52. árverés 2022. június 4.
4. Anthologia Hungarica (Magyar Anthologia.
Kiadta Gragger Róbert.)
Leipzig, 1922. Insel-Verlag. 323 l. 215 mm.
Egyetlen kiadás. Bejegyzéstől mentes, hiánytalan.
Magyar nyelvű lírai antológia. Népballadák, népdalok,
Balassa, Zrínyi, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey,
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosztolányi…
magyar versek válogatásai.
Világosbarna egészbőr kötésben. Példányunk jelzetlen,
kézzel festett, egyedi darab. Külső borítókon olivazöld
és
rozsdabarna
levelek
halványrózsaszínű
virágmintákkal rakottak. Ezen belül enyhén ovális ívben
hasonló színnel a levelek; a virágok halvány
mustársárgára vannak festve. A gerinc négy bordás,
mely ugyancsak levél és virágmintákkal díszített és
festett. Belül a márványozott lapokat festett levélminták
szegélyezik. A halványzöld - világosbarna varrott
karimák, valamint a zöld élmetszés is az összhangot
erősíti. Könyvtokjának is köszönhetően kifogástalan
állapotú kis ékszerdobozka ez a könyv, mely a magyar
könyvkötészet egyik becses darabja.
60.000,►
180.000,-

25

29

25. BARANYI Pál
Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. Avagy halotti prédikácziók. Mellyel az Elök az Istenes Eletre, ’s Bóldog Halálra,
és Dicsöséges Fel támadásra tanittatnak. A’ Hóltak a’ sirból, a’ férgeknek setét barlángjokból, és a’ rothadásnak meg senyvedt
határiból az eletre viszsza hozattatnak. Hogy az ö jóságos cselekedeteik az elöknek emlékezetükben élvén; a’ halál árnyékában
fekvén-is éllyenek… [Kiadta]: Mártonffi György.
Nagy-Szombatban, 1712. A’ Jésus Társasága Académiájának bötűivel Geich János által. 14 sztl. lev. 849 l. 11 sztl. lev. 205 mm.
Első kiadás. A mű folytatása ugyanitt jelent meg hét évvel később. A címlapon bélyegzőnyomok, aláhúzás, kisebb hiány, mely
restaurálva.
Baranyi Pál (Jászberény, 1657. – Nagyszombat, 1719.) jezsuita prédikátor. Miután tanulmányait befejezte, világi ruhába öltözködve
utazott Erdélybe és Barany László névvel Kolozsvárott a gimnáziumban négy évig tanított. Öt év elteltével ismét visszament
Erdélybe, és ott 13 évig hirdette a katolikus hitet, megnyerve románok egy részét a katolikus egyháznak. Visszatérve
Magyarországra, Pesten öt évig hitszónok és az ottani rendház főnöke volt; majd Nagyszombatba rendelték, ahol nyolc évig volt az
ottani rendház főnöke és magyar hitszónok.
Korabeli, mindkét tábláján vaknyomásos díszítésű egészbőr-kötésben, dekoratív, nagyon szép példány.
25.000,►
100.000,29. Bartók Béla köszöntése. Megjelent Bartók Béla hamvainak hazaszállítása alkalmából 1988. július 7-én. (A bevezetőt írta
Keresztury Dezső, szerkesztette és tervezte Szántó Tibor. Nyolc egészoldalas illusztrációval.)
Bp. 1988. Láng. (Kner ny. Gyoma.) 30 sztl. lev. 1 mell. 284 mm.
Borsos Miklósnak a műhöz készült számozott, aláírt rézkarcával (91/1100). A nagy zeneszerző hamvait hazaszállító Queen
Elizabeth 2 tengerjáró hajó postájának pecsétjével. 1100 kézzel számozott példányból (az első 300 egészbőr-kötésben) a 91. sz.
Kiadói, aranyozott egészbőr kötésben (kecskebőr), bibliofil kiadás, japánfűzésű lapokkal, nemzeti színű könyvjelzővel, aranyozott,
enyhén sérült, kiadói papírtokban.
15.000,►
110.000,-

86. FÁY András
- - szépirodalmi összes munkái. Nyolcz kötetben. Második–nyolcadik kötet.
1–2. kötet: Mesék és allegóriák. I–II. Sajnos az első kötet hiányzik!
3–5. kötet: A Bélteky-ház. Tanregény. I–III.
6. kötet: A’ régi pénzek. Vagy az erdélyiek Magyarországban. – A közös ház. – A
hasznosi kincskeresés.
7. kötet: A különös végrendelet. – Az elkésések. – Sió. – A jó szív is bajjal jár. – Mire
szántam a fiamat?
8. kötet: Érzelgés és világ folyása. – A velenczeiek. – Ész- és sziv-kalandok.
Pesten, 1843–1844. Geibel Károly (M. K. Egyetem betűivel). 1 t. (címkép, hártyapapírral
védett acélmetszet) XXIII l. 265 l.; 1 t. (címkép, hártyapapírral védett acélmetszet:
Klárcsi a Bélteky-házból) 340 l.; 237 l.; 1 t. (címkép, hártyapapírral védett acélmetszet: a
Bélteky-ház egy jelenete) 268 [lapszámelírás, helyesen 266 l; a 242. után 245 -tel
folytatja] l.; 239 l.; 175 l.; 248 l. 170 mm.
Első gyűjteményes kiadás. Az első összkiadás Fáy András irodalmi műveiből, még
bőven a szerző életében. Szüry 1321.
Egységes, korabeli, díszesen aranyozott gerincű félbőr kötésben, festett lapszélekkel,
gyűjteményi duplum. Dekoratív, szép sorozat.

