. 68 l. 2 sztl. lev. 169 mm.
Első kiadás. A szerző első nyomtatásban megjelent önálló műve. Komikus eposz,
amely a romantika kedvelt műfaját (egyesek szerint Vörösmarty „Zalán futása”
című munkáját) parodizálja.
A mű keletkezése: A költő 1844 augusztusában-szeptember elején írta meg,
szeptember 14-én már a budai cenzor előtt volt a kézirat. Megszületésében
feltehetően közrejátszott a Kisfaludy Társaság 1844 elején kiírt pályázata:
„Adassék elő, milyennek kellene a korszerű eposnak lennie?”. Zilahy Károly (a
költő életrajzírója) szerint Vahot Imre bíztatására kezdett hozzá megírásához
Petőfi, de a kész mű nem nyerte el annak tetszését, így a kiadás jogát Geibel
Károlynak adta el a költő.
A kiadás: A cenzori vizsgálaton átesett kéziratot Geibel azonnal nyomdába adta,
hogy a november elején tartott vásáron már árulni tudja. Október 25-e körül el is
hagyta a sajtót, a Pesti Divatlap október 27-i száma már hírt is ad megjelenéséről.
A példányszámról nem maradt fenn feljegyzés, a füzet ára 36 pengő krajcár volt.
A mű fogadtatása: A kritikusok nagy része értetlenül és ellenségesen reagált a költeményre. Ennél is fontosabb
azonban, hogy az olvasók körében sem talált túl lelkes fogadtatásra. Ezt mutatja az is, hogy a terjesztőknél még

évek múlva is voltak belőle darabok, maga Geibel pedig az 1847-ben megjelent Petőfi összes költeményei
„pótléka”-ként kínálta a vásárlóknak. Szüry: 3609.
A Központi Antikvárium által oly szépen leírt (127/94.), Petőfi által rajzolt, kőnyomatos papírborító helyett
példányunk korabeli, egészvászon-kötésben, modern papírtokban.
120.000,►
310.000,-

458. Remény. Irodalmi és művészeti évkönyv. Szerkeszti Vachott Sándorné.
Pest, 1861. Heckenast. XXX. 1 sztl. lev. 120 l. 12 t. (színes, kőnyomatos díszcímlap, 7 kőnyomat, ezek közül 3
színes, felragasztott kép, valamint 4 acélmetszet). 284 mm.
A díszalbumot ékesítő acélmetszeteken külföldi látképek és egy vaddisznó-vadászat jelenete látható, a színes
kőnyomatok egyike gróf Széchenyi István híres ábrázolása, amelyen egy csónakban áll, mellette egyik fia, a
háttérben pedig a Lánchíd képe, előtte gőzhajóval.
Díszesen aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, a gerincénél restaurálva. Aranyozott élmetszéssel díszítve.
Szüry: 3815.
60.000,►
310.000,-

470. ROUSSEAU, J.[ean] J.[acques]
Dictionnaire de Musique.
Paris, M.DCC.LXVIII. Chez la Veuve Duchesne. XIV.
1 sztl. lev. 547 l. 4 l. 13 rézmetszetű, kihajtható kotta
(Planche A-N.). 205 mm.
Rousseau munkája a Diderot féle Nagy Francia
Enciklopédia felkérésére állt össze, az enciklopédia
számára írt szócikkekből. A Zenei lexikon (SzabolcsiTóth) így értékeli a kötet lényegi mondanivalóját: „…a
költői tartalom szolgálatába állított abszolút zene
értékének felismerése.”
Tételünk a második, szintén ritka kiadás. Első,
amsterdami kiadása gyakorlatilag nincs. Hauswedell,
internetes keresők, magyar aukciós piac; sehol sem
szerepelt.
Annak címleírása az OSZK adatbázisában: http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_view_records.html .
E könyvről hírt Isoz Kálmán: A Nemzeti Múzeum zenei gyűjteményeinek kialakulása c. tanulmányában ad:
„Viszont a régiek dicséretére szolgáljon,hogy egynéhány régi, ritkaságszámba menő, illetve értékes munkát már
besoroztak a Mus.szakba,mint pld.: Rousseau, J.:Dictionnaire de musique-jének első amsterdami kiadását
(1768).”
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben.
180.000,►
Nem kelt el.

(Térkép)
547. SEUTTER Matthäus
Atlas minor praecipua Orbis terrarum Imperia, Regna et provincias, Germaniae potissimum, tabellis 66. exacte
delineatis sistens usui militae ducum ac peregrinantium maxime accomodatus opera - -.
Augusta Vindelicorum, é. n. Seutter. 1 t. (rézmetszetű címlap) 34 sztl. lev. (Országleírások latin nyelven,
Hungaria-ra 2 oldalt „pazarolt”. + 65 korabeli színezésű térk. A térképek mérete: ~195 X 250 mm.

Seutter (1685-1757 Augsburg) német térképész és rézmetsző. 1697-től a
nürnbergi Johann Baptist Homannál tanulta a térképészetet, majd 1707-ben
Augsburgban alapította meg saját térképkiadó és globuskészítő műhelyét.
1726-ban megkapta a „császári geográfus” címet. A Grosser Atlas (1734)
mellett az Atlas minor a másik nagyszabású kiadványa, amely 1740-ben
jelent meg. Összesen 80 lap készült el, amelyeket azután az igények szerint
válogatva kötöttek egybe és hoztak forgalomba. Ennek megfelelően a
címlapon a térképek számának helyét üresen hagyták és azt utólag kézzel
írták be.
Néhány térképlapot kiemelnék: Globus terrestris, Europa, Asia, Africa,
America (2), Portigália, Hispánia, Gallia, Lotharingia, Itália (7), Anglia,
BeNeLux (6), Svájc, Ausztria és Németország (24), Csehország, Szilézia,
Morvaország, Poroszország, Skandinávia, Oroszország, Lengyelország,
Görögország, Magyarország térképe (a közepénél félig beszakadva,
Szántainál Seutter 10a.), a Temesi Bánság térképe, Törökország, Kisázsia,
Szentföld.
Gyönyörű, allegorikus alakokkal ékesített címlapjával és a díszes kartussal,
tájképekkel és jelenetekkel gazdagított térképlapjaival már korában is keresett, megbecsült darabnak számított.
Korabeli egészbőr-mappában, 54 cm. hosszú bőrzsinórral áttekerve. Az első táblán vaknyomásos rövid
címleírással. Nagyon jó példány. 225 X175 mm.
450.000,►
1.250.000,-

