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 1. A Hereditas Antikvárium mint Aukciósház az árve-
rést a tételek tulajdonosainak megbízásából mint kereskedelmi 
megbízott szervezi, rendezi és vezeti. 
 2. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kiki-
áltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tétel kataló-
gusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóban kihirdeti, amire 
a licitálók tárcsájuk felemelésével teszik meg ajánlatukat. A té-
tel vételi jogát leütéssel az a vevő szerzi meg, aki a legnagyobb 
árajánlatot teszi, kivéve, ha a tétellel kapcsolatban a Miniszter-
elnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának Műtárgyfel-
ügyeleti Hatósági Osztálya, illetve az országos gyűjtőkörrel ren-
delkező közgyűjtemények valamelyike érvényesíti elővásárlási 
jogát. 
 3. A vételár a tárgy leütési ára plusz 15% árverési juta-
lék. A vevő a leütést követően a vételár legalább 20%-át köteles 
az Aukciósház részére készpénzben vagy hitelkártyával – fog-
lalóként – megfizetni, amely követelésre az elévülés általános 
szabályai az irányadók.
 4. Az Aukciósház biztosítja annak lehetőségét, hogy 
a vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától 
számított 14 napon belül egyenlítse ki. A vevő a tárgyat csak 
akkor veheti át, ha a teljes vételárat kiegyenlítette. A vételárba a 
foglaló összege – határidőn belüli teljesítés esetén – beleszámít. 
Amennyiben megadott határidőig a vevő a tétel átvételére nem 
jelentkezik, az Aukciósház egyösszegű tárolási díjat számít fel, 
amely mértéke az át nem vett tételek leütési árának 20%-a. Az 
Aukciósház fenntartja továbbá magának a jogot, hogy 1 hóna-
pon túli késedelmes átvétel esetén a vevő ajánlatát érvénytelen-
nek tekintse és a foglaló összegét megtartsa. 
 5. A leütött tételt visszavenni és újra árverésre bocsá-
tani tilos. Amennyiben a már leütött tétel vásárlójának szemé-
lye pontosan nem állapítható meg, az árverésvezető jogosult a 
tételt újra árverésre bocsátani. 
 6. Tilos mindenféle összebeszélés, amely arra irányul, 
hogy harmadik személyeket a piaci árat lényegesen meghaladó 
vételár kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 
 7. Az árverés előtti kiállításon minden tétel megte-
kinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizá-
rólag azonosításul és tájékoztatásul szolgálnak, így a vevőknek 
saját maguknak kell az árverést megelőzően meggyőződniük az 
árverési tételek állapotáról és arról, hogy az megfelel-e a kataló-
gusban leírtaknak. A tételek szavatosság nélkül, minden hibá-
jukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek 
eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

 8. Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem 
vásárolhatók meg. A vevő által tett árajánlatért, a kifizetett ár-
verési árért az Aukciósház semmiféle felelősséget nem vállal, és 
nem kötelezhető, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy ké-
sőbbi időpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza. 
 9. A védett tételek – ezek sorszámát legkésőbb az auk-
ció megkezdéséig kihirdetjük – nem hagyhatják el az országot, 
valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Aukciósház közölni 
tartozik a tételek tulajdonosainak adatait a Miniszterelnökség 
Örökségvédelmi Hatósági Főosztályának Műtárgyfelügyeleti 
Hatósági Osztályával, amelyeket nyilvántartásba vesznek. A ké-
sőbbi értékesítési szándék az Örökségvédelmi Hatóságnak kö-
telezően bejelentendő. 
 10. Amennyiben a vevő személyesen nem kíván részt 
venni az árverésen, vételi megbízást adhat, telefonos licitálási 
lehetőséget választhat, illetve a www.axioart.com online felü-
letét is használhatja. Az adott megbízás alapján az Aukciósház 
– a megbízó ajánlatának megfelelően – hivatalból árverezhet. 
Vételi megbízást adni, illetve telefonos licitre jelentkezni sze-
mélyesen, telefonon (+36 20 343 3282), írásban (postai úton  
a 1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12., e-mailben az 
info@hereditasantikvarium.hu címen), illetve weboldalunkon 
(www.hereditasantikvarium.hu) keresztül lehet. Közgyűjtemé-
nyek vételi megbízásait hivatalos formában előleg nélkül elfo-
gadjuk, magánszemélyek által adott megbízások esetén azok 
elfogadásához 100 000,- Ft összeghatár felett az Aukciósház 
kérheti a megbízási összeg 20%-ának, mint előlegnek a befize-
tését. Sikertelen megbízás esetén az árverés után az előleg teljes 
összegét visszakapja a megbízó. Amennyiben a megbízás sike-
res, az előleg foglalónak tekintendő.
 11. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárvere-
zését lehet kérni. 
 12. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdé-
sekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadók, valamint vitás kérdés esetén a felek 
az Aukciósház székhelye szerinti általános hatáskörű bíróságok 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

Budapest, 2022. 
Hereditas Antikvárium

Árverési feltételek

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete



 1. Hereditas Antiquarium as Auction House organis-
es, handles and conducts the auction on behalf of the vendors 
and acts as a commercial agent. 

