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4. ADY Endre 
Ki látott engem? Versek. 
Bp. 1914. Nyugat. (Nyugat ny.) 151 l. 208 mm. 
Példányunkon a kiadó átragasztva: Pallas 1918. (A nyomdai maradvány 
példányokat hozták így forgalomba.) 
A színes borító Lesznai Anna munkája. 
Első kiadás. 
Dedikált példány!!! "Szeretettel Elzának és Ernőnek 1918 okt. 28." 
Pfeiffer Ernő Ady háziorvosa volt, a Veres Pálné utca 4-6. szám alatt 
található első emeleti lakásuk szomszédságában lakott. 
Ady és Pfeiffer barátságáról dr. Szállási Árpád így ír: 
"Ady Endre – Bölöni kíséretében – egy Párizsban élő magyar orvost, dr. 
Pfeiffer Ernő urológust kereste fel, aki a párizsi Orvosi Egyetem Sebész-
urológiai Intézete klinikusa volt. Dr. Pfeiffer előtt már nem volt ismeretlen az 
ifjú költő neve. Erdős Renée írónő már mesélt neki a ’Harc a nagy úrral’ 
írójáról, s a kitüntető bizalom az orvost is barátjává avatta." 
Modern egészvászon-kötésben, az eredeti borító elöl-hátul bekötve. 
                                                               300.000,-            ►          650.000,- 

 

 
26. Árpád és az Árpádok. Történelmi emlékmű... Thaly Kálmán 
kezdeményezésére és támogatásával. Szerk. Csánki Dezső. 
Bp. (1908), Franklin. 1 t. (címkép), XVII l. 2 sztl. lev. 3-396 l. 1 sztl. lev. 
34 t. (14 színes) 21 t. (hasonmás), 2 táblázat, 1 térk. 55 feliratozott 
hártyapapír. 400 mm. 
Kiadói, aranyozott egészbőr-kötésben, a kötéstáblán Holló Barnabás 
Árpádot ábrázoló rézplakettje. Szép példány! 
                                                        60.000,-          ►          130.000,- 
 