50.000,-

►

50.000,-

152. HOELLER Móric
A kincsemek. A Kincsemménes és Kincsem-istálló
története.
(Bp.), 1942. (Franklin Társ.
nyomdája). 253 l. 1 sztl.
lev. + 17 tábla (fényképek,
melyből 14 kétoldalas) + 1
sajtóhibák jegyzék.
Első kiadás.!
Ez a mohazöld egészbőr,
kézzel festett, szignálatlan
kötés egy páratlanul szép,
gyűjtői darab. A borító első
és hátsó kötéstábláin a
kekizöld
lénia
bordó
körökkel festett. Lénián
belül sötétzöld, olívazöld
és keki levelek futnak
körbe és körbe. A levelek
közt előbújó termések
meggyszínűek.
Az
öt
bordás gerincet hasonló
motívumok
díszítik.
Színöröm jellemzi a belső táblákat, ahol a piros, a zöld, az aranyokker és a világosbarna kőmintás márványozott előzéklapokat
piros, világosbarna és okkersárga lóhere minta szegélyezi. A selyemmel varrott zöld-piros headbandek a vörös élmetszéssel és a
márványozott lapokkal képeznek színpompát. Köszönhetően a “slipcase”-nek a könyv intakt állapotú. Nemcsak maga a könyv,
hanem ez a könyvkötészeti mestermű - árverésünk legszebb darabja - is méltó emléket állít a magyar csodalónak, Kincsemnek és
istállójának. 280 mm.
120.000,►
360.000,223. GULÁCSY Lajos
Budapesten, 1907. április 8-án kelt, saját kézzel írt, aláírt, 11 soros
levele Igen tisztelt Collega Úr! megszólítással. Az Urania Műkereskedés
R.T. fejlécű levélpapíron kéri a címzettet, hogy „az alábbi kommünikét a
Pesti Hírlap művészeti rovatában” közölje: Márffy – Gulácsy kiállítás. A
Márffy – Gulácsy kiállítást állandóan nagy érdeklődéssel látogatja a
műszerető közönség, különösen azok, kik a legmodernebb művészi
áramlatokat figyelemmel kísérik és lelkesednek az intimus törekvések
iránt. Szívélyes, baráti kézszorítással Őszintén tisztelő híve - -. (A Pesti
Hírlap korabeli számait átnézve, Gulácsy kérése nem jelent meg cikk
formájában a Pesti Hírlapnál. Magát a kiállítást viszont, szinte naponta
reklámozta az újság. Rendezte: az Uránia Műkereskedés, Kígyó-téri
királyi bérpalotájában, Budapesten, 1907. március. 27- és 1907. április.
17. között.)
30.000,►
80.000,-

225

225. HAJNAL Anna
Az esőről c. mű [verses mese] eredeti, autográf, 30 oldalas (A/5-ös méretű) kézirata. A bájos mese Eső esik címmel 1953-ban
jelent meg az Ifjúsági Könyvkiadónál. (40 l., Izsák Magda rajzaival, képszerkesztő Tevan Andor). A kéziratot összehasonlítva a
nyomtatásban megjelenttel jelentős eltéréseket fedezhetünk fel pro és kontra. Teljes felsorolásuk itt nem indokolt, de egy példát
beillesztek: A kötetben a 8. lap alján "labda lesz a jó barátom!" után a kézirat 4. lapján így folytatódik: "Ide süss ni! Így igaz fényes
labda lesz bíz az!" Ezután folytatódik az azonos szöveg: "De magasra felrepült!" Kb. 5-6 helyen van ilyen jelentős eltérés, többlet a
nyomtatott szöveghez képest, majd a kötet 30. oldalától megfordul a helyzet: A nyomtatott mese kibővül jelentős szocreál
részletekkel. Például a perzsa királylányok tüzes nyáron pázsitágyon hűsölnek, míg a "rabszolgáknak száza, ezre, napon ásott
elepedve." Vagy közelebbi példa: "Hajnaltól alkonyodásig ispán hajszolta rogyásig, botos ispán, botos szolga, szolgát verni volt a
dolga." Persze a katarzis sem marad el: "…úrnak felkophat az álla, okosabbak lettek nála!"
30.000,►
60.000,-