 2. The lots called up are presented in succession as in 
the catalogue. The auctioneer announces the catalogue num-
ber and the lot’s starting price, and buyers indicate their wish 
to bid by raising their cards. The buyer offering the highest 
bid shall win the lot at the hammer price, except for protected 
lots, when the Prime Minister’s Office Inspectorate of Cultural 
Goods or one of the national public collections has priority to 
purchase the lot at the hammer price.

 3. The purchase price includes the hammer price and 
the 15% auction fee. The buyer shall pay the purchase price’s 
20% – as a deposit – in cash or by card immediately after the 
auction. 

 4. The Auction House allows a 14-day grace period 
to pay the balance between the deposit and the full purchase 
price. The deposit amount will be included in the purchase 
price if the said timeline has been observed. If not picked up 
until the grace period’s end, a storage fee will be charged, which 
is 20% of the hammer price. The buyer can only take posses-
sion of the item if the total purchase price has been paid. The 
Auction House reserves the right to consider the buyer’s bid 
null and void and keep the deposit if the buyer fails to take over 
the item within one month. 

 5. The bid item may not be reauctioned unless the 
buyer’s identity is impossible to establish. 

 6. No seller nor any third party on the seller’s behalf 
may bid in order to reach an unreasonably high price and thus 
inflict loss on any other party.  

 7. All the lots are exhibited for inspection prior to the 
auction. The descriptions and illustrations in the catalogue are 
only for identification. Each bidder is responsible for inspect-
ing the condition of the lots prior to the auction and deciding 
if it is in accordance with the description in the catalogue. All 
the lots are sold without a warranty with all the imperfections 
they may have at the time of the auction. 

 8. The items auctioned may not be sold under the 
starting price in the catalogue. The Auction House will not 
bear any liability regarding the bid or the purchase price paid 
and may not be compelled to reoffer the same item or market 
it at any time at the same price. 

 9. No protected item may be taken abroad (their 
numbers shall be made public by the beginning of the auction), 
and the Auction House will register their owners at the Prime 
Minister’s Office Inspectorate of Cultural Goods, according 
to the Act on the Protection of Cultural Goods (LXIV/2001). 
Owners are expected to report any intention to sell the protect-
ed item.

 10. In case of the buyer’s absence, the buyer can  
either place an absentee bid, choose to bid on the phone, 
or use the online platform of www.axioart.com. Based on a  
given absentee bid, the Auction House will bid on behalf  
of the buyer. You may submit bids or apply for phone  
bidding either personaly in the Hereditas Antiquarium, 
on the phone (+36 20 343 3282), in written form (by post  
to H-1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 12. or via  
email at info@hereditasantikvarium.hu), or via our website  
(www.hereditasantikvarium.hu). Museums and libraries may 
submit their bids officially without an advance payment. From 
all other buyers – above 100,000 HUF – the Auction House 
may require such a fee (20% of the offer). In case of an unsuc-
cessful bid, the advance payment will be returned to the buyer 
in full after the auction. In case of a successful bid, the amount 
will be regarded as a deposit.

 11. Unsold items may be reauctioned after the auc-
tion upon request. 

 12. The Civil Code (V/2013) shall govern any mat-
ter unregulated in the present Conditions of Sale. Should any 
dispute arise, the parties accept the competence of the district 
court, determined by the location of the Auction House. 

Budapest, 2022
Hereditas Antikvárium

Conditions of Sale

Magyar
Antikváriusok
Egyesülete
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1. Abody (Anderlik) előd, dr.: 
A repülőgép és a repülés. Szerkesztette -- .
(Bp., 1942.) Pósa Károly. VIII+611+(1)p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Original cloth with dust jacket.

5 000,-

2. AltorjAy Sándor, dr.: 
Anonymus és a magyar ősalkotmány. A Királyi Tanács és a 
vármegyei szervezet kialakulásának alapjai Anonymus „Gesta 
Hungarorum” cimű művében.
Bp. (Vác, 1932. Pestvidéki Ny.) 78p. (Magyar Jogászegylet 
könyv   tára. 8.) 
Sérült gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine damaged.

3 000,-

Apponyi Albert gróf

3. Apponyi Albert, gróf: 
-- beszédei. I-II. kötet.
Bp., 1896. Singer és Wolfner. XI+738+(1)p.; (4)+762+(2)p. 
A má sodik kötetből hiányzik egy hasonmás. Dedikált példány.
Erősen sérült, kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half leather. Spine damaged, worn.

