51. árverés 2022. március 5.

7. ARANY János
- - összes munkái. 1-8. köt.
Bp. 1883-1889. Ráth. 8 db.
Hozzá tartozik:
ARANY János
- - hátrahagyott iratai és
levelezése. 1-4. köt.
Bp. 1888-1891. Ráth. 4 db.
Mind a 12 kötet egységes,
festett, aranyozott gerincű, piros
színű,
kiadói
egész-vászonkötésben,
körül
aranyozott
élmetszéssel, megkímélt, szép
állapotban. 207 mm.
50.000,►
170.000,-

28. BESOLD, Christoph
Historia Constantinopolitana post avulsum à Carolo Magno Occidentem, ad nostra usq; tempora deducta: et ex variorum
historicorum collatione, ac ipsorum verbis formalibus repraesentata
per Christophorum Besoldum, JC. Ejusque pars prior, seriem & res gestas continet Graecorum imperatorum; posterio verò, regum
atque principum Turcicorum.
Argentorati [Strassburg], 1634. Sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri. Rézmetszetes díszcímlap, címlap, 23 sztl. lev. 1371 l.
Besold, Christoph (1577, Tübingen – 1638, Ingolstadt) német polihisztor, jogtudós, politikai író, publicista, Johannes Kepler barátja,
a tübingeni egyetem professzora, rektora 1635-ig, ezután Stuttgart kormánytanácsosává nevezték ki. 1636-ban a Codex és a Ius
Publicum professzora volt Ingolstadtban…
Árverésünk tétele Konstantinápoly (keleti császárok) történelmét tárgyalja, (miután Nagy Károly elszakította a Nyugattól) I.
Niképhorosz (uralkodott 802-811) bizánci császártól XI. Konstantin (uralkodott 1449-1453) bizánci császárig. Konstantinápoly
eleste (1453) után II. Mehmed (uralkodott 1451-1481, őt verte meg Hunyadi János Nándorfehérvárnál 1456-ban, déli harangszó
etc.) oszmán szultántól IV. Amurathes (uralkodott 1623-1640) szultán koráig.
Korabeli egészpergamen kötésben, megkímélt jó példány. 145 mm.
30.000,►
100.000,-

28

61

61. [Cserkészet]
Légy résen! Cserkészköszöntést ábrázoló szobor, bronz kisplasztika, hátoldalán, alul jelzett: Fehér J[ózsef], 933.
A 160 mm. magas szobor a cserkészliliomot, a koronából kiemelkedő kettős keresztet és a cserkészköszöntés magasba emelt
három ujját (Isten, haza, embertárs jelképe) ábrázolja. (A hüvelykujj takarja /óvja/ a kisujjat.)
A szobor a IV. Cserkész Világtalálkozó, az 1933-as gödöllői Jamboree emlékére készült. (Kb. 120 db-os szériáról tudunk.) Alkotója
Fehér József szobrászművész (1909-1987) aki a Szalézi rend rákospalotai fiúnevelő intézete 913. sz. Don Bosco
cserkészcsapatának volt tagja.
6.000,►
28.000,82. Erdély. (Szerkesztette Deér József.) Kiadja a Magyar Történelmi Társulat.
(Budapest) 1940. M. T. T. 283 l. + 138 tábla (részben színes, 4 dupla oldalas) + 20 térképvázlat (részben színes) + 4 db melléklet
(térképek). 21 egészoldalas és 7 szövegközti képpel, 8 egész oldalas és 7 szövegközti térképpel ill. 312 mm.
Egyedi kötéstervű, barna egészbőr kötésben, saját tokjában (322 mm.). A borítótáblák kézzel festettek; sötétbarna lénián belül
paszteles-olivás levelek illeszkednek. Koszorúszerűen elhelyezkedő okker és narancsvöröses barna levelek fogják közre a
középső részt, mely valójában egy drapp hátterű pókháló, amin egy részletgazdag pók pihen, amely az előbbiekben említett
színekből lett kifestve. A pók az erdélyi emberek babonája szerint szerencsét és gazdagságot hoz, mely egyben szimbolikussá is
teszi ezt a könyvet. Az ötbordás gerincet festett levelek díszítik. Az egész kötésterv jól kigondolt és precízen kivitelezett, akárcsak a
belső táblák, ahol az okkersárga, olíva, világosbarna és fenyőzöld kőmintás márványozott lapokat barnára és olíva zöldre festett
kőminták zárják közre. A sötétzöld lapélekkel és a zöld-barna színű varrott könyvfejdíszekkel együtt pedig egy egységes összhang
jön létre. A borítón megjelenő diszkrét színek az erdélyi emberek szerénységét és visszafogottságát jelölik, míg a belső élénkebb
színek az erdélyi táj szépségét szimbolizálják. Csodás könyv, könyvkötészeti remekmű.
120.000,►
440.000,-

