43. árverés, 2019. május 18.
41. BERKÓ István, báti
A magyar huszárság története. A huszárság keletkezése, fejlődése, szervezete, hadjáratai, a
jelenleg fennálló, valamint az idők folyamán feloszlatott huszárcsapatok történetének leirása.
Összeáll.: - -. Második kiadás.
Bp., 1918. Liptsey Kálmán ny. 160 l. 230 mm.
Lapszámozáson belül egészoldalas és szövegközti rajzokkal.
Suhay Imre ezredesnek dedikált példány.
Rajzos, aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, nagyon ritka!
Hozzá tartozik:
DARKÓ Jenő: A magyar huszárság eredete.
Pécs, 1937. Studium. 38 l. 234 mm.
/A debreceni Tisza István Tud. Társ. I. Oszt. kiadv. 7. köt. 7. füz./
Tűzve, kiadói borítóban, ritka kis füzet.
Hozzá tartozik:
KALMÁR János
A magyar huszártorna fegyverei.
Bp. 1955. (Magyar Nemzeti Múzeum). 12 l. 4 t. (8 képpel). 198 mm.
Példányszám: 1000.
Fűzve, kiadói borítóban.
15.000,►
65.000,51. BOGSH János
Természetes méhek nevelésiről való rövid oktatás
mellyet a’ méhes gazdáknak ki-adott német nyelven - Pozsonyi Evangelica Iskoláknak egyik Tanítója. Német
Nyelvből hazai Magyar Nyelvre fordított J. R.
Komáromban. 1795. Weinmüller. 87 l. 179 mm.
Két levél korabeli papírral pótolt, profi restaurátori
munka, a 87. lap biztosan és talán a 73., nem tudom
biztosan megállapítani. (Csillik Máté könyvrestaurátor
varázslása…)
Bogsch János (Poprád, 1745? - Pozsony, 1821.) tanár,
kertészeti és méhészeti szakíró. Lőcsén tanító, majd
1785-től Pozsonyban orgonista és gimnáziumi tanár.
Korabeli papírkötésben, kitűnő állapotú példány.
30.000,►
60.000,-

112. [Francisci, ERASMUS] M(insicht), C(hristian) [pseud.]
Neue, und kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn. Dessen fürnehmsten Städten und Vestungen… Mit unterschiedlichen
Landcharten und Kupffern gezieret. Beschrieben durch C. M. In Verlegung Joh. Hofmanns, Kunsthändlers.
Nürnberg, [1664]. Wolf Eberhard Felssecker. 1 t. (kétoldalas rézmetszetű címkép) 10 sztl. lev. 379 l. 2 sztl. lev. 6 t. (rézmetszetű
látképek) + 4 térkép mell. A 4 térkép közül a Török Birodalom térképe csonkolt, az első hajtástól hiányzik.
Példányunk az ugyanebben az évben megjelent első kiadás címlapkiadása. Magyarország leírása. A mű elején az ország
általános ismertetését adja, röviden leírja történetét, uralkodóit, tájait, folyóit, földrajzát, majd fontosabb városait és erősségeit
mutatja be nagyon részletesen. Elmeséli az adott városban történt emlékezetesebb eseményeket, ostromokat. Zömében Ortelius
Magyarország krónikája és Martin Zeiller Neue Beschreibungja nyomán dolgozott. A kiadvány szedett címlapja elé egy
csatajelenetet ábrázoló díszcímlapot kötöttek, ezenkívül tartalmazza Pozsony - Érsekújvár, Komárom, Pest-Buda, Győr, Kanizsa Szigetvár és a végén Bécs látképét. Pest-Buda ábrázolása Keller és Siebmacher közvetítésével Wilhelm Dilich képére megy
vissza. A műben látható még Magyarország, Erdély, valamint a Török Birodalom és Ausztria térképe. Mindegyik Johann M.
Predtorius munkája, a Magyarország-térkép Birken rajza után készült. A függelékben Bécs 1529-es ostroma olvasható.
Erasmus Francisci (1627-1694) Lübeckben született, brandenburgi hercegi titkár. A világ érdekességeiről, a magyarországi török
háborúkról kiadványok sorát publikálta. Apponyi 886. (első kiadás, Nürnberg, 1664, Johann Hofmanns). Szántai 472. Rózsa 42 b.
Nebehay-W. 942. Studio 2001 nov. 53. Korabeli egészpergamen-kötésben, megkímélt jó állapotú példány. 120.000,- ► 150.000,-

144. FERENCZY János
Közönséges Geographia, mellyben a
Földnek mathematikai, természeti és
leginkább politikai állapotja a leg újabb
változások szerént adatik elő. Második
egészen megjobbított kiadás.
Pesten, 1825. Eggenberger József. 292. l. 6
sztl. lev. 183 mm.
A mű első kiadása 1809-ben, másodszor
1825-ben jelent meg, majd 1840-ben Kánya
Pál által átdolgozva adták ki utoljára. A
második kiadás sokkal ritkább…
Kiadói félbőr-kötésben, új, a kötettel szépen
harmonizáló gerincvignettával, megkímélt, jó
példány.
36.000,►
36.000,-

