39. árverés
55. [BIRCKENSTEIN, Anthon Ernest Burckhard von] Pürckenstein, Burckhard von
- - Weyland Josephi I. Deß Grossen Römischen Kaysers Mathematici. Außerwöhlter Anfang zu denen höchst-nutzlich
Mathematischen Wissenschaften. Worinnen man durch eine gar leichte und neue Arth sich einen geschwinden Grund zu der
Feldmesserey, und andern daraus entsprigenden Wissen-schafften machen kan. Samt einem Anhang oder Beschreibung. Derer in
denen Geometrischen Kupffer-Figuren … Ungarishen Städten, Festungen und Schlössern… Mit 125 Kupffern gezieret.
Augspurg, 1713. Daniel Walders. Rézmetszetes allegorikus címkép, címlap, 184 l. 1 sztl. lev. (Register.) 118 rézmetszetű tábla,
ebből 106 látkép. (110 helyett.) 4 t. hiányzik: Éleskő, Heflan (Nagyhöflány), Tabor (?) és Vigles (Végles). Kivágás nem látszik,
feltehetően ebbe a példányba nem kötötték bele ezt a négyet.
E. B.von Birckenstein, cseh származású hadmérnök, részt vett Esztergom megerősítésében, majd Buda ostromában (1686). 1702ben az Udvari Haditanács tagja lett. Még az 1680-as években a trónörökös József főherceg, (Később I. József császár) geometria
tanárává választották. Könyvének illusztrátora, a holland származású Justus van der Nypoort (1625-?) zsánerképeket, majd
csatajeleneteket készített. Birckenstein mértankönyve először Bécsben jelent meg (1686). A geometriai feladatok rajzait állítólag
maga a trónörökös készítette. A könyv ajánlása is neki szól. Az ábrázolásokat Nypoort 110 (példányunkban 106) magyar várról ill.
városról készült látképe egészíti ki. A várak előterében a katonaélet mindennapjai zajlanak, de láthatunk földművelő parasztokat,
cigányokat, török urat és kereskedőt is. Több, azóta elpusztult várról csupán Birckenstein könyvében maradt fenn ábrázolás. A
képek fontos dokumentumai a hadtörténetnek és a korabeli viseletek tanulmányozói számára is forrásértékűek.
Későbbi egészpergamen-kötésben, szép példány, a metszetek is tiszták, szépek, erősek. 199 mm.
500.000,- ► 500.000,-

