37. árverés, 2017. március 25.
38. (Biblia)
Ujj Testamentom az-az a mi urunk Jesus Kristusnak
Ujj Szövetsége. Magyar nyelvre fordíttatott Karoli
Gaspar által. Mellyet e formában leg-elöször kinyomtattatott P. F. [Pethe Ferenc].
A végénél: Szent Dávid királynak és profetanak száz
ötven Soltari. A frantzia nótáknak és verseknek
módjokra, magyar versekre fordíttattak és rendeltettek
Szentzi Molnár Albert által.
Ultrajektomban [Utrecht], 1794. Altheer János. Címlap,
240 l. 1 sztl. lev. Címlap, 92 l. 2 sztl. lev.187 mm.
A Pethe Ferenc-féle Biblia vékony papíros, bibliofil
kiadásának újszövetségi részét valamint a zsoltárokat
tartalmazó kötet.
“Gabrielis Báthori V. D. Ministri in Ecclesia Reformata
Pestiensi A.” 1798.
Báthory Gábor példánya,
névbejegyzésével és aláhúzásaival a szövegben. Az
előzéklapon Báthory Dániel névbejegyzése.
Későbbi, XIX. század elején készült, díszesen
aranyozott
egészbőr
kötésben,
aranyozott
lapszélekkel. Nagyon jó állapotú, rendkívül szép
példány.
50.000,►
240.000,42. [BOD Péter]
Az Isten vitézkedö anyaszentegyháza állapotjának és világ kezdetétül fogva a jelen való idöig sokféle változásinak rövid historiája.
[Bázel] Basileában, 1777. Im-Hof Rodolf János. 538 l. 5 sztl. lev. + 4 térkép mell. (Európa, Ázsia, Amerika és Afrika kihajtható,
rézmetszetű térképe). 170 mm.
Második kiadás. (Hasonlóan ritka, mint az első, mely 1760-ban jelent meg.)
A szerző magyar nyelvű egyetemes egyháztörténetét feltehetőleg 1753-ban fejezte be. A mű művelődéstörténeti jelentősége szinte
a feledés homályába vész, pedig Bod itt vetette fel elsőként – külföldi példákra hivatkozva – nemzeti nyelvünk fejlesztése és a
tudomány művelése érdekében egy tudós emberekből álló társaság megalapítását. Kartográfiai szempontból is fontos munka,
térképei első alkalommal mutatták be Európa, Ázsia, Afrika és Amerika kontinenseit magyar nyelven. Studio 33/483.
A térképlapok tiszták, szépek, hiánytalanok, az Afrika és Amerika térképeken kisebb beszakadás.
Korabeli, a gerincénél kissé sérült egészbőr-kötésben, gerincvignettával. A mű teljes példánya ritka.
70.000,► 220.000,-

42
53. BÖLÖNI FARKAS Sándor
Útazás Észak Amerikában. - - által. Kolozsvártt, 1834. ifj. Tilsch János. 4 sztl. lev. 346 l. 4 sztl. lev. 210 mm.
Első kiadás. Korabeli egészvászon-kötésben, gerincvignettával, szép példány!
24.000,91. DUGONICS András
A’ tudákosságnak első könyve, a’ bötü-vetés. (Algebra.) Másadik meg-bővített ki-adás.
Poszony – Pest, 1798, Füskúti Landerer Mihály. 272 l.
DUGONICS András
A’ tudákosságnak második könyve. A’ föld-mérés. (Geometria.) Masádik meg-bővített ki-adás.
Pozsony – Pest, 1798, Füskúti Landerer Mihály. IV. 154 l., 5 t. (kihajtható rézmetszet).
DUGONICS András
A’ tudákosságnak harmadik könyve. A’ három-szögellések. (Trigonometria.) Masádik meg-bővített ki-adás.
Pozsony – Pest, 1798, Füskúti Landerer Mihály. 64 l., 1 t. (kihajtható rézmetszet).
DUGONICS András
A’ tudákosságnak negyedik könyve. A’ csúcsos szelések. (Sectiones Conicae.) Masádik meg-bővített ki-adás.