197. FRITZE, [Eduard]
A nevezetesebb sebészi véres műtételek doctor Fritze-től
bevezetve [Johann Fridric] Diefenbach által. XXX. kőre metszett és
színekkel világosított táblával. Magyar és latin nyelven kiadva az
Orvosi Tár szerkesztői által.
Pest, 1839. Trattner-Károlyi. 3 sztl. lev. 146 l. 1 sztl. lev. 30 színes
lith. t. 188 mm.
A színes ábrákkal illusztrált könyv az első magyar nyelvű sebészeti
műtéttanok egyike. Réczey hasonló jellegű munkája után egy évvel
jelent meg. Kiadói az Orvosi Tár olvasóinak szánták. A sebészetet
még nagyobb számban művelték ebben az időben „mesteremberek
a lakosság szolgálatában”, mint orvosdoktorok. Hogy hézagpótló
munka volt, azt az is jelzi, hogy a protomedikus a megyei, tehát
hatósági (fő)orvosok számára egy-egy példányt rendelt a műből. A
narkózis bevezetése előtti korból a használható sebészeti munkák
ritkaságnak számíthatók. A könyv nagy értéke gazdag, a
tájanatómiai ismereteket is felfrissítő illusztrációk gazdagsága. A
sebészet hazai történetének alapvetően fontos láncszeme. Korabeli egyszerű félvászon-kötésben.
30.000,►
65.000,-

237. HERCZEG Ferenc
- - művei. 1-10 kötet.
(- - eddig megjelent nyolcvan művét
fametszetes biblianyomó papíroson,
11.350 oldalon tartalmazza ez a tíz
kötet.)
Bp. 1939. Singer és Wolfner. 1 t.
(Herczeg Ferenc fotója, autográf
aláírásával.) 10 db. 193 mm.
Számozott, a 40-es sz. példány
Vydna Józsefné tulajdona.
Egységes, aranyozott, bordázott,
kiadói
egészbőr-kötésben,
felül
aranyozott élmetszéssel.
Megkímélt állapotú szép sorozat.
36.000,►
46.000,-

296. KERTÉSZ K[ároly] Róbert
Képek Ázsia keletéről. Pillanatfelvételek egy világkörüli sétáról. Két színes és két fekete
melléklettel, valamint 170 szövegközti ábrával.
Budapest, 1906. „Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. 1 t. (címkép: hártyapapírral
védett színes japán fametszet) IV. 208 l. 2 t. (kihajtható hajófedélzet-alaprajz; egy
hártyapapírral védett színes, japán akvarellel), 1 térkép (a hajóút ázsiai részének
kihajtható térképe). 255 mm.
Kertész Károly Róbert (1876–1951) építész és világutazó beszámolója az 1900-as évek
elején tett világ körüli hajóútjáról. Az építész hosszan beszámol a Friedrich der Grosse
nevű luxushajó I. osztályán zajló életről, majd nekifog az úti beszámolónak. Nápolyból
keletnek indult, bejárta Indiát, Dél-Kelet-Ázsiát, a szigetvilágot is beleértve, majd Kínát,
Japánt és Amerika nyugati, majd keleti partját. Részletező figyelmét főként Kelet-Ázsia,
azon belül is Japán ragadja meg. Nem véletlen, hogy 1918-tól a kelet-ázsiai
építőművészet előadója lett a Műegyetemen. Studio 42/540.
Korabeli, aranyozott, kissé kopott egészvászon-kötésben, felső tábláján színes képpel.
Az amúgy is ritka kötet vászonkötéses felbukkanása esemény.
15.000,►
36.000,-

300. KÉSMÁRKY Viktor
A harangokról. Hittudori értekezés.
Bp. 1894. Athenaeum. 83 l. 205 mm.
A harangok története, harang feliratok, harangozók, harangszentelés, rendeltetés és használat.
Használati jog és tulajdonjog.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben. Nagyon ritka! MKÚK Ø, Axioart Ø.
8.000,►
34.000,324. Kodály dokumentumok Harmath István fotóművész hagyatékából.
1. Nyílt levelezőlap, Kodály Zoltán autográfja, kelt Galya[tető], (1958) dec. 26-án, Kedves
Harmath megszólítással. A Menuhinnal készült képből kér még 6-6 példányt, ráér január közepére.
Üdvözli: Kodály Z.
2. KODÁLY Zoltán
Szóval: kultúr? [Nyelvészeti értekezés.]
Bp. 1955. Akadémiai K. 4 l. 242 mm.
/Klny. a Magyar Nyelvőr 79. évfolyamából./
„Arccal a kultura felé harccal a „kultúr” ellen. Kodály 1964. febr. 9.” dedikálta ceruzás írással.
Tűzve, kiadói borítóban.
3. EŐSZE László
Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban.
Bp. 1976. Zeneműkiadó. 163 l. Tele fotóval. 290 mm.
A szerző által Harmath Istvánnak őszinte barátsággal dedikált példány!
20.000,-

