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59. Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi. 6 kötete.
I-II.: Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci com Széchényi. Scriptores Hungaros et Rerum Hungaricum typ. ed. complexus.
Pars I-II.
Sopron, 1799. Typ. Siessianis. 1 t. (metszett díszcímlap), XVI l. 695 l. 1 sztl. lev.; 612 l. 1 sztl. lev.
III.: Catalogus Bibliothecae Hungaricae Nationalis Széchényianae. Scriptores Hungaros et Rerum Hungaricum typ. ed.
Complententis. Supplementum I. A. – Z.
Poson (Pozsony), 1803. Typ. Belnai. 1 t. (metszett díszcímlap), XXXII l. 646 l. 1 sztl. lev.
IV.: Catalogus Bibliothecae Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris. Scriptores Hungaros et Rerum Hungaricum typ. ed.
Complententis. Supplementum II. A. – Z.
Sopron, 1807. Typ. Siessianis. 1 t. (metszett díszcímlap), XVI l. 615 l.
VI.: Index alter Libros Bibliothecae Hungaricae Széchényiano – Regnicolaris. Supplemento II.
Pest, 1807. Trattner. 232 l. 3 sztl. lev.
VII.: Index alter… duobis tomis comprehensos…
Pest, 1800. Trattner. 6 sztl. lev. 7-494 l.
Szinte teljes gyűjtemény: hiányzik az V. kötet (Supplemento I.)
Gróf Széchenyi Ferenc „1802-ben a magyar nemzeti múzeum alapjának megvetésével tette nevét halhatatlanná, ez év nov. 25.
kelt alapítólevéllel a nemzetnek ajándékozván 11,884 nyomtatványból (mintegy 15,000 kötet és 1152 kéziratból (mintegy 2000
kötet) és jelentékeny térképgyüjteményből álló nagycenki könyvtárát. A könyvtár katalogusát: Catalogus bibliothecae Hungaricae
Francisci com. Széchenyi. Tom. I. pars 1., 2. (Sopron 1799) és Index (Pest 1800) előzetesen elkészíttette, a maga költségén
kinyomatta és egy-egy példányát megküldte a külföldi uralkodóknak, tudományos intézeteknek, hazai és külföldi tudósoknak stb. A
külföldi tudományos társulatok egymásután fejezték ki elismerésüket az által, hogy tagjukká választották. 1803. a göttingai királyi
tudományos egyetem, 1804. a jenai, 1811. a varsói tudományos akadémia, 1812-ben a bécsi művészeti akadémia stb. választotta
meg tiszteleti tagjává.” Pallas Nagylexikon.
Hozzá tartozik:
BÉRCZY János
Nagy méltóságú sárvári felső vidéki gróf Széchényi Ferentz ő
excellentziájának nemzeti könyvházára írt ének - - által.
Pesthen, 1803. Patzko Ferentz. 7 l. 200 mm.
Borító nélkül, körülvágatlan.
Egységes, aranyozott gerincű korabeli félmaroquin-kötésben, a gerinceken
K P szuperexlibrissel, szép sorozat, nyomdatiszta példányok.
80.000,►
190.000,-

61. CHOLNOKY Jenő
A Föld titkai. 1-6. köt. Komplett!
1. A napsugár diadala. 107 kép és 67 ábra a szövegben. 314 l. 1 lev. 33 t.
2. A jégvilág. A sarkkutatások története. Második 1929-ig kieg. és átdolg. kiad.
67 kép és 14 ábra a szövegben. 231 l. 24 t.
3. Az ember drámája. 117 kép és 70 ábra a szövegben. 351 l. 40 t.
4. Az egyenlítőtől a sarkvidékig. 135 kép és 46 ábra a szövegben. 331 l. 40 t.
5. A tenger. 138 kép és 83 ábra a szövegben. 323 l. 40 t.
6. A Föld megismerésének története. 130 kép és 57 ábra a szövegben. 354 l.
1 sztl. lev.
Bp. (1930-32.) Singer és Wolfner. Minden kötet fotókkal, ábrákkal
térképvázlatokkal gazdagon illusztrálva. 233 mm.
/A Magyar Földrajzi Társaság kiadványa Dr. Cholnoky Jenő jubileuma
alkalmából./
Egységes aranyozott kiadói egészvászon kötésben, nagyon szép sorozat.