►

60.000,-

Pozsony – Pest, 1798, Füskúti Landerer Mihály. 92 l., 2 t. (kihajtható rézmetszet).
"Dugonics András (1740-1818) munkái matematikai szempontból nem képviselnek kiemelkedő értéket, nyelvészeti értékük
azonban jelentős, hiszen a kötetek mintegy háromszáz, többé-kevésbé eredeti alkotású magyar matematikai szakkifejezést
tartalmaznak. A Dugonics által alkotott szakkifejezések nagy része ugyan rövid életű volt, de azért számos olyan, ma is használt
matematikai szakszót alkotott, amelynek megfelelőit más európai nyelvek máig görög-latin eredetű szavakkal fejeznek ki. A magyar
matematikai szaknyelv megteremtésében Dugonicsnak volt a legtöbb érdeme." (Pannóniai Féniksz, avagy Hamvából fel-támadott
magyar nyelv. Első nyomtatott tudományos könyveink. (16-19. század). Bp. 2005, OSZK. 164. l.) Aigll Glycér (A' Pesti Kegyes
Oskolák Directora, Provinciális Tanakodó, és Vice Rector./Lásd. Tud. Gyűjt. 1819./) könyvtárából.
Korabeli karton-kötésben, gerincvignettával. Kissé kopott, de azért jó példány! A teljes mű együtt ritka! 80.000,- ► 140.000,-

53
112. FAZEKAS Mihály
- - versei. Öszveszedte Lovász Imre. Első kiad.
Pesten, 1836. Beimel. 134 l. 1 sztl. lev. 190 mm.
A címlap verzóján Rados Imre tulajdonosi bélyegzésével.
Korabeli félvászon-kötésben.
30.000,-

91

►

150.000,-

176. HAUSZMANN Alajos
A magyar királyi vár.
Die ungarische Königsburg.
Le château royal de Hongrie.
Budapest, (1912, Hornyánszky).
54 l. 1 lev. 1 feliratos hártyapapír,
1 t. (színes), 24 t. (fénynyomat).
Szövegközti
képekkel,
alaprajzokkal. A szövegrész (keretdíszes oldalakon, háromhasábos
tördeléssel) és a képfeliratozás
magyar – német - francia trilingvis.
Hauszmann Alajos (1847-1926) magyar építész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A historizmus egyik
legtevékenyebb és legjellegzetesebb képviselője a magyar építészetben. Ybl Miklós halála után, 1891-ben, őt hívták meg a magyar
királyi vár építésének vezetésére. A gyönyörű, haránt alakú díszalbum összeállítására gróf Khuen-Héderváry Károly
miniszterelnöktől kapott megbízást.
Kiadói, aranyozott, angyalos országcímerrel és virágmotívummal díszített, haránt alakú dísz bőrkötésben, a Gottermayer Nándor
műhelyéből. Az első kötéstáblán aranyozott, két angyal által tartott, koronás címerrel. Aranymetszéssel díszítve. A gerincen és a
táblákon kis sérülésekkel. 350 X 460 mm.
150.000,►
340.000,-