►

75.000,-

324
333. SZÉCHENYI István levele a Magyar Tudós Társaság Igazgató
Tanácsához!
Kelt: Felső Döbling, 1858. november 6-án. Korabeli kézírásos másolat!
A levél megírásának előzménye, hogy a császár rendeletet készült kiadni, mely
arra kényszerítette volna a Tudós Társaságot, hogy üléseit német nyelven
tartsa. Ezt már Széchenyi a döblingi magányából sem tudta szó nélkül hagyni!
Mivel többféle másolat került eddig napvilágra, melyek terjesztését is megtiltotta
a rendőrség (Axioarton három változat) apróbb eltérések is érdekesek lehetnek,
érdemes példányunkat szó szerint közkinccsé tenni.
Kéziratunk szöveghűen (dőlt, félkövérrel szedve a Majláth Béla által
szerkesztett Széchenyi levelei 3. kötetében /718-720. l./ közölt kiadás
szövegétől eltérő szavakat.):
Tekintetes magyar tudós Társaság!
A’ legtisztább legczifrább szavaknak sincs hitele hitelök ott, hol tények
bizonyítanak ellenkezőt, hogy kormányunk mostani rendszere a’ magyar
nemzetiség igényeivel és érdekeivel szemközt áll, azt a’ legvakabb is
észreveheti. Nemzetiségünk pedig nekünk magyaroknak becsesb, mint a’ föld
bármely kincse, sőt életünk. A’ magyar romok közt a’ nemzetnek eléggé nem
bámulható életerején kívül, szeplőtlen már majdnem csupán az magyar
akadémia mutat arra, miszerint nemzetünk még kioltva nincs s most ezen
utolsó igazán magyar intézet is ki legyen sarkából forgatva? Fájdalom igen,
hiszen az akadémiai alapszabályok minap leérkezett megváltoztatása, legalább
saját lelki szemem előtt, nem egyéb és nem kevesebb, mint oly döfés, mely
könnyen halálra vezet.
Kimagyarázhatlan lelki kínoktól gyötörve, egészen elvérzett szívvel, félig
temetve, ily gyászló kínok olly aggasztó körülmények közt kérdem: vajon a’
magyar akadémia tekintetében én mit míveljek?, mit tegyek én? ki dicső
elődeink útmutatását hű kegyelettel felfogván, szerencsés voltam 1825-ben újra
és sikerrel megpendíteni honi nyelvünk magasbra állítását. Sikerrel mondom,
és jobb sikerrel, mint ők, mert a’ mély felfogás ugyan sajátjuk sajátunk- de
nékem elégséges pénzvagyon is jutott osztályrészül, mely nélkül fájdalom, a’
legmagasztosabb is oly gyakran parlagúl parlagon hever.
Hallgassak-e? midőn tapasztalni vagyok kénytelen, hogy azon a nemes czím,
czél csíra eltiportatik, mely tényezőként szintén arra vala szolgálandó,
miszerint a’ magyar, kinek életrevalóságát, tavaszi korát, halálkínjai után és
jelen veszedelmei szenvedései között is, még ma is ezer jelenet mutatja,
bizonyítja, sajátszerüleg minden hátramaradásokbúl kibontakozva az
emberiség díszére részére az osztrák birodalom legbiztosabb talpkövét, a’