82

120

120. Magyar Szárnyak. [Aviatikai folyóirat.] (Szerkeszti: Jánosy István.)
I. évf. 1938. 1, 3-6. sz. II. évf. 1939. 3, 4, 7-12. sz. III. évf. 1940. 1-4, 6-11, 15. sz. IV. évf. 1941. 1, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19. sz. V. évf.
1942. 1-5, 8, 11, 19. sz. VI. évf. 1943. 4, 6-9, 11-17. sz. VII. évf. 1944. 7, 18. sz.
Bp. 1939. Athenaeum. Újrakezdő lapszámozással. 310 mm.
Szórványszámok, nincs komplett évfolyam. A lap 1938 júliustól 1944 nov. 15-ig (ez a 22. sz.) jelent meg. Ferenczyné 4250.
Számonként tűzve, mind megkímélt, jó állapotú.
12.000,►
140.000,-

139
139. Elisabeth. Kaiserin von Oesterreich, Königin von Ungarn.
Sissi királyné félalakos, fekete-fehér cabinet portréfotója, mérete: 165 X 105 mm.
Verlag von Römmler & Jonas, K. S. Hof-Photogr., Dresden 1898.
Hibátlan, szép állapotban.

140

8.000,-

►

40.000,-

140. Erzsébet királyné
2 db visit fotó Erzsébet királynéról.
Az egyik Victor Angerer (1839-1894) bécsi udvari fényképész műhelyéből, mérete: 109 X 68 mm. Hátoldalán a fényképész
emblémájával. A másik fotó jelzetlen, mérete: 106 X 67 mm.
Mindkettő hibátlan állapotban.
8.000,►
75.000,175. GELICH [Richárd] Rikhárd
Magyarország függetlenségi harcza 1848-49-ben. Írta Gelich Rikhárd tábornok. I–III. kötet.
Budapest, [1882–1889]. Aigner Lajos [Légrády Testvérek ny.] 2 sztl. lev. 486 l. V l. 2 t. (színes kőnyomat); 1 sztl. lev. 497 l. IV l. 2 t.
(színes kőnyomat); 1 sztl. lev. 930 l. IX l. 235 mm.
Első kiadás. „…A háromkötetes munka külön erénye az, hogy főleg a hivatalos Közlöny alapján nagy számban közölt korabeli
forrásokat. Röviden érintette a politikai történetet is, ám lojalitása odáig ment, hogy mind az olmützi alkotmányt, mind a
Függetlenségi Nyilatkozatot csak megcsonkítva közölte. Hasonlóan Rüstowhoz, az egyes hadjáratok történetéről összefoglaló
hadműveleti elemzést is adott. Szemtanúként tucatnyi fontos részletet közölt a magyar hadügyi igazgatás működéséről is…”
(Hermann Róbert: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban.)
Egységes, korabeli, gerincén picit sérült és kopott aranyozású egészvászon-kötésben, márványmintás festésű lapszélekkel.
24.000,►
80.000,-