30 000,-

4. Apponyi Albert, gróf: 
-- hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről
(Bp., 1923.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 108p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

5. Apponyi, (Albert gróf) grAf Albert: 
Lebenserinnerungen eines Staatsmannes. Aus 40 Jahren parla-
mentarischer Tätigkeit.
Leipzig-Wien, 1912. Hugo Heller & Cie. 59+(4)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

6. Apponyi Albert, gróf: 
Parlamenti működésem emlékei
Bp., 1912. Rózsavölgyi és Társa. 37p. (Az „Uj Élet” könyvtára. 
1. szám.)
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Restored, original paper. Uncut.

3 000,-

7. [ASbóth jánoS] egy mAgyAr conServAtiv: 
Báró Sennyey Pál és gróf Apponyi Albert
Bp., 1884. Révai Testvérek. (8)+125p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

5 000,-

8. [bekSicS guSztáv] SpectAtor: 
Parlamentarismusunk veszedelme. Őszinte szó Apponyi Albert 
grófról.
Bp., 1889. Révai Testvérek. 65p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut. Spine restored.

3 000,-

9. deme gyulA: 
Aquarellek gróf Apponyi Albertről és az ő Eberhardjáról. Elő-
szóval ellátta fia: Gróf Apponyi György.
Dombóvár, 1933. Bagó Mihály. 176p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

3 000,-

10. thewrewk-pAllAghy AttilA, dr.: 
Gróf Apponyi Albert. Ami őt Ausztriához vonzotta és ami őt 
Ausztriától taszította.
Bp., 1935. (Radó István ny.) 31p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

11. werner gyulA: 
Gróf Apponyi Albert. Politikai jellemrajz.
Eger, 1888. Kohn Dávid ny. (2)+77+(1)p. Báró Bánffy Dezső 
főispánnak (későbbi miniszterelnöknek) dedikált példány.
Javított, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, original paper.

10 000,-

3. tétel 11. tétel
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Aprónyomtatványok

12. A mAroSváSárhelyi lAkAtgyártó, puSkAműveS, üve-
geS éS pléheS céh kitöltetlen, nyomtAtott meSterlevele. 
A szöveg díszes, fametszetű keretben.
Mérete: 235 x 400 mm.
Charter of incorporation of the city Marosvásárhely.

30 000,-

13. humoroS gyáSzjelentéS cSehSzlovákiA SzéteSé-
Se fölött. 
Az első bécsi döntés után megjelent nyomtatvány Klein Miklós 
fővárosi nyomdájában készült.
Mérete: 235 x 305 mm.
Humorous print.

10 000,-

aA
14. bAbitS mihály: 
Aranygaras. Mesék.
Bp., (1923.) Athenaeum. 143+(1)p. Lapszámozáson belül Si-
mon György János rajzaival. Első kiadás.
A szerző egyik legritkább műve.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

10 000,-

15. bAker, j(oSephine) – boullion , j(o): 
Joséphine
Bp., 1980. Gondolat. 477+(3)p.+8t.
A kötetbe ragasztva:
A művésznőt ábrázoló képeslap, hátoldalán a szerzőpáros alá-
írásával és egy róla készült akvarell.
Kiadói papírborítóban. Néhány levele nedvességfoltos.
Signed by the authors. Original paper. Some leaves stained.

5 000,-

16. bAllA ignác: 
A Duce és a dolgozó új Itália
Bp., (1932.) Singer és Wolfner. 235p.
Későbbi félvászon-kötésben. A fényképes, eredeti borító felra-
gasztva.
Later half cloth. Original cover mounted.

3 000,-

17. bAllAgi AlAdár: 
A magyar királyi testőrség története, különös tekintettel irodal-
mi működésére
Pest, 1872. Légrády. (8)+446p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

6 000,-

18. bAlogh ferencz: 
A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio 
korától jelenig
Debreczen, 1872. Ifj. Csáthy Károly. (12)+183p.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine gilt.

3 000,-

Baloldali irodalom

19. brAun SomA, dr.: 
Az első magyar köztársasági forradalom. A magyar jacobinusok 
története. Irták: Kazinczy Ferencz és Szirmay Antal. Sajtó alá 
rendezte: --.
Bp., 1918. Herczka Árpád. 95p.
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

3 000,-

20. erdély jenő, dr.: 
Mit akarnak? Károlyi pártja, a szociáldemokraták, radikálisok, 
keresztény szocialisták, földmüvelők, bolsevikek? Az összes ma-
gyar politikai pártok programmja és szervezete. Ismerteti: --.
Bp., 1919. Benkő Gyula. 32p.
Hozzá:
Mit mond rólunk az entente? Angol politikusok itélete, francia 
irók impressziója, olasz államférfiak nézete...
Bp., 1919. Benkő Gyula. 32p. (Miről van szó? Aktuális lexi-
kon. 2. füzet.)
Mindkét mű kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példányok.
Original paper. Uncut.

