54. árverés, 2022. november 19.
24. BENEDEK Elek
Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése.
Széchy Gyula szövegrajzaival. 1-5 kötet. 2. kiadás.
Komplett!
Bp. 1901–1904. Athenaeum. 5 db. 200 mm.
Festett,
aranyozott,
kiadói
egészvászon-kötésben,
márványozott lapszélekkel, szép sorozat (a gerinceken, a
hajtásnál van némi kopottság), ritka, megbecsült és
szeretett gyűjtemény.
50.000,
►
260.000,53. WAHLENBERG, [Göran] Georgius
Flora Carpatorum principalium exhibens plantas in montibus
Carpaticis inter flumina Waagum et Dunajetz eorumque
ramos Arvam et Popradum crescentes, cui praemittitur
tractatus de altitudine, vegetatione, temperatura et meteoris
horum montium in genere. Cum mappa physicogeographica, tabula altitudinem montium ostendente et 2
tabulis botanicis.
Göttingae, 1814, Vandenhöck et Ruprecht.
CXVIII l. 408 l. 1 lev. 2 térkép (kihajtható,
rézmetszet), 2 t. (kihajtható rézmetszet).
G. Wahlenberg (1780–1851) svéd orvos,
botanikus, földrajztudós, geológus, az
upsalai egyetem botanika tanára és a
növénykert igazgatója. 1813-ban beutazta
Magyarország északi részeit a Vág és a
Dunajec, valamint az Árva és Poprád
között. Ezen út kutatási eredményeit írta
meg a fenti munkában. Ez a mű a Tátrával
foglalkozó irodalom egyik legfontosabb,
klasszikus műve. Megírásához felhasználta
elődei munkáját, de alapvetően saját – a
terepen
végzett
–
kutatásain,
megfigyelésein alapul. A mellékelt Tátra
térkép a tátrai térképészet egyik főműve,
mivel egy szintvonalas térkép prototípusa.
(Az első szintvonalas térkép csak 1857-ben
jelent meg!). Krisztina 40/236.
Korabeli karton-kötésben, gerincvignettával.
Jó példány, ritka könyv, Pénzes Antal könyvtárából. 200 mm.

50.000,-

►

100.000,-

78. [DERKAI] DEREKAY György - SUCQUET, [Antoine]
Antal
Az örök eletnek uttya, tavozzal-el a gonosztul, es
cselekedgyel jot. Mellyet alkalmatos kepekkel ki-abrazolt
és egynéhány aitatos elmelkedesekben ez elött Deákúl
meg-magyarázott A Jesus Tarsasagaban Levö P.
Sucquet Antal. Most ismet A Magyar Nemzetnek
kedvekért, és lelkek üdvösségekben való öregbülésekért,
magyarrá fordított Ugyan azon Jesus Társaságából való
P. Derekay György.
Nagy-Szombatban, 1678. Nyomtattatott az Acad:
Betükkel. 72 sztl. lev., ezen belül 32 egész oldalas
rézmetszet. A képeket be is sorszámozták, a 7. képen,
felül 20 mm. átmérőjű sérülés, hiány, pereme megbarnult.
Ez a kis hiány érinti a levél rektóján lévő szöveget is.
Az alig néhány, rézmetszetekkel illusztrált XVII. századi
magyar nyelvű könyveink egyike. A kötetet illusztráló 32
egész oldalas rézmetszetet Johann Martin Lerch [16591689] bécsi rézmetsző készítette. A szerző Antoine
Sucquet [1574-1627] németalföldi jezsuita. Gazdagon
illusztrált
műve
először
1620-ban
jelent
meg
Antwerpenben latin nyelven (Via vitae aeternae…), 1630-ig 7 kiadást ért meg. Lefordították német, angol, spanyol, holland és
francia nyelvre is. Magyarra fordítója Derkai György [1608-1678] jezsuita hitszónok. Mint hittérítő Erdélyben és Törökországban
működött, majd több magyarországi rendház főnöke volt. Élete utolsó éveiben készítette egyetlen művét, az aukciónkon szereplőt.
A nyomtatványnak két variánsa ismert, egyiken a címlapon a szerző neve "Derkay", másikon "Derekay". Példányunk a második
változat. RMK I. 1226.
Rendkívül ritka könyv. Tudomásunk szerint árverésen 100 év alatt egyszer, 1982-ben szerepelt egy példány 3 levél hiánnyal.
Ugyanazt a példányt a Studio Antikvárium 2002-ben újra árverezte, most pedig 2022-ben végre, egy másik, komplett kötetet
árverezhetünk.
Korabeli, restaurált, bordázott gerincű egészbőr-kötésben, táblái sarkaiban vaknyomásos, virágmintás díszítéssel, pirosra festett
lapszélekkel. Megkímélt állapotú, jó példány. 182 mm.
1.200.000,►
1.500.000,-

