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40. BETHLEN (Farkas) (Wolfgang) Wolffgang(us)
Historia de rebus Transsylvanicis. Tom. 1-6.
Cibinii, 1782-1793. Hochmeister. XVI, 628 l. 5 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 566 l.
5 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 633 l. 5 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 617 l. 3 sztl. lev. ; 2
sztl. lev. 537 l., 31 l. 4 sztl. lev. ; 8 sztl. lev. 545 l., 34 l. 2 sztl. lev. Első
teljes kiadás.
Bethlen Farkas (1639–1679) Erdély kancellárja, számos korabeli
forrásra támaszkodva írta meg hat kötetben Erdély 1525 és 1609 közötti
történetét. Az aukciónkon szereplő mű címlapján második kiadás
szerepel, de ez a teljes mű első kiadása. Az első kiadáshoz 1684-ben a
szerző keresdi kastélyában kezdtek hozzá, de csak a 832. lapig jutottak.
A kinyomtatott példányok zöme 1690-ben, Thököly betörésekor
megsemmisült.
Kitartó gyűjtés eredményeként összeállított, megbecsült sorozat: Mind a
hat kötet korabeli kötésben, három kötet egészbőr, egy félbőr- és két
kötet karton-kötésben kerül kalapács alá. 60.000,►
95.000,135. Kolozsvári Nemzeti Színház
Fotóalbum, 80 fotóval. Készült: "Mélyen tisztelt Nagyságos Korbuly Bogdán
Úrnak a - - nagyérdemű Intendánsának, az áldozat kész honpolgárnak hála és
örök tisztelet jeléül a - - személyzete.
Kolozsvár, 1876. január 1-én.
A következő lapon E.[csedi] Kovács Gyula beköszöntő verse szépírással, majd
elsőként az ő fotója látható.
A fotóalbum 30 nagy (~160 X 105 mm.) és 50 kisebb (~105 X 60 mm.) korabeli
fotót tartalmaz.
A színészek: Gabányi Árpád, Újházi Ede, E. Kovács Gyula, Mátray Betegh Béla,
Krasznay Mihály, Szentgyörgyi István, Fehérváry Antal, Hetényi Elemér, Ditrói
Mór, Ditróiné Eibenschütz Mari, Pálmai Ilka…
A fényképészek:
Kolozsvár: Tauffer és Veress Gyula 19 nagy és 19 kicsi, Tauffer Gyula 1 nagy,
Veress Ferenc 3 nagy és 23 kicsi.
Pestiek: Borsos és Varságh 2 nagy, Kozmata Ferencz 3 nagy, Simonyi Antal 1
nagy, Strelisky Lipót 2 nagy, de mindkettő alja levágva (mert csak így fért be…).
Marosvásárhelyről Ciehulski és Wargha 1 nagy képpel. Még 4 kis kép
fényképészét sorolom: Klösz György Ellinger Ede pestiek, Ciehulski (Péter)
Marosvásárhely és Scheffler J. W. Szabadka.
(Lompérdi Korbuly Bogdán (Szamosújvár, 1816 – Kolozsvár, 1911) városi
tanácsos, kereskedő, a Kolozsvári Hitelbank és Zálogkölcsön Társulat
igazgatója, a kolozsvári Nemzeti Színház intendánsa és bőkezű mecénása.)
Eredeti bársony-kötésű album, két működő réz csattal,széteső, mégis jó
állapotban. 305 X 245 mm.
40.000,►
230.000,187. Háromszék vármegye Emlékkönyv Magyarország ezeréves
fennállása
ünnepére.
Háromszék
Vármegye
Törvényhatósági
Bizottságának megbízásából szerkesztették: Potsa József szerk. biz.
elnök, Antal Mihály, Bogdán Arthur, Csifó Salamon, Gödri Ferencz,
Gyárfás Győző, Málik József, Székely György és Szentiványi Miklós.
Kiadta Háromszék Vármegye Közönsége.
Sepsi-Szent-Györgyön, 1899. Jókai-Nyomda-Részvénytársulat. 2 sztl. lev.
380 l. 1 sztl. lev. 388 mm.
Szövegközti fényképekkel gazdagon
illusztrált.
Modern, bibliofil igényű, vaknyomásos
félbőr-kötésben, gerincvignettával, az
eredeti borító bekötve. Felvágatlan, szép
példány, széles margóval, ritka könyv.
45.000,- ► 155.000,231. FÜLEPP György
A' zsidók emancipátiója Magyarhonban
nem czélszerű.
[Bp.] 1848 (Beimel Ny.) IX. 61 l.
188 mm.
Török János könyvtárából.
Fűzve, kissé sérült kiadói borítóban,
ritka.
6.000,►
75.000,-

