
42. árverés, 2019. március 2. 
 
 
15. Alexander Album. Alexander Bernát születésének hetvenötödik évfordulójára. (Szerk. és kiad. Balassa József, Dénes 
Lajos, Gerő Ödön, Kóbor Tamás, Szemere Samu. A tipográfiai megoldás Kozma Lajos munkája.) 
Bp., 1925, (Athenaeum). 8 lev., 15 melléklet. 
Alexander Bernát által aláírt példány! 
 

 
 
 
 
 
 

A mindössze 200 példányban készült album tartalma: Kóbor Tamás: 
Bevezetés. Alexander Bernát: Párbeszéd a művészetről. 

A műlapokat rajzolták: Czigány Dezső, Csók István, Fényes Adolf, Glatz Oszkár, Iványi-Grünwald Béla, Kernstok Károly, 
Kosztolányi Gyula, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Márffy Ödön, Perlmutter Izsák, Perlott-Csaba Vilmos, Rippl-Rónai József, 
Rudnay Gyula, Szőnyi István, Vaszary János. 
A kötet megjelent félvászon-mappában is, példányunk a bibliofil, félbőr kötésű változat! 
Alexander Bernát (1850-1927) magyar filozófus, esztéta, színikritikus és szakfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
Filozófiai tanulmányokat írt, megalapította a „Filozófiai Írók Tára” című vállalkozást, melynek akkor példátlan hatása volt 
hazánkban, a filozófiai eszmék terjesztésében. Korának meghatározó, nagy felkészültségű színházi kritikusa volt. 
Kiadói, aranyozott félbőr-tékában. 394 mm. Szép példány. Ritka.                                           30.000,-             ►             65.000,- 
 
 

30. BALÁZS Béla 
Hét mese. Első kiadás. 
Gyoma, (1918.) Kner. 200 l. 3 sztl. 
lev. 210 mm. 
A könyvdíszítés, címlap és boríték 
Kozma Lajos munkája. 
"Kner Erzsikének gyomai 
látogatások emlékére szeretettel" 
dedikált példány! 
Kiadói félvászon-kötésben, meg- 
kímélt, jó példány. 
            20.000,-        ►       75.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33. Baranya vármegye Trianon után tíz évvel 1919 – 1929. 
Szerkesztették: Matolay Károly és Zsadányi Oszkár. 
(Mohács, 1930. Pollák ny.) 352 l. (lapszámozás nélkül). 242 mm. 
Fekete-fehér arcképekkel, fotódokumentumokkal gazdagon illusztrált munka. 
"Ezen könyvből csupán 500 drb. számozott amatőrpéldány készült." A kötetben a számozás és a névre szóló bejegyzés helye 
kitöltetlen. "Könyvünk célja egész Baranyamegye és társadalmának megismertetése volt és külön súlyt kívántunk helyezni a 
Trianon óta lepergett szomorú tíz év történetére." - írták a szerkesztők a könyv előszavában. 
Előzéklapján dr. Zoltai Gyula, majd dr. Hajdú Tamás bélyegzőjével. 
Kiadói, aranyozott egészvászon kötésben, szép állapotban. Nagyon ritka!                         15.000,-               ►               38.000,- 