230

236

230. KNER Imre
Gyomán, 1932. dec. 28-án kelt, Kner Imre fejléces levélpapíron, géppel írt, aláírt levele, Kedves Bátyám! megszólítással. A Móra
Ferencnek írt személyes, meleghangú levélben értesíti, hogy „megküldöm Neked a gyermekeim ujságjának karácsonyi számát”.
Ezután jelzi, hogy olvasná az Aranykoporsót, de „állandó, teljes koncentrációt kívánó” munkája miatt folyton halogatja. Ezután
szentenciaszerű szép mondat következik: „Nem szabad elveszíteni a fejünket s akinek az Isten rávaló képességet adott, akkor is,
most is el kellett végeznie, amit a maga hivatásának érzett. Te meg is teszed ezt és így nyugodtan nézhetsz a megmérettetés
elé…” A búcsú is szép: „Egész kedves Családodat és Téged szeretettel köszönt régi, igaz híved és szolgád Kner Imre”.
20.000,►
120.000,236. LOTZ Károly (1833-1904)
- - fotója, hátoldalán autográf aláírásával. A visit-fotó (110 X 65 mm.) Strelisky [Lipót, 1816-1905.] „Dorottya ú. 9.” alatti
műtermében készült az 1890-es évek elején. Pontos évszámot nehéz közölni, rendkívül népszerű és közismert fotó (ábrázolás),
első megjelenése a Vasárnapi Újság 1894. 49. számában látható, a „vezércikk” címe: „Magyar festőművészek”. (10 évvel később,
Lotz Károly halála kapcsán megjelent nekrológ is Strelisky képét közölte a Vasárnapi Újság 1904. 42. számában.) Megkímélt, szép
állapotban.
30.000,►
100.000,240. Tanodai Bizonyítvány. Kiállítva Kovács
Vilmos tanuló részére. 1847/8 ban másod évi
Bölcsészeti Tanodában a Magy. Kir. Tud.
Egyetem Bölcsészeti Karától. Kelt Pesten, az
1848. évi Junius hó 3-kán.
A papírfelzetes pecséttel ellátott bizonyítványt
aláírták:
Korizmics
Antal
(1808-1866)
bölcsészeti igazgató, Jedlik Ányos (1800-1895)
természettan tanára, Szabó Imre hittan, Garay
János (1812-1853) magyar irod. tanár, Horváth
Árpád (1820-1894) történet tanár, Purgstaller
[Palotai] József (1806-1867) bölcsészet tanár.
A lenyűgöző tanári névsorból (Jedlik Ányos,
Garay János…!!!) kiemelem Horvát Árpád
(Pest, 1820. – Budapest, 1894.) történész, a
diplomatika művelője, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja nevét. Ő Horvát István
történész fia, Petőfi Sándor özvegyének,
Szendrey Júliának a második férje.
Szép állapotban.
80.000,► nem kelt el!
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259. BYRON, George Gordon, Lord
Mazeppa. Kosztolányi Dezső fordítása. [A címlapot Divéky József rajzolta.] 2. kiad.
Gyoma, 1924. Kner. 45 l. 1 sztl. lev. 176 mm.
Megjelent 20 példányban, valódi, kézzel merített papiroson nyomatott, amelyek bekötését Kner Erzsébet készítette.
Kiadói félpergamen-kötésben, szép példány. Lévay-Haiman 1.350. B kötésváltozat.
20.000,►

90.000,-

293. [KOSSUTH Lajos]
Nyílt levél Deák Ferenczhez. (Nyomtatvány.)
Kelt: Páris, május 22., 1867. H. ny. é. n. 4 sztl. lev. 210 mm.
A Kiegyezés egyik fontos dokumentuma, a fogalommá vált „Cassandra-levél” önálló kiadása. Kossuth Párizsban, 1867. május 22én írta meg levelét, melyben megalkuvással, a nemzeti önállóság eszméjének feladásával vádolja Deákot. Úgy véli, a poroszosztrák háború idején határozottabb fellépéssel el lehetett volna érni Ausztria széthullását. Óv attól, hogy egy felbomlásra ítélt
birodalomhoz kössék az ország sorsát, hiszen ez egy vesztes háború nyomán Magyarország széteséséhez is vezethet. A levél két
utolsó mondatáról kapta híressé vált elnevezését: „Tudom, hogy a Cassandrák szerepe hálátlan szerep. De Te fontold meg, hogy
Cassandrának igaza volt!”
12.000,►
150.000,-

349
349. Album malerischer Donau-Ansichten. Alt Rudolf acélmetszetei, 25 db.
Triest, [1856], Literarisch-artistische Abtheilung des österreichischen Lloyd.
Látképek: Ulm, Regensburg, Walhalla, Straubing, Passau, Engelhardszell, Aschach, Linz, Mauthausen, Grein, Wirbel, Strudel,
Persenbeug, Melk, Krems, Dürnstein, Greifenstein, Klosterneuburg, Leopoldsberg, Wien (2), Theben, Pressburg, Gran, Wissegrad.
A metszetek mérete változó: ~160 X 260 mm., széles margóval, papírméret: 325 X 480 mm. Sajnos szinte minden metszet
rozsdafoltos, ezek azonban a képmezőt nem érintik, csak a képszegélyeket.
A komplett album 27 metszetet tartalmaz, 2 lap hiányzik: Dom zu Regensburg és Pesth. Nebehay-Wagner: 1/10.
Kiadói papírmappában, a vászongerinc azonban kettészakadva. Nagyon ritka, nagyon becses.
80.000,►
80.000,-