12.000,-

►

100.000,-

94

95

94. [EPIKTÉTOSZ] EPIKTETOS
- -nak kézikönyvetskéje avvagy Az életet akármelly állapotban kinek kinek magának türhetővé sőt kedvessé tehetésének
mestersége. Fordította Görög-nyelvből és némelly jegyzésekkel... megbővítette Mokry Benjamin.
Pesten, 1825. Trattner. XIV l. 106 l. 188 mm. Fűzve, korabeli borítóban.
8.000,►
32.000,95. Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve. Melly approbata, compilata constitutiokból és novellaris
articulusokból áll. Mostan újjabban, minden haza-fiaknak hasznokra ki-botsáttatott. 1–2. könyv. [egybekötve]
Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae & Partium Hungariae Eidem Annexarum… Tomus 1-2. [egybekötve].
(Kolo’sváratt –) Claudiopoli, 1815–1816. Nyomtattatott a’ Királlyi Lyceum betüivel – Typis Lycei Regii. 8 sztl. lev. 280 l. 1 sztl. lev.; 3
sztl. lev. 118 l.; 116 lev. (Harmadik könyv. Étfalvi Halmágyi István: Aprobata és Compilata Constitutioknak mutato táblája). 220 mm.
A II. Rákóczi György által elkészíttetetett Approbatae constitutiones gyűjtemény 1667-ig megalkotott erdélyi törvényeket
tartalmazza. Magyar és latin nyelvű részcímlapokkal.
Modern, a korabeli kötéshez hasonló félbőr-kötésben, aranyozott gerincvignettával. Czigler Zsófia által restaurált példány, szép!
36.000,►
50.000,147. [Tátra] A Központi Kárpátokból. - Aus den Central-Karpathen.
14 db. fotó, magyar- és német nyelvű feliratozással, kiadta Divald
Károly és fia, Eperjesen [1890 körül]. A képmezők mérete változó:
~120 X 170 mm. Teljes kartonméret: 245 X 325 mm.
Felkai völgy, Hosszú tó.
Kilátás a Toronyhegy felől.
Középorom a n.-tarpataki völgy felől.
Középorom-csúcs a kis-tarpataki völgy felől.
A Kriván Podbauszka felől.
Lomniczi csúcs a kőpataki tó felől 1740 mtr. (Álló kép.)
Mengusfalvi völgy a Bastja felől.
Nagy-szalóki csúcs a k.-tarpataki óriási vízesés felől.
Nagy-szalóki csúcs a n.-tarpataki völgy felől.
Nagy-Tarpatak legelső vízesése.
A nagy és kis-tarpatakösszefolyása.
Tarpataki völgy a Taréjkáról. (A karton peremén kis sérülés.)
Tájrészlet az öt tónál.
A zöldtó a fehérpataki völgyben.
Megkímélt állapotú szép fotók, kiadói keretléces kartonlapokon, melyek
enyhén hullámosak. Ritka szép gyűjtemény! 30.000,- ► 150.000,-

147

147
148. Zeppelin a Vigadó felett.
A fekete-fehér fotó a Gárdonyi Testvérek felvétele.
Mérete: 235 X 175 mm.
A Graf Zeppelin Friedrichshafenből indulva 1931. márc. 29-én érkezett
Budapestre, a csepeli Weiss Manfréd Művek repülőterére. Másfél órás
Budapest feletti kör után a keleti országrész felé vette az irányt: Eger,
Mezőkövesd, Miskolc, Szentes, Hódmezővásárhely és Debrecen
lakossága láthatta. A kedvezőtlen tavaszi idő miatt rövidebb repülés
végén ismét leszállt Csepelen a Zeppelin, majd késő délután indult is
vissza Németországba.
Fedélzetén utaztak többek között: Karinthy Frigyes, Gömbös Gyula,
Wekerle Sándor, Horthy István, Almássy László, valamint egyetlen
nőként Bethlen Pál Andorné…
8.000,►
42.000,-

150
148
150. FÜST Milán
- - válogatott versei. Első kiadás. (Bp. 1934.) Nyugat. 157 l. (145-157 p. bírálatok) 205 mm.
„Remenyik Zsigmondnak nagyrabecsülése jeléül” dedikálta a költő.
Fűzve, kiadói borítóban.
20.000,-

►

55.000,-

170. GÁRDONYI Géza
- - munkái. 1-41. köt. (Komplett!)
Bp. [1924-1938], Dante. 41 db. 185 mm.
Kiadói, sárga egészvászon-kötésben, nagyon szép állapotú sorozat.

►

70.000,-

►

95.000,-

40.000,-

170
184. GRACZA György
Az [ezernyolcszáznegyvennyolc] 1848-49-iki magyar szabadságharc története. 1-5. köt.
Bp. (1894-98), Lampel. 5 db. 275 mm.
Színes, egészoldalas és szövegközti képekkel, hasonmásokkal gazdagon illusztrálva.
Festett, aranyozott, kiadói, zöld egészvászon-kötésben, megkímélt állapotú szép sorozat.