    
                                33                                                                   35 
 
35. [BARÓTI] BARÓTHI Szabó Dávid 
Új mértékre vett külömb’ verseknek három könyvei, mellyeket szerzett Esztergam megyebéli pap, erdélyi, Baróthi Szabó Dávid, 
mostan a’ kassai fő iskolákban az ékesen szóllásnak királyi profesz-szora. (Előszó: A’ magyar prosodiának avagy a’ szók 
mértékjeinek rövid útja.) 
Kassán, 1777. Landerer Mihály költségével, és betűivel. 11 sztl. lev. 287 l.  
Első kiadás. A vers-gyűjtemény a jezsuita szerző első megjelent munkája, másodszor 1786-ban adták ki „Vers-Koszorú” 
címmel. 
Hozzákötve: 
BARÓTI SZABÓ Dávid: 
Kisded szó-tár, melly a’ ritkább magyar szókat az A. B. C. rendi szerént emlékeztetö versekbenn elő-adja. Írta erdélyi Baróti 
Szabó Dávid, a’ kassai fő iskolákbann a’szelídebb tudományoknak első királyi tanítója. 
Kassán, 1784. Landerer Mihály bet. 104 l. 
Első kiadás. 
Fontos nyelvtörténeti forrásmunka, a szerző ritka régi és tájnyelvi szavakat gyűjtött össze hexameteres formában. A végén levő 
„Toldalék” Verseghy Ferenc műve. Mindkét címlapon régi gyűjteményi bélyegzés. Néhány levél enyhén foltos, több helyütt apró 
szúrágás-nyomok. A második mű utolsó négy levelének alsó sarkán régi javítás. Poss.: Dirsztay Béla (Ex libris). [Dirsztay Béla 
(1861–1921) nagykereskedő, korának legnevesebb műgyűjtői közé tartozott.] Szüry 362. Botka 460. Studio 39/223. 
XIX. század második felében készült félpergamen kötésben, gerincén aranyozott vörös címvignettával. Dekoratív, jó példány. 
195 mm.                                                                                                                                50.000,-               ►               75.000,- 
 
91. ENYEDI Ó János, benedeki 
Falusi emberek patikája. A’ falun lakó minden keresztyén valláson lévö tisztelendö pa-
pokhoz, melyben a’ falusi embereknek leg-nevezetesebb nyava-lyáinak orvoslások 
irattak meg. A’ Parajdi tsászári és királyi tekintetes nemes só-tisztség mellett lévö királyi 
seb-orvos Benedeki Enyedi Ó János által. 
[Kolozsvár], 1801. Szerző – Hochmeister Márton betüivel. XX. 1 sztl. lev. 270 l. 
Elöl 5 levél javítva, széleinél pótolva. 
Enyedi Ó János egyetlen nyomtatásban megjelent munkája. A bevezetőben a szerző 
ajánlása után Máttyus István, Szigethy Mihály, Horváth Mátyás, Maurer Sámuel és 
Csejdi Andrási Miklós ajánlásaival. Győry 56. old. 
Modern, de korhű karton-kötésben. Hátsó táblájába korabeli feljegyzés ragasztva. 
Nagyon ritka könyv. 180 mm.                                 36.000,-               ►               40.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97. EÖTVÖS József 
Reform. 
Lipcse, 1846. Köhler Károly Ferenc. 3 sztl. lev. 297 l. 210 mm. 
Első kiadás. Az 1840-es években Eötvös Batthyány Lajos és Teleki László mellett a 
főrendi ellenzék egyik vezére volt. Széchenyi és Kossuth vitájában az utóbbi pártjára állt 
(„Kelet népe és Pesti Hírlap”). Amikor a Pesti Hírlap főszerkesztője barátja, Szalay László 
lett, itt jelentette meg a parlamentáris kormányzás mellett érvelő cikksorozatát. Ezeket 
foglalta egybe önállóan e kötetben. Központi 123/132. Szentkirályi: 19.3. 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, jó példány.         12.000,-        ►     28.000,- 



153. [Gasztronómia] STŐGERMAYER Antal 
Halak, vadak elkészítése. A magyar konyha számára összeállította - -. 
Szolnok, 1912. [Kongorácz-nyomda, Törökszentmiklós.] 170 l. 203 mm. 
Festett kiadói egészvászon-kötésben, jó példány. Dezső 1581. 
                                                                                                12.000,-        ►        50.000,- 
 