fejedelmi szék rendíthetetlen sarkalatát képezze alkossa sarkkövét képezi állása? Kérdem, még fel sem jajduljak mikor látni
vagyok kénytelen, én, kinek baja nem a’ homályos, de az igen is tiszta, minden és ámítás nélküli látás, hogy dicső fejedelmi
családunk, mint valami valamely baligézés baligézet által félrevezetve, népeinek épen legéletrevalóbbját, mely fiatalságánál
fiatalsága és kettétörhetetlen zománczánál fogva a legdicsőbb kifejlésre képes nem csak kellő figyelemre nem méltatja, sőt azt
sajátságaiból kivetköztetni, elzsibbasztani engedi, és ekkép, úgy szólva szólván maga alatt vágja el a fát.
A tudományos akademiára bízni az ügy eldöntését, a’mennyire amennyiben alapító állásomnál fogva ahhoz nékem is van
szóllásom, noha legnagyobb tisztelettel viseltetem mind testületileg testileg, mind egyénileg iránta, nem kívánom, nem akarom,
nem fogom; mert míg fejem vállaim vállam között áll, velőm el nem olvadt, és szemeim világát szemem a’halál köde nem oltja oltá
ki, mind addig arról, mihez jogom van, minden tanácsot szívesen és köszönettel fogadván, utóljára is csak saját magam fogok
fogom határozni- s ugyanis én vagyok meggyőződve, hogy felséges Urunk a’ fénykoszorúzott fénykörül ?? Ferencz József
császár, előbb utóbb de elvégre át fogja látni bizonyosan, ha hogy á czélba vett amalgamízatioja és elnémetesítése a’
közbirodalmi népeknek nem egyébb, mint a mostani államférfiak észficzamított theoriája, és keserű önmystificatiója, ha hogy
számos, tán legtöbb népe, ha egyszer zivatarra kelnek az idők, mi alkalmasint nem igen fog késni, kifelé gravitálnak, míg a’
magyarnak nincs e világon rokona, nincs más hazája, mint a’ négy folyam közti és a három hegy alatti alkotmányos paradicsomhogy ehez képest a’ magyar, jólétét, szerencséjét, boldogságát egyedül dynastiális és törzs törvényes királyának védpaizsa alatt
reménylheti, keresi, lelheti, és ennél fogva a’ Fölséges Császár nem csak nem fogja tűrni, ha de majd egyszer a’ legközelebbi
sikertelen kísérletek az állam részéről, melyek a közbirodalmat a’ legproblematikusabb helyzetbe sülyesztik, kellőleg
felvilágosítandják lelkét és untatni kezdendik kezdik legmagasabb úri kedélyét, nem csak nem fogja tűrni, mondom, ha majd azon
idő beáll, miről én sehogy sem tudok kételkedni kétkedni hogy azon nemzetet gyengítsék gyilkolják, olvaszszák, mellyel lovagi
fejedelem, kit szeret, madarat fogathat, és mely érte, ha ki fejlésének, becsületének, dicsőségének nem engedi utját állani, sőt ily
kincseknek hű pártolója, utolsó csepp vérét kiontani mindig kész volt, és mai nap is minden pillanatban kész volna és kész lesz.
Én azt szeretem hinni, hogy fiatal fejedelmünk, ha látni és hallani akar, és egyedül saját veleje velejének tanácsát követendi ’és
egyedül saját szíve sugallata után indul, bizony, mondom, a Magyarország tekintetében még Corvin dícső korát is homályba
állítandja.
Így látván a’ jövendőt és bízva a’ mennyei végzetben, mely nemzeteket valamint fejedelmeket, hibákért büntet ugyan, de valamint
lelkes népeket meggyilkolni nem enged, úgy tiszta erényű uralkodókat is elvégre bizonyosan legvilágosabb malasztjával megáld.
Én, mi személyemet és alapítói jogomat illeti, a’ megváltoztatott alapszabályokat, melyekkel kezdettől fogva végig legkevésbbé
sem tudok megbarátkozni, ha nincs menekülés és azokat parancsként csakugyan el kell fogadni, vérző szívvel ugyan, de
lecsépelhetlen kedéllyel, minden legkisebb megjegyzés nélkül elfogadom.
Egyszersmind azonban ünnepélyes óvást teszek, a’ „justum et tenacem praepositi virum” dicső elve szerént, én a’ haza oltárára
áldozatomnak kamatját azon pillanattól fogva fizetni nem fogom, ha tapasztalni lennék vólnék kénytelen, hogy adományom de
facto, mert hiszen szép szavakra és ígéretekre én nem adok semmit is, más vágásba szoríttatnék, mint az ami mely a magyar
akadémia eredeti czéljával megegyez, és mely nemzet és fejedelem közti törvény által megerősíttetvén, fel is szenteltetett,- mely
szándékom szerint, tudom örököseim is híven és becsületesen eljárandnak- mikor azután, ha ezen szomorú eset bizodalom és jó
remény daczára tán még be is következnék, én, valamint örököseim, alapítói levél értelmében járulékunkat a megmérgezett
akademiától elvonván, valami más hazai czélra fordítandjuk, mely czélt azonban saját magunk meggyőződésünk szerint
tűzendjük ki, e foglalatosságtúl mindenki mást határozottan felmentvén és e tekintetben csak anyagi erőnek fogunk engedni.
Kelt. Döbling 6/11. 1858. Széchenyi István. A magyar akadémiának szíves felolvasásúl. Felső Döbling 160 sz. Nov. 6. 1858. ??
Igazgatóság hű szolgája Gr. Széchényi István. Szíves felolvasás végett a’ legközelebbi ülésen.
Kosáry Domokos Széchenyi Döblingben című könyvében a következőképpen magyarázza a levél közrebocsátásának történetét:
„Az Akadémia igazgató tanácsa a levél tartalmáról megrendülten és riadtan értesült. Az elnökkel, gr. Dessewffy Emillel az élen úgy
határozott, hogy ezt a szöveget nem olvassák fel nyilvánosan, mivel az veszélyeztethetné az Akadémia létét. Dessewffy Lonovics
püspököt kérte meg, hogy Széchenyit vegye rá a levél visszavételére. Széchenyi egy kissé neheztelt ugyan Dessewffyre és
társaira, hogy „mondokáját visszalökték”, de végül engedett. Csakhogy most ezt már nyugodtan megtehette, hiszen tiltakozásának
hatása, visszhangja ettől függetlenül is biztosítva volt. A levél szövegét ugyanis Széchenyi átadta egy-két hívének, köztük Török
Jánosnak is [Török János (Tapolca, 1809 – Budapest, 1874.) közgazdász, újságíró, főlevéltárnok, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja, Széchenyi István bizalmasa és Széchenyi műveinek kiadója.], akik azután gondoskodtak lemásolásáról és
terjesztéséről. Sőt német fordításban eljuttatta külföldre is, Lipcsében nyomtatásban is megjelent.”
410 X 260 mm. méretű levél rektója sűrűn teleírva, verzójának felső negyedén fejeződik be. A kicsire (100 X 65 mm-re) hajtogatott
levél a hajtások mentén erősen sérült, szétszakadt, a szövegértést azonban alig zavarja.
15.000,►
280.000,347. KORMOS István
Szegény Yorick.
Bp. (1971.) Szépirodalmi. 132 l. 1 sztl. lev. 233 mm.
A Béládi házaspárnak dedikálta „szeretettel Kormos Pista űrttoldozó”.
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóban.
6.000,►