260. Madarász Józsefet félszázados képviselői jubileuma alkamából
szívből melegen üdvözlik Budapesten, 1898. évi junius hó 18. án
barátai és képviselőtársai.
80 személy autográf aláírásával: Fejérváry Géza, Perczel Dezső,
Erdély Sándor, Jos'povich Imre, Groisz Gusztáv, Szentpály Jenő, Nagy
Mihály, Kőszeghy Sándor, Mezei Mór, Leidenfrost László, Fischer
Sándor, Heltai Ferenc, ? ?, Teleki Sándor, Tisza Kálmán, Szilágyi
Dezső, Podmaniczky Frigyes, Emmer Kornél, Csernátony Lajos,
Perczel Béni, Szivák Imre, Wolfner Tivadar, Münnich Aurél, Szerb
György, Szily Pongrácz, Latinovits Pál, Bedő Albert, Matuska Péter,
Láng Lajos, Radvánszky György, Bethlen Balázs, Wass Béla,
Klobusitzky János, Csáky Lajos, Buzáth Ferenc?, Győry Elek, Mezőssy
Béla, Lévay Lajos, Lehótzky Antal, ? ?, Polczner Jenő, ? Lajos,
Komjáthy Béla, Eötvös Károly, Szentiványi Gyula, Halász Zsigmond,
Tellecsky Kristóf, Dániel Márton, Wlassics Gyula, Kálmán Károly, Mócsy
Antal, Major Ferenc, Páder Rezső, ? Ferencz, Förster Ottó, Hintz Ernő,
Melczer Vilmos, ? ?, ? ?, Bónis István, Kovácsy Sándor, Ágoston
József, Zsámbokréthy József, Ragályi Béla, Rétyi Mihály, Szaplonczay
Miklós, Weisz Berthold, Farbaky István, ? ?, Hegedüs Lóránt, ? ?,
Zmertych Iván, Daniel Gábor?, Örley Kálmán, ? ?, ? ?, Luppa Péter,
Molnár Antal.
Kisfaludi Madarász József (Nemeskisfalud, 1814. – Kispest, 1915.)
magyar politikus, az 1832–1836-os rendi országgyűlésen országgyűlési
követ, majd 1848-tól kezdve egészen 1915-ös haláláig (amikor
működött) folyamatosan országgyűlési képviselő (mindvégig a
sárkeresztúri kerületből), rövid ideig a magyar képviselőház elnöke
(1892-től haláláig korelnöke), a Függetlenségi Párt (és a teljes „48-as”,
azaz kiegyezés-ellenes politikai irányzat) emblematikus alakja.
(Madarász József Magyarország valaha volt legidősebb megválasztott
(95 évesen) és a legidősebb aktív (100 évesen) országgyűlési
képviselője volt. Ha a modern értelemben vett magyar
parlamentarizmus töretlen lett volna 1848-as születésétől kezdve,
összességében 67 évet is eltölthetett volna a parlament padsoraiban
(az 1832-1836-os ciklust is beleszámítva összesen 56 éven át volt képviselő). A sors különös tréfájaként mind közül ő volt a
legrövidebb ideig a képviselőház (alsóház) elnöke, 1898-1899 fordulóján, mindösszesen két és fél hónapig és ekkor is csak
korelnöki státuszából kifolyólag. Az egyetlen olyan politikus, aki mind a forradalom előtti pozsonyi, mind a forradalom alatti
pozsonyi, pesti, majd debreceni, majd a kiegyezés körül és után ismét pozsonyi, aztán pesti (Sándor utcai) végül pedig a mai
Országházban is helyet foglalhatott, mint képviselő.)
Két levél, 3 és fél beírt oldal. 400 mm.
100.000,►
150.000,265. SZÉCHENYI István
- - autográfja egy Neki küldött
levélen: "Ma kaptam Pest Junius 1
1847 Széchenyi István".
A levél címzése és tartalma:
"Monsieur Comte de Széchény
Seigneur de Sárvári Felső vidék avec
honneur et respect. á Pesth."
“Kikoldúlt pénzel a sétányt felemelni
Belépti dijjal mégis fukárkodni csak
Széchénynek jeleme”
E bántó levélre Széchenyinek sem a
naplójában, sem a kiadott leveleiben
nincs utalás valószínűleg nem vette
lelkére a dolgot. Nagy álma volt, hogy
a pesti Duna-parton rendes sétány
létesüljön (Sétány Társulat az Ő
kezdeményezésére jött létre, 1840-es
évek), talán valami ezzel kapcsolatos
vitáról van szó. Az is elképzelhető,
hogy valahová belépődíjat szedtek egy rendezvényen és ez okozta a konfliktust.

276. KORMOS István
Szegény Yorick. Első kiadás.
Bp. (1971.) Szépirodalmi. 132 l. 1 sztl. lev. 233 mm.
"Hubay Miklósnak szeretettel" dedikált példány!
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóban.
6.000,►
60.000,-