 
233. HUNFALVY, [János] Johann – ROHBOCK, Ludwig 
Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original-Ansichten, ihrer interessantesten 
Gegenden, Städte, Badeorte, Kirchen, Burgen, Paläste und sonstigen Baudenkmäler alter 
und neuer Zeit. Nach der natur aufgenommen von Ludwig Rohbock, in stahl gestochen 
von den ausgezeichnetsten künstlernunserer zeit. Mit historisch-topografischem text von 
Johann Hunfalvy. Erste Section: Ungarn (1–2. Band.). Zweite Section: Siebenbürgen. 
1-3 kötet. 
Darmstadt, 1856–1864. Druck und Verlag von Gustav Georg Lange. 367 l. 2 sztl. lev. 1 t. 
(acélmetszetű díszcímlap) + 37 t. (acélmetszetű látkép).; 522 l. 2 sztl. lev. 1 t. 
(acélmetszetű díszcímlap) + 109 (110 helyett) t. (acélmetszetű látkép).; 174 l. 2 sztl. lev. 1 
t. (acélmetszetű díszcímlap) + 54 t. (acélmetszetű látkép). 
A teljes műből mindössze egyetlen t. hiányzik! (A második kötetből Eisenbahnbrücke 
bei Preßburg.) 
A XIX. századi illusztrált magyar topográfiai irodalom főműve. Egy időben jelent meg 
német és magyar nyelven. Hunfalvy János (1820–1888) jogban, filozófiában, teológiában és földrajzban egyaránt járatos tudós, 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Ludwig Rohbockkal közösen készített műve, melyet 1856 és 1864 között 
Darmstadtban adtak ki folytatásokban, hű képet nyújt a történeti Magyarországról földrajzi, néprajzi és történeti szempontból 
egyaránt. Több mint 200 acélmetszeten, híven mutatja be az ország egykorú képét. Szövege baedeker-jellegű, így egyben a 
hazánkról készült első olyan útikönyvként is felfogható, mely az országról teljes áttekintést nyújt történeti és helyismereti 
adatokkal együtt. Hunfalvy művének alaptétele az, hogy a geográfiának a történelem és a természettudomány kölcsönös 
összefüggéseit kell feltárnia. Az első rész első kötete Budapest és környéke, a második Magyarország, míg a második rész 
Erdély nevezetességeit tárgyalja. Nebehay–W. 571. Studio 28/408. 
Egységes, aranyozott gerincű korabeli félbőr kötésben, márványmintás lapszélekkel. Jó példány, a metszetek hártyapapírral 
védve, kevés kivételtől eltekintve foltmentesek, szépek. A bőrgerincek viszont kopottak, sérülékenyek a hajtások mentén. 246 
mm.                                                                                                                                   360.000,-               ►               440.000,- 
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239. [Imádságos könyv] 
Tägliche Andachts-Übungen, zum Gebrauche Ihrer 
Kaiserlichen Majestät der Königin zu Hungarn und 
Böheim. 
Wien, [~1780.] Joh. Benjamin Neumann. Címlap, 284 l. 
2 sztl. lev. 6 t. (rézmetszetek). 170 mm. 
Az imádságos könyv kézírást utánzó betűtípussal 
szedett nyomtatvány, keretdísszel. Az első 
rézmetszetű táblát F[ranz] Feninger készítette, a többi 
részben szignálatlan. 
A kötetben 3 szentképet is találtam, benne maradt, 
hozzá tartozik. 
Korabeli, dúsan aranyozott, piros festéssel kombinált, 
virágmintákkal, indákkal mintázott egészbőr-kötésben, 
nagyon szép példány. Körül aranyozott élmetszéssel. 
Két részből álló egymásba csúszó, egészbőr tékában, 
álbordás, mintázott gerinccel, gerincvignettával 
„Andachts Übung” címmel. 
                        30.000,-                 ►               30.000,- 
 