30.000,-

184

192

192. HAUSZMANN Alajos
A Budapesti Igazságügyi Palota.
Bp. 1901. Magy. Mérnök- és Építész-Egylet.
(Pátria ny.) 11 l. 1 sztl. lev. 20 t. (ebből 16
rézfénymetsz., 1 színezett; 4 alaprajz).
A műlapokat készítette Divald Károly.
/Magy. Mérnök- és Építész-Egylet Könyvkiadó
Váll. III. cyklus 1-ső illetmény./
Rendkívül ritka album, utoljára 2002-ben nálam
és 2003-ban, a Múzeum Antikvárium árverésén
futott 1-1 példány.
Kissé kopott, kiadói félvászon mappában.
M.: 580 X 460 mm.
50.000,►
170.000.-

203. Hivatalos jelentés a Budapesti 1885-ki Országos Általános Kiállításról. Az
Országos Bizottság megbízásából és kiadása mellett szerkesztette: Keleti
Károly. I-IV kötet (teljes)!
Budapest, 1886. Athenaeum.
I. kötet. A Budapesti 1885-ki Országos Általános Kiállítás főjelentése. Általános
rész. 1 t. (a kiállítás plakátja) 4 sztl. lev. 410 l. 1 sztl. lev. 23 t. + 2 mell. (a
kiállítás kihajtható madártávlati képe és alaprajza). A táblákból húsz a kiállítás
épületeinek fényképeit, három az okleveleket és érmeket ábrázolja.
II. kötet. Mezőgazdaság, állattenyésztés, őstermelés. I-VI. csoport. 2 lev. 652 l.
III. kötet. Ipari termelés. VII-XIX. csoport. 2 sztl. lev. 457 l. 1 sztl. lev.
IV. kötet. Művészeti ipar, közművelődés, közlekedés. XX-XXXVII. csoport és
pótkiállítások. 2 sztl. lev. 921 l. 1 sztl. lev. 69 t. Közülük több kettős ill. kihajtható.
Az 1885. évi Általános Kiállítás megrendezésére a Városligetben került sor. A
kiállítás feladata a hazai gazdaság és kultúra minden ágának alapos
bemutatása, „önmagunk megismerése” volt. A szervezést 61 tagú bizottság
irányította. A pótkiállításokkal együtt 300 ezer m2 összterületen a magyar
kiállítók mellett 200 külföldi cég is bemutatkozhatott. A kiállítás előkészítésével
kapcsolatos munkák ismét alakítottak a Városligeten: elkészült a Stefánia (a mai
Olof Palme sétány), szabályozták a tavat, és ismét átalakították a rundót. A
kiállítás céljára 105 épületet emeltek (melyek egy részét id. Bobula János
építész tervezte). A kiállítás 1885. május 2-án, Rudolf trónörökös védnökségével nyílt meg, a hivatalos katalógus szerint 270 000
négyzetméteren, 600 kiállítóval. Olyan jelentős termékek kerültek bemutatásra, mint a Ganz-gyár híres vasúti kereke és
transzformátorrendszere, Mechwart gépek, Eisele József kazánjai és a Zenepavilon az Iparcsarnok előtt Höcker testvérek
gőzgépei. De sikert arattak az újdonságnak számító Tonet (hajlított) bútorok és az Egger Béla és Társa cég izzólámpái.
A kiállítást bemutató 4 kötet, együtt rendkívül ritka!
Korabeli, kopottas, aranyozott gerincű félvászon kötésben. 270 mm.
60.000,►
280.000,-

203
216. HUSZÁR, Lajos – PROCOPIUS, Béla
Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Bearbeitet von
Lajos Huszár und Béla v. Procopius. Mit 60 Lichtdrucktafeln.
Budapest, 1932(–1933). Verlag des Vereins der
Medaillenfreunde (Königlich Ungarische UniversitätsDruckerei). 503 l. 60 (LX) t. (érmek és plakettek fényképei).
356 mm. (folio).
Egyetlen kiadás. A magyar érem- és plakett-művészetről
valaha megjelent legátfogóbb szakmunka. Csak német
nyelven látott napvilágot. A táblákon több mint 500 érem és
plakett fényképével. A nyomdahibák jegyzéke (egy levél) a
kötet végébe helyezve.
A világosbarna, egészmaroquin kötés szignálatlan,
vélhetően iparművész által tervezett, teljes egészében
kézzel készített egyedi darab. A kötéstáblákon a léniák
mentén virágminták futnak körbe, melyek bíbor, sárga és
közép gesztenyebarna színnel vannak kézzel kifestve. A
külső és belső keret szintén közép gesztenyebarna, valamint
párizsi kék díszítésű. A hat részre osztott álbordás gerincem
hasonló színekkel festett art deco stílusú motívumok. A
belső táblákon a márványozott lapok mentén a már említett
barna, kék illetve sárga festésű léniákkal. A könyv mélykék
élmetszésű, márványozott előzéklapokkal. Gyönyörű kötés;
a két világháború közötti könyvkötészet ékes darabja, mely a
francia art deco és a szecesszió ötvözte elemeket hordozza
magán. Saját "slipcase"-ben (könyvtokban), melynek
köszönhetően gyönyörű állapotban maradt fenn.
A könyv már önmagában is rendkívül ritka, ebben az egyedi
kötésben és állapotban pedig igazi kuriózum nemcsak
plakett- és érmegyűjtők, hanem a szépkötésű könyveket kedvelő igényes gyűjtőknek is.