50.000,-

►

340.000,-

291. ERNESTI, Johann Heinrich Gottfried (1664-1723)
Die wol-eingerichtete Buchdruckereÿ, mit hundert und ein und zwanzig teutsch-lateinisch-griechisch-und hebräischen Schrifften,
vieler fremden Sprachen Alphabeten, musicalischen Noten, Calender Zeichnen, und Medicinischen Characteren…
Nürnberg, 1733. J. A. Endters seel. Erben. 30 sztl. lev. 160 l. 182 X 246 mm. (haránt alakú). Utolsó két lapja sérült.
A 30 sztl. lev. hires nyomdászok rövid életrajza, szövegközti portréjukkal Gutenbergtől Plantinig. Utána a nürnbergi nyomdák
bemutatása következik. A 160 l. bemutatja a német, latin, görög, héber… hun, magyar írásmintákat. Kottaminták, kalendáriumok,
orvosi rövidítések, könyv formátumok (folio, quarto, sexto, octavo, duodecimo, decimo sexto…), korrektúrák… A 153. lapon a
nyomdász napi imádsága…Ámen.
Belső tábláján és az 57. lapon Urbani Grünn szegedi nyomdász beragasztott ex-librisével. Címlapján Budae 1790 Urbani Grünn
rányomtatott tulajdonjegyével. A lapok közé négy pótlap beragasztva a szegedi nyomdász plusz táblázataival, jegyzeteivel. (A
könyvtörténet Grünn Orbánt (a bécsi Anton Schmidt nyomdájának egykori faktora), első szegedi nyomdászként tartja számon,
1801-től 1828-ig, haláláig 784 dokumentumot nyomtatott…)
Korabeli félbőr-kötésben, kissé kopottas, ki ne lapozgatná lelkesen ezt a nyomdászattörténeti kincset. 100.000,- ► 160.000,-

291
338. MAGYAR László
Délafrikai utazásai 1849-57. években. Sajtó alá rend. és jegyz. ell. Hunfalvy János. 1. köt. Unicus!
Pest, 1859. Eggenberger. XVI. 464 l. 8 t. (kőnyomat), 1 kihajtható kőnyomatos térk. (A térképet Magyar László készítette.) 230 mm.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr kötésben, szép példány.
45.000,►
170.000,-

338
365. CSIKY Gyula eredeti tusrajz illusztrációi Emile Zola regényeihez.
A rajzok a 60-as években megjelent lila színű Zola életmű-sorozat köteteibe gondosan beragasztva, szerves részét képezve a
regényeknek.
A föld. 24 tusrajzzal. Germinal. 24 tusrajzzal. A hajsza. 14 tusrajzzal. Hölgyek öröme. 20 tusrajzzal. Mouret abbé vétke. 15
tusrajzzal. Pascal doctor. 15 tusrajzzal. A patkányfogó. 21 tusrajzzal. Párizs gyomra. 14 tusrajzzal. A pénz. 20 tusrajzzal.
Rougonék szerencséje. 16 tusrajzzal. Thérése Raquin. (Ez Athenaeum kiadás, 1923.) 14 tusrajzzal. Tisztes úriház. 22 tusrajzzal.
A 12 kötet összesen 219 illusztrációt tartalmaz. A művész személyes példányai, a kötetek belső tábláiba ex-librise ragasztva.
Csiky Gyula életéről és munkásságáról keveset tudunk. A Magyar festők és grafikusok adattára, a Kortárs magyar képzőművészeti
lexikon nem említi, internetes találatok szűkszavúak. Tudjuk, hogy a Magyar Képzőművészeti Főiskolát 1930-1933 között végezte.
Publikált könyvillusztrációi: Forrai Miklós: A karvezető, Bp. 1936, Arany János balladái, Bp. 1948, Szocialista Könyvbarátok
Évkönyve Bp. 1948. Innentől kezdve már csak íróasztalának dolgoz(hat)ott?
Csodálatos Zola gyűjteménye egy leendő, új, illusztrált sorozatot biztos sikerre ítélne…
50.000,►
75.000,-

365
370. "Szolgálati időm emlékéül".
Első világháborús katonai emléklap, színes chromolitográfia.
M.: 490 X 340 mm.
Bp. (~1916). Leitner és Fia.
Nyomdatiszta, szép lap, az arckép helye üres. Paszpartuban.