283. KAZINCZY Ferenc 
Levelezése 1-23 köt. Komplett! 
A MTA Irodalomtört. Biz. megbízásából közzéteszi Váczy János. 
Bp., 1890-1911. MTA (21 kötet, teljes)  
Bp., 1927. MTA (22. köt., pótkötet)  
Bp., 1960. Akadémiai Kiadó. (23. /2. pótkötet/). 
23 db. 231 mm. 
/Kazinczy Ferenc összes művei. Harmadik osztály. Levelezés./ 
Ma már rendkívül ritka sorozat és kordokumentum. Egységes, modern, barna egészvászon kötésben, aranyozott 
gerincfelirattal.  A 23. kötet kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben.                                  80.000,-           ►               110.000,- 
 

 
283 

 
290. KERTÉSZ Imre 
Gályanapló. 
(Bp. 1992.) Holnap Kiadó. 239 l. 183 mm. 
Első kiadás! 
Garaczi Lacinak, [költőtárs] köszönettel a Nincs alvásért” (nincs), szeretettel dedikált 
példány! 
A dedikált kötet becsértékét emeli, hogy Kertész a bejegyzést a Nobel-díj (2002) odaítélése 
előtt 10 évvel írta! 
Fűzve, kiadói papírkötésben.                                        24.000,-               ►               44.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300. [Kézirat] DUMAS, Alexandre Id. (1802-1870) 
- - tintával írt, aláírt eredeti autográfja 120 X 110 mm. méretű papírlapon: „Sortez 
vous d'ici a une heure si vous sortez, - montez -si vous nesortez pas – attendez.” 
Magyarul körülbelül így hangzik (A megszólított neve nehezen olvasható.): X Úr! 
Kimegy-e innen egy órakor (?) - ha kimegy, - jöjjön fel - ha nem megy ki – várjon. 
Üdvözlet, Alexandre Dumas. (Érdekes szöveg afféle távirati stílusban készült…)               140.000,-             ►              240.000,- 



308. [Kézirat] HORTHY Miklós 
Polában, 1904. VII. 14-én kelt saját kézzel, német nyelven írt, aláírt, levele Lieber Freund! megszólítással. 
"Dein Hin- und Ausgang Gott bewahr vor falschen Freunden und Gefahr, Grüßen von Horthy" (Isten óvjon az utadon hamis 
barátoktól és veszélytől.) Darabunk értékét növeli, hogy Horthy tengerésztiszti korszakából szinte alig bukkan fel emlék. Lásd: 
Központi Antikvárium 137/71. tételt. Horthy ekkor (1914-ig) a Polában horgonyzó 8300 tonnás Habsburg csatahajó 
parancsnoka volt. Hártyavékony levélpapír, kartonlapra három pöttyben ragasztva.                 150.000,-         ►          190.000,- 
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322. [TÁNCSICS (Stancsics) Mihály] 
Sajtószabadságról nézetei egy Rabnak. [Kéziratos másolat!] Copirt von K. L. 1844. Párisban Amyotnál., 1844. 
A mű a hatóság megtévesztése céljából párizsi impresszummal jelent meg, valójában Lipcsében nyomtatták. Példányait (de 
még az 1846-os 2. kiadást is) elkobozták, az utóbbi évtizedekben aukciókon nem fordult elő. A Magyar könyvgyűjtő új 
kézikönyve számol be néhány aukciós értékesítésről 1988-ig. Ezért is esemény egy korabeli kéziratos példány felbukkanása. 
A nyomtatásban 83 lapos mű kéziratunkban 111 l. 
Ezt a munkáját azonban, amely 1844-ben készült, még nem fogolyként írta. A szerző neve helyett szereplő „egy rab” kifejezés 
ezúttal tágabb értelmű: olyan embert jelöl, aki meg van fosztva a szabad sajtó használatától, a szólásszabadságtól, pedig a 
gondolatok szabad közlése Táncsics szerint éppen olyan természetes joga az embernek, mint az evés, alvás és a mozgás 
szabadsága. 
Táncsics ebben a művében elképzelhetetlennek tarja, hogy az emberek sajtószabadság nélkül éljenek. Először kifejti, hogy 
Istentől kapott adottságunk a szólás szabadsága, és ezt korlátozni senkinek sincs joga. A cenzúrát a legnagyobb bűnnek 
tekinti. Aztán eljátszik azzal a gondolattal, hogy miképp viselkedne a sajtószabadság a: falusi kisbírákkal, falusi mesterekkel, 
bírákkal, urasági hajdúkkal, bakókkal, cenzorokkal, írnokokkal, tisztviselőkkel, és a fejedelemmel... (Farkas Lőrinc Imre) 
Korabeli félvászon-kötésben, megkímélt, jó példány.                                                           20.000,-               ►               65.000,- 
 