175
191. Háboru-könyv.
Az 1866-ki hadjáratok ismertetése.
Szerkesztette Nagy Miklós és Zilahy Imre.
Pest, 1866. Heckenast G. IV. 476 l. 1 térk. 4 portré, 3 kihajtható
csatakép, 3 kihajtható térk. Komplett!
A Háboru-könyv minden egyes példányának felbukkanásakor más
és más metszetszámot jegyeznek le, indokolt, hogy abszolút
teljes példányunk metszeteit
cím szerint felsoroljam:
Portrék: Garibaldi; Benedek;
Báró Moltke; Gróf Bismark;
összesen 4 portré.
Csataképek: A lisszai tengeri
csatából; A lamacsi-blumenaui
ütközetből; A porosz hadsereg
fővezérei, összesen 3 db.,
mindhárom kihajtható.
Térképek: A Königgrätzi csata; Közép-Európa és vasúti vonalainak térképe (kihajtható
fametszet); Az osztrák-porosz határtartományoknak és Szászországnak térképe (kihajtható
litográfia); A Lombard-velencei királyság földképe. (kihajtható rézmetszet, Karacs után
Heckenast), összesen 4 térkép.
Modern, aranyozott gerincű, a kiadói kötést utánzó félvászon-kötésben, szép példány. Nagyon
ritka és gazdagon illusztrált militária. 260 mm.
30.000,►
120.000,192. Helikon Klasszikusok [56 mű, 68 kötetben. Teljes sorozat.]
Bp., 1959-1973, Magyar
Helikon. (Kossuth ny., Zrínyi
ny., Petőfi ny., Kner ny.)
A megjelenés sorrendjében:
1959:
Goethe:
Faust;
Sophoklés drámái; Móricz:
Rózsa Sándor; L. Tolsztoj:
Háború és béke. I-II.
1960:
Dosztojevszkij:
A
félkegyelmű; Flaubert: Érzelmek iskolája; Homérosz:
Iliász. Odüsszeia. Homéroszi
költemények;
Petőfi
S.:
Összes költeményei.
1961: Dickens: Kiss Dorrit;
Gorkij: Gyermekkorom. Inasévek. Az én egyetemeim;
Hasek: Svejk; T. Mann:
Elbeszélései; Nexö: Szürke
fény; Vörösmarty M.: Összes versei.
1962: Dante: Összes művei; Gogol: Művei; R. Rolland: Jean Christophe; Rousseau: Vallomások; Thackeray: Hiúság vására.
1963: József Attila: Összes versei és műfordításai; T. Mann: József és testvérei; Racine: Összes drámái; Stendhal: Vörös és
fekete. A pármai kolostor; Turgenyev: Elbeszélések.
1964: Boccaccio: Művei; Brecht: Szinművei I-II; Dreiser: Amerikai tragédia; V. Hugo: A nyomorultak; Mahábhárata - Rámájana;
G.B. Shaw: Szinművek.

1965: Moliére: Összes szinművei I-II; Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok; Solohov: Csendes Don; Voltaire: Összes regényei és
elbeszélései.
1966: Arany J.: Összes költeményei; Ibsen: Szinművei I-II; Maupassant: Összes elbeszélései I-II.
1967: Garcia Lorca: Összes művei I-II; Klasszikus spanyol drámák I-II; Merimée: Összes regényei és elbeszélései; Tóth Árpád:
Összes versei és műfordításai és novellái; Vergilius: Összes művei.
1968: Ady E.: Összes versei; Arisztophanész: Vígjátékai; Klasszikus német kisregények; A. Tolsztoj: Golgota.
1969: Martin du Gard: A Thibault család I-II; Reymont: Parasztok; Milton: Elveszett paradicsom.
1970: Cervantes: Don Quijote; Juhász Gy.: Összes versei; Móricz Zs.: Erdély; Schiller: Összes drámái I-II.
1972: Shakespeare: Összes drámái I-IV.
1973: Balzac: Elveszett illúziók; Heine: Versei.
A Magyar Helikon kiadó a Kádár-kori könyvkiadás bibliofil kiadója volt. Igényes kiállítású könyveinek nagy része, ma nehezen
utolérhető mércének számít. Ezek közül is kiemelkedik a „Bőrös Helikon” sorozat, mely a kiadó legnagyobb vállalkozása lett. A
teljes sorozat nagyon ritka. A számozott, bőrkötésű példányok eltérő számban (550-2700) jelentek meg. Valamennyi kötet
számozott.
Kiadói egészbőr-kötésekben, műanyag védőborítókkal, szép sorozat. 193 mm. (68 db). 250.000,►
550.000,-