58. BOD Péter
Smirnai Szent Polikárpus, avagy,... erdélyi református püspököknek historiájok: mellyet, ez keresztyénségben vég-szegelet,
sokszor tatár égette, török hammazta országnak szennyes kő-porai közzül egybe-szedegetett - -.
[Nagyenyed], (1766), [Kiss ny.] 10 sztl. lev. 216 l. 2 sztl. lev. (mutató).
Első kiadás. Kétszínnyomású címlappal, fejezetkezdő fejléc-vignettákkal. (Erdély református püspökeinek életrajzai.)
Hozzákötve:
BOD Péter
Magyar Athenas avagy az Erdélyben és Magyar-országban élt tudós embereknek...históriájok, mellyet ...nem kevés
szorgalmatossággal egybe-szedegetett - -.
[Nagyszeben], 1766. [Városi nyomda]. 14 sztl. lev. 360 l. 5 sztl. lev.
Az első magyar nyelvű, átfogó bibliográfiai munka. Bod Péter a XVIII. század kiemelkedő magyar tudósa, a protestánsok egyházés irodalomtörténeti irányzatának kiteljesítője volt. E művében több mint 500 magyar szerzőt ismertet és értékel, vallásukra való
tekintet nélkül, valamint számos olyan könyvet is leír, amelyből mára egyetlen példány sem maradt fenn. Czvittinger Dávid korábbi,
latin nyelvű munkája anyagának kétszeresét tartalmazza Bod műve, és sokkal megbízhatóbb is elődjénél.
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, szép példány!
100.000,►
200.000,-
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82. CZVITTINGER, (Dávid) Davidus
Specimen Hungariae literatae, virorum eruditione clarorum natione Hungarorum,
Dalmatarum, Croatarum, Slavorum, atque Transylvanorum, vitas, scripta, elogia
et censuras ordine alphabetico exhibens. Accedit Bibliotheca scriptorium qui
extant de rebus Hungaricis.
Francofurti et Lipsiae, 1711. Jod. Guil. Kohlesii. 7 sztl. lev. 408+80 l. 2 sztl. lev.
Czvittinger Dávid (1680-1743) műve tekinthető az első lexikális magyar
irodalomtörténeti munkának: majd 300 literátor adatait (életrajz, műjegyzék) és a
róluk való kritikai véleményeket gyűjti össze. Több német városban folytatott
tanulmányokat, 1701-től Altdorfban tanult. Az itt töltött évtized eredménye a
Specimen. Műve voltaképpen reakció Jakob Friedrich Reimmann: Versuch einer
Einleitung in die historiam literariam insgemein (Halle, 1708.) című művére,
melyben a szerző becsmérlően ír Magyarország irodalmi életéről, mondván,
hogy magyar irodalmi lexikon összeállítása már csak azért sem lehetséges,
minthogy ebben az országban elhanyagolják az irodalmat: a magyarok
természetüknél fogva többre becsülnek egy jó lovat vagy egy fényes kardot, mint
egy érdekes könyvet. Czvittinger felismerte, hogy a nemzetközi (el)ismertséghez
szükség van egy átfogó munkára. Kutatásait jelentősen megnehezítette
vállalkozásának úttörő jellege és az a tény, hogy a magyarországi könyvtáraktól
elzárva dolgozott, főleg külföldi források alapján. Ez a magyarázata annak, hogy
sok téves adatot közöl, és nem ismeri például Zrínyit, Gyöngyösit, Tinódit, míg a
Németországba szakadt írókról megbízhatóan ír. A magyar irodalmat tágan
értelmezi: az ókori Pannónia írói mellett Horvátországot is tárgyalja.
RMK III 4767. Dr. Szendeffy, Torma Károly majd dr. Alkonyi István könyvtárából.
XIX. század-végi, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, jó példány.
(fotó)
200. Sztereoszkóp (Képnézegető)
A képeket a szem előtt térbeli ábrázolásúnak feltüntető optikai szerkezet.
Politúrozott kihajtható, fekete fa dobozban, felső részén népi motívumos
faragással. Kihajtva szilárd állványként két funkciót is ellát. A felső, 160 mm.
átmérőjű üvegen át normál képeslapok nézhetők, némi nagyítással. Az alsó
két ablakon át a sztereolapok tekinthetők meg térhatásban. A nézőke (Egy
1913-as fizika tankönyv kedves elnevezésével: „Tömörlátó”.) 1900 körül
készülhetett. M.: 350 X 220 X 90 mm.
36.000,►
80.000,-

(gasztronómia)
211. NAGYVÁTHY János, N.
Magyar házi gazdaasszony., Szerzette - -.2. kiad.
Pest, 1830. Trattner. 280 l. 1 táblázat (kihajtható). 220 mm.
Rados Imre, majd Pásztor Mihály könyvtárából. Ritka! (Dezső 1223.)
Pár évtizeddel későbbi, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben, szép
példány.
36.000,- ► 55.000,-

60.000,-

►

60.000,-

231. HAJNÓCZY Péter
M.
Bp. (1977). Szépirodalmi. 121 l. 1 sztl. lev. 190 mm.
Első kiadás.
"Zsoldos Verának sok szeretettel" dedikált
példány.
Hajnóczy dedikálás igen ritka!
Kiadói karton-kötésben, eredeti védőborítóval.
10.000,- ► 48.000,-

211

231

256. HÜBNER, Johann
Reales Staats-Zeitungs-und Conversations-Lexicon… Neue, verbesserte
Ausgabe.
Leipzig, 1795. Gleditsch. 1 t. VI. 2820 hasáb, 8 sztl. lev. 8 t. (kihajtható
rézmetszetek). 230 mm.
A nagyon szép metszetek közül említem a: Világtérképet, lovagrendeket,
hajóépítést, hadi építészetet, fegyvereket,, heraldikai táblát.
Korabeli, vaknyomásos egészbőr-kötésben, szép példány.
80.000,►
180.000,-