120. FIALA Ferenc
A vörös kalapács. (A magyarországi szociáldemokrata párt ötvenéves jubileumára.)
(Bp.) 1942. Centrum. 106 l. 1 sztl. lev. 8 t. (fotók, kétoldalas). 247 mm.
Kiadói papírborítóban, nagyon ritka!
30.000,►
70.000,261.
KERTÉSZ
Imre
–
ESTERHÁZY Péter
Jegyzőkönyv. – Élet és irodalom.
Bp. 1993. Magvető – Századvég.
71 l. 2 sztl. lev. 180 mm.
Mindkét szerző által dedikált
példány!
Felül: „½ dedikáció Nagy Péternek
Esterházy Péter 2002. február
28dikán.”
Alatta: „Nagy Péternek a másik
„fél” Kertész Imre Bpest, 2002.
május 21.”
Belehelyezve
egy
jegyzetlap
Kertész
Imre
autográfjával:
„Kedves Nagy úr, köszönöm szíves sorait. Végül az első javaslatát
választottam. Szívélyes üdvözlettel: Kertész Imre.”
Dr. Nagy Péter könyvtárából. Szóbeli tájékoztatása szerint a szerzőket
külön-külön megkérte, hogy csak a címlap felére írjanak, hogy mindkét
dedikáció ráférjen…
Fűzve, kiadói borítóban.
24.000,►
120.000,328. LIPPICH Elek, koronghi
- - költeményei. 1880-1902.
(Bp.) 1903. Pallas. 307 l. 216 mm.
Kriesch Aladár és Nagy Sándor szecessziós könyvdíszeivel és rajzaival. A magyar szecessziós könyvillusztráció egyik legszebb
darabja.
Korabeli, egyedi kivitelezésű félbőr-kötésben, a gerincen szecessziós könyvdíszekkel, bibliofil csemege a művészi könyvkötések
rajongóinak.
12.000,►
65.000,-

328
329. LISZT Ferencz
A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon.
Pest, 1861. Heckenast. 2 sztl. lev. 328 l. 188 mm.
A neves zeneszerző fontos munkája először franciául jelent meg (Des
Bohémiens et de leur musique en Hongrie) 1859-ben. Ez az első magyar
nyelvű kiadása. Ugyanebben az évben németül is napvilágot látott.
Későbbi, bordázott, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-kötésben, az eredeti
borító bekötve. Szép példány.
50.000,►
400.000,344. MADÁCH Imre
- - összes művei. Kiadta Gyulai Pál. Második kiadás. I-III. kötet.
I. Lyrai költemények. II. Drámai költemények. III. Drámai költemények és
vegyesek. Kiadta Gyulai Pál.
Bp. 1894-1895. Athenaeum. 1 t. (a költő metszett arcképe), XXXVII, 264 l.;
485 l.; 486 l. 1 sztl. lev. 213 mm.
Az első kötet címlapjának hátoldalán ajándékozási bejegyzés.
Kiadói, egységes, dúsan aranyozott, festett egészvászon-kötésben,
aranyozott élmetszéssel. Szép példány, az alsó és felső éleknél kisebb
kopásnyomokkal.
45.000,►
130.000,-

329

347

365

347. BOKOR Ervin
Menekülés a szibériai fogságból Japánon és Anglián keresztül. Két magyar tiszt viszontagságai.
Bp. 1919. Franklin Társ. 520 l. 225 mm. /Magyar utazók, felfedezők könyvtára./
Kiadói, kissé kopottas (lásd a színes képet róla), aranyozott egészvászon-kötésben.
150.000,-

►

340.000,-

365. MAY, [Karl] Károly
Winnetou. Ford. Kosáryné Réz Lola. Fáy Dezső rajzaival. Második, teljes kiadás. 1-3. köt.
(Bp.) 1943. Athenaeum. 612 l. 1 sztl. lev. 6 t.; 570 l. 6 t.; 636 l. 1 sztl. lev. 6 t. 207 mm.
Az összes Fáy Dezső illusztrációt tartalmazza, nagyon ritka az ilyen teljes példány!
Kiadói félvászon-kötésben, szép állapotban.