196. HERCZEG Ferenc
- - munkái. Gyűjteményes díszkiadás. 1-40 (41) kötet. (A gyűjtemény keretében kötetszámozás nélkül jelent meg Surányi Miklós.
Herczeg Ferenc c. műve.)
Budapest, 1925. Singer és Wolfner. 41 db. 193 mm.
A 41 kötet egységes, kiadói, aranyozott egészvászon díszkötésben, megkímélt állapotban.
20.000,►
260.000,249. KARÁCSONYI János
A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 1-3 kötet.
Budapest, 1900-1901. MTA. [Athenaeum]. X l. 464 l. 4 kihajtható mell.; 2 sztl. lev. 500 l. 5 kihajt. mell.; 1 sztl.
lev. 254 l. 2 kihajtható mell. Tulajdonosi névbejegyzésekkel a címlapokon.
Hozzákötve:
CSOMA József
A magyar nemzetségi czímerek. Nyolcz színes táblával és 80 pecsét -és czímerképpel. (A magyar
nemzetségek a XIV. század közepéig harmadik kötet második fele.)
Budapest, 1904. MTA. [Athenaeum]. 175 l. I–VIII. számozott színes t.
Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, szép állapotban.
30.000,►
180.000,268. FERENC József (1830 – 1916)
osztrák császár, magyar és cseh király, az
Osztrák–Magyar
Monarchia
első
uralkodója (1867–1916).
- - saját kézzel, ceruzával írt, aláírt
feljegyzése, aznapi munkabeosztása
egyik pontjáról: „Ich bitte den Kabineto
Direktor wissen zu lassen, dass ich Heute um ½ 11 Uhr
erwarte”. (Kabinetfőnökét fél 11-re várja.)
(A császár a birodalom első hivatalnokaként szigorú életvitelt
gyakorolt. Puritán szobában, egyszerű katonai ágyon aludt.
Rendkívüli szorgalommal és munkabírással intézte ügyeit,
hajnalban kelt, és sokszor éjszakába nyúlóan az íróasztalánál ülve dolgozott…)

50.000,-

►

50.000,-

273. JÓKAI Mór
Svábhegyen, 1902. Aug. 26-án kelt, saját kézzel, tintával írt, aláírt levele
Kedves Lajosom megszólítással. Az Ihász Lajoshoz (Jókay Etelka
/„Kismacskám”/, Jókai Mór unokahúgának férje) írt levélben köszöni a
küldött foglyokat [vadászzsákmányt] és sajnálja, hogy a levélmellékletet
nem adta át a postás. „Mi itt jól vagyunk, nekem sok a dolgom,
csókolunk mindnyájatokat szerető bátyád Jókai Mór”.
100.000,►
190.000,-