256

266. JÓZSEF Attila
Nincsen apám se anyám. Versek.
Bp. 1929. Genius. 61 l. [2] 195 mm.
Első kiadás. Ezer számozottból
merített papíron 50 példány készült,
ez a 22. számú, József Attila által
aláírt példány!
"Mikes Lajosnak igaz barátsággal
és szeretettel"…dedikált példány.
Fűzve, kiadói borítóban, a sérült
könyvtábla kiegészítve restaurálva.
300.000,►
850.000,-
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285. Keresztény remekírók. Szerkeszti Kühár Flóris. I-XVI. kötet. Komplett!
I. Az apostoli atyák. Fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Kühár Flóris.
II. A vértanuság emlékei. Összeállította és fordította Eadó Polikárp.
III. Szent Ágoston: A keresztény tanításról. Fordította, bevezetéssel, jegyzetekkel ellátta Városi István.
IV. A papi méltóságról. Szemelvények Aranyszájú Szent János: A papságról; Szt. Ambrus: Az egyházi férfiak kötelességei c.
művéből. Fordították Dr. Gulovits Andor és Dr. Meggyes Endre.
V. Nagy szent Gergely pápa: A lelkipásztorság törvénykönyve. Fordította és bevezetéssel ellátta Félegyházy József.
VI. Az első szerzetesek és remeték életéből. I. rész: A keleti szerzetesek. A szemelvényeket összegyűjtötte és fordította Szunyogh
X. Ferenc.
VII. Az első szerzetesek és remeték világából. II. rész: Az első szerzetesek nyugaton. A szemelvényeket összegyűjtötte és
fordította Szunyogh X. Ferenc.
VIII. A Szüzességről. Olymposi Szt. Methodios, Szt. Ambrus, Szt. Jeromos, Szt. Ágoston műveiből. Fordította és bevezetéssel
ellátta Rajeczky Benjamin.
IX.
Az
ősegyház
szentségi
élete.
Fordította,
bevezetéssel
és
jegyzetekkel
ellátta
Kühár
Flóris.
X. Az egyházatyák szentbeszédeiből. I. kötet. Tematikus szentbeszédek a görög egyházatyákból. Szerkesztette Radó Polikárp.
Fordította Nádasy Alfonz.
XI. Az egyházatyák szentbeszédeiből. II. kötet. Aranyszájú Szent János homiliái a Római-levélhez. Szerkesztette Radó Polikárp.
Fordította Gerecs Szaléz.
XII. Az egyházatyák szentbeszédeiből. III. kötet. Aranyszájú Szent János homiliái a Genezishez. Szerkesztette Radó Polikárp.
Fordította Simon Sándor.
XIII. Az egyházatyák szentbeszédeiből. IV. kötet. A szentatyák beszédei a karácsonyi és húsvéti ünnepkör vasárnapjaira.
Szerkesztette Radó Polikárp. Fordította Holvay Endre.
XIV. Az egyházatyák szentbeszédeiből. V. kötet. A szentatyák beszédei a Pünkösd utáni vasárnapokra. Szerkesztette Radó
Polikárp. Fordította Pénzes Balduin, Holvay Endre, Nádasy Alfonz.
XV. Az egyházatyák szentbeszédeiből. VI. kötet. Az egyházatyák beszédei az egyházi év ünnepeire. Szerkesztette Radó Polikárp.
Fordította Pénzes Balduin, Barát Oros.
XVI. Szunyogh X. Ferenc: Az ősegyház imádságos élete.
Budapest, 1944. Szent István Társulat. 258, 278, 289, 270, 251, 231, 228, 254, 228, 236, 176, 214, 217, 194, 307, 323 l.
A tizenhat kötet egységes, fűzött kiadói papírkötésben. Megkímélt állapotú sorozat.
28.000,►
140.000,
-