356.
Batthyány
Lajos
portréja,
aláírásával.
Kőre metszette: Herr F[austin]. Kiadta:
Gerold Művészeti Kőnyomtató Intézete.
Nyomtatta: Oncken, 1840.
A portréról lásd Basics Beatrix: Batthyány
Lajos újabban előkerült ábrázolásai c.
cikkét. (Tanulmányok Bp. múltjából 34.)
A litográfia mérete: 330 X 250 mm.
Tiszta lap, szép állapotban.
20.000,►
60.000,365.
Széchenyi
István
portréja,
aláírásával.
Kőre metszette: Herr [Faustin]. Kiadta:
Gerold Művészeti Kőnyomtató Intézete.
Nyomtatta: Oncken, 1840.
„A Barabás képek után készült” (Lásd: ifj
Vayer Lajos: Széchenyi képe 21.)
litográfia mérete: 330 X 250 mm.
Tiszta lap, szép állapotban.
20.000,►
100.000,-

414. [PÁZMÁNY Péter]
Nyolcz okok, mellyekre-nézve egy tudos, és nevezetes fő-ember, Meg-vetvén az új vallásokat a'
Római Hitre tért. Academiai Collegiumban a' Jesus Társaság gondviselése-alat, a' Keresztyén
tudománynak gyarapodására rendelt Könyvtartó házbul újonnan ki-bocsáttattak.
Kassán, 1735. Az Academiai bötükkel Frauenheim János Henrik által. 59 l. 138 mm.
Fraknói Vilmos így annotálja Pázmány „magyar nyelven írt kis munká”-ját: „Egy tudós protestans
nemest vezet az olvasó elé, ki a katholikus egyházba tér s e lépéséről jó barátját tudósítja; és
mivel ez megütközését fejezi ki, tudományos érvekkel indokolja áttérését. (M. Tört. Életrajzok.)
A mű első kiadásának címe: Bizonyos Okok, mellyek erejetül viseltetven egy fő ember, az uj
vallasok toreböl ki-feslet: es az Romai Ecclesianak kebelébe szállót. Pozsony, 1631.Több kiadást
(1632, 1640, 1671) követően új kiadása már fenti címen jelent meg, először 1825-ben jelent meg
Kassán; azt követi 1735-ös példányunk. Petrik szerint további kiadásai: Kolosvár, 1764. Győr,
1772. Pavercsik Ilona Petrik kiegészítése tud egy Kolosvár 1736-os és egy Győr 1753-as
kiadásról is.
Hallatlanul ritka Pázmány hitvitázó irat, bármelyik kiadást is keressük korábbi aukciós
keresőkön: Makkai-Horváth Ø, MKÚK Ø, Axioart Ø.
Néhány levél felcserélve (50, 55, 56, 51, 52, 57, 58, 53, 54, 59), hiány nincs. Felül kissé
megvágott példány, szöveget nem zavar, néhány levélen a lapszámozást zavarja egy kicsit.
XIX. század végi, aranyozott gerincű félvászon-kötésben.
50.000,►
200.000,-

423.
[Céhlevél.
A
besztercebányai
gombkötőcéh magyar nyelvű, kéziratos
céhlevele.]
Mi Szabad Királyi BeszterczeBánya
Városában
lakozó
Czéhbéli
Gombkötő
Mesterek, nevezet szerint
pedig, Huszár András CzéhMester, Lenkholczer János,
Gyurkovics Ferencz, Mojsis
István,
Koszmács
Mihály
Vagner János, Parvi János…
Adjuk tudtára mindeneknek…
hogy ez levelünk presentáló
Czepl
Ádám,
mi
Tanítványunk… nem csak
három tanúló Esztendeit… a
mi Czéhbeli Társunknál, ugy
mint Hazlinger Jánosnál…
becsületessen… ki töltétté…
Mind
ezeknek
nagyob
bizonyságára adtuk ezen a mi
Czéhünk
Pécséttyévél
mégerősitét Levelünkét.
Költ Szabad Királyi Besztercze-Bánya Városában Ezer, Hét Száz Huszon Kilenczedik Esztendobén, Sz: Mihály havának Huszon
hatodik napján.
Teljesen egyedi, kézzel festett (virágmintás díszítéssel) és írt antik okmány, papírfelzetes viaszpecséttel hitelesítve. Szép példány,
szép állapotban, mérete: 310 X 450 mm.
80.000,►
130.000,-