20.000,-

358. KOSZTOLÁNYI Dezső
Aranysárkány. Első kiadás.
Budapest, 1925. Légrády. 458 l. 1 sztl. lev. 162 mm.
"Fodor Gyulának szeretettel" dedikált példány!
A dedikálás címzettje nagy valószínűséggel: Fodor Gyula (Budapest, 1871 - Budapest, 1942.)
építész, „a szecesszió nagymestere”.
Korabeli egészvászon-kötésben, aranyozott gerincvignettával.
50.000,►
440.000,-

363. KOVÁCS Pál
Beszély füzér. 1-2 köt.
1. köt. Kicsinyből mi lesz? - Éjjeli rém-alak. - Farsangi kalandok: 1. Vizkereszt. 2. Hús hagyó kedd. Mindenütt jó, de legjobb otthon. - Fehér czipők. - Nem az volt kit gondoltam. - Hivatlan orvos. Koránjárások. - Hű Misa. - Szegénynek szerencséje is szegény.
2. köt. A polgár leány. - Nagybácsi és nagynéni. - A lúdczomb. - Jaj de jó fi vagyok én! - Ki hitte volna? Román és nem román. - Szív és rang.
Pápán, 1841. A ref. főiskola bet. 3 lev. 4-431 l.; 3 lev. 4-415 l.
/K. P. munkái 1. és 2. köt./
Beszély füzér. 3. köt. A nőkebel boszúja. - A hideg víz mindent meggyógyít. - A gyermek szerelme. Mennyi ház annyi szokás. - A növendék.
Győrött, 1846. Özv. Streibig Klára bet. 2 lev. 398 l. 1 lev.
/K. P. munkái. 4. köt./
Kovács Pál Beszély füzére 3 kötetben komplett!
Kovács Pál munkáinak 3. kötete: Eredeti színművek címmel Győrött jelent meg 1846-ban, ez
hiányzik!.
Kovács Pál (Dég, 1808 – Győr, 1886.) orvos, író, drámaíró, publicista, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja. Az első magyarországi homeopata orvosok egyike volt. Irodalmi munkáival,
elbeszéléseivel, novelláival és színpadi műveivel az 1830-as–1840-es évek polgárias szellemű magyar
irodalmának jeles alakjai közé tartozott. Egy életen át tartó művelődésszervezői tevékenységével jelentős szerepet játszott Győr
haladó szellemiségű és pezsgő kulturális életének kialakulásában. (Wiki…)
Korabeli, dúsan aranyozott félvászon-kötésben, szép példány. (3 db.) 155 mm.
15.000,►
32.000,364. KOVÁTS [Mihály], Michael
Lexicon Mineralogicum Enneaglottum. Auctore - -. [I-IV. rész,
mindegyik külön címlappal.]
I.: Lexicon Mineralogicum Triglottum Etymologicum Latino
Magyarico Germanicum Primum. I. Pars.
II.: Első szófejtő magyar latán ásványnévtár. II. rész.
III.: Deutsch Lateinisches Mineralogisches Wörterbuch. III. Theil.
IV.: Mantissa Lexicon Mineralogicum. Gallico Latinum, Anglico
Latinum, Italico Latinum, Russico Latinum, Svecico Latinum,
Danico Latinum continens.
Pest, 1822. Joannis Thomae Trattner. XVI + 163 l.; XVI + 17-59
l.; IV + 5-44 l.; IV + 5-106 l. 1 sztl. lev. 220 mm.
A szerző orvos, kémikus, a Tudós Társaság levelező tagja volt.
A
nyelvújítás szellemében
összeállított
munkáját az
„ásványnévgyártás” példájaként emlegetik. Műszavai honosodtak
meg a magyar szaknyelvben.
A négy rész egybekötve, korabeli félbőr-kötésben, a gerincén
apróbb sérülésekkel.
24.000,►
65.000,365. Költők albuma. Jelenkori magyar költők verseiből. Összeáll. Radó
Antal. 3. módosított és bőv. kiad.
Bp. é. n. [~1900.] Lampel Róbert. 6 sztl. lev. 278 l. 35 t. (ebből 27 t.
önálló, hártyapapírral védve, 8 t. szintén egészoldalas, de
lapszámozáson belül.) 375 mm.
Harmincöt magyar festőművész képeivel. Szecessziós könyvdíszekkel. A
Csók István kép a címlap elé kötve, a kötetben a 86. lap mellé szánták.
Előzéklapján ajándékozási bejegyzés. Belehelyezve: Rózsaszín selyem
könyvjelző,
növénymintás
hímzéssel
"Barátságból"
ajánlással,
monogrammal.
Aranyozott, kiadói, zöld egészvászon-kötésben, körül aranyozott
élmetszéssel, Gottermayer Nándor műhelyéből. Szép példány. Eredeti,
nyomtatott kartontékájában.
18.000,►
24.000,385. Magyar Írók Albuma.
Irják: Arany, Apafi, Bérczy K., Berecz K., Bernát G., Csengery, Dobsa,
Dózsa, Gyulay, Horváth, Kopasz L., Kovács A., Kőváry L., Ilma, Lauka,
Riza, Sajó, Szász K., Szilágyi Sánd., Tompa, Tóth E., Zalánczy, Zalár.
Kiadja Szilágyi Sándor.
Pest, 1850. Geibel Ármin. VII. 312 l. 245 mm.
A kötet valójában a Magyar Írók Füzetei 4 száma, melyek betiltásuk után
Magyar Írók Albumaként kerültek ismét forgalomba és egybefűzve.
(Szinnyei)
A kötet elejére kötve a fenti mű címlapja és tartalommutatója után:
Magyar Emléklapok. Történeti és szépirodalmi Közlöny az utolsó forradalom korából. Szerkeszti s kiadja Szilágyi Sándor. Uj folyam. 2. füzet.
Pest, 1850. Geibel Armin. 80 l. Címlapja hiányzik. Ebben a füzetben olvashatjuk Szász Károly: A rab c. költeményét, mely miatt a
rendőrség a Szilágyit haditörvényszék elé idézte.
A Magyar Emléklapok összesen négy füzetet ért meg (Petrik szerint kettőt), majd betiltatott. Ezután indította Szilágyi a Magyar Írók
Füzeteit, lásd feljebb.
A háttér elemzéséhez sokat segít a Magyar sajtó története II/1. 422. l.: Szilágyi Sándor vállalkozásai című tanulmány.
Korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, jó példány, ritka. PIM 1486.
20.000,►
40.000,-