289

Kéziratok
289. ADY Endre
Vér: ős áldozat c. költeményének eredeti kézirata. A 11 versszakos,
versszakonként 3 soros verset a költő három, egyenként sorszámozott lapra írta,
az ihlet pillanatában, néhol belejavítva, egy szót áthúzva.
Első megjelenése a Nyugat 1915. januári számában, majd Az utolsó hajók c.
posztumusz kötetben 1923-ban.
A verskézirat sorsát Tüttő József, az Ernst Múzeum munkatársa írta le:
Házasságkötése alkalmából, 1944. júliusában kapta Ernst Endrétől (Ernst Lajos
fia), nászajándékként.
600.000,►
2.100.000,291. ARANY János
Pesten, 1877 márc. 27-én kelt, saját kézzel írt, aláírt, egészoldalas levele,
Tekintetes Ügyvéd Úr! megszólítással. A Hinka József ügyvédnek írt levélben az
Eggenberger kiadóval történő elszámolás tárgyalására kéri.
Aláírás:… alázatos szolgája - - főtitkár.
200.000,►
650.000,306. A Ferencváros labdarúgó csapatának üdvözlő képes levelezőlapja Mexico
Cityből 1947. VII. 29. keltezéssel. A Gombkötő Imrének (Ő a Phőbus FC
csapatának volt gólkirály!!! középpályása, majd az MTK színeiben focizott)
címzett, szeretettel küldött üdvözletet aláírták: Csikós, Kispéter, Szabó,
Csanádi, Mike, Sárosi, Mészáros, Puskás, Szusza. (… és még 4-5 nehezen
olvasható szignó.)
A VII. 27-én lejátszott barátságos mérkőzésen a Fradi 5 : 1 re győzött, Puskás 3at, Mike és Csanádi 1-1 gólt rúgott. Mészáros, Puskás és Szusza
vendégjátékosként szerepeltek a Fradi színeiben.
6.000,►
50.000,-

306

315

315. [A magyar labdarúgó-válogatott 1953. november 25-i mérkőzése]
International match England v. Hungary to be played at the empire Stadium, Wembley on Wednesday, 25 th. november 1953.
Programme of Arrangements. (Angol nyelvű programfüzet.)
London, 1953. (West Brothers, Mitcham, Surrey.) 11 l. 160 mm. Tűzve, kiadói borítóban.
3.000,►
260.000,



332. KÖLCSEY Ferencz
- - naplója 1832-1833. Első kiadás.
Budapest (sic!), 1848, Dobrossinál. 1 sztl. lev. 173 l. 240 mm.
Az OSZK példányára írt jegyzet szerint: készült 1847-48-ban egy földalatti titkos nyomdában censura nélkül. Keletkezésének
körülményei máig homályban maradtak… Kölcsey műveinek kritikai kiadása (K. F. minden munkái. Országgyűlési írások.
Országgyűlési napló. Szerk. Völgyesi Orsolya. Bp. 2000. 246–257. p.) több lehetséges verziót is felvázol. Az eredeti kéziratot a
család (Kölcsey Ádámné) őrizte, tőle vásárolta meg kiadás céljából az 1847 végén alapított Magyar Irodalomterjesztő Társulat
(Fényes Elek, Vahot Imre, Erdélyi János, Garay János és mások). Egy másolatot Wesselényi Miklós őrzött, aki rövid időre
kölcsönadta Kossuth-nak – erről valószínűleg újabb másolatokat készítettek.
A Pesti Divatlap 1846 és 1848 között több részletet is közölt a naplóból, feltehetően a Wesselényi-féle példány alapján, de a
szöveg nem került be az 1840–48-as Kölcsey összkiadásba, melyet Szemere Pál, Szalay László és Eötvös József állított össze. A
kolofon adatai alapján valószínűsíthető, hogy nem a Társulat (holott meghirdette a Pesti Divatlapban), hanem Dobrossy István egy
be nem jelentett kézisajtóval készítette el a kiadást. Dobrossy Kazinczy Gábor és Erdélyi János iskolatársa volt Sárospatakon,
később ügyvéd lett (többek között Táncsicsé), hírlapíróként dolgozott a Pesti Divatlapnál, barátja és munkatársa volt Kossuthnak –
így kerülhetett hozzá a napló Wesselényi megjegyzéseivel ellátott kézirata, mely a megjelent kötet alapjául szolgált. Studio 31/420.
Modern, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, körülvágatlan, megbecsült példány, dr. Hajdú Tamás szárazbélyegzőjével a címlap
alján.
24.000,►
60.000,-