►

110.000,-

20.000,-

392
392. MOLNÁR Ferenc
- - művei. 1-20. köt.
(Komplett!) Bp. (19241928), Franklin. 20 db.
Kék
színű,
kiadói
egészvászon-kötésben,
szép sorozat. 198 mm.
30.000,- ► 110.000,396. NAGY Iván
Magyarország családai
czímerekkel
és
nemzékrendi táblákkal.
1-13
köt.
Kiadja:
Friebeisz István.
Pest,
1857-1868.
Beimel és Kozma.
13 db. 228 mm.
Kiadói félbőr-kötésben,
márványozott
lapszélekkel, szép állapotban,
bibliofil minőségben.

450.000,-

►

1.000.000,-

406

416

421

406. Nógrád és Hont vármegye. Felelős szerkesztő Dr. Ladányi Miksa.
Budapest, 1934. Magyar Városok Monografiája Kiadóhivatala. [Sárik Gyula és Géza, Cegléd.] [8] + 9-470 + [1] p. + 26 t. 250 mm.
/Magyar Városok Monografiája XVI./
Aranyozott, kiadói egészbőr-kötésben, az első táblán dombornyomott címerek, picit sérült, de jó példány, amúgy is ritka
helytörténet, de egészbőrben? Látta már valaki?
20.000,►
42.000,416. Országgyülési emlék. Politikai, történeti és szépirodalmi almanach. Szerk. és kiad. Vahot Imre.
Bp. 1848. Kozma V. - Egyetemi ny. IV l. 149 l. 2 sztl. lev. 134 l. 1 sztl. lev. 1 t. (lith., az országgyűlés alsóházának képe, Walzel
Ágost munkája, szép állapotban). 240 mm.
Fűzve, kiadói borítóban, körülvágatlan, szép példány.
20.000,►
20.000,421. OTTLIK Géza
Minden megvan. [Elbeszélések.]
Bp. 1969. Magvető. 345 l. 1 sztl. lev. 188 mm.
Dedikált példány: "Tímáréknak ajánlom szeretettel…”
Kiadói egészvászon-kötésben, eredeti, kissé sérült védőborítóban.

20.000,-

►

140.000,-

437. (Habsburg) I. Miksa (1527-1576), magyar király,
II. Miksa néven német-római császár sajátkezűleg
aláírt, latin nyelvű oklevele.
A Csáholyi (Chaholy) család birtokmegerősítő oklevele.
Kelt Bécs, 1572. dec. 2-én.
A Csáholyi család a XVI. században kihalt. Az oklevél
kiadásának pillanatában már csak Csáholyi Gáspár és
(4 gyermeke) élt Ragusában, ő 1578-ban halt meg.
1574-től Fia József intézte a család birtokügyeit,
további adat nincs róla, de a végeredmény, hogy 1579ben II. Rudolf király az összes Csáholyi birtokokból a
Csaholyi család kihalása következtében Prépostvári
Bálintnak, Sulyok Istvánnak, Kapi Andrásnak és
nejének adományozta.
Csáholyi család. (Csáholy-monostori). Az oklevelekben
Chaholy-nak iratik. Szathmár vármegyében volt hajdan
Csáholy nevü helység, felosztva magyar, oláh, középső
és monostoros Csáholyra. Erről vette az ős, kihalt
család nevét. A hajdani falu most puszta Nyir-Csáholy
nevezettel). A régi kastélyt — a család ősi fészkét —
Básta pusztitá el a helységgel együtt 1605-ben. Lásd:
Nagy Iván, 3. kötet 61-65. l. és Turul 1939/3-4.
Habsburg Miksa vagy Ausztriai Miksa (Bécs, 1527. –
Regensburg, 1576.) a Habsburg-házból származó
osztrák főherceg, német, magyar és cseh királyi herceg,
aki II. Miksa néven német király, német-római császár
és Ausztria uralkodó főhercege, valamint I. Miksa néven
magyar és cseh király 1564-től haláláig. Miksa I.
Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király
és Jagelló Anna magyar és cseh királyi hercegnő
legidősebb
fiúgyermeke
volt.
Felesége
első
unokatestvére, Habsburg Mária lett, gyermekei között
ott van két későbbi német-római császár, magyar és cseh király, Rudolf és Mátyás főhercegek…
Pergamen-oklevél, Miksa (Maximilian) király és Listi János udvari kancellár saját kezű aláírásával. Méhviaszból készült, szép
állapotú függőpecséttel, amelyen a Habsburg-címer lenyomata látható.
100.000,►
220.000,-