250.000,-

mintás festésű lapszélekkel. Szép sorozat.

222. Ismerettár. (ConversationsLexikon.)
Nélkülözhetetlen
segédkönyv, mely a történelem,
természet s egyéb tudományok és
művészet köréből lehetőleg minél
több érdekes tárgyat és egyéniséget
betűsorozatos rendben megismertet.
I–X. kötet. [Öt kötetbe kötve.]
Pest,
1858–1864.
Heckenast.
(Landerer és Heckenast ny.) XVI l. +
992 hasáb; XVIII l. + 860 hasáb;
XVIII l. + 764 hasáb; XVI l. + 736
hasáb; XVI l. + 768 hasáb; XXVI +
[2] l. + 744 hasáb; XVI l. + 768
hasáb; XVIII l. + 764 hasáb; XVIII l.
+ 828 hasáb; XVI l. + 852 hasáb.
196 mm.
Egyetlen
kiadás.
Szövegközti
fametszetekkel illusztrált.
Egységes, kiadói, vaknyomásos,
dúsan
aranyozott
gerincű
egészvászon kötésben, márvány30.000,►
80.000,-

►

440.000,-

227. JÓZSEF Attila
Külvárosi éj. - - Újabb költeményeiből. Első kiadás.
Bp. 1932. (Költő). 32 l. 204 mm.
Fűzve, kiadói borítóban.

30.000,-

►

85.000,-

228. JÓZSEF Attila
Nincsen apám se anyám. Versek. (Vágó Józsefnek)
Bp. 1929. Genius. 61 l. [2] 195 mm.
Első kiadás. Ezer számozottból ez a 471. számú példány.
Korabeli karton-kötésben, gerincvignettával, az eredeti borító
bekötve, jó példány.
30.000,►
95.000,-

242. Magyar királyi 208/6 tábori vegyes munkásszázad
tisztikara és legénysége. Budapest, XIV., Hungária körút 149.
1940. november hó.
A 260 X 380 mm. méretű fekete-fehér fotó összesen 211
portrét tartalmaz, nevük feltüntetésével. A 6 fős tisztikar
középen, nagyobb méretben kiemelve, ők név szerint: Gábor Gyula századparancsnok, dr.
Pollatschek Sándor, Reichmann Kálmán, Schleiffer Márton és Grünwald Ferenc.
(A háborús készülődés és ezzel összefüggésben az országmozgósítási és országerődítési
feladatok növekedése miatt 1939 második felétől mind nagyobb számban alakultak meg a
honvédség munkásszázadai és kisegítő munkásszázadai. 1940-től a zsidótörvényeknek a
honvédségen belüli nagyobb mértékű alkalmazása következtében egyre több zsidó került munkaszolgálatos alakulatba.
Munkafeltételeik kezdetben tűrhetőek voltak, a honvédség tagjaiként még bizonyos védettséget élveztek. A legnagyobb számban a
tábori vegyes munkásszázadok alakultak, melyekbe a „18-42 éves munkaszolgálatra alkalmas és nemzethűség szempontjából
megbízható zsidókat” osztották be. A különleges munkásszázadok legénységét valláskülönbségre és az előző katonai
szolgálatra való tekintet nélkül a 18 és 42 év közötti, „nemzethűség szempontjából megbízhatatlannak” ítélt, elsősorban a baloldali
mozgalmakban résztvevő, a fennálló rendszerrel ellentétes politikai nézeteik miatt nyilvántartott keresztény, illetve zsidó
származású hadköteles egyének, valamint súlyos bűncselekmények miatt elítéltek képezték.) Egy antikvár adalék: Az egyik képen
Heks Tibor látható, aki a munkaszolgálatot túlélve a hatvanas években (Birkás Endre után) lett a Központi Antikvárium
boltigazgatója… sok szép emléket hagyva a későbbi (Blastik Jutka emlékezései) generációkra.
4.500,►
14.000,-