238. JUHÁSZ Gyula
Késő szüret. (Versek). Első kiadás.
[Bp.], 1918, Táltos. (Pesti Lloyd ny.) 111 l. 187 mm.
A címlapon a szerző dedikációja: „Szalay Józsefnek hálás szívvel és szeretettel Juhász
Gyula”.
[Szalay József (1870–1937) rendőr főkapitány, városi főtisztviselő, műpártoló, bibliofil, író. A
„literátus főkapitány”-ként emlegetett Szalay dzsentri születésű, és magas rangú rendőrtiszt
létére, rendkívüli műveltségű könyvgyűjtővé, Juhász Gyula, Móra Ferenc pártfogójává vált, aki
széles körű irodalmi tevékenységet is folytatott.]
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, gerincvignettával, szép példány. A Kozma Lajos
által tervezett borító bekötve.
120.000,►
340.000,-

259. KERTÉSZ Róbert
Hajók és hősök. 1-2. kötet.
(Bp. 1943). Franklin Társ. 155 l. 6 t. ; 133 l. 225 mm.
/A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára/
Kiadói, aranyozott félvászon sorozatkötésben, kopottas példány. 80.000,- ► 190.000,-

268.
[Ezernyolcszáznegyvennyolcnegyvenkilenc.] 1848-49.
A magyar szabadságharc röplapja.
[Belügyminiszteri leirat a nemzetőröknél
és
másoknál
lévő
fegyverek
összeírásáról.]
Szemere
Bertalan
(1812-1869)
belügyminiszter
által
sajátkezűleg
aláírt, hivatalos felszólítás: "Azoknak
nagy számához képest, kik a haza
védelmére táborba szállani készek, még
nincs elég fegyver." Ezért amennyi a
nemzetőrség részére szükséges az "szállíttassék Pestre a hadügyministerhez." A
részletekre is kitér: A fegyvergyűjtemények birtokosait külön felszólítja, a fegyver
ne lomhán függjön a néma falakról…
Budapest, Julius 24. 1848. Belügyminister. Szemere Bertalan.
80.000,►
280.000,-

299. Korán (kéziratos)
(Isztambul, 1826. 306 sztlan levéI, 175 mm.)
A Korán arab nyelvű szövegének kézirata, laponként 15 sor. Egyenletesen szép
neszhi Írással. A kalligráfus Muhanrnad Hidayetullah Zühdü, aki a
termékenységéről híres kalligráfus, a szeráj kalligráfia iskolájának vezetője,
Muhammad Vesfi Kebecizade (+1831) kevésbé neves, de jóképesséqű tanítványa volt.
A kézirat a díszes nyitólappárral (unvan) indul, címlap hagyományosan nem készüIt. A szöveglapok vastag, aranyozott keretben,
az egyes verseket apró aranyozott rozetták, a harmincadokat (dzsuz') a margón színes, virágmotivumos díszítmények jelzik. Az
egyes szúrák címe aranyozott lécben fehér betűkkel van feltüntetve. Ezek egy része üresen maradt, a kitöItöttek egy részénéI
pediq a szöveg az olvashatatlanságig elkenődött, illetve lepergett. A szöveg helyenként kismértékben elmaszatolódott.
Összességében mégis szép péIdány.
Török stilusú, megkopott aranyozású egészbőr-kötésben, a gerincen régi javítás nyomaival. Szerényebb díszítésű, ugyancsak
megkopott aranyozású resturált bőrtokban.
150.000,- ► 310.000,-