386. Magyar írók arczképei és életrajzai. Első gyűjtemény 40 arczképpel. ([Tóth Lőrinc munkája, unicus, több nem jelent meg!]
Pest, 1858. Heckenast. 2 sztl. lev. 162 l. 1 sztl. lev. 247 mm.
Lapszámozáson belül Gr. Széchenyi István, Kazinczy, B. Wesselényi Miklós, Kisfaludy Sándor, Gr. Dessewffy Aurél, Fáy András,
Dugonics András, Jókai, Zrinyi Miklós, B. Mednyánszky Alajos, Horvát István, Csokonai, Bajza, Czuczor Gergely, Szalay László,
Teleki József, Erdélyi János, Kölcsey, Kis János, Fényes Elek, Garay, Tompa, Májer István, Pap Endre, Kisfaludy Károly, Gvadányi
József, B. Kemény Zsigmond, Pólya József, Pauler Tivadar, Döbrentey Gábor, Virág Benedek, Ballagi Móricz, Petőfi, Vajda Péter,
Nagy Ignácz, Gyöngyösy István, Szontagh Gusztáv, Arany János, Budai Ézsaiás és Szigeti Eduárd egészoldalas arcképével.
Korabeli, kissé kopott egészvászon-kötésben.
12.000,►
70.000,-