43. BÁTHORI Gábor 
Emlékezet kövekkel megrakott Temető kert, vagy olly Halotti 
Prédikátziók, mellyeket külömb’ külömb’ helyeken, ‘s időben elmondott 
Báthori Gábor. 1–2. kötet. 
Pesten, 1820–1821. Trattner János Tamás betűivel. 475 l. 2 sztl. lev.; 
486 l. 5 sztl. lev. 210 mm. 
Egyetlen kiadás. A kötetekben: széki Teleki József, Rádai Gedeon, 
Cseh Szombati József („A másokat gyógyító, de magát meg gyógyítani 
nem tudó Orvos”), Széki Teleki László és mások felett elmondott 
gyászbeszédek olvashatók. A Cseh Szombati József feletti 
gyászbeszéd 1815-ös, önálló kiadását Győry (Magyarország Orvosi 
Bibliographiája) is felveszi, de ezt a kiadást nem ismeri. Győry ø. 
„Báthori Juliánna kedves leányának” dedikált példány! 
Egységes gerincvignettájú, mégis eltérő kötésben: az első kötet 
korabeli félbőr- a második kötet korabeli félvászon-kötésű. Az azonos 
gerincvignetta alapján kiadói kötésnek tartom. Mindkettő megkímélt, 
szép példány.                                      20.000,-          ►          100.000,- 
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52. [Biblia, Újszövetség.] 
[Pesthy-Pesti Gábor, Gábriel] 
Novum Testamentum seu quattour euangelioru[m] volumina lingua Hungarica donata Gabriele Pannonio Pesthino Interprete. 
Wij Testamentum magyar nyelven. 
(Viennae), 1536. Joannes Singrenius. 8 sztl. lev. 245 számozott lev. 1 t. 184 mm. 
MTA betűhív szövegkiadása Szilády Áron gondozásában. Megjelent 1895-ben. (Utószó és jegyzetek 17 l.) 
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, ritka és becses darab.                         20.000,-            ►          30.000,- 
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64. CHYZER [Kornél], Corneli(us) – KULCZYŃSKI, [Wladyslaw] Ladisla(us) 
Araneae Hungariae. [Magyarország új pókfaunája.] Secundum collectiones a Leone Becker pro parte perscrutatas. Tomus I–II/1–2. 
[Három részben, egybekötve.] 
Tomus I.: Salticoidae, Oxyopoidae, Lycosoidae, Heteropodoidae, Misumenoidae, Euetrioidae, Tetragnathoidae, Uloboroidae, 
Pholcoidae, Scytodoidae, Urocteoidae, Eresoidae, Dictynoidae. (Accedunt tabulae sex.) 
Tomi II-di pars prior: Theridioidae. (Accedunt tabulae quinque.) 
Tomi II-di pars posterior: Zodarioidae, agalenoidae, drassoidae, zoropseoidae, dysderoidae, filitatoidae, calommatoidae, 
theraphosoidae. (Accedunt tabulae quinque.) [Magyar és latin nyelvű előszóval.] 
Budapestini, 1891–1897. Academiae Scientiarum Hungaricae (Zemplén Könyvnyomtató Műintézet, Sátoraljaújhely – Boruth E. ny. 
– Vörösmarty ny.) 2 sztl. lev. 168 l. 2 sztl. lev.; 2 sztl. lev. 151 l. (A 151. l. a rész elejére kötve.); 2 sztl. lev. 147-366 l. (A második 
kötet részei folyamatos lapszámozással.) A litográf illusztrációk: 6 + 5 + 5 t. a kötet végéhez kötve 
Egyetlen kiadás. Komplett! Az első tíz levél javítva, hátrébb is mintegy 5 levél szorult kisebb javításra. Néhány helyen ceruzás 
aláhúzás, megjegyzés. 
Az Előszóban Chyzer Kornél leszögezi: „A magyarországi pókok fajainak mintegy kétszerte nagyobb számát gyűjtvén össze, 
mint a mennyit Herman Ottó tizenkét évvel ezelőtt „Magyarország pókfaunája” czimü úttörő művében leírt, szükségesnek 
tartottam hazánk pókjainak újabb ismertetését…” 
Modern, egészvászon-kötésben, tábláján és gerincén műbőr-alapon, ezüstözött címfelirat. Nyl védőborítóval, jó példány, rendkívül 
ritka könyv.                                                                                                                                     50.000,-          ►          Nem kelt el!!! 
 
82. [DEBRECZENI László] 
Erdélyi református templomok és tornyok. Kiadja az Erdélyi Ref. Egyházkerület iratterjesztése. 
Kolozsvár, 1929. [ny. Márkus nyomda, Segesvár.] 1 sztl. lev. 16 l. 1 sztl. lev. 1-50 számozott, színes t. (linómetszet). 333 mm. 
Illusztrált kiadói kartonmappában, melynek alsó füle hiányzik. Jó példány.                                         24.000,-          ►          40.000,- 
 
 

86. EÖTVÖS József 
Gondolatok. 4. bőv. kiad. 
Bp. 1886. Ráth Mór. 4 sztl. lev. 475, IV l. 
180 mm. 
Festett, dúsan aranyozott, kiadói 
egészvászon-kötésben, körül aranyozott 
élmetszéssel, szép állapotban. Ezt a 
kötésváltozatot (piros színű!!!) soha, sehol, 
senki nem látta, nem birtokolja és nem is 
lesz senkinek, csak egyedül Önnek, kedves 
leendő Vásárlóm! 
                    8.000,-            ►          18.000,- 
 
 
 