332
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343. LIPPAY János
Posoni kert. Kiben minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel és Kerti Csömötékkel
való baimolódások... le-irattatnak... I-II. könyv [egybekötve].
(Nagy Szombatba) -- Bécsbe, 1664. (Academiai bötükkel) -- Cosmerovius Máté. 8 sztl. lev. 148 l. 8 t. ; 244 l. RMNy 3173.; RMK I
1016., 1009.
Hozzákötve:
LIPPAY János
Gyümölczös kert, mellyet a néhai meltoságosés tekéntetes Lippay György, Esztergami Érsek Urunk… Kőltségével… P. Lippay
János irt.
Beczben, 1667. Cosmerovius Máté. 4 sztl. lev. 302 l. 1 sztl. lev. 4 t. RMNy 3334.; RMK I 1054.
Hozzákötve:
[LIPPAY(I) János]
Calendarium Oeconomicum perpetuum, Az az esztergami érsek urunk ő nagysága posoni gondviselőjének majorságrúl írt
laistroma, minden esztendőre, kibűl minden major gazda hórul hóra egész esztendő által mit munkálottasson az majorság körül,
meg tudhattya. Most újjonnan magyar nyelven ki bocsáttatott.
Nagy-Szombat, 1662, Akadémiai betűkkel, Schneckenhaus Menyhárt Venceszló. 5 sztl. lev.,( az 5. pótolt), 72 l., 4 sztl. lev. (ebből 2
lev. pótolt). RMK I. 995., RMNy 3054.
A korabeli mezőgazdasági tudományos ismeretek és gyakorlati tapasztalatok összefoglalása.
Első része, a Virágos kert címet viseli, amely a díszkertek létesítését, gondozását tárgyalja. A kert testi, lelki és gazdasági
hasznosságának dicséretét követően, annak talajával, tájolásával, térbeli elrendezésével, a különböző virágfélék ültetésével,
vetésével, a virágok téli tárolásával, a virágzó fákkal és a kert gondozásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Mintegy 150
virágfajt ír le, naprakészen tájékoztat a divatos török virágok, főként a tulipánok európai elterjedéséről.
A Második könyv, amely a Veteményes kert címet kapta, ugyanezeket a témákat veszi sorra a zöldségtermesztésre szánt kertek
szemszögéből. Bővebben foglalkozik a növényvédelemmel és -gondozással, betakarítással, a konyhakerti és fűszernövényekkel,
de kitér a tartósítás kérdéseire is.
A munka harmadik része a teljesen önállóan, 1667-ben Bécsben megjelent Gyümölczös kert. "a korabeli tudományos
ismereteknek és gyakorlati tapasztalatoknak szinte példa nélkül álló tárháza".
A gyűjtemény jelentőségét mutatja, hogy a korabeli feljegyzések szerint olyan nemesek tulajdonában is megvolt, akik semmilyen
más könyvvel nem rendelkeztek.
A 72 oldalas Calendarium a januártól decemberig elvégezhető mezőgazdasági munkálatokat segíti 278 pontba foglalva. Ebből az
utolsó 20 időponthoz nem köthető útmutatásokat tartalmaz.
A szerző: Lippay János jezsuita szerzetes a gráci és a bécsi egyetemen a keleti nyelvek tanára volt. Hazatérve Győrben rendje
kollégiumát vezette, majd Trencsénben és Ungváron volt házfőnök. Élete utolsó éveit bátyja, György esztergomi érsek udvarában
töltötte. Ideje nagy részét – annak világhírű, pozsonyi botanikus kertjében – a kertészeti irodalom tanulmányozására és gyakorlati
ismeretek elsajátítására fordította. Ekkor szerzett tapasztalatainak összegzése ez a munka.
A Posoni kert javításai
Első Könyv: Virágos-kert címlapja és 4 sztl. lev. pótolt. Az 57-78. lapok (12 lev.) pótoltak. A 91-94. lapok (2 lev.) szintén pótoltak. A
8 rézmetszetes tábla, mely a Központi Antikvárium példányán kívül (139/167. tétel) sosincs belekötve- itt másolatban pótolva.
Második Könyv: Veteményes kert: A 43-45. lapok (2 lev.) pótoltak.
A Gyümölczös kert javításai: 73-74., 79-80. l. pótolt. A 4 rézmetszetes tábla, melynek metszetei annyira ritkák, hogy a facsimilekiadás is több műből készült, példányunkban szintén másolt.
A kötet az Országos Széchényi Könyvtárban, 2012 elején Waigand Orsolya (és kollegái) által gondosan és szakszerűen
restaurálva. A munka dokumentációja 2 CD-n mellékelve. Az egyik CD a restaurálás elötti példány állapotát mutatja be képeken,
majd a restaurálás néhány fázisát a végeredményig. A másik CD a Calendarium pótlásainak képei, eredeti példány bemutatásával.
Az eredeti kötés és táblái felhasználásával készült, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, két bőr-réz csattal, szép példány!
196 mm.
900.000,►
1.100.000,-

391. Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten in Natur und Kunst auf der
ganzen Erde. 1-21 kötet (13 kötetbe kötve).
Hildburghausen und New-York, 1835-1860. Bibliographischen Institut. 13 db. 17 t. (díszcímlap, 18 helyett), 996 t. (999 helyett). 185
X 235 mm. (haránt alakú).
A 4. kötettől a sorozat + acélmetszetes díszcímlapokkal jelent meg, a 15. kötetből hiányzik, így számoltunk 17 táblát.
A 999-ből hiányzó 3 metszet: A 17. kötetből “Urwald Brasiliens”, a 19. kötetből “Diamala in Graubündten”, a 21. kötetből
“Niagarafall”.
A Meyer's Universum kötetei Földünk leglátványosabb és legérdekesebb természeti és művészeti csodáit írja le Amerikától
Afrikáig, Európától Ázsiáig. A leírásokat művészi acélmetszet-illusztrációk díszítik.
A szinte hiánytalan sorozat (1017 metszetből 3 +1 hiányzik mindössze) kitűnő állapotban, kevés helyen tapasztalunk az
acélmetszetekre jellemző rozsdafoltot. Magyar anyagot is tartalmaz a sorozat: Dévény, Belgrád (5. köt.), Zimony (6. köt.), BudaPest (7. köt.), Esztergom (8. köt.), Visegrád (13. köt.), Vác, Újvidék, Fehértemplom, Battonya (14. köt.). Hazai árverésen komplett
gyűjtemény felbukkanása esemény.
Joseph Meyer (1796-1856) igen sikeresen működött, mint kiadó, ő alapította a Bibliográfiai Intézetet Gothában. Meyer's Universum
mellett az általa kiadott Grosse Konversations-Lexikon is az ő nevéhez fűződik.
Prov. Königstein, Reiss & Sohn, 173/1340., 2015. ápr.
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, márványozott lapszélekkel, egységes, szép állapotban.
400.000,- ► 460.000,-

391

413. OTTLIK Géza
Próza.
Bp. (1980). Magvető. 296 l. 4 sztl. lev. 185 mm.
"Sophienak kézcsókkal és szeretettel" dedikált példány!
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval. 12.000,►

150.000,-

445

464

445. RAFF, [Georg Christian] György Kristián
Természethistoria a’ gyermekeknek. Mellyet – – göttingai tanító után, Némelly hozzáadásokkal, és szükséges változtatásokkal, a’
maga költségén Magyarúl kiadott, és kinyomtattatott Fábián Jo’sef.
Weszprémben, 1799, Számmer Mihály bet. 8 sztl. lev. 669 l. 5 sztl. lev. 14 t. (Binder János Fülöp rézmetszetei).
A gimnáziumok számára készült tankönyv első magyar nyelvű kiadása.
Címlapján elvékonyult részek, bélyegzőnyomok emlékeivel.
Korabeli, gerincén aranyozott félbőr-kötésben, gerincvignettával, festett lapszélekkel, jó példány. 210 mm. 50.000,- ► 85.000,464. SAMORJAI János
Az helvetiai vallason levö ecclesiaknak egyhazi ceremoniajokrol, es rend tartasokrol valo könyvetske.
Löcsén, 1636. Brever Lőrintz. 4 sztl. lev. 224 l. 195 mm.
Milotai Nyilas István munkája mellett a XVII. század másik legjelentősebb református agendája. Irénikus, a felekezeteket
összeegyeztető nézeteiben odáig megy, hogy művét a Pázmány Péter rendelkezésére, 1624-ben kiadott Rituale Strigoniense
alapján építette fel. Központi Antikvárium 126/313.
Előzéklapjai teleírva possessor bejegyzésekkel, címlapján ajándékozási bejegyzés 1820-ból, könyvtári duplum.
A korabeli bőrkötés 80%-ának felhasználásával restaurált egészbőr-kötésben. Gondosan javított példány, kartontokban. RMNy
1654., RMK I 662.
100.000,►
260.000,-