385

386

411

411. MARGALITS Ede
Magyar közmondások és közmondásszerű szólások.
Budapest. (1897), Kókai. 1 sztl. lev. VII. 770 l. 1 sztl. lev. Első kiadás.
Az előszóból: 1864 óta gyűjtök tizenegy nyelven közmondásokat az ugynevezett cédula-rendszer szerint; minden közmondást kis
papirszeletre irtam. 1894-ben a rendezéshez fogtam és 1895-ben megjelent első gyűjteményem, a latin “Florilegium”, elsőnek
azért, hogy ez utját egyengesse és mutatóul szolgáljon a külföldön megjelenendő gyűjteményeimnek. A magyar gyüjtemény a
millenium évére volt szánva. Ez a legbőségesebb gyűjteményünk, noha még távolról sem teljes. Erdélyinek 9000 szólása van,
gyűjteményemben 25.336.
Szignálatlan, egyedi álbordás barna egészmaroquin kötésben, márványozott előzéklapokkal és körben vörös metszésfestéssel. A
kötés egyedi terv alapján készült - feltehetően iparművész munkája - mely levél- és virágmotívumok piros, vörös, zöld, oliva, fekete
és több árnyalatú barna színű kézifestéssel vannak díszítve a kötéstáblákon valamint a gerincen. A belső kötéstáblákon szintén
egyedi festésű zöld levélminták futnak körbe az előzéklapok mentén. Eredeti papírborító elöl és hátul is bekötve. Lenyűgözően
szép könyvkötés; a két világháború magyar könyvművészetének egyik ékes darabja, mely a legnívósabb könyvgyűjteményben is
előkelő helyet foglal(hat) el.
120.000,►
650.000,417. MÁRKI Sándor
[Első] I. Ferenc József, Magyarország királya.
Bp. 1907. Franklin. 352 l. 14 t. (közülük 1 kettős), 4 hasonmás (közülük 2 kihajtható), 292 mm.
Címlapján Bihari László főgimn. tanár névbejegyzése. A címlapon felül a tanár latin nyelvű ajándékozási sorai.
Aranyozott, festett, dombornyomású, kiadói egészvászon-kötésben, jó példány.
15.000,►

19.000,-

418. MÁRKI Sándor
Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára szerk. - -.
Bp. 1902. Athenaeum. VIII, 316 l. 5 t. 3 t. (színes), 4 t. (kihajtható). 1 t. (színes, kettős), 1 t. (kettős), 2 térk. (színes, kihajtható).
Festett, dombornyomású, kiadói egészvászon-kötésben, pirosra festett lapszélekkel. 290 mm.
12.000,►
32.000,-

417

418

431. MOLNÁR Ferenc
A Pál utcai fiúk. Regény kis diákok számára. Első kiadás.
Budapest, 1907. Franklin. 242 l. + 8 t. 226 mm.
Címlapján Zsoldos Benő szárazbélyegzője.
Illusztrált kiadói egészvászon-kötésben. Megkímélt állapotú, szép példány.
50.000,►
85.000,-

479
479. [PINDAROS] Pindarus
Vas vármegyei kőszögi Fábchich József Az Magyar föl állítandó Tudós Társaságnak… Tagjátul Magyarra fordítatott Pindarus
Alceus Záffo Stezikorus Ibikus Anakreon Bakkilides Szimonides Alkmán Arkilokus.
Győr, 1804. Streibig. IV. 2 sztl. lev. 10-368 l. 1 kihajtható rézm. t. (metszette Czetter Sámuel). 210 mm.
A rézmetszet a hajtás mentén, középtájon kissé sérült, hiányos.
Egyetlen kiadás. A görög lírai antológia első magyar fordítása.
Korabeli, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, megkímélt, jó példány.
30.000,►
Nem kelt el!

511. [SHAKESPEARE, William] SHAKSPERE
Romeo és Julia. Fordította Szász Károly.
(Bp.) [1890 körül], (Ráth Mór.) VIII. 44 l. 8 t. 320 mm.
Díszkiadás. Szövegközti képekkel is gazdagon illusztrálva.
Kiadói, festett, aranyozott, egészvászon-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, megkímélt, jó állapotban. Ezt a kiadás- és
kötésváltozatot még sosem láttam.
20.000,►
24.000,526. SZABÓ Magda
Ókút.
Bp. 1970. Magvető. 354 l. 1 sztl. lev. 166 mm.
"Hegedűs Gézának… és Zsuzsinak, barátsággal, szeretettel" dedikált példány!
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.

6.000,-

534. (SZÉCHENYI Béla)
Amerikai utam. Kivonatok 1862-ki naplómból. Gróf Károlyi Gyula utitársamnak ajánlva.
Pest, 1863. Emich Gusztáv. VIII. 10–157 l. 1 sztl. lev. 1 litográf térkép, ny. Rohn és Grund. 228 mm.
Címlapján bélyegzőnyom.
Pár évtizeddel későbbi, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, nagyon ritka!
30.000,-

511

526

534

►

►

85.000,-

55.000,-

542. SZŰCS István
Szabad királyi Debreczen város történelme. Három kötetben. Ábrákkal. A legrégibb kortól a mai
időkig. 1–3. kötet.
1. kötet: A legrégibb időktől I. Rákóczy György fejedelem haláláig.
2. kötet: I. Rákóczy György fejedelem halálától Debreczennek szab. királyi városi rangra lett
emeltetéséig (1693.)
3. kötet: Debreczennek szab. királyi városi rangra emeltetésétől (1693), a mai időkig.
Debreczen, 1870–1871. Városi ny. XVI. 320 l. 3 t.; VIII. 321–655 l. 4 t.; 658-1104 l. 1 sztl. lev. 7 t.
(kézzel színezett viseletek, bemutatva a debreceni polgárok és a református kollégiumi diákok
öltözékét), 1 térkép (kihajtható). 220 mm.
Egyetlen kiadás. A harmadik kötet címlapján kisebb hiány, javítva, pótolva. A harmadik kötet elejéről
3 levél (a tartalommutató, III-VII. lapok) hiányzik!
Modern, egységes egészvászon-kötésben, gerincvignettával, gondos, ízléses, jó minőségű
könyvkötés.
40.000,►
50.000,548. BRÓZIK Károly
Nagy magyar atlasz.
A Magyar Földrajzi Társaság megbízásából Erődi Béla és Berecz Antal közre-működésével szerk.- -.
Bp. 1906. Lampel. 4 sztl. lev. 52 l. 158 térk. 395 mm.
Kiadói, aranyozott félbőr-kötésben, nagyon szép állapotban.
45.000,-