242

270. Az Aranycsapat képeslapja Beirutból Czibor Lászlónak,
Komáromba címezve.
1956 febr. 29-én barátságos mérkőzésen 4 : 1-re győzött a magyar
válogatott Bejrut ellen.
A Czibor Zoltán által, testvérének írt, aláírt lapot Bozsik, Csordás,
Faragó, Hidegkuti, Ilku, Lantos, Mátrai, Puskás, Sebes, Sárosi,
Szojka és Tichy írta alá.
15.000,►
42.000,-

277. LATINOVITS Zoltán (1931–1976) színész, „a Színészkirály”
- - saját kézzel, ceruzával írt, aláírt levele Drága Rózsikám megszólítással.
„Tollam sincs, - fogdja ezt a kis „szimbólumot” azért a sok sok meghálálhatatlan
fáradozásért. Tiszta szívből kívánok boldog ünnepeket Latinovits Zoli 65”. Az
[19]65-ös évszám mellett a „szimbólum” egy karácsonyfa vázlata. Latinovits
ekkor a Vígszínház színésze volt.
20.000,►
120.000,298. [Kossuth Lajos szobrának avatása New Yorkban. Korabeli
dokumentumok gyűjteménye, 5 tétel.]
(A Kossuth-szobor(csoport) New York, Manhattan negyedében a Riverside
Drive-on lett felállítva. Horvai János magyar szobrászművész alkotása aki a
ceglédi Kossuth-szobrot választotta mintául. A talapzaton áll Kossuth,
Washington csatakardjával. A szobor talapzatánál egy fiatal magyar katona
kezet nyújt egy idősödő parasztnak, szimbolikusan jelezve, hogy kiemeli a
szolgaságból. A fiatal katona az új, forradalom utáni, míg az öreg, a régi,
forradalmat megelőző Magyarországot jelképezi. A honvéd zászlaján a felirat:
Velünk a szent szabadság istene. 1928. március 10-én, 25 ezer résztvevő
jelenlétében Perényi Zsigmond báró köszöntő beszéde után, a szobrot Barkó
Géza leplezte le huszonnégy ágyúlövés kíséretében.)
A dokumentumok:
1. FARAGÓ László
Kossuth-zarándokok útja Amerikába. 1928.
Békés, 1928. Petőfi-ny. 165 l. 1 sztl. lev. 12 t. 240 mm.
A kötetben a részletes program mellett a zarándoklaton részt vevő személyek (475 fő) adattára is olvasható.
„…Dulin Elek min. titkár Úrnak, jóakaró kedves barátomnak” dedikált példány!
Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, szép példány, benne egy képes levelezőlap Kossuth Lajos portréjával.
2. Szórólap, címe: Magyarok Zarándokutja Amerikába a Kossuth Szobor Lelelezésére. (4 oldalas gyakorlati tájékoztató a New
Yorktól Washingtonig tartó vonatúthoz.) 235 mm.
3. Programfüzet, címe: A Kossuth szobor leleplezési ünnep részletes programja. 1928. march 15. Magyar és angol nyelven.
New York, 1928. St. Marks Prtg. Corp. kiad. 4 l. 305 mm. Kiadói papírborítóban.
4. Fotók. 2 db. korabeli, amatőr, fekete-fehér fotó a szobor leleplezése előtti és a felavatás közbeni pillanatokról. Az első, 225 X
470 mm. méretű képen a kompozíció még lepellel takarva, a második, 190 X 580 mm. méretű képen Kossuth alakja már
leleplezve, a fiatal katona és az idősödő parasztember még lepellel takarva. Mindkét felvétel széles spektrumban mutatja az
utcaképet, a hatalmas tömeget, a háttér épületeit, két elegáns autót…
Mindkét lap szép állapotban, körben1 centis fehér szegéllyel, tekercs formában, az első kép kicsit alulexponált, sötétebb.
5. Menükártya a White Star Line, Sirius nevű hajójának 1928. április 2-án vacsorára szóló kínálata, felül a hajó képével. Mérete
210 X 128 mm., kisebb barna folttal. (Nem tartozik teljesen a tárgyhoz, a Kossuth zarándokok hazafelé a Majestic (Bismarck)
tengerjárón utaztak…)
Az 5 tételből (7 db.) álló dokumentumgyűjtemény együtt:
24.000,►
190.000,-

298
303. KÖLCSEY Ferencz
- - naplója 1832-1833. Első kiadás.
Budapest (sic!), 1848, Dobrossinál. 1 sztl. lev. 173 l. 232 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 Kossuthnak – 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. Szüry 2667.
Modern, antik hatást keltő karton-kötésben, jó példány!
20.000,►
32.000,-