370
385. NEY Béla, pilisi
A magyar Országház. Steindl Imre alkotása. Háromnyelvű
(magyar, német, francia) kiadvány.
Bp. [1904.] Divald Károly. [6] 46 l. 62 t. (ebből 5 színes).
590 X 460 mm.
Monumentális díszmű. RITKA.
Festett, aranyozott, kiadói, a gerincén gondosan restaurált félbőrkötésben.
80.000,►
280.000,-

398. PÁZMÁNY Péter
Hodegus. Igazságra vezérlő kalauz, mellyet írt és most sok
helyen jobbítván kibotsátot Cardinal - -, esztergami érsek.
Nagy-Szombatban, 1766. Jesus Társ.
XVI. 1092 l. 4 sztl. lev. 1 t. (Pázmány Péter portréja). 335 mm.
Metszett fejlécekkel és záródíszekkel, keretléces címlappal.
Korabeli, bordázott gerincű, nagyszombati egészbőr-kötésben,
szép állapotban.
60.000,►
120.000,-

6.000,-

385

►

26.000,-

398

403. PETTHŐ [PETHŐ] Gergely
Rövid magyar kronika. Sok rendbéli fő historiás könyvekből nagy szorgalmatossággal egybe szedettetett és irattatott Petthő
Gergelytül.
Kassán, 1729. Az Akademiai Bötűkkel Frauenheim Henrik János által. 209 l.
Hozzákötve:
SPANGÁR András
Magyar krónika. Díszessen, és rövédeden elő adván Magyar Országnak kezdetét, régi és mostani osztását, részeit, tartományit,
vármegyéit, városit, királyit, tiszt-viselőit, mivóltát; ugy a magyar nemzetnek eredetét, Schythiából való ki jövetelét, terjedését,
szaporodását, elő menetelét, hadakozásit, a régi és mostani magyaroknak maga viselését, törvényit, más nemzetek előtt való
tekéntetét, és mind Magyar, mind más országokban esztendőként történtt emlékezetre méltó dolgait [...] egybe szedte [...] Pettő
Gergely [...] Tudósításokkal, Tóldalékokkal [...] de leg-főképpen a Magyarok Bibliotekájával, az-az: A Magyar, avagy a Magyar Sz.
Korona alatt lévő országokból szármozandó íróktul szerzett, és írt könyveknek lajstromával azon krónikát terjesztette, szaporította,
és a magyarok tanúságára ki-bocsátotta P. Spangár András jesuvita.
Kassán, 1738. Akademiai bötükkel. 4 sztl. lev. 322 l. [Helyesen 311 l. a 267. l. 278-cal folytatódik, nyomdahiba.]
Hozzákötve:
SPANGÁR András
A’ magyar krónikanak a’ mellyet elsöben meg-írt, s’ ki bocsátott nemzetes Petthö [Pethő] Gergely 373. esztendötül fogva 1626.
esztendeig […] és szüntelen történt dolgokkal szaporitatta groff Kalnoki Sámuel […] Tovább való terjesztése avagy negyedik,
ötödik és hatodik része foglalván magában száz és hat esztendőt 1627. esztendőtül fogva 1732. esztendeig. Iratott, és szép
toldalékokkal szaporittatott Spangar Andras jesuvita által.
Cassán, 1734. Academiai betökkel. 1 sztl. lev. 169 l. 2 sztl. lev.
Mindhárom rész piros ceruzás, helyenként tintás aláhúzásokkal, megjegyzésekkel színezve.
Korabeli, a gerincénél javított egészbőr-kötésben. A kötéstáblák peremén kisebb sérülések. 210 mm. 80.000,- ►
240.000,-

416. [Részvény]
Első Ó-Budai tégla- és mészégető
Részvény-Társulat
részvény.
Kétszáz forint osztrák érték.
Ó-Budán 1869. márczius 1.
Részvénykönyv 47. lap, 94.
szám.
Aláírásokkal,
bélyegzőkkel
(egyik
vaknyomásos)
hitelesítve.
A kétnyelvű (magyar és német)
dekoratív kőnyomat a bécsi L.
C.
Zamarski
műhelyében
készült.
A hozzá tartozó részvényjeggyel, melyből két szelvény
levágva.
Hajtogatás nyomaival, kisebb
sérülésekkel.
12.000,- ► 150.000,-