282

284

316

282. PUCCINI, Giacomo (1858-1924)
- - olasz zeneszerzőt ábrázoló képes levelezőlap, fotó, Puccini autográf aláírásával!!! A fotó Puccinit az ötvenes éveiben
ábrázolja 1914-ben. A lap hátoldalán két soros kottarészlet, megcímezve, postázva Jolanda Stiller részére Zágrábba.
Méret: 137 X 88 mm. Jó állapotú lap.
12.000,►
130.000,284. TOMPA Mihály
Schwrzenbergben, 1866. június 21-én kelt, saját kézzel, tintával írt, aláírt, másfél oldalas levele református lelkésztársához, Litkei
Tóth Péterhez, Buj községbe. Tompa élete utolsó éveiben súlyos betegen élt, 1866-ban Bécsben szívtágulatot állapítottak meg
nála, reménytelen lelkiállapotba került. Ez hatja át írását, beszámol „a pokoli kínról, mellyel ez a baj jár, élni nem lehet, meghalni
nem lehet benne, gyógyítani hasonlóképp lehetetlen…” Levelét így fejezi be: „Kérj türelmet, megnyugvást és mentül elébbi
elmúlást szenvedő barátodnak Tompa Mihálynak”.
Litkei Tóth Péter, ev. ref. lelkész, született 1814-ben Litkén (Szabolcsm.); theologiai tanulmányait Sárospatakon végezte. 1842ben a buji (Szabolcsm.) gyülekezet hívta meg lelkészének. Hivataloskodása kezdetén útnak indult és bejárta Európa nagyobb
városait. Mikor hazatért, akkor járta a Hegel philosophiai rendszere feletti vita, melyben Tarczy és Szeremlei vitték a szerepet. E
harczba Litkei is belebocsátkozott Buji levelek cz. értekezéseivel, Tompához intézve, mint barátjához, kivel mind végig
összeköttetésben állott. A szabadságharczban mint nemzetőrök papja vett részt. Majd a patens körüli küzdelemben is közre
működött. A felső-szabolcsi egyházkerület képviselője volt. Meghalt 1878., Bujon. (Szinnyei)
Schwarzenberg Feketehegy (Čierná Hora) Merényhez tartozó fürdő Szepes vármegye bányai járásában…
A levél erősen sérült, töredezett, kisebb szöveghiánnyal.
40.000,►
240.000,316. [LIPPAY(I) János]
Calendarium Oeconomicum Perpetuum, az az Majorságrúl írt lajstrom, mellybül minden major-gazda hórúl-hóra egész esztendő
által mit munkálkodtasson a majorság körül, megtudhattya. Többeknek hasznára újonnan ki-nyomtattatott harmadszor.
Győr, 1753, Streibig Gergely János. 1 sztl. lev. (4 helyett), 77 l. 4 sztl. lev. 198 mm.
A címlap és 2 lev. (31-34 l.) jó minőségű, a korabeli papírral harmonizáló másolat.
Az első magyar mezőgazdasági munka, amely lényegében az első hazai nagyszabású kertészeti szakkönyv, a Posoni kert
előfutárának készült. Szerzője testvére, Lippay György esztergomi érsek pozsonyi kertjének gondviselőjeként szerezte
tapasztalatait. A mű a januártól decemberig elvégzendő mezőgazdasági munkálatokhoz ad 278 számozott tanácsot. Első kiadása
1662-ben jelent meg Nagyszombatban. Népszerűségét jelzi, hogy 1674-ben ismét napvilágot látott Lőcsén, majd még egy
alkalommal a század folyamán, illetve többször is a XVIII. században (1721, 1751, 1753).
Későbbi kartonkötésben, jó példány, ritka.
22.000,►
90.000,-

321. MADÁCH Imre
Az ember tragédiája. Drámai költemény.
(Második tetemesen javitott kiadás.)
Pest, 1863. Emich G. 1 sztl. lev. 218 l.
225 mm.
A mű címlapján felül névbejegyzés, alul a
római évszám tintával feloldva.
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.
Központi Antikvárium 150/89. Szüry: 2873.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben,
felső tábláján M. J. nemesi (ötágú koronás)
szuperexlibrise. Jó példány.
80.000,►
260.000,-

321

371

373

371. Divertissiment Des Vilageois Hongrois
Akvarell, szignált, 1796, festője ismeretlen.
A falusiak szórakozását ábrázoló kép mérete: 420 X 480 mm. Antik, egyszerű fakeretben.