306. KÓS Károly
Erdély kövei.
(Sztána, 1922 [1923]. Szerző.) Címlap + 31 t. (nagyrészt színes, eredeti linómetszetek), 4 sztl. lev.
Első kiadás. „Készült e könyvecske Sztánán Kós Károly műhelyében, 1923. 200 példányban. 64. szám."
"Tóth Istvánnak igaz barátsággal" dedikált példány!
A XX. századi magyar nyomdászat egyik érdekes epizódja volt a sztánai műhely rövid működése. A neves polihisztor szerteágazó
tevékenységével jelentős szerepet játszott a Trianon utáni erdélyi magyar művelődés feltámasztásában és megszervezésében. Írói
és grafikusi tevékenységéhez kapcsolódóan sztánai házában kisebb műhelyt alapított, amelyben összesen három könyv látott
napvilágot: ez az első, ezt követte az Attila királról ének négyszáz, végül a Kaláka kalendárium 1925 esztendőre 1924 karácsonyán
kétszázötven számozott példányban. Központi Antikvárium 129/18.
Kiadói, a gerincénél kissé sérült papírborítóban.
80.000,►
340.000,-

350. Magyarország.
Külön lenyomat a Pallas Nagy Lexikonából. A
szövegben 13 ábra; külön mellékletül 51 kép, ezek
közt 19 színnyomat, 1 réznyomat és 13 térkép.
Budapest, 1896. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. 1 t.
(réznyomatú címkép: Ferencz József portréja) 3
sztl. lev. 102 l. .XXIV. 103–176 l. III. 177–232 l. VI.
233–262 l. 1 sztl. lev. 250 mm.
„E könyvből hollandi VAN GELDERN gyártotta
papírra nyomatott 18 példány, melynek mindegyike
folyó számmal (1–18) láttatott el. Ez számozatlan.
Ex libris Jaulusz Erzsi. (J. E. "Füst Milán rejtélyes
múzsája", lásd Petrányi Ilona tanulmányát a Holmi
1989. decemberi számában.
Bordázott gerincű kiadói egészbőr kötésben,
gerincén
aranyozott
címfelirattal,
aranyozott
lapélekkel, nagyon szép példány!
20.000,►
240.000,-

489. SCHAMS [Ferenc] Franz
Vollständige Beschreibung der königlichen
Freystadt Pest in Ungern.
Pest, 1821. Hartleben. XVIII,
501 l. 2 sztl. lev. 1 t. (Pest
látképe). 169 mm.
A kötet végén 2 sztl. lev. a
Hartleben Verlag 1819-1820.
évi kiadványainak ajánlójegyzéke.
A
rézmetszetes
látkép
Blaschke János munkája.
Előzéklapján
"Ex
libris
Pogány Béla", névaláírásával.
Korabeli, aranyozott gerincű
félbőr-kötésben,
szép
gerincfelirattal, jó példány.
45.000,- ► 55.000,-

527. SZENTKUTHY Miklós
Prae.
Bp. [1934], Egyetemi Nyomda. 632 l. 252 mm.
"Szerb Antal barátomnaknak szeretettel dedikált példány!
Fűzve, kiadói borítóban, felvágatlan.
8.000,►
85.000,-

530. SZERB Antal
A királyné nyaklánca. Igaz történet.
(Bp. 1943.) Bibliotheka. 287 l. 193 mm.
Feleségének,
Klárának
"Királynémnak,
Nyakláncomnak" dedikált példány!
Első kiad.
Kiadói, a gerincénél sérült, felhasadt félvászon kötésben.

542. SZINNYEI József
Magyar írók élete és munkái.
I–XIV kötet. (Teljes!)
Budapest,
1891–1914.
Hornyánszky Viktor. 14 db.
232 mm.
A
komplett
sorozat
tudomásunk szerint az elmúlt
75 évben egyszer (Laskai
22/295.) szerepelt árverésen. Nagyon, nagyon ritka. Makkai-Horváth: 3019.
A tizennégy kötet egységes, korabeli, aranyozott félvászon-kötésben.