424
424. (Habsburg) I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király autográf aláírásával ellátott, latin nyelvű nemesi
oklevele.
I. Lipót, Bécsben, 1677 július 17-én nemességet és a következő címert adományozza Johann Schaidernek, valamint feleségének
Susanna Fridelynek: vörös sátorral díszített kék pajzs zöld dombján, felcsapott kettősfarkú, visszanéző arany oroszlán fekszik. A
sátorban, kétoldalt egy-egy ezüst liliom. A pajzson, koronás, nyílt sisak melynek dísze egy jobbjában egyenes kardot tartó,
növekvő, kettős farkú arany oroszlán. Takarók: Kék-arany, vörös-ezüst.
Az oklevélen Lipót kézjegyén kívül, Pálffy Tamás nyitrai püspök és attraki Orbán István kancelláriai titkár ellenjegyzése látható.
Kihirdetve Hont vármegyében, Korpona városában, 1677 szeptember 16-án tartott nemesi közgyűlésen Dúló György jegyző által.
(1695. február 17-én Selmecbányán mutatják fel az armálist.)
Sem az oklevelet, sem a családot nem említi a családtörténeti szakirodalom. Ettől függetlenül a Schaider családnév már a 15.
században felbukkan a felső-magyarországi bányavárosokban. Elsősorban, mint a bányászattal kapcsolatos foglalkozásokat űzők.
(A schaider szó ércolvasztót jelent.) Később, mint evangélikus lelkészek tűnnek fel, hasonlóan a Fridely családhoz. (A Fridely
család egyébként pár évvel később, 1680-ban nyer nemességet.) Az oklevél szakértő leírását Zsigray Zsoltnak ezúton köszönjük!
Pergamenoklevél, hajtogatva, némi gyűrődéstől eltekintve jó példány, 520 X 750 mm. A viaszpecsét hiányzik. 100.000,- 500.000,-