20.000,-

►

40.000,-

373. Első Magyar Miniszterium 1848.
Litográfia, nyomtatta és kiadja Halász István Pesten [1870-es évek]. Mérete: 370 X 480 mm. Kissé sérült, vízfoltos példány. A
vízfolt - nagy örömünkre - a képmezőt kevésbé érinti. Három kisebb beszakadást hátoldalán papírbarát ragasztócsíkkal orvosoltak.
A Batthyány-kormány (1848. március 23. – október 2.) Magyarország első felelős minisztériuma volt. 1848. március 23-án az
országgyűlés alsótábláján Batthyány Lajos, a március 17-én kinevezett miniszterelnök, kihirdette kormánya névsorát: Deák Ferenc,
Szemere Bertalan, báró Eötvös József, herceg Esterházy Pál Antal, Kossuth Lajos, Klauzál Gábor, Mészáros Lázár, gróf
Széchenyi István. A kormány szeptember 11-én mondott le, de különböző okokból végül október 2-án adta át szerepkörét az
Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Rendkívül ritka lap, Gerszi nem ismeri, Axioart Ø, Arcanum Ø.
20.000,- ► 130.000,376. GROSS Arnold (1929-2015)
[Budapest, a] kék álmok városa. Szignált rézkarc, próbanyomat.
[1968.] Képméret: 160 X 260 mm.
Paszpartuban, modern, aranyozott, barna fakeretben (370 X 440 mm.).
40.000,►
220.000,435. Országgyűlési arcképcsarnok. Szerk. Áldor Imre.
(100 arcképpel.)
Pest, 1867. Deutsch testvérek.
1-ső füzet: Díszcímlap, címlap, 8 l. 5 t. (25 arcképpel.)
2. 3 és 4. füzet. 9-43 l. (folyamatos lapszámozással), 15 t. (75
arcképpel.) A 9. lap és az utána következő 7. t. felső sarkában kisebb
szakadás, hiány (se szöveget, se portrét nem érint).
Nagyon ritka! Axio Ø. MKÚK Ø. Petrik Ø.
Mindkét füzet fűzve, sérült kiadói borítóban. 20.000,- ► 220.000,-
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471. RÉVÉSZ Béla
Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. A költő tíz arcképével és leveleinek, kéziratainak tizennyolc reprodukciójával.
Gyoma, 1922. Kner Izidor. 219 l. 2 sztl. lev. 10 t. 210 mm.
A fényképfelvételeket Székely Aladár készítette, a külső címlapot és a fametszésű könyvdíszeket Kozma Lajos rajzolta.
Megjelent „valódi merített papíroson félbőrkötésben 50 példányban. E példány száma: VI.”
Prov. Kner István könyvtárából.
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben, nagyon szép példány!
20.000,►
65.000,476. ROSTI Pál
Uti emlékezetek Amerikából.
Pest, 1861. Heckenast. 4 sztl. lev. 198 l. 1 sztl. lev. 2 színezett képpel, 13 kőmetszvénynyel, 2 aczélra metszett tájképpel
[1 lapon] és 25 fametszvénynyel. 370 mm.
Az egész oldalas kőnyomatos táblákat Bécsben a Reiffenstein és Rösch, a kétosztatú acélmetszetet Darmstadtban a
Lange nyomda készítette. A képek a szerző fényképei után készült [Keleti] Klette Gusztáv festményekről készültek. A
táblákon kívül 25 szövegközti fametszet illusztrációt is tartalmaz. A példányunkban található 2 színes kőnyomatos tábla a
kereskedelemben előforduló kötetek jelentős részébe nincs bekötve.
Egyetlen kiadás. A magyar utazási irodalom egyik legszebb kiadványa. Szerzője Barkóczi Rosti Pál (1830–1874)
földrajztudós, néprajztudós, fotográfus, Eötvös József sógora volt. 18 évesen Károlyi-huszárként harcolt a
szabadságharcban, ezért menekülnie kellett. Münchenben és Párizsban tanult, többek között fényképészetet, majd
alapos felkészülés után 1856 és 1859 között bejárta Texast, Közép-Amerikát, a Karib-szigeteket és Dél-Amerika északi
részét. Hazatérése után megfigyeléseit, élményeit papírra vetette, és az általa készített képekkel együtt kiadatta. E műve
alapján választotta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává. A kötet képei kivételes technikai változatosságot
mutatnak: a színezett kőrajzok, a tónusos litográfiák, az acélmetszetű képek és a fametszetek a korszak
képsokszorosítási eljárásainak legfontosabb változatai. Közép- és Dél-Amerikában készült felvételei a tájék legelső fotográfiai
rögzítései közé tartoznak, ezért a művet a fotótörténészek is számon tartják.
Fűzve, kiadói, kék borítóban, körülvágatlan, nagyon szép állapotban. Igen, ez az a példány!
300.000,►
850.000,-