20.000,-

60.000,-

►

►

540.000,-

140.000,-

551. [TEMESVÁRI Pelbárt] Pelbartus de Themeswar
Sermones Pomerii de Sanctis. (Pars hyemalis – Pars estivalis).
(Hagenau, 1499. február 20. Henricus Gran, pro Joanne Rynman). 236 sztl.
lev. (238-ból) ; 279 sztl. lev. (280-ból). 198 mm.
Első kiadás. Példányunk első kötetéből hiányzik az első két levél, valamint
a hetedik levél fordított módon a kötet elejére kötve. A második kötetből
hiányzik az utolsó, üres levél. Az első kötet a1 levelének rektóján régi
papírcsík, a d2 verzója és a d3 rektója kissé foltos. Néhány levélen korabeli
marginális bejegyzések.
Szentbeszéd-gyűjtemény, első kiadás. A szentekről szóló prédikációk
azokra az ünnepnapokra íródtak, melyek nincsenek vasárnaphoz kötve. A
kötet a téli és a nyári időszakot öleli fel.
Temesvári Pelbárt (keresztneve talán Paulus, rendi neve Pelbartus, ő
magát Pelbartus de Themeswarnak írta) a magyar középkor legjelentősebb
prédikátora, a külföldön leggyakrabban kiadott magyar szerző, korának és
a prédikációs irodalomnak klasszikusa. A középkori magyar szentbeszédirodalom általa foglalta el helyét az európai keresztény köztudatban. 1435
táján Temesváron született, a krakkói egyetemen tanult, majd 1483-tól a
dogmatika tanára a budai ferences főiskolán. 1504-ben halt meg Budán.
Obszerváns Ferenc-rendi szerzetes, beszédgyűjteményének a Pomerium („gyümölcsöskert”) címet adja, mert „miképpen a
gyümölcsösben különböző nemű termőfák [...] vannak, úgy ebben a munkában is mindennemű prédikációk”. Beszédei nem
elhangzott prédikációk, hanem a skolasztikus dogmák bizonyításai népszerű formában. Célkitűzése szerint olyan – minden rendű,
rangú, műveltségű hallgatónak megfelelő – alapanyagot akart adni a papok kezébe, melyeket azok bővebb tanácsokkal, konkrét
erkölcsi tanulságokkal kibővítve felhasználhattak szentbeszédeikhez. Irodalmi igénnyel megírt dogmatikus szövegeihez a népszerű
legenda- és példagyűjtemények, az egyházatyák írásai mellett felhasználta a görög és latin klasszikusoknak, az ókori héber és
arab irodalom íróinak műveit, beleszőve nemcsak a magyar szentek legendáit, hanem a magyar népmese és mondavilág elemeit
is. A beszédek profán elemekkel való fűszerezése a korban tömegigény is volt. Bár latinul írt, mert a magyar nyelv ekkor még
teológiai és dogmatikai értekezésre nem alkalmas, nyelvezete egyszerű, a középkori latinhoz képest is magyarosan rövid,
hungarizmusokban gazdag.
Poss.: Sigismund Kárász, Parochie Rakolcz.
RMK III. 49. Borsa Gedeon 31 B. Borda: Műgyűjtő Magyarok 5/24B. Studio 30/279.
XVIII. század elején készült, négy bordára fűzött bőrkötésben, gerincén szúrágás nyomaival, jó példány. A mű első kiadása
rendkívül ritka.
800.000,►
Nem kelt el.

556. Budapest székesfőváros területének térképe
Lépték: 1:5000.
Kiadta a Székes Főváros Tanácsa.
Szerkesztette a Székes Főváros Mérnöki Hivatala.
Bp. 1908. Székesfőváros Házinyomdája. Átnézeti lap + 67 t. (1-65-ig sorszámozva, plusz 30/a és 51/a.)
A táblák külön lapok, vászonra vonva, hajtogatva (méretük 510 X 400 mm.), szép állapotban.
Főbb épületek alaprajza, névvel, hegyvidéki, zöldövezeti házak alaprajza, főbb tájékozódási pontok, házszámozás, helyrajzi
számok, városrész nevek, dűlőnevek, tervezett útvonalak, hegynevek, vízrajz, erdő. Fabó-Holló 2605.
Kiadói, vászonnal bevont, erős kartondobozában (295 X 220 X 160 mm.); ez kissé kopott és a fedele lejár. Szépen megőrizte a
kitűnő állapotú térképlapokat.
45.000,►
150.000,574. UJFALVY [Károlyné] BOURDON Mária
Ujfalvy Károly utazása Páristól-Samarkandig.
A Ferganah, Kuldzsa és nyugati Szibéria.
Egy párizsi nő úti élményei.
Bp. 1885. Révai. VII, 663 l. 234 mm.
Egészoldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrálva.
Kiadói egészvászon-kötésben, jó példány, könyvtári duplum.
15.000,►
28.000,-

600. VÁMBÉRY Ármin
Közép-Ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a
Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett és leírt Vámbéry Ármin.
Második javított és bővített kiadás. Kilenc képpel.
Pest, 1873. Athenaeum. 1 t. (címkép). VIII. 488 l. 1 sztl. lev. 8 t. 225 mm.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben, nagyon jó példány.
15.000,►
55.000,-