425

425. (Habsburg) II. Lipót (1747-1792) német-római császár és magyar király autográf aláírásával ellátott, latin nyelvű címeres
levele.
II. Lipót Bécsben , 1791. július 25-én magyar bárói címet adományoz Davidovics Pál tábornoknak, a Mária-Terézia rend vitézének
valamint unokaöccsének, korábban Radisics, mostantól Davidovics Kozmának. Az oklevél elbeszélő része felsorolja Davidovics
Pál katonai pályafutásának főbb eseményeit ill. a Mária-Terézia rend lovagkeresztjének elnyerésének körülményeit a
Habelschwerdt (ma Bystrzyca Kłodzka) közelében vívott ütközetben mutatott helytállásáért.
A bárói címer a következő: Kékkel és ezüsttel négyelt katonai pajzs, melynek közepét vörös szívpajzs foglalja el. Ebben, lépő,
kettősfarkú arany oroszlán felajzott íjat tart. Az első kék mezőben, zöld mezőn álló vörös ruhás, arany sújtásos és vörös kalapos
magyar vitéz, jobbjában törökfejes kardot markol. A második és harmadik ezüst mezőben jobb haránt döntött ezüst csúcsú
zászlórúdon kék színű lobogó látható. A negyedik, szintén kék mezőben, lebegő, három tornyos, nyitott kapujú várkapu. A pajzson
öt gombos, gyöngysorral áttekert bárói korona nyugszik. A korona felett három aranykoronás, nyílt sisak melynek díszei a
következők: Az elsőn növekvő, kettősfarkú arany oroszlán felajzott arany íjat tart (sisaktakaró: vörös-arany mindkét oldalon). A
másodikon növekvő vörös ruhás és kalapos magyar vitéz törökfejes kardot emel a feje fölé (sisaktakaró: vörös-arany, kék-ezüst). A
harmadikon "V" alakban álló zászlórúdon két oldalra ellibbenő kék lobogó (sisaktakaró: kék-ezüst mindkét oldalon). A pajzsot
kétoldalt egy-egy - oldalán karddal felövezett, talpig páncélos vitéz tartja.
A diploma tartalmazza a Királyi Könyvekbe való bejegyzés adatait. Az oklevelet II. Lipóton kívül gróf Mailáth József és Pavich
József udvari tanácsos is aláírta. Kihirdették Komárom vármegyében, Komárom városában, az 1821. július 16-án tartott nemesi
közgyűlésen Nedeczky Gáspár jegyző által.
Davidovics Pál, ismert 18. sz-i tábornok Budán született 1737-ben. 1757-ben kezdi el katonai pályafutását, amely egészen
Komáromban bekövetkezett haláláig, 1814. február 18-ig tartott. Művészi kivitelezésű síremléke a komáromi ortodox templom
oldalában látható. A szakirodalom és a főrendiház az ő halálával magszakadtnak nyilvánította a családot de a kihirdetési záradék
alapján unokaöccse még életben volt. Az ő további sorsa ismeretlen. Az oklevél szakértő leírását Zsigray Zsoltnak köszönjük!
A kézirat 14 pergamenlevélből áll, az első levél verzóján a gyönyörű címerkép, a 12. levél verzóján az uralkodó II. Lipót aláírása
csillámporos tintával, vele egy vonalban gróf Mailáth és Pavich József aláírása.
Zsinórral fűzött bordó, enyhén kopott, 360 X 270 mm. méretű bársony-mappában, 4 zöld szalaggal (ebből 2 ép). A zsinór végi
tüziaranyozott, sárgaréz, míves függőpecsét 150 mm. átmérőjű. Kitűnő példány
300.000,►
800.000,426. (Habsburg) Mária Terézia (1717-1780) német-római császárné és magyar királynő úrbérrendezési szándékát megfogalmazó
pátense Mi Maria Theresia Isten Kegyelmébül özvegy római császárné, s magyar… királynéja Adgyuk tudtára mindeneknek…
Költ a mi Királyi Lakó Helyünkben Bétsben Szent-Iván havának [június] havának tizen negyedik napján, Krisztus Urunk születése
után ezer, hét száz hatvan hatodik Esztendőben. Maria Theresia, Gróff Eszterházy Ferencz m. p., Jablanczy Jóseff m. p.
(Az uralkodónő 1766. június 14-én írta alá az úrbérrendezési szándékát megfogalmazó parancslevelét, amelynek értelmében amíg
a rendezés nem történt meg, a jobbágyoknak teljesíteniük kellett a szokásos szolgáltatásokat. Az általános elégedetlenség
következtében Mária Terézia 1767. január 23-án kiadta az úrbéri rendeletet, mely rendezte a jobbágyok sorsát, szabályozta a
jobbágytelek nagyságát, a jobbágyokat terhelő, földesurukat megillető szolgáltatásokat stb.)
370 X 460 mm. méretű nyomtatvány, félbehajtva, jó állapotban.
15.000,►
48.000,-
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427. Kinevező okirat Horvát Boldizsár igazságügy-miniszter aláírásával.
A címzett: Zambelly Lajos az illavai országos fegyintézet ideiglenes igazgatója, Illava.
„… véglegesen kinevezem Önt eddigi illetményeinek megtartásával az illavai magy. kir. orsz. fegyintézet igazgatójává. Kelt Pesten,
1869. Május 5-én. A miniszter eredeti aláírásával, szárazbélyegzős fejléccel, iktatószámmal, okmánybélyeggel, a címzés alatt
papírfelzetes bélyegzővel hitelesítve.
Horvát Boldizsár (Horváth) (Szombathely, 1822. – Budapest, 1898.) magyar író, költő, jogtudós, politikus, igazságügy-miniszter az
Andrássy-kormányban. Az MTA és a Kisfaludy Társaság tagja.
Zámbelly Lajos (Szeged, 1815. - Nagytétény, 1901.) olasz-magyar születésű, r. kat. Az olmützi katonaiskolán végez (1829-1832.),
majd hadfi, 1833- hadnagy, 1838- főhadnagy, 1844- alszázados a 4. Sándor huszárezredben. A szabadságharcban ezredesi
rangig jut a Baján állomásozó dandár parancsnoka lesz. A bukás után Olmützben várfogságra ítélték, ahonnan 1851-ben
szabadult. 1863-1864-ben belekeveredett az Almásy Pál és Nedeczky István-féle összeesküvésbe, emiatt ismét elítélték; Olmützbe
internálták. A kiegyezést követően hazatért, a váci, majd az illavai fegyház igazgatója volt.
5.000,►
70.000,-

431. [Szlovák politikai plakát]
Volte si: Sanostatná Slovenská Krajina, alebo Česká
Kolónia! [Válasszon: Független Szlovák Ország vagy
Cseh Gyarmat!]
A falánk cseh kisebbség! Ne zsarnokoskodjon felettünk
a 4 1/2 millió cseh kisebbség! Slovenska Krajinát
akarunk, hogy a felvidék népe a maga ura lehessen!
(Szlovák, magyar és angol nyelvű, hatásos,
térképvázlat-plakát (a nemzetek színekre bontott
topográfiájával),
a
szlovákok,
csehektől
való
elszakadási törekvéseinek érdekes dokumentuma.)
H. é. ny. n. (1920-as évek.) Mérete: 310 X 465 mm.
Félbehajtva, szép állapotban. 5.000,- ► 55.000,-