445

456

445. RAFF (György Keresztély) Georg, Krisztian
Estestwoslowie w polzu naipace mnosti spisanno na namezki azyk ... prevedenno Joakimom Wuičom [Wuics Joákim].
Buda, 1809. 856 l. 14 t. (rézmetszetek). 187 mm.
A "göttingai tanító" természethistóriája első (német) kiadása 1783-ban jelent meg, magyarul is többször kiadták. A Budán megjelent
szláv nyelvű változata nagyon ritka.
A 14 rézmetszet nem azonos egyik magyar kiadás (1799 ill. 1835) rézmetszeteivel sem. Példányunk lemezeit a göttingeni német
kiadásokhoz használták (J. W. Engelmann metszette rézbe).
Korabeli karton-kötésben, pirosra festett lapszélekkel. Bár a kötés kopottas, megkímélt, jó példány.
24.000,►
120.000,456. ROHLWES János Miklós [Johann Nicolaus]
Baromorvos-könyv. Német nyelven készítette - - Burkus Királyi Baromorvos.... Magyar nyelvre fordította, szabadon Egy… Magyar
Hazafi.
Bétsben, 1814. Nemzeti-Gazda-Hivatal. 210. l. 1 sztl. lev., az utolsó lapon rézmetszetes illusztrációk. 232 mm.
Első kiadás! Kissé kopottas, néhány lapja foltos. Körülvágatlan példány, széles margókkal.
Egy Magyar Hazafi = Kerekes Ferenc (Erdőhegy, 1784. – Balatonfüred, 1850.) református főiskolai tanár, matematikus.
XX. század-eleji félvászon-kötésben, az eredeti borító bekötve. Nagyon ritka! Pénzes Antal (róla lásd 35. tétel) könyvtárából.
30.000,►
120.000,457. RÓNA Emmy vázlatkönyve
A vázlatkönyvben harminc oldalon
láthatók a művész akvarell vázlatai,
illetve kész képei. Pár ceruzás
megjegyzés igazít csak el a képek
témáiban:
Nyolc db. teljesen kidolgozott akvarell
Arany Toldijához (Hé, paraszt, melyik út
megyen Budára? Nehéz a malomkő, kit
talál el? A farkaskaland stb.). A Toldi
Róna
Emmy
illusztrációival
nyomtatásban (tudomásunk szerint)
nem jelent meg.
A
kötetet
megfordítva
újabb
felfedezéseket tehetünk:
Táncoló gyermekek kiskutya motívummal
6 oldalon.
Hat db. akvarell vázlat Lévay Anna:
Mihaszna János c. meséjéhez.
Bálint Ágnes: Az ócska láda titka c.
meséjéhez illusztráció 5 oldalon.
Antológia címszó alatt 5 akvarellt
számolok.
A képek 1959-ben, a Móránál megjelent
Gyémánt mesekönyvhöz készültek. (A
kötetben 4 Róna Emmy illusztráció volt.)
Róna Emmy, névvariáns: Róna Emy, D.
Róna Emmy, Emmi (Budapest, 1904. –
Budapest,
1988.)
magyar
festő,
grafikusművész, illusztrátor, érdemes
művész.
Félvászon-kötésű kötet, szép állapotban.
247 mm.
30.000,►
85.000,-