303

319

339

319. LEONOV, Leonid [Makszimovics]
A kis ember vége. (Orosz eredetiből ford. és utószó Haiman Hugó.)
Gyoma, 1928. Kner. 149 l. 1 sztl. lev. 168 mm.
/Az orosz novellaírás remekei [12.]./
A kötet könyvdíszei Kozma Lajos körzetei. Kötése Kner Erzsébet műhelyében készült. Az előzéklapon Szíj Rezső gyűjteményi
bélyegzésével. Lévay-Haiman 1.385.
Kiadói, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, szép példány.
3.000,►
36.000,339. LÓCZY Lajos
A mennyei birodalom története.
Budapest, [1901.] Lampel. 2 sztl. lev. 288 l. 7 színes térkép. 230 mm.
/A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára II. kötet./
Festett, aranyozott kiadói egészvászon kötésben, szép példány.

6.000,-

►

34.000,-

355. MÁRAI Sándor
Kaland. Színmű három felvonásban. Hincz Gyula rajzaival.
Bp. (1940), Singer és Wolfner. 122 l. 1 sztl. lev. 228 mm.
Készült ezer számozott példányban, az 1-től 100-ig számozott példányok
különleges kötésben készültek. Ez a 63. számú, kézzel számozott
példány, Márai Sándor aláírásával.
Ez a kötet a Grill Gergely R.T. művészeti aukcióján szerepelt 5761. raktári
számon.
Kiadói, aranyozott bőrkötésben, kiadói karton-tékában, bibliofil, szép példány!
30.000,►
130.000,-

424. RADNÓTI Miklós
Ujmódi pásztorok éneke. Radnóti Miklós versei.
Budapest, 1931. Fiatal Magyarország kiadása (Jupiter ny.) 49 l. 3 sztl. lev. 210 mm.
Első kiadás. Radnóti Miklós második verseskötete, megjelent összesen 500
számozott példányban, melyből ez számozatlan. A könyvet a budapesti ügyészség
vallásgyalázás, izgatás és szeméremsértés miatt elkoboztatta, Radnótit nyolcnapi
fogházra ítélték, és az ítéletet csak Sík Sándor közbelépésére függesztették fel.
A költő egyik legritkábban előforduló kötete.
Fűzve, kiadói borítóban.
30.000,►
150.000,-

431. RIEDL Szende [ford.]
A királyudvari kézirat, költemények a csehek őskorából. Kiad. Hanka Venczel, ford. - -.
Prága, 1856. (Haase Ny.) 68 l. 2 sztl. lev. 150 mm.
A királyudvari kézirat „a cseheknek Königinhofban fölfedezett régi nyelvemléke” a
történelemhamisítás érdekes dokumentuma: A költemények „új táplálékot nyújtottak a’
felébredt nemzetiségnek”, melyeket borzongató szépségű műként és korai dokumentumként
mutattak be. A hamisításnak első áldozata Toldy Ferenc volt, aki már 1830-ban hírt adott a
„felfedezésről” a Tudományos Gyűjteményben. Később a prágai egyetem magyar nyelvi
tanszékének 1854-ben kinevezett oktatója, a csehül és németül egyaránt tudó Riedl Szende
gyanútlanul fordította magyarra a már tucatnyi idegen nyelven megjelent szövegegyüttest, majd
e Hanka személyes útmutatásával készült és 1856-ban az ő költségén Prágában kiadott
könyvecskét a Magyar Nyelvészet, később Csengery Antal ajánlására Arany János is
üdvözölte. Arany 1857-ben ezt írta Tompához: „Most olvasám a Riedl prágai tanár által fordított
cseh költeményeket. Erőteljes néppoésis maradványai a messzehajdanból. Csak nekünk nincs
semmink!!” Végül Szász Károly 1882-ben megjelent eposztörténeti nagymonográfiája
figyelmeztet a hamisítás problémájára. Lásd részletesen: Dávidházi Péter tanulmányát,
Irodalomtört. Közl. 2004/2., 215. laptól…
Fűzve, kiadói borítóban, nagyon ritka.
8.000,►
24.000,483. SOLINUS, Gaius Julius
Civilii Solini Polyhistor, seu rerum orbis memorabilium collectanea…
Coloniae [Köln], 1520, mense Decembri. E. Cerucior & H. Fuchs. XCII számozott lev. 12 sztl. lev. 190 mm.
Solinus Kr. u. 4. században élt, és 400. január 1-jén meghalt római író.
Plinius Naturalis historiája és Pomponius Mela nyomán egy kivonatos földrajzot állított össze Collectanea rerum memorabilium cím
alatt, amely későbbi átdolgozásban Polyhistor címet is visel. A munkát Oclatianius Adventusnak ajánlotta, aki consul volt 218-ban.
A kötetet Joannis Camers látta el jegyzetekkel, szintén az ő nevéhez fűződik Solinus életrajza. Lásd: Pecz: Ókori lex.
Árverésünk tétele decemberben lesz 500 éves nyomdatermék.!
Korabeli? javított félpergamen kötésben, megkímélt példány, szép állapot5ban.
120.000,►
150.000,-