426. SÁNDOR József
Nemes Petőfi Sándor költőnk Szabadszálláson született és Szibériában halt el.
(Bp.) [1941.] (Arany János Irod. és Nyomdai RT.) 160 l. 7 t. 233 mm.
Sógorának dedikált példány!
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, nagyon ritka és nagyon aktuális.
Hozzá tartozik:
SÁNDOR József
Petőfi Sándor Szabadszálláson született.
(Bp.) 1947. Szerző. 32 l. 2 t. 200 mm.
Sógorának dedikált példány!
Fűzve, kiadói borítóban.
Hozzá tartozik:
SÁNDOR József
A székelykeresztúri Petőfi-legenda.
Bp. [1944.] Stádium. 32 l. 200 mm.
Tűzve, kiadói borítóban.
A három Petőfi-dokumentum együtt:
30.000,►
110.000,445. STAHL, Georg Ernst
Abhandlung von der Goldenen Ader, Worinnen Viele heilsame Wahrheiten entdecket,
viele grobe Irrthümer widerleget, und eine sichere Methode, vielen schweren
Kranckheiten glücklich anzuhelffen, an die Hand gegeben wird; Aus dem Lateinischen übersetzt und Zum allgemeinen Besten in
Druck befördert.
Leipzig, 1729. G. J. Eyssel. 4 sztl. lev. 364 l. 14 sztl. lev. 175 mm.
Ritka első kiadás! A nemzetközi antikvár piacon is jól jegyzett, becses orvosi dokumentum!
Stahl, Georg Ernst (1660, Ansbach-1734, Berlin), német természettudós, orvos, kémikus. Türingiában, Jénában készült az orvosi
pályára. 1684-ben végzett, de már egy évvel korábban tanítani kezdett. János Ernő, szász-weimari hercge 1687-ben udvari
orvosává nevezte ki. III. Frigyes brandenburgi választófejedelem 1694-ben megalapította a hallei egyetemet. Stahl elméleti
orvostudományt, fiziológiát, patológiát, táplálkozástant, farmakológiát és növénytant oktatott az egyetemen. 1716-ban Berlinben I.
Frigyes Vilmos porosz király orvosa lett. Stahlt tekintik az égés és az analóg biológiai folyama-tok, például a lélegzés, az erjedés és
a bomlás magyarázatára kidolgo-zott flogisztonelmélet kidolgozójának, mely csaknem egy évszázadig uralta a kémiai
gondolkodást. Stahl az élő szervezetek és élettelen anyagok közötti különbség magyarázatára elfogadta az animizmust.
(Tudósnaptár, KFKI.)
Korabeli egészbőr-kötésben, a gerinc alsó része gondosan restaurálva. Jó példány.
100.000,►
180.000,-
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472. [SZENCZI] Molnár Albert
Dictionarium Quadrilingve Latino-Ungarico-Graeco-Germanicum. Innumeris Vocibus, Phrasibus, Formulis loquendi, et Proverbiis,
cum quantitate Syllabarum, Indiceque Grćco et Germanico hac in quartâ Editione locupletatum, Duabus Partibus distinctum, Inque
Usum Scholasticć Juventutis accomodatum ab Autoribus ALBERTO MOLNAR Szencziensi et JOHANNE CHRISTOPHORO Beer.
[Pars I.]
Noribergae, 1708. Sumptibus Martini Endteri. 2 sztl. lev. 1391 l. 205 mm.
Szenczi Molnár Albert (1574-1639) nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író felismerve egy korszerű szótár hiányát,
Altdorfban, 1603-ban kezdte el írni latin-magyar szótárát. Prágában a Rudolf királynak ajánlott munkát személyesen adta át az
uralkodónak. Latin szótárával 200 esztendőre alapjává vált hazai szótárirodalmunknak. Pápai Páriz Ferenc, majd Bod Péter 18.
századi szótárai az ő munkáján alapulnak, görög része pedig egészen a 19. századig egyetlen volt.
A Pars II. Dictionarium Ungario-Latino-Germanicum (Azonos impresszumadatokkal, 958 l.) hiányzik!
Korabeli, szépen restaurált egészbőr-kötésben, jó példány! RMK. I. 1749.
50.000,►
240.000,490. [TÁNCSICS] STANCSICS Mihál[y]
Lényismeret, azaz természethistória az ifjúság számára.
Pozsonyban, 1842. Wigand. XII, 229 l. 1 t. (kihajtható, színes litográfia, M.: 185 X 215 mm.) 195 mm.
Korabeli félvászon-kötésben, ritka és becses. Drescher 476.
50.000,-