355. (LOSONTZI István) 
Hármas kis tükör, Melly I. a szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély országot, földével, polgári állapotjával és históriájával 
együtt, a gyenge elméhez alkalmaztatva summáson elő-adja. Mostan pedig… s nemes tanúlóknak kedvekért botsáttatik ki 
másodszor. Vátzon, 1806. Máramarosi Gotlíb Antal. 224, 46 l. (48 helyett.), 2 térk. (kihajtható rézmetszetek, Magyarország- és 
Erdély térképei, lásd Szántai: Losontzi 1/c és 2/c). 167 mm. 
Ritka kiadás, Petrik nem veszi fel, OSZK Nektár Ø, Axioart Ø. Vácott 1781, 1788- és 1796-ban adták ki korábban, Ambro 
Ferenc nyomdájában. 
A 15. l. erősen megbarnult, sérült, a 27-28. l. hiányzik, kitépve. Hátul "A Szent históriának rövid summája" utolsó levele (47-48. 
l.) is hiányzik. Mindkét hiány másolattal pótolva! A másolatokat egy jeles gyűjtő bocsátotta rendelkezésünkre, érdekesség, 
hogy annak címlapján 2 betű felcserélve, így: "HÁRMAS KIS TÜRÖK". A mi példányukon a TÜKÖR helyesen szedve, de 
szerintünk itt is felcserélték a betűket és utólag javították. Lásd mindkét címlapképet! 
Modern, de korhű karton-kötésben, gerincvignettával.                                                           30.000,-              ►               30.000,- 
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386. Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae). Bev. Andrássy Gyula. 1. köt. (A-C, unicus!) 
Bp. 1913. Grill. 12 l. 2 sztl. lev. 144 l. 1 sztl. lev. 176 + 4 t. ((színes címerrajzok, kromolitográfiák, teljes). 308 mm. 
Ritka, a heraldikával foglalkozók számára nélkülözhetetlen alapmű. 
Kiadói, festett egészvászon kötésben (Gottermayer kötés), szép példány.                        45.000,-               ►               140.000,- 
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468. REIZNER János 
Szeged története. 1–4. kötet. (Teljes!) 
Kiadja Szeged Szab. Kir. Város közönsége. 
Első kötet: A legrégibb időtől a XVIII. század végéig. 
Második kötet: A XVIII. század végétől az 1879 évi árvízig. 
Harmadik kötet: Egyházak és hitfelekezetek. Hatóság és társadalom. Egészségügy. Iskolák. Közműveltség. Közgazdaság. 
Negyedik kötet: Oklevéltár. Név- és tárgymutató. 
(Szeged, 1899–1900. Engel Lajos.) XI, 398 l. 7 t. (ebből 6 színes, 5 kétoldalas, 1 kihajtható); 367 l., 1 sztl. lev., 2 t. (kihajtható), 
1 hasonmás (kihajtható), 1 térk. (színes, kétoldalas); 2 sztl. lev. 541 l., 2 t. (színes, kétoldalas, kihajtható); 2 lev. 650 l. 280 mm. 
Hozzá tartozik: 
KULINYI Zsigmond 
Szeged uj kora. A város ujabb története (1879–1899) és leírása. Kiadja Szeged Szab. Kir. Város közönsége. 
Szeged, (1901. Engel Lajos ny.). VII, 690 l. 6 mell. (több kihajtható, kétoldalas, színes). 280 mm. 
Az öt kötet egységes, kiadói, a város címerével illusztrált, aranyozott, zöld egészvászon díszkötésben, pirosra festett 
lapszélekkel, szép állapotú sorozat.                                                                                   60.000,-               ►               170.000,- 