483

494. [SZAITZ Leó]
Magyar- és Erdély-országnak mind világi, mind egyházi történetei, mellyeket rövid sommába
foglalt és a mostani időkhez alkalmaztatott egy szabadon gondolkozó hazafi.
Pesten, 1793. Lindauer János Könyváros’ Költségével. 336 [helyesen 338] l. 186 mm.
Egyetlen kiadás. Két könyv a magyar őstörténetről, illetve Szent István uralkodásáról. Szeitz
Leó szervitarendi szerzetes ezúttal nem kedvelt álnéven (Kalapácsics György, Máriafi
István), hanem név nélkül írja meg katolikus szempontú történeti áttekintését. A címlapon
régi tulajdonosi bejegyzés, illetve Szaitz Leo nevének feloldása.
Ballagi 647. old. Studio 40/489.
Korabeli, díszes, dúsan aranyozott gerincű egészbőr kötésben, gerincén aranyozott és vörös
címvignettákkal, piros festésű lapszélekkel. Az első kötéstáblán és a gerinc tetején kisebb
szúrágás, de összességében nagyon jó példány, ritka könyv. 36.000,►
150.000,-

494

499. SZEKFÜ Gyula
Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez. 1790-1848. Szerkesztette és a történeti
tanulmányt írta - -.
Bp. 1926. Magyar Történelmi Társulat. VIII, 664 l. 238 mm.
/Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez./
"Takács Sándor tanár urnak régi tisztelettel és rokonszenvvel" dedikált példány!
Korabeli, bordázott- aranyozott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti borító bekötve. Jó példány!
12.000,►
90.000,-

518. [A Duna térképe a Fekete erdőtől a Fekete-tengerig.]
Danubius, Fluvius Europae Maximus, a Fontibus ad Ostia, Cum omnibus Fluminibus, ab
utroque latere, in illum defluentibus.
Dekoratív, nagyméretű, két lemezről nyomott korabeli színezésű rézmetszet. A Duna útját követi végig a Fekete-erdőtől a Feketetengerig, középpontjában Magyarország térképével. A kartus két oldalán - egy-egy nőalak kíséretében - az osztrák és a török
birodalom uralkodója néz farkasszemet. Bal alsó sarkában nagyméretű allegorikus kép.
Mérete: 410 X 960 mm, a lapméret: 535 X 1100 mm.
Megjelent Willem Blaeu: Novus Atlas... (Amsterdam, 1635.) című művében. Üvegezett fakeretben.
120.000,► 140.000,-

518
541. [Irredenta tusrajz]
BÉR Dezső
The Proportion of Illiterates among the Conquerors and the
Conquered. Le pourcant des analphabétes chez les conquérants et
chez les subjugués.
Angol és francia feliratú, eredeti, szignált tusrajz, irredenta
plakátterv, mely az analfabéták megoszlását mutatja be plasztikus
képben. A szerbek 83 %-a- a románok 69 %-a- míg a magyarok
41,98 %-a írástudatlan. A három férfialak magasságbeli különbsége
az analfabétizmus mértéke.
A keretbe foglalt képmező peremén, körben Bér Dezső ceruzával írt
utasításai a későbbi nyomdai megvalósításhoz.
A képet nyomtatva sem plakát, sem képeslap, sem
könyvillusztráció formájában nem találtuk.
Bér Dezső (Kalocsa, 1875 – Budapest, 1924.) magyar festő,
grafikus, karikaturista és plakáttervező.
1894-től a Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1898-tól 1901-ig a
Mintarajziskolában Székely Bertalan, Balló Ede és Hegedűs László tanítványa volt. Tanulmányait külföldön mélyítette el,
Párizsban, Münchenben, majd Rómában folytatott tanulmányokat. Hazatérve munkásságával a modern magyar plakátművészet
egyik kimagasló alakjává vált. Sokan az ő és Faragó Géza nevéhez kötik a modern európai színvonalú magyar plakátművészet
kialakulását. A legnagyobb népszerűséget politikai és társadalmi témájú karikatúráival éri el. Rajzolója volt a Bolond Istók és Kakas
Márton nevű élclapoknak. Plakátjai megtalálhatóak a nagyobb magángyűjteményekben épp úgy, mint a Magyar Nemzeti Galéria
Plakáttárában. Bér rajzai, plakátjai fontos része kultúránknak, a hazai alkalmazott grafika egyik legjelesebbjeként.
Képméret: 180 X 260 mm. Lapméret: 210 X 300 mm. Paszpartuzva.
50.000,►
50.000,-