504. SZENDREI János
Miskolcz város története és egyetemes
helyirata. I-V. kötet.
Miskolcz, 1886-1911. (Forster ny. –
Stephaneum ny.) 1 t. (kétoldalas) 435 l. 3
térk. (2 kihajt., 1 kétoldalas), 2 t. ; 6 sztl.
lev. 733 l. 1 sztl. lev. 5 t. (1 színes). ; VII.
602 l. ; 4 sztl. lev. 938 l. 1 sztl. lev. 9 t. (4
kihajt., 1 színes). ; VIII. 699 l. 1 t. 265 mm.
Az első kötet végébe hajtogatott egyik
térkép (Szerk. Adler Károly, 1885, mérete:
580 X 770 mm.) szépsége minden
képzeletet felülmúl…
Korabeli, egységes félvászon-kötésben,
gerincvignettával.
Körül
márványozott
lapszélekkel, nagyon becses helytörténet.
100.000,►
160.000,(térkép)
537. Budapest beltelkeinek utczahálózati térképe. 1884. Szerkesztetett a fővárosi Mérnöki Hivatal (Lukács Ignác) földmérési
szakosztálya által. Színes litográfia, kiadják a Légrády testvérek.
Mérték: 1 : 10.000. Méret: 970 X 820 mm.
Vászonra vonva, hajtogatva (5 X 6 szelvény), kiadói, aranyozott egészvászon-mappában. Fabó-Holló 3084.
Hozzá tartozik:
Budapest Főváros beépített kültelkeinek út- és a Tabánnak utczahálózati térképe. 1887. Szerkesztetett a fővárosi Mérnöki Hivatal
(Lukács Ignác) földmérési szakosztálya által. Színes litográfia, kiadják a Légrády testvérek.
Mérték: 1 : 5000 és 1 : 10.000. Méret: 960 X 800 mm.
A lap 5 résztérképet mutat be: Svábhegy, Nyaralók, Tabán, Rákosfalva, Kőbánya.
Vászonra vonva, hajtogatva (5 X 6 szelvény), kiadói, aranyozott egészvászon-mappában. Fabó-Holló 2950. 24.000,- ► 340.000,-

537
554.
TÖRÖK
József
A két magyarhaza
első
rangu
gyógyvizei
és
fürdőintézetei.
Természet-, vegy-,
s gyógytani sajátságaikban előterjesztve.
Második
ujra átdolgozott s
tetemesen bővített
kiadás.
Debreczenben,
1859. Városi ny.
XVI. 288 l. 12 t.
(kőnyomatok).
230 mm.
A
szerző
a
majd
miniszteri
készült táblákon a
Trencsénteplic,
Csevice
fürdő,
látképeivel. A mű
Gerszi: 192-193. l.
Modern,
igényes
Halvány
rozsda

szabadságharc idején a debreceni tábori kórház főorvosaként,
biztosként működött. A Rohn Alajos pesti kőnyomdájában
legjelentősebb magyar fürdőhelyek (Balatonfüred, Harkány,
Pöstyén, a budai Császárfürdő, Barsszklenó, Szliács, a parádi
Szobránc, Mehádia, a parádi timsós fürdő és Bártfa)
először 1848-ban jelent meg, ekkor még illusztrációk nélkül.
félbőr-kötésben,
foltokkal.