 
113. FITZ József 
A könyv története.  
Budapest, 1930. Magyar Szemle Társaság 
(Tipográfiai Műintézet ny.) 79 l. 196 mm. 

Kolofon: „E munkából 105 amatőrpéldány nyomatott A-tól E-ig és 1–100-ig kézzel jelezve, Old Style merített papíron.” Példányunk 
a bibliofil kiadásváltozat, de számozatlan. (Nem egyedi eset, lásd: Studio 36/307.) 
/A Magyar Szemle kincsestára. 53. szám./ 
Aranyozott gerincű kiadói egészmaroquin kötésben (Weichner Géza műkönyvkötészete, Budapest), felül aranyozott lapszélekkel, a 
kötéstáblán a Magyar Szemle Társaság vaknyomásos címerével. Szép példány.                               12.000,-          ►          14.000,- 



179. [Harmadik] III. Béla magyar király emlékezete. 
Szerk. Forster Gyula. 
Bp.1900. Hornyánszky. VIII, 358 l. 1 sztl. lev. 13 t. 
(közülük 11 színes), 2 leszárm. tábl. (kihajtható).  
Igen gazdag szövegközti és egészoldalas képanyaggal. 
Kiadói, dombornyomású, aranyozott egészbőr-
kötésben, gerince sarkainál apróbb javítások. Körül 
aranyozott élmetszéssel. Bibliofil példány, megkímélt 
állapotban, rendkívül ritka, egyedi kötésváltozat. Egy 
hasonló bőrkötéses díszkiadás az Alexandra aukcióján 
bukkant fel  (először?  és)  utoljára 2007-ban  (98. tétel). 
355 mm.                       80.000,-           ►          220.000,- 
 
 

194. HOLLÁN Ernő 
Magyarország forgalmi szükségletei s a vasutügynek 
ujabb kifejlődése. A skót "railways oeconomics" 
üzletében nyert eredmények, s a franczia kormány 
részéről kiküldött bizottság mérnöki jelentésének alapján. 
Pest, 1864. Lauffer. 3 sztl. lev. 87 l. 1 sztl. lev. 1 
kihajtható táblázat. 222 mm. 
Hollán Ernő (Szombathely, 1824. – Bp., 1900.): 
hadmérnök, altábornagy, államtitkár, az MTA tagja. 
Tanulmányait a bécsi hadmérnöki ak.-n végezte (1839). 
Fehértemplomnál és Szenttamás ostrománál kitűnt 
vitézsége miatt Kossuth őrnaggyá és hadmérnöki 
főnökké nevezte ki. Erődítési munkálatainak nagy 
szerepe volt Pétervárad védelmében. A szabadságharc 
bukása után internálták, majd börtönbe vetették. Kiszabadulása után mint mérnök úttörő munkát végzett a talajjavítás terén, és 
szerepet vitt a dunántúli vasúthálózat kialakításában. Széchenyi döblingi bizalmas köréhez tartozott. 1865-től az ogy. tagja, 1867–
70-ben közlekedési, 1870–72 között honvédelmi államtitkár. Jelentős szerepe volt a kiegyezés utáni közlekedéspolitika 
kialakításában, mely Bp. központi helyzetének megerősítésével Széchenyi elgondolásait kívánta követni. A vasútépítéseket 
helyezte előtérbe a vízi közlekedés rovására is. 1875-ben soron kívül tábornokká lépett elő, 1886-ban altábornagyként nyugalomba 
vonult, ugyanettől az évtől a főrendiház tagja. A Magyar Mérnök és Építész Egylet alapítója és első elnöke (1866–1885). 
Korabeli, aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, szép példány. Könyvritkaság! MKÚK Ø, Axioart Ø.       12.000,-   ►   24.000,- 
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204. Hungária Könyvek [Komplett sorozat, 13 kötet!] 
1. KARINTHY Frigyes 
Barabbás. Maróti Géza fametszeteivel. 
Budapest, 1935. Hungária. 18 l. 1 sztl. lev. 2 színes t (a lapszámozáson belül). 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti védőborítóval. 
2. MÁRAI Sándor 
Naptárcsere. 
(Bp. 1935), Hungária ny. 25 l. 1 sztl. lev. 
Első kiadás. Szegedi Szűts István rajzaival. 
A Magyar Bibliophil Társaság ezt a könyvet az 1935. évben megjelent öt legszebb könyv között az első helyre sorozta. 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti védőborítóval. 
3. A halál himnusza. (A Példák könyvéből való és Ráskai Lea... kezeírásában maradt fenn... Újra leírta és rajzolta Bródy Maróti 
Dóra, ólomba véste Kner Albert.) 
(Bp. 1936. Hungária ny.) 16 sztl. lev. 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti védőborítóval. 
4. ORTUTAY Gyula 
Bátorligeti mesék. Buday György rajzaival. 
(Bp. 1937. Hungária ny.) 84 l. 1 sztl. lev. 8 t. 
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóval. 