521. BRADFORD, T[homas] G[amaliel]
A Comprehensive Atlas geographical, historical & commercial by T. G.
Bradford.
Boston, William D. Ticknor - New York, Wiley & Long, 1835. 1 t. (színes), 180 l.
A színes tábla a népfajokat mutatja be öt portré segítségével: amerikai, afrikai,
kaukázusi, maláj és mongol. A lapszámozás csak a nyomtatott lapokon van oly
módon, hogy a szöveg kétoldalas, a térképlapok önálló táblák szintén a
lapszámozáson belül. Ily módon hatvanhat határszínezett, rézmetszetű
térképet tartalmaz.
Bradford (1802-1887) amerikai térképész. Műve teljes világatlasz, de körülbelül
a fele az Egyesült Államoknak van szentelve, részletes térképekkel a legtöbb
keleti államról egészen Louisianaig, valamint a kontinens és Dél-Amerika
nagyobb térképeivel. A szöveg is jelentős háttérinformációt nyújt. A világ többi
részéről is számos térkép található. Magyarországot összevontan ábrázolja
Törökország- Szerbia- Walachia- és Moldávia területekkel.
Gróf Károlyi György könyvtárából. (Gróf nagykárolyi Károlyi György (Bécs,
1802. – Budapest, 1877.) főispán, királyi valóságos belső titkos tanácsos,
magyar királyi főudvarmester, politikus, mecénás, az MTA tagja. Széchenyi és
Wesselényi mellett a reformkor egyik nagy formátumú alakja volt.) A kiváló
proveniencia után a kötet méltatlan kezekbe került: a gerinc hiányzik, a táblák
kopottasak. A könyvtest hibátlan, foltmentes térképekkel. 50.000,- ► 200.000,-
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526. DANCKERTS, T[heodor]
[Duna térképe]
Exactissima Totius Danubii Fluvii Tabula et minores in eum influentes Fluvii: cum Omnibus adiacentibus Regionibus Per - -.
Osztott mezős, korabeli színezésű rézmetszet, gyönyörű kartussal. Mérete: felső mező 255 X 570 mm., alsó mező 245 X 570 mm.
Amstelodam [Amszterdam], 1694-1695 körül.
Félbehajtva, enyhén megbarnult papír, bal alsó sarkánál kisebb barna folt. A margó körben ˃, mint 15 mm., felül kissé megvágva,
~1-2 mm. Dekoratív, ritka lap. Az utóbbi 20 évben (tudomásunk szerint) magyar árverésen nem szerepelt. 50.000,- ► 190.000,-

534. Magyarország vármegyéinek kézi atlasza.
Tervezte és rajzolta Kogutowicz Manó. Tartalma: 65 térkép.
Bp., 1905, Magyar Földrajzi Intézet. 4 sztl. lev. 65 térkép (színes, 28 kétlapos). 340 mm.
A jól áttekinthető térképeken különböző színekkel jelöli a tájegységeket, közli a vármegye
területét, lélekszámát, a megyeszékhelyet, és a területére eső városok rangját. Minden
lapon szerepelnek a rövidítések és jelmagyarázat, esetenként a járások felsorolásával. A
régi Magyarország valamennyi vármegyéjéről ezután nem jelent meg több atlasz. (Fodor:
344–345.p.) Kiadói, festett és aranyozott, az ország dombornyomott címerével díszített
félbőr-kötésben, kopottas, a gerincén kissé sérült példány. Ritka atlasz, az utóbbi 20 évben
6 példányt árvereztek, bennünket eddig elkerült…
30.000,►
140.000,-

536. SPEED, John
[Magyarország térképe]
The Mape of Hungari…
John Speed színezett, rézmetszetű
térképe. Metszője: Abraham Goos.
Második kiadás, 1631. (Öt kiadást
ért meg, első kiadás: 1627, ötödik
kiadás: 1676.) Annak ellenére, hogy
a térkép bal alsó sarkában
elhelyezett kartusban és az alatta
lévő szövegben is 1626-os évszám
van feltüntetve, ez nem a kiadás (az
első
három
kiadáson
ezt
változatlanul
hagyták),
hanem
hasonlóképpen az atlasz többi
térképéhez, a lemez metszésének
az évét jelzi. Magyarország egyik
legdíszesebb térképe.
Mérete: 392 X 508 mm. Megjelent: Speed: Prospect of the most famous parts of the World, George Humble kiadásában 1631-ben.
A térkép általános leírása: A kartuson John Speed neve mint az eredetieket bővítő [augmented by] jelenik meg. Hungari lapjához
Gerard Mercator (1512-1594) 1585-ben megjelent Hungaria-ját használta fel. Felül a koronás magyar címert tartó, császári
koronával ékesített kétfejű sas mellett balról Presburgh (Pozsony) és Ofen (Buda), jobbról pedig Comorra (Komárom) és Raab
(Győr) metszete helyezkedik el. A térkép bal oldalán díszes öltözetben A Senator (egy szenátor, főúr), alatta pedig sorjában
Gentellwoman (úriasszony), Citizonn (polgár) és immáron egyszerűbb ruhában a Contr.[y]woman (vidéki asszony), jobb oldalon
pedig Senators wife (főúr hitvese), Gentell man (úriember), Citizonns wi[fe] (polgár felesége) és Contrey man (vidéki ember)
látható, mely a mai napig is forrásul szolgál a kor öltözeteinek tanulmányozásában.
Gróf László: John Speed Magyarország térképei c. tanulmányában (melynek első közlését a Szőnyi Antikváriuma 31.
könyvárverése /2014. április/ katalógusában olvashatjuk) a második kiadást így írja le: A Prospect öt évre szóló kiadásának joga
John Speed 1629-ben bekövetkezett halála után Speed fiára szállt volna vissza, ezért George Humble megsejtve az esetleges
versenytársak megjelenését annak megvásárlására (melyet végül is 1638-ban a Stationers Company vásárolt meg £600 font
összegért), 1631-ben ismét új kiadást rendelt meg John Dawson nyomdájától. Mivel az első kiadás óta eltelt négy esztendő alatt a
szöveg kliséit természetesen nem őrizhették meg, ezért azt újra kellett szedni. Ezt a műveletet a két kiadás hasonlatossága alapján
nyilván az első kiadásból fennmaradt atlasz segítségével végezték el, hiszen ez csak így volt lehetséges. A két kiadás térképének
verso-ja felső, valamint a recto-ja alsó kartusának kliséje is azonos, csupán a keretlécek beállítása mutat némely eltérést. A
második kiadás hátoldalain lévő szöveg első látásra teljesen megegyezőnek tűnik az első kiadáséval, s ezért feltehető, hogy
ugyanazon betűszedő mester munkája is lehet. Ismertető jelei: A szöveg feletti keretléc alsó vonala a 27-es szám alatt a jobb
oldalon ¼ távolsággal rövidebb. A szöveg első oszlopa alján, az utolsó előtti 3. sor közepén ‘buildinge’ van (a szó e-vel végződik).”
Gróf László teljes tanulmánya itt olvasható: http://www.szonyi.hu/Speed%20sz%C3%B6veg.pdf
Példányleírás: Korabeli színezésű dekoratív térképlap. A keretből kiemelve a hátoldal is hibátlan,
a lap margója a keretvonal körül felül 3 mm., kétoldalt és alul 15 mm.
Paszpartuzva, modern, ízléses fakeretben, 560 X 680 mm.
450.000,►
500.000,-