gerincvignettával. Körülvágatlan
45.000,►

példány.
55.000,-

556

594

556. Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország-, és népismertető munkák’ gyűjteménye.
Kiadja a’ M. Tudós Társaság’ néhány tagja. I-VI. (Három kötetbe kötve.)
I-II.: BAJZA (József)
Az emberi mívelődés történetei. A’ legrégibb koroktól a’ népvándorlásokig, A népvándorlásoktól az újabb korig. Németből ford. - -.
Pesten, 1844. Hartleben. 354 l. 3 sztl. lev. ; 282 l. 3 sztl. lev.
III.: DAHLMANN, (Friedrich Christoph)
Az angol forradalom története. Ford.: Bajza.
Pesten, 1844. Hartleben. 297 l.
IV.: SPARKS, Jared
Washington élete. - - után szabadon átdolgozta Czuczor Gergely.
Pesten, 1845. Hartleben. 319 l. 2 sztl. lev.
V-VI.: GAAL (József)
A franczia forradalom története. Ford.- -.
Pesten, 1845. Hartleben. 275 l. 2 sztl. lev. ; 256 l. 4 sztl. lev.
Egységes, korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben, márványozott lapszélekkel, nagyon szép.
40.000,- ► 130.000,594. VOJNICH Oszkár
Oroszországban (a 40. és 62-ik szélességi fok között). Kézirat helyett.
Bp. 1904. Pallas. 71 l. 248 mm.
"Szíves emlékül és tiszteletem jeléül" dedikált példány!
Igen ritka utikönyv, gazdag helytörténeti adalékokkal.
Modern, bordázott gerincű félbőr-kötésben, megbecsült, jó példány.

12.000,-

►

36.000,-

597. WAGNER, Johann Christoph
Delineatio Provinciarum Pannoniae et Imperii Turcici in Oriente. Eine Grundrichtige Beschreibung dess ganzen Aufgangs
sonderlich aber dess hochlöblichen Königreichs Ungarn und der ganzen Türckey... auch Mohren, Arabern und Tartar… 1-2 rész
(egybekötve)
Augsburg, 1685. J. Koppmayer. 4 sztl. lev. 163 l. 4 sztl. lev. 46 t (48-ból) ; 3 sztl. lev. 155 l. 2 sztl. lev. 43 t. (44-ből).
Hiányok, hibák: A metszetek jelentős része, főleg az első kötetben vízfoltos. A címlapokra és az összes metszet hátoldalára
monogram (PK vagy RK) bélyegezve, nagy valószínűséggel 1880 és 1920 közötti tulajdonlás jele a stílusjegy alapján), komoly
kutatás sem segített a megfejtésében.
Az első kötetben elöl a címlap elötti metszet- és a 149. lapnál egy hajóskép is hiányzik. A 148. lap mellé kötött hajósképek közül az
egyik erősen sérült, hiányos.
A második kötetből hiányzik a 21. t. és négy városképnek (9, 24, 31, 34. t.) a fele is hiányzik.
Kétkötetesnek, olykor háromkötetesnek jelölik. Tény, hogy ezzel a címmel csak az első két kötetet adták ki, a harmadik „Interiora
Orientes Detecta...” (első kiadása 1686) című kötetet viszont a címlapján az első két kötet folytatásának írja Koppmayer.
A Wagner könyv mindkét kötetének nagy érdeme szép, duplaméretű látképei, melyek közül 19 magyar városkép: Pozsony, Győr,
Komárom, Tata, Pápa, Belgrád, Székesfehérvár, Buda, Esztergom, Nagykanizsa, Kassa, Érsekújvár, Tokaj, Újvár, Pannonhalma,
Eger, Fülek, Vác, Szabács, de Pozsony városképe is feltűnik a 157. lapnál egy koronázási jelenet alatt.
A második rész is bővelkedik szép, duplaméretű látképekben köztük több magyar: Frankfurt am Mayn, Wien (az első kötetben is
volt egy), Temesvár, Sziszek, Párkány, Buda (ez már a második), Velence, Luxenburg, Strassburg, Ulm, Koppenhága, Róma,
Visegrád… és a szöveg közt Babocsa, Szigetvár, Szolnok.
Későbbi egészbőr-kötésben, gerincvignettákkal, ezt meg kell nézni.
500.000,►
550.000,606. (ZAY Sámuel)
Magyar mineralógia avagy az ásványokról való tudomány, melly A' Természet első Világának eddig esméretes minden-féle
Szüleményeit Magyar Nyelven terjeszti előnkbe.
Komáromban, 1791. Wéber S. P.. 8 sztl. lev. 349 l. 182 mm.
Az egyik legkorábbi magyar ásványtani munka (öt évvel követte Benkő Ferenc úttörő művét). Zay nevéhez fűződik az ásvány szó
elterjesztése.
Címlapján rövid bejegyzések.
Aranyozott gerincű, korabeli egészbőr-kötésben.
80.000,►
200.000,-

597

606