497. SLATIN, Rudolf 
Tűzzel-vassal Szudánban. Kűzdelmeim a dervisekkel, fogságom és szökésem. 1879-1895. Ford. Jankó János. 1-2. köt. 
Bp. 1896. Athenaeum. 1 t. (címkép), XI, 465 l. 1 sztl. lev. 9 t. 1 térk. (színes, kihajtható); 329 l. 2 sztl. lev. . 10 t. 1 térk. (színes, 
kihajtható). 236 mm. 
Festett, kiadói egészvászon-kötésben, pirosra festett lapszélekkel. Apró hiba, hogy a második kötet felső tábláján karcolások. 
Szép példány.                                                                                                                             20.000,-            ►            60.000,- 
 
545. Földgömb. Szerkesztette Dr. Kogutowicz Károly. 
Névírását tervezte Dr. Takács József. Rajzolta és nyomta a m. kir. Állami Térképészeti Intézet. Készítette Turner István 
dombortérképészete. Kiadja Kókai Lajos, Budapest [1937]. A földgömb átmérője 32 cm., magassága 52 cm. 
Eredeti fa talapzatán. Megkímélt állapotú, szép példány.                                                     45.000,-               ►               45.000,- 
 
557. TOCQUEVILLE Elek [Alexis de] 
 A democratia Amerikában - - párizsi királyi törvényszéki ügyvédtől. A franczia eredetiből fordította Fábián Gábor. 1-2 köt. 
(egybekötve). 
Budán, 1841. M. Kir. Egyetem. 2 sztl. lev. VI. 8-358 l. 1 sztl.lev 1 kihajtható rézmetszetű térk. ; 2 lev. 412 l. 1 sztl. lev. 210 mm. 
Tocqueville, Alexis Clérel de (1805–1859) – francia történetíró és politikus; a szabadság és a demokrácia eszméinek tudós 
szószólója. Nagy hatású műve (A demokrácia Amerikában) 1835-ben jelent meg először, magyarul először 1841–1843-ban. 
A mű négy kötetben teljes, árverésünkön csak az első két kötet szerepel. A 3-4. kötet aukciós értékesítéséről nem tudok, 
könyvritkaság lehet… 
Korabeli, aranyozott, bordázott egészbőr-kötésben, körül poncolt, aranyozott élmetszéssel, bár a könyvtest kissé kilazult a 
táblából, nagyon szép.                                                                                                    30.000,-                ►                  110.000,- 
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583. VÁRADI Sámuel 
A’ tehén himlő’ avagy a’ vaktzina’ természetének, és terjesztése’ módjainak rövid elő adása. A’ vaktzina’ képével. 
Bétsben, 1802. Schrämbl Ferentz Antal’ bet. XVI + 232 l. 1 t. 200 mm. 
Modern, korhű karton-kötésben, az eredeti gerincvignetta megmentve, ráragasztva. Ritka!          15.000,-          ►          44.000,- 
 
615. ZELK Zoltán 
Kifosztott táj. Versek. Első kiadás.  
Bp. 1936. (Zelk Zoltán. Antos ny.) 68 l. 1 sztl. lev. 210 mm. 
"Sárközi Györgynek őszinte nagyrabecsüléssel és szeretettel" dedikált példány! 
Fűzve, kissé sérült kiadói borítóban, könyvtári duplum.                                                        20.000,-               ►               55.000,- 
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