5. Adassék e levél... Régi és új magyar szerelmes levelek 1528-1938. Összeáll. Bisztrai Farkas Ferenc. Bev. Illyés Gyula. 
(Bp. 1938. Hungária ny.) 30 sztl. lev. 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti védőborítóval. 
6. KOLB Jenő 
Régi játékkártyák. Magyar és külföldi kártyafestés. XV.-XIX. század. Összeáll. és magyarázó szöveggel ell. - -. 80 színes 
hasonmással. 
(Bp. 1939. Hungária ny.) 78 l. 3 sztl. lev. 
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval. 
7. FITZ József 
Gutenberg. 
Bp. 1940. Hungária. 99 l. 1 sztl. lev. 1 t. (A 42 soros Biblia kihajtható hasonmása.) 
Szövegközti képekkel. A könyvet Kner Erzsébet kötötte. 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, sérült védőborítóval. 
8. Jelek könyve, mely a jelek minden fajtáját tartalmazza, ahogy azokat az ősidők, az ókor, a korai kereszténység s a középkor 
népei használták. Ford. és itt-ott magyar példákkal kibővítette Szentkúty Pál. 
(Bp. 1941. Hungária ny.) 100 l. 2 sztl. lev. 
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, sérült védőborítóval. 
9. Tíz írás a nyomdászatról. 
(Bp. 1942. Hungária ny.) 217 l. 
Szövegközti képanyaggal. 
Kiadói papírkötésben. 
10. Az özönvíz. Károli Gáspár bibliafordítása szerint. Berény Róbert rajzaival. 
(Bp. 1945. Hungária ny.) 10 sztl. lev. 
Kiadói félvászon-kötésben. 
11. CSOKONAI VITÉZ Mihály 
Dorottya vagy is a dámák diadalma a farsangon. Furcsa vitézi versezet négy könyvben. 1799. Divéky József eredeti 
fametszeteivel. 
Bp. 1943. Hungária. 141 l. Lapszámozáson belül 5 t. 
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval. 
12. MADÁCH Imre 
A civilizátor. Komédia Aristophanes modorában. Győry Miklós rajzaival. 
(Bp. 1946. Hungária ny.) 32 sztl. lev. 
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval. 
13. FITZ József 
A magyar nyomdászat 1848-1849. 
(Bp. 1948. Hungária.) 213 l. 1 t. 1 sztl. lev. Gazdag szövegközti képanyaggal. 
Az utolsó és a legritkábbnak tartott Hungária könyv. Én Csokonai Dorottyáját sem sűrűn látom… 
Kiadói félvászon-kötésben. 
Minden kötet 248 mm. 12 kötet névre szóló: Dick Bódog részére készült és a 63-as számú. (Az első kötet 65-ös sorszámot kapott.) 
A 13. Hungária Könyv számozatlan, név sincs ráírva. (Dick Bódog azon év májusában hunyt el...) 
Dick Bódog (Miskolc, 1893. – Bp., 1948.), újságíró. 1910-től az Újság és a Budapesti Tudósító, 1912-től a Magyar Távirati Iroda, 
1913-tól a Budapesti Hírlap, 1914-től Az Est munkatársa. 1919-től Az Újság, majd a folytatásaként megjelenő Újság h. szerk.-je és 
kiadóhivatali ig.-ja, 1932-től 1939-ig a Pester Lloyd felelős kiadója és kiadóhivatali ig.-ja. 1945 után haláláig az Athenaeum 
kiadóvállalat ig.-ja. (MÉL) 
Bibliofil könyvsorozat együtt, kompletten, ritka!                                                                                   30.000,-           ►          60.000,- 
 