485. SHAKESPEARE, William
Complete Works of William Shakespeare. [Kilenc kötetben, komplett!] With a general
introduction by Swinburne, Algernon Charles. Introductory studies of the several plays
by Dowden, Edward and a note by Watts-Dunton, Theodore.
London etc. [1924.] Humphrey Milford, Oxford University Press. 9 db. 154 mm.
/The Worldꞌs Classics./
Kiadói, dúsan aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, szép sorozat, bibliapapíron.
Kiadói, karton-dobozban, felül Shakespeare felirat aranyozva, doboza is megkímélt,
szép állapotban.
30.000,►
110.000,504. Szent István Cikóriagyár [albumai, 4 füzet,
komplett gyűjtemény!]
1. sz. füzet. Képes magyar történelem, irodalom
és művészet.
[Budapest, 1935?] (Löbl Dávid és Fia.) 11 sztl.
lev. 220 beragasztott képpel. 250 mm.
2. sz. füzet. Utazás Erdélyben. Átnézte Dr.
Cholnoky Jenő.
Bp. [1936?] (Hungária.) 8 sztl. lev. 64
beragasztott színes képpel. 350 mm.
3. sz. füzet. Magyar történelmi
pillanatképek.
Bp. [1936?] (Löbl Dávid és Fia.) 16
sztl. lev. 128 beragasztott színes
képpel. 345 mm.
4. sz. füzet. Kárpáti képek.
Bp. [1937?] (Hungária.) 12 sztl. lev. 96
beragasztott színes képpel. 350 mm.
A
Szent
István-cikóriagyár
készítményeinek dobozaiba különböző történelmi és irredenta vonatkozású
képeket helyezett el, amelyeket a kis diákok nagy előszeretettel gyűjtenek. A
gyűjtés megkönnyítése végett a gyár albumot is adott ki, amelybe a
gyermekek a képeket beleakaszthatják.
A Magyarság 1936. júliusi számában így ír: "Kétezer diák nyaral ingyen a Szent István-táborban Balatonkáptalanon
[Káptalanfüreden, a Köcsi tónál]. Mesebeli gyermekbirodalom épült a balatonkáptalani fenyvesek tövében. A Szent Istváncikóriagyár jóvoltából négy turnusban 2000 gyermek, jórészt szegénysorsú diák tölti itt nyári vakációját. A kis diákok, akik itt, a
Balaton mellett tábort ütöttek, szorgalmas munkával érdemelték ki a nyaralást: a Szent István-cikóriagyár történelmi vonatkozású
képeiből albumot állítottak össze és a legszorgalmasabbak most a Balatonnak e festői táján élvezik a viz és napsugár áldásait.
Vasárnap volt sajtóbemutatója a Szent István nyaralótelepnek, amely valóságos kis tündért telep: jól megépített, tiszta barakjai,
tábori kórháza, vízvezetéke, tábori imahelye szinte elkápráztatja az idegent…" Polniczky József szerint: "Az üdültetés néhány év
[3] után megszűnt, mert a Cikória Tápszergyárat a Frank Kávégyár a fentiekért - tisztességtelen verseny címén - beperelte."
Legutóbb az Élet és Tudomány 2011/33. számában Horváth Tibor izgalmas cikkben foglalkozott a Cikóriagyár képes albumaival.
Mind a négy füzet nemzeti színű zsinórral fűzve, illusztrált kiadói papírborítóban, nagyon jó állapotban. Kompletten nagyon ritka!
20.000,►
40.000,-
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551. THURÓCZY János
A magyarok krónikája 1488-as augsburgi kiadásának 6 eredeti lapja.
Az ősnyomtatvány levelei ívjel alapján: b⁷, d⁵, l⁵, l⁷, l⁸, m⁴. 12.000,- ► 160.000,564. FEKETE István
Köd. Vadásztörténetek. [Második kiadás.]
Bp. 1967. Móra. 269 l. 1 sztl. lev. (tartalomjegyzék). 200 mm.
„Szász Imrének régi barátsággal 1967 aug. 9. Fekete István”
A dedikáció címzettje Szász Imre (1927-2003) József Attila díjas író.
Kiadói, illusztrált papírborítóval védett, keménykarton kötésben, szép állapotban.
A borító és a kötésterv Urai Erika munkája.
50.000,►
130.000,-
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