542. [Irredenta tusrajz]
No, no, never! Bokros Ferenc szignált, eredeti tusrajza, a művész
ceruzás utasításaival. Nagymagyarország határvonalát szerb, cseh,
ukrán és román karakterek tépik, marják, feszítik… A csonkaország
körvonala is belerajzolva. Jobb felső sarkában koporsóból?
kiemelkedő férfi magyar viseletben a reményt? szimbolizálva. A
képmező mérete: 240 X 340 mm.
A képeslapterv sokszorosítva is megjelent (Mellékelve!), König és
Bayer kiadásában Budapesten. A színes levelezőlapon a magyar
vitéz motívuma nem jelent meg: ezt a művész már tusrajzán
elvetette, ceruzával áthúzta.
(Bokros Ferenc (Budapest, 1891. – Budapest, 1974.) magyar
grafikus, bélyegtervező. Budapesten az Iparrajziskolában tanult. A
két világháború között jelentős népművészeti kutatásokat végzett,
népművészeti tárgyú grafikákat készített. 1945 után grafikusként és
könyvillusztrátorként dolgozott.)
A gondosan megőrzött tusrajz és a hozzá tartozó képeslap Veress
Endre történész hagyatékából származik. Paszpartuban. (385 X 510 mm.)
50.000,►
60.000,543. [Irredenta tusrajz]
Az ugynevezett „demarkációs vonal” a cseh – szerb –
román imperialisták kezében. Bokros Ferenc szignált,
eredeti tusrajza, a művész ceruzás utasításaival.
Nagymagyarország határvonalát a természet alakította: A
Keleti és Déli Kárpátok ormai mérték ki. A belerajzolt
csonkaország határvonalát vaskos, örökkévalóságot sugárzó láncfűzér jelképezi, a láncot horvát-szlovén irányból
durva alakok feszítik, kevesellve az elrabolt területeket.
A képmező mérete: 255 X 410 mm.
A képeslapterv sokszorosítva is megjelent a „Pátria” r. t.
kiadásában Budapesten.
(Bokros Ferenc (Budapest, 1891. – Budapest, 1974.)
magyar grafikus, bélyegtervező. Budapesten az
Iparrajziskolában tanult. A két világháború között jelentős
népművészeti kutatásokat végzett, népművészeti tárgyú
grafikákat készített. 1945 után grafikusként és
könyvillusztrátorként dolgozott.) A gondosan megőrzött tusrajz és a hozzá tartozó képeslap Veress Endre történész hagyatékából
származik. Paszpartuban. (385 X 510 mm.)
50.000,►
50.000,549. Nemzeti ereklye.
Őrizd, s ha kell: viseld szíved felett. Mi Országos Magyar Hadimúzeum
Egyesület, hitelesen tanusítjuk, hogy jelen 175 számú ércbulla melynek
tulajdonosa és őre Lederer Adolf a régi Magyarország valamennyi
vármegyéjének földjéből őriz néhány porszemet. Legyen e Nemzeti Ereklye,
összetartozásunk, hűségünk, minden szép reményünk pecsétje. A fém
függőpecsét szelence, melynek fedelébe Magyarország képe van belevágva,
nemzetiszínű zsinórral a vármegyék címereivel díszített emléklapra rögzítve.
Aranyozott keretben. (265 X 190 mm.)
20.000,►
100.000,-

561. UDVARY, Paulo
Amor pictus.
H. É. Ny. nélkül. 16 sztl. lev. (ebből 14 a képtábla). 125 X 170 mm. (haránt alakú).
/Series tabularum eroticae artis. Tom. II./
Megjelent 200 példányban, ez számozatlan. A kiadásról bibliográfiai adatot nem találtam.
Udvary Pál festőművész (Budapest, 1900 - Budapest, 1987.) Tanulmányait édesapja, Udvary Géza festőművész vezetésével
kezdte meg, majd a Magyar Iparművészeti Főiskolán Helbig Ferenc és Újváry Ignác tanítványa volt, ezt követtte a Magyar
Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Balló Ede, Olgyai Viktor… Természetelvű figurális kompozíciók és tájábrázolások, életképek
alkotják életműve gerincét. Kiadói, miltonkapoccsal tűzött papírborítóban, megkímélt, szép példány. 15.000,►
44.000,-