462. SANTARCANGELI, Paolo
A betűk mágiája vagyis hortulus litterarum.
Elmélkedés és huszonöt variáció a jelekről,
jelentésükről és a szimbolumokról. Fordította
Lator László [Zsámboki Zoltán]. A verseket
Weöres Sándor írta.
Bp. 1971. Európa. 142 l. 3 sztl. lev. 6 t.
(képanyag, kétoldalas). 230 mm.
Weöres Sándor által dedikált példány: Andor
Györgynek emlékül, szeretettel.
Szövegközti képekkel gazdagon illusztrált. A
könyv művészi megformálása Szántó Tibor
munkája.
Paolo Santarcangeli (Fiume, 1909. – Torino,
1995.) olasz költő, író, esszéista, a magyar
irodalom
mélyreható
tudósa.
1965-ben
megalapította a Torinói Egyetem Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszékét…
Hozzá tartozik:
Ugyanazon mű, másik példány, más dedikációval!
Santarcangeli, Paolo által dedikált példány: Vattay Elemérnek szíves barátsággal.
Vattay Elemér (Szolnok, 1931. – Budapest, 2012.) fényképész, műgyűjtő.
Hozzá tartozik:
Ugyanazon mű, másik példány, más dedikációval!
Lator László által dedikált példány: Nagy Péternek szeretettel ezt a „hamisítványt”: ugyanis én kértem meg a kiváló olasz
fordítót, Zsámboki Zoltán barátomat, hogy vegye le rólam a fordítás terhét. 1998. 1. 21. Lator László.
Zsámboki Zoltán (Bp. 1923. – Bp. 1989.) műfordító, író. Műfordításai közül kiemelkedő A. Moravia, L. Preti, I. Silone, E. Russo
regényeinek fordítása. Magyarra fordította Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok, építészek élete c. művét.
Mint a kötetből kiderül (Fordította Lator László.) a titok máig titok maradt, 1998-óta dr. Nagy Péter már tudta és mostantól mi is
tudjuk, hogy a művet Zsámboki Zoltán fordította.
A három kötet együtt, a szerző és a közreműködők dedikálásával irodalomtörténeti adalék, kuriózum.
Mindhárom példány kiadói egészvászon kötésben, eredeti védőborítóval.
30.000,►
44.000,469. SCHÜTZ Antal
Az anyag mivoltáról. Természetbölcseleti értekezés.
Budapest, 1911. Athenaeum. 93 l. 1 sztl. lev.
„Baráti szeretettel” dedikált példány!
Hozzákötve:
SCHÜTZ Antal
Energetika és bölcselet. Budapest, 1908. Athenaeum. 57 l.
„Mezey Ferencnek szeretettel” dedikált példány!
Hozzákötve:
SCHÜTZ Antal
Az Isten-bizonyítás logikája. Bp. 1913. Stephaneum. 161 l.
„Mezey Ferencnek szeretettel” dedikált példány!
Hozzákötve:
SCHÜTZ Antal
A szeplőtelen fogantatás hitágazatának tartalma, igazsága…
Szeged, 1905. Endrényi Lajos. 8 l.
„Mezey Ferencnek szeretettel” dedikált példány!
Hozzákötve:
SCHÜTZ Antal
Szent Imre életének nevelő értéke. 1908. Stephaneum. 7 l.
„Mezey Ferencnek szeretettel” dedikált példány!
Korabeli, aranyozott, bordázott gerincű félbőr-kötésben. Mindegyik mű dedikált. Becses Schütz gyűjtemény. 15.000,- ► 280.000,-

479

479. [SPENCER, Edmund]
Sketches of Germany and the Germans, with a glance at Poland, Hungary, & Switzerland, in 1834, 1835, and 1836. By an
Englishman resident in Germany. In two volumes. Second Edition. Vol. 1–2.
London, 1836. Whittaker & Co. 1 t. (kézzel festett fametszet), VII l. 365 l.; 1 t. (kézzel festett fametszet), VIII l. 1 lev. 371 l. 218 mm.
Az ugyanebben az évben megjelent első kiadás címlapkiadása.
Magyarország vonatkozásában: A 2. kötet eleji kézzel festett fametszet címe: Hungarian peasants, a kép részletezése a 2. kötet
273. lapján olvasható. Magyarország részletesebb bemutatása 2. kötet 197-217. l. „Visit to Hungary – Presburg – Neusidler Lake –
Wild Boy – Ödenburg Hills – Antediluvian Remains – Marchfeld Plain – Political State of Austria – House of Hapsburg –
Commercial Position – The Danube and its Tributaries.
A második kötet belső tábláján címeres ex-libris: Eduard H. Cooper.
Egységes, korabeli, díszes, dúsan aranyozott világosbarna egészbőr kötésben, a gerinceken aranyozott fekete címkékkel,
márványozott lapszélekkel. Nagyon szép példány.
60.000,►
85.000,-