►

100.000,-

491. [TÁNCSICS Mihály] Andorlaki Máté
Világkrónika. Második kiadás.
Pest, 1860. Osterlamm Károly. XVI. 148 l. 2 sztl. lev.
Hozzákötve:
[TÁNCSICS Mihály] Andorlaki Máté
Magyar krónika. Irta --.
Pest, 1859. Emich Gusztáv. 192 l. 4 sztl. lev.
Első kiadás. A szerző rendőrségi megfigyelés alatt állt, ezért álnéven jelentette meg munkáját. Együtt adta ki a Világkrónikával, erre
utal, hogy a Világkrónika első kiadásán első rész (Lásd: Antiquarium Hungaricum 22/283.), ennek címlapján pedig második rész áll.
Nagyon ritka, feltehetően elkobozták. Táncsicsot a következő évben letartóztatták.
Együtt a kettő nagyon ritka és becses. Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, jó példány. 36.000,- ► 140.000,-

490
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521. TOMPA Mihály
Hűség. Halotti beszéd b. e. özvegy Molnár Károlyné született Dobfeneki Syposs Lidia asszony
gyászünnepélyén. Sajó-Kazán jul. 9. 1855.
Miskolczon, 1855. Deutsch Dávid. 16 l. 218 mm.
Halász Dezsőnek (költőtárs, 1835 - 1910), Hanván, 1862. szept. 27-én dedikált példány!
Kötés nélkül, gerincén korabeli, fekete papírcsíkkal megerősítve.
8.000,- ► 80.000,554. VÁLYI András
Magyar Országnak leírása. Mellyben minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Faluk, Puszták;
uradalmak, fábrikák, huták, hámorok, savanyú, és orvosló vizek, fördőházak, nevezetesebb
he-gyek, barlangok, folyó vizek, tavak, szigetek, erdők, azoknak hollételek, Földes Urok,
fekvések történettyek, külömb-féle termésbeli tulajdonságaik, a betűknek rendgyek szerént
feltaláltatnak. Készítette – – királyi magyar universitásbéli profeszszor. I-III. kötet.
Budán, 1796-1799, Királyi Universitás. 1t. (József Antal fhg. arcképe), 10 sztl. lev. 702 l. 1 sztl.
lev. ; 1 t. (Batthyány József primás arcképe), 20 sztl. lev. 736 l. ; 1 t. (gr. Széchényi Ferenc
arcképe), 8 sztl. lev. 688 l. 210 mm.
A három rézmetszetű címkép Czetter Sámuel munkája. Az első átfogó, magyar nyelvű
monográfia Magyarországról. A betűrendben történt feldolgozás, lexikonszerű használatát is
lehetővé teszi.
Modern, igényes félbőr-kötésben (Ádám Tamás), gerincén címkékkel. 160.000,- ► 320.000,-

554
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581. WEÖRES Sándor
A hallgatás tornya. Harminc év verseiből.
(Bp.) 1956. Szépirodalmi. 431 l. 245 mm.
Basch Lóránt Bátyámnak, régi tisztelő szeretettel…
dedikált példány.
Kiadói egészvászon-kötésben. 15.000,- ► 65.000,582. VERBŐCZI [WERBŐCZY] István
Magyar és Erdély országnak törvény-könyve. - - által
iratott 1514 esztendőben.
Most újolag ki-botsáttatott.
Kalotsán, 1773. Ny. n. 569 l. 12 sztl. lev. 172 mm.
Korabeli, szép egészbőr-kötésben, jó példány.
36.000,►
75.000,587. XÁNTUS János
- - levelei Éjszakamerikából. Tizenkét eredeti rajzok után készült kő- és egynehány fametszettel. Közli Prépost István.
Pesten, [1858], Lauffer és Stolp. 175 l. 12 t. 217 mm.
Korabeli félvászon-kötésben, könyvtári duplum.
15.000,►

100.000,-

596. (ZRÍNYI Miklós) Zrinyi Miklos, gróf
Ne bántsd a’ magyart. Irta: - -. És most újjonnan ki-botsáttatott.
Maros-Vásárhelyen, 1790. (Ev. Ref. Koll. ny.) 94 l. 1 sztl. lev. 184 mm.
Az 1705-ben megjelent „Symbolum Illustrissimi Comitis Nicolai Zrinyi...” című, „A török áfium ellen való orvosság”-ként is ismert mű
második kiadása. Szüry: 5218.
Modern, pergamen-hatást keltő papírkötésben.
45.000,►
75.000,-
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