255. KARINTHY Frigyes 
Hogyan kell bánni a férfiakkal? A Kozmosz-kabaré bemutatója. - Az ember 
tragédiája. - A véres kémény. - Orosz regény. 
Bp. é. n. [192?] 76 l. 2 sztl. lev. 165 mm. 
Első kiadás. Ritka, a Magyar Könyvészet nem írja le, (talán ezért) a 
Nektárban sem találtam. 
/Tréfás könyvek 6./ 
Fűzve, kiadói borítóban.                                   4.500,-          ►          22.000,- 

 
290. KISS Menyhért 
Magyar Miatyánk. Szavalókönyv. 
Bp. 1929. Singer és Wolfner. 158 l. 1 sztl. lev.  
Szignálatlan, egyedi, álbordás, barna egész 
maroquin kötés. A kötés egyedi terv alapján készült- 
vélhetően iparművész munkája. A kor jellegzetes 
szimbóluma, a kettős kereszt felhasználásával, a 
szecessziós levélindás keretben paraszti 
népviseletes férfialak az Ég felé tartott kezekkel, a 
díszes bőrborító felső részén a kötet címe “MAGYAR 
MIATYÁNK “,  alatta latinul is bevésve. “Pater Noster 
Hungarorum". 
Gyönyörű könyvkötés, a múlt század eleji hazai 

könyvművészet egyedi, míves darabja, bármely köz- vagy magángyűjtemény éke lehet. 198 mm.           50.000,-       ►      50.000,- 
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337. MADÁCH Imre 
Az ember tragédiája. Drámai költemény. (Második tetemesen javitott kiadás.) 
Pest, 1863. Emich G. 1 sztl. lev. 218 l. 220 mm. 
Az első kiadás megjelenését követően Arany felkérte Szász Károlyt arra, hogy készítsen részletes elemzést és bírálatot a műről. 
Ennek nyomán Madách újabb javításokat tett a szövegben, és a második kiadás már ezekkel a változtatásokkal látott napvilágot. 
Ez — a költő életében kiadott utolsó — változat szolgál alapjául azóta is minden későbbi közlésnek. 
Aranyozott, bordázott gerincű, korabeli félbőr-kötésben. Szüry: 2873.                                              80.000,-          ►          200.000,- 
 
364. MANN, Thomas 
Nehéz óra. [Elbeszélés.] (Fordítottam [Kner Imre] 1915. július 25-én.) 
(Gyoma, 1930. Kner.) 15 l. 235 mm. 
Nagyon ritka Kner kiadvány! Lévay-Haimann: 1.427. 
Kiadói karton-kötésben, felső tábláján aranyozott könyvdísz. Gerinccím aranyozott betűkkel Thomas Mann: Nehéz óra. Nagyon 
szép példány! Eredeti karton tékában.                                                                                                 20.000,-          ►          46.000,- 
 
384. Sopron a festő szemével. Mechle József [rajzai 12 táblán]. 
H. é. ny. n. 12 t. (Kőrajz, méretük: 340 X 240 mm.) 
Mechle József (1893, Nemeskér - 1955, Linz) a soproni Evangélikus Tanárképző rajztanára (1920-1923), cserkészvezető. 
Sopron városa tárlatain rendszeresen szerepelt. 1939-ben Sopron a festő szemével címmel, 12 kőrajzot adott ki mappában, kőre 
rajzolta látomásait és a litográfia lágy vonalaiból építette fel Sopront, úgy, ahogy ő látta és ahogy mindenkivel láttatni szerette 
volna. (Részlet a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár tanulmányából.) 
Kiadói, kissé sérült, illusztrált (Mechle J.) papírmappában, ritka.                                                         12.000,-          ►          50.000,- 
 