526. HOMANN, Johann Baptist
Regni Hungariae Tabula Generalis. [Magyarország
korabeli színezésű térképe a postautak jelölésével, a jobb
felső sarokban lévő díszítő rajzon lovas postajárat.]
Johann Baptist Homann rézmetszete. Megjelent Homann:
Grosser Atlas (Nürnberg, 1718.) című művében.
Szántai: Homann 3a.
Mérete: 470 X 560 mm, a lapméret 520 X 620 mm.
Paszpartuban.
36.000,►
170.000,-

536. [A Magas Tátra térképe]
Detail Karte des Tátra Gebietes in 2 Blättern.
Wien, 1896-1897. K. u. K. Militär-geographischen Institute.
Mérték: 1:25.000. Méret: 750 X 1120 mm.
Magyarország területén az egyetlen; a negyedik katonai
felmérés keretében készült térkép. A dekoratív, színes,
litografált térképlap jobb alsó részén látható a Tátra és
környékének képe. Ennek mértéke: 1:200.000. Ritka és
becses Tátra ábrázolás.
Vászonra vonva, két lapon, hajtogatva, szép állapotban.
30.000,►
60.000,-

536

553. ERDŐDY Rudolf, Gróf
Magyar kopófalkák és falkászok.
Budapest, 1940. (“ÉLET” Irodalmi és
Nyomdai Rt.) 118 l. 1 sztl. + 38 tábla
(fekete-fehér reprodukciók és fotók). 265
mm.
Kézzel festett ornamentikával ellátott,
világosbarna
egészbőr,
egyedi
mesterkötésben.
Külső
táblákon
a
sötétzöld
lénián
belül
rozsdabarna
ornament, mely körül mustársárga és olíva
színű levelek kacskaringóznak; bézs és
narancsvörös virágokkal és bimbókkal
díszítve. A felső és a hátsó borító abban
különbözik egymástól, hogy míg az elülső
közepén a zöld és többféle barnából álló
növényzetből egy részletgazdag bézs
kopófej bukkan fel, mely mereven figyeli a
magasban szálló vadludat, addig a hátsó
borítón egy nádas széli jelenetben látható
egy vadászkopó.
Ötbordás gerinc bordaközei virágmintákkal
rakottak, a borítóknál használt színekkel. A csodálatos színharmónia a belső táblákon is folytatódik. A márványozott lapokat
halványlila és okkersárga virágminták zárják le. A metszésfestés sötétzöld, az olivás-mustáros karimák kézzel varrottak. A valaha
árverésen megjelent egyik legszebb vadászattal kapcsolatos egyedi kötés, ami a hozzá tartozó slipcase-nek köszönhetően
kifogástalan állapotban van.
120.000,►
360.000,561. SZÉCHENYI Zsigmond
Afrikai tábortüzek. Vadásznapló kivonatok 1932-1934. (A szerző által készített 64 feketefehér fotóval illusztrálva.)
Bp. 1959. Szépirodalmi. 306 l. 3 sztl. lev. (képek jegyzéke + tartalomjegyzék), 214 mm.
Első kiadás!
Dedikált példány! „Lázár József Győzőnek szíves emlékül Széchenyi Zsigmond
1960.”!
Kiadói, illusztrált papírborítóval védett, félvászon kötésben. A borító és a kötésterv Rudas
Klára munkája.
40.000,►
120.000,594. WEÖRES Sándor
A szerelem ábécéje. Versek.
(Bp.), (1946). Új Idők. 52 l. 2 sztl. lev. 215 mm.
Első kiadás! Aláírt példány! Ezer számozott
példányból ez számozatlan.
Fűzve, kiadói borítóban, jó példány!
8.000,►
100.000,-