554. UXA József
A budavári királyi kápolna s a ”M. kir. udvari és várplébánia” története.
Bp. (1934), Stephaneum ny. VIII, 278 l. 1 sztl. lev. 163 mm.
Gazdag szövegközti képanyaggal.
Belehelyezve 2 db. szentkép jellegű fotó (az egyik gyászjelentés) a szerzőről.
(Uxa József katolikus pap 1897-1954.)
Dedikált példány! Dr. Sturm József úrnak előzékeny kedvességéért mély tisztelettel 1954. júl. 21.
[Sturm József a Siketnémaintézet Tanárok Orsz. Egyes. választmányi tagja, az Egri Dalkör titkára.]
Fűzve, kopottas, foltos kiadói borítóban.
4.500,►
440.000,(Azaz: négyszáz negyvenezer Ft.)
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561. SZÉCHENYI Zsigmond
Ahogy elkezdődött. Egy magyar vadász hitvallása. (Schell József 65 szövegközti illusztrációjával.) Első kiadás!
Bp. 1961. Szépirodalmi. 345 l. 2 sztl lev. (tartalomjegyzék), 205 mm.
Dedikált példány! „Lázár József Győzőnek szíves emlékül Széchenyi Zsigmond 961.”!
Kiadói, illusztrált papírborítóval védett, félvászon kötésben, megkímélt, jó példány. A borítóképet ifj.Tildy Zoltán készítette.
30.000,►
200.000,577. WÁLI István
Római imperátorok tüköre, melly Julius tsászártól fogva, az mostani példássan uralkodó II. Josef tsászárig meg-mutattya CCXVIII.
imperatoroknak,... a' tyranusokkal együtt,... kik értői a' Magyar nyelvnek, szemeik eleiben fügesztette - -.
Pos[z]onyban és Kassán, 1778. Landerer. 1 t. (címkép: Assner Lipót rézmetszete), 3 sztl. lev. 326 l. 9 sztl. lev. 200 mm.
Szövegközti rézmetszetekkel illusztrálva.
Wáli István munkája fordítás: „Patarol Lőrincz [Laurentius]:Series Augustorum, Augustarum Caesarum et Tyrannorum omnium etc.
Venetiis 1732. et 1741. czimű munkáját Római Imperátorok Tüköre… Posonyban 1778. czim alatt magyarra fordítva kiadá”értesülünk az Archeológiai Értesítő 1874/6. számából, Nagy Iván: Szobai régészkedés c. cikkéből.
Korabeli, enyhén kopottas félbőr-kötésben.
45.000,►
70.000,-

578. WEDEKIND, Frank
Die Büchse der Pandora. Tragödie in drei
Aufzügen. [Első kiadás!]
Berlin, [1903], Verlag von Bruno Cassirer.
(„Gutenberg” Druckerei). 1 sztl. lev. 87 l.
4 sztl. lev. 196 mm.
Kiadói, szignált (P[aul] Kersten), díszesen
aranyozott, sötétkék maroken-kötésben,
felül
aranyozott
lapszélekkel,
a
kötéstáblák
belső
felén aranyozott
keretdíszítéssel. Az eredeti, illusztrált
(Karl Walser) papírborítók a kötet végére
kötve. Nagyon szép példány, ritka könyv.
20.000,►
20.000,-