 384  
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396. Mohammed élete és histróiája, melly magában foglalja egygy tökélletes Rajzát az õ tõle ki gondoltt Vallásnak, annak meg 
fundálásának s terjesztésének az õ Hadakozásaival s azok között esett leg nevezetesebb Történeteivel egygyben. Fordította 
Kováts Sámuel. 
Pesten, 1811, N. Kiss István. 211 l. 174 mm. 
Későbbi félpergamen kötésben, nagyon ritka!                                                                                    24.000,-          ►          100.000,- 
 
417. NÁNÁSY Benjámin 
Testamentom a magyar országi törvények szerént. 
Pesthen, 1798. Trattner. XIV l. 603 l. 1 sztl. lev. 188 mm. 
Korabeli, dúsan aranyozott gerincű félbőr-kötésben, szép példány.                                                    36.000,-          ►          60.000,- 
 
420. NOVÁK Dániel 
Hajdan- közép- ’s újabbkori hiresb képírók, szobrászok, ’s 
rézmetszők’ életrajza. Művészek, technikusok és dilettánsok’ 
számára ’s az izlés-terjesztésre szerzé Novák Dániel cs. kir. 
akademiai művész és architektus. 
Budán, 1835. A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. XXX l. 280 l. 3 
sztl. lev. 214 mm. 
Egyetlen kiadás. Az első magyar képzőművészeti lexikon, 360 
művész életrajzát tartalmazza: Giotto, Van Eyck, Donatello, 
Leonardo da Vinci, Dürer, Caravaggio, Tintoretto, Veronese, 
Rubens, Velasquez, Rembrandt, Murillo, Canaletto, Reynolds, 
Piranesi, Thorwaldsen és számos más művész részletes 
életrajzával. 
Korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, gerinc-
vignettákkal, megkímélt, szép állapotban. 
                                               30.000,-          ►          60.000,- 
 

 
 
 
492. PILINSZKY János 
Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye. 
(Gyoma, 1977), Szépirodalmi. 105 l. 1 sztl. lev. 240 mm. 
„Fisch Tibornak szeretettel, barátsággal” dedikált példány. 
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.                   15.000,-          ►          60.000,- 

 
 

497. POLYBIUS 
Polybii Megalopolitani De Militia Romana Libellus. Versione 
Latina, Commentatione perpetua & Iconibus illustratus; nec non 
Indice Rerum & Dictionum Latino, & Syllabo Vocabulorum 
Graecorum locupletatus: studio & opera Johannis Georgii 
Poeschelii. 
Norimbergae, 1731. Sumptibus & typis Felseckerianis. 12 sztl. lev. 
(Címlap és Praefatio), 342 l. 45 sztl. lev (Index.), 14 rézmetszetű t. 
(kihajtható, 13 metszet nagyon szép állapotban, a 14.- 
legnagyobb méretű metszet enyhén sérült.). 
Polübiosz (ógörögül: Πολύβιος, latinul: Polybios), (Megalopolisz, i. 
e. 200 körül – i. e. 118) i. e. 2. századi görög történetíró, politikus. 
Az ókori Róma hadművészetéről szóló kötetét a római hadrendet, 
egyenruhákat, fegyverzetet és hadi jelvényeket ábrázoló dekoratív 
metszetek díszítik. 
Későbbi (szerintem XIX. szd. második fele), aranyozott. bordázott 
gerincű egészbőr-kötésben, pirosra festett lapszélekkel. 
Megkímélt állapotú szép példány!        28.000,-        ►      46.000,- 
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512. RÉVÉSZ Béla 
Találkozás Hamupipőkével. Révész Béla új novellái. Kozma Lajos rajzaival. 1-2. köt. (Szöveg és illusztrációs kötet.) 
Bp. 1909. Singer és Wolfner. 153 l. 2 sztl. lev.; 1 t. (díszcímlap), 30 t. 2 sztl. lev. 315 mm. 
A magyar szecesszió egyik kiemelkedő könyv-dokumentuma. 
Kiadói félpergamen-kötésben, szép állapotban.                                                                                 80.000,-          ►          140.000,- 
 