►

90.000,-

551. Magyarhonnak és az ahoz kapcsolt részeknek politikai földképe. – Politische Karte aller Lander der ungarischen Krone nebst
angränzenden Staaten… – Politicki Zemski Obraz všeckich pod Uhersku Korunu patricich Kragnach s Hraničnima Stavi.
Készítette: DESJARDINS, Constant.
Pest. 1849. Mandello. Mérték: 1:600 000. Méret: 1310 X 1800 mm.
Színezett litográfia, hatásos háromnyelvű kartussal, nemzeti címerrel. Jel és színmagyarázat magyar, német, délszláv nyelven.
Vármegyék feltüntetésével, részben azok határaival, részben ennél nagyobb (táj)egységek határainak felosztásával. Jobb felső
sarkában a Török Birodalom vázlatos térképe (310 X 280 mm.) Példányunk iskolai felhasználásra szánt köntösben: vászonra
vonva, tekercsben, farúd kifeszítővel alul-felül. (Az OSZK példánya 9 szelvényben, a Hadtört. Int. példánya 4 szelvényre osztva.)
Constant Desjardins (1787-1876) francia nyelvterületről származott el az akkori világvárosba, Bécsbe. Ott és Pesten 1830 körül
alapított és működtetett kiadóvállalatot, amely évtizedeken át, (a 19. század közepéig) adott közre politikai, földrajzi és korai
természet- és gazdaságföldrajzi térképeket és atlaszokat, és… összehasonlító táblázatokat. Az OSZK Térképtára (2011. nov. 25 2012. márc. 14.) kiállításának 18. tétele egy másik Desjardins térképet bemutatva (A Föld hegységeinek összehasonlító táblázata),
méltatja a térképész érdemeit. Ennél többet Fodor sem tud (2. köt. 243. l.): ismeri a térképet, alkotóját kevésbé. Szántai is leírja:
Desjardins 1.
Kitűnő állapotú példány (az iskolai szertárban lapulhatott 150 évig), jobb felső sarkánál pár centis beszakadás. Dekoratív lap,
térképritkaság! Makkai-Horváth Ø, MKÚK Ø, Axioart Ø.
100.000,►
480.000,-

548

551

564. Tolnai világtörténelme. 1-20. kötet. Új [bővített] kiadás. (A Föld őstörténetétől, Napjaink történetéig.)
Szerk. Ballagi Aladár.
Bp. [1926-1931.] Tolnai. Kötetenként 320 l. Több ezer szövegközti képpel. 220 mm.
Kiadói, egységes, álbordázott, aranyozott, félbőr-kötésben. Ebben a bibliofil kötésváltozatban rendkívül ritka.
36.000,►
110.000,-

564

597. VERNE Gyula
A Bégum ötszáz milliója. - A "Bounty" lázadói. Ford. Szász Károly. 2. kiadás.
Bp. 1890. Franklin. 204 l. 2 sztl. lev. 205 mm.
Címlapján ajándékozási bejegyzés.
/Verne Gyula összes munkái./
Aranyozott, festett kiadói egészvászon-kötésben, szép példány. Barna Franklin kiadás.
20.000,►
95.000,-

598. VERNE Gyula
Branicanné asszonyság. Francziából fordította
Huszár Imre. 82 képpel.
Bp. 1892. Franklin. 2 sztl. lev. 472 l. 205 mm.
Első kiadás! Előzéklapján ajándékozási bejegyzés.
/Verne Gyula összes munkái./
Aranyozott, festett kiadói egészvászon-kötésben,
szép példány. Barna Franklin kiadás.
20.000,►
50.000,-

609. WILDE, Oscar
Salome. Szomorujáték 1 felvonásban.
Fordította Battlay Geyza.
Bevezetéssel ellátta Márkus László. Illusztrálta
Sarkadi Emil.
Budapest, 1907. Révai és Salamon (ny.) 85 l. 1
lev. (a 6. rajz). 178 mm.
Szecessziós
keretdíszes
oldalakkal.
Oldalszámozáson belül 5 egész oldalas és egy
záró rajzzal. Csodálatos szerkesztésű, tipográfiájú
kötet.
Korabeli, aranyozott, egészvászon-kötésben, a
gyönyörű szecessziós borító belekötve. Szép
példány!

15.000,-

►

24.000,-