519. SCHAMS [Ferenc] Franz 
Vollständige Beschreibung der königlichen Freystadt Pest in Ungern. 
 

    
 

Pest, 1821. Hartleben. XVIII, 501 l. 2 sztl. lev. 1 t. (Pest látképe). 169 mm. 
A kötet végén 2 sztl. lev. a Hartleben Verlag 1819-1820. évi kiadványainak ajánlójegyzéke. 
A rézmetszetes látkép Blaschke János munkája. 
Modern, aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, szép gerincfelirattal, jó példány. Az eredeti 
borító elől-hátul bekötve, sőt az eredeti könyvgerinc is hátrakötve.        36.000,-    ►     36.000,- 
 
544. Szentek élete I–V. rész. (Három kötetbe kötve, teljes!) 
Írták: Zalka János (I. rész), Zsihovics Ferencz (II–IV. rész), Debreczeni János (V. rész) Kiadja a 
Szent-István-Társulat. 
Pest, 1859. Emich Gusztáv (I. rész); Eger, 1863-78. Érseki Lyceum (II-V. rész). 2 sztl. lev. IV, 
VIII, 312 l.; 484 l. XII.; 264 l.; 445 l.; 648 l. XXXVII l. Szövegközti fametszetekkel illusztrálva.  
290 mm. 
Egységes, korabeli, aranyozott félbőr-kötésben, jó példány.       15.000,-          ►          40.000,- 
 
581. TURGENYEV, Ivan Szergejevics 
Első szerelem. Elbeszélések. 
Bp. 1958. Európa. 404 l. 1 t. 2 sztl. lev. 217 mm. 
Dedikált példány: „Mártáéknak szeretettel Tatóka.” Tatóka – Áprily Lajos a Fecske c. 
költeményében a füstifecskét szólítja így, dedikációjában ezt a szóképet alkalmazza. A témáról 
részletesen lásd: Áprily madarai. Farkas Krisztina – Szilágyi Ildikó tanulmányát. 
Kiadói félvászon-kötésben.                                                            6.000,-          ►          16.000,- 
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583. Ujabb kori ismeretek tára. Tudományok és politikai ’s társas élet encyclopaediája. I–VI. kötet. 
Pest, 1850–1855. Heckenast Gusztáv (Landerer és Heckenast ny.) VIII .684 l. ; VI. 666 l. ; IV. 666 l. ; VI. 672 l. ; VIII. 664 l. ; VIII. 
627 l. 224 mm. 
(1858-ban kiadtak Jelenkor címmel egy hetedik, kiegészítő kötetet is…) 
Korabeli, egységes, kissé megfakult aranyozású, bordázott gerincű félbőr-kötésben, megkímélt jó állapotban. 
                                                                                                                                                            24.000,-          ►          120.000,- 
 
600. Vásárhelyi Pál élete és művei. Születésének századik évfordulója alkalmából összeállította: Gonda Béla. Kiadja a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet. 
Budapest, 1896. [Pátria.] 1 t. címkép 2 sztl. lev. 284 l.  + 11 melléklet (hasonmások, táblázatok, több kihajtható, kétlapos). 264 mm. 
Korabeli, álbordás, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, szép példány.                                              12.000,-            ►          16.000,- 
 
619. ZWEIG, Stefan 
Jeremiás. Drámai költemény kilenc képben. Vér 
Andor fordítása. 
[Bp.] 1933. Fordító. 159 l. 210 mm. 
Kolofon: „Ebből a könyvből száz kézzel számozott 
példány készült könyvgyűjtők részére famentes 
papíron, egész vászonkötésben, a szerző és fordító 
saját kezű aláírásával. Ez a könyv a 22. számot 
kapta.” A nyomtatott szöveg alatt Stefan Zweig saját 
kezű aláírásával, lejjebb a fordító, Vér Andor által 
által dedikált. 
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, belül 
kitűnő állapotban, kívül kopottas, a gerinc 
szakadozott.              12.000,-          ►          38.000,- 
 
 
 
 

                       