4 000,-

21. jáSzi oSzkár: 
A demokrácia jövője
Bp., 1906. Deutsch Zsigmond és Társa. 35+(1)p. Első kiadás. 
(A Huszadik Század könyvtára. 15.)
Hozzá:

14. tétel 16. tétel
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Kulturális elmaradottságunk okairól. Különlenyomat a „Hu-
szadik Század”-ból.
Bp., 1905. Politzer Zsigmond és Fia. 30p. (A Huszadik Század 
könyvtára. 13.)
Mindkét mű javított gerincű, kiadói papírborítóban. Előbbi 
körülvágatlan.
Original paper. Spine restored. Uncut.

5 000,-

22. jáSzi oSzkár: 
A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője
Bp., 1911. Galilei Kör. 31p. (A Galilei Kör könyvtára. 5.)
Hozzá:
Mi a radikalizmus?
(Bp., 1918.) Országos Polgári Radikális Párt. 20p.
Hozzá:
-- márciusi beszéde. Ady Endre ünnepi versével.
Bp., 1911. Galilei Kör. 15+(1)p. (A Galilei Kör könyvtára. 4.)
Az első két mű kiadói papírborítóban, a harmadik kötés nélkül. 
A második darab gerince enyhén sérült.
First and second works in original paper. Spine of the second slightly damaged. 
The third unbound.

4 000,-

23. mAroS Andor: 
A cenzúra. A haladó eszmék üldözésének története. Történelmi 
áttekintés az ókortól a XIX. századig.
(Bp., 1947.) Népszava. 118+(1)p.+8t.
Az első levélen Faludy György autográf soraival: „A könyvnap 
és a cenzúra emlékére Faludy György 947 könyvnapján”.
Kiadói papírborítóban. A gerincen kis sérülésekkel.
Original paper. Spine slightly damaged.

5 000,-

aA

24. bAltAzár dezSő, dr.: 
A próbáltatások idejéből
Debreczen, (1929.) „Méliusz”. (4)+216p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

25. bAróthy józSef: 
Magyar föld román kézen
(Bp., 1940.) Cserépfalvi. 135p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

26. bálint zoltán: 
A francia reneszánsz és a Loire-völgy kastélyai (Le renaissance 
Francaise et le chateaux de la Loire) Művészettörténeti tanul-
mány és ismertetés.
Bp., 1914. Eggenberger. (10)+140+(2)p.+5 kihajt. mell. Lap-
számozáson belül egészoldalas táblákkal.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

Bányászat

27. bAlkAy bélA, dr. – Szeöke imre, dr.: 
Magyar bánya-jog. A teljes joganyag. Hivatalos adatok alapján 
gyakorlati használatra összeállították --. Második bővített kiadás.
Bp., (1909.) Apollo Rt. (2)+644+(2)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

28. fehér mAnó, dr.: 
Az évtizedek óta készülő magyar bányatörvény
Temesvár, 1897. Csanád-Egyházmegyei ny. V+(2)+261+(2)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

29. kAchelmAnn, (jánoS) johAnn: 
Das Alter und die Schicksale des ungrischen, zunächst schem-
nitzer Bergbaues, nebst einer Erklärung der Eigennamen des 
Landes. Zur Secularfeier der schemnitzer Bergacademie von --.
Pressburg, 1870. C. F. Wigand. 1t.+(10)+228p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

4 000,-

aA

24. tétel 27. tétel
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30. bernátSky jenő, dr.: 
Az ehető gombák gyűjtése, felismerése, konzerválása és mester-
séges tenyésztése
Bp., 1921. Athenaeum. 208p. (Gazdasági tanácsadó. 13.)
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

4 000,-

Bibliofil kiadványok

31. koSztolányi dezSő: 
A szegény kisgyermek panaszai
(Békéscsaba, 1913.) Tevan. 73+(2)p. Számozott (121./500) 
példány. (Tevan-amatőr sorozat. 1.)
Ritka kötésváltozat.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

10 000,-

32. petőfi Sándor: 
János vitéz. A Petőfi-Társaság közreműködésével kiadja a Ma-
gyar Studio.
Bp., 1920. Biró Miklós ny. 67+(1)p.+8t. (Jaschik Álmos hár-
tyapapírral védett, színes, felragasztott képei) Számozott 
(272./400), az illusztrátor által aláírt példány.
Kopottas gerincű, kiadói félbőr-kötésben, enyhén sérült papír-
tokban.
Original half leather in slightly damaged hardpaper case. Spine worn.

15 000,-

33. SzAbó lőrinc – SzAlAy lAjoS: 
Tizenkét vers, tizenkét rajz
Bp., (1943.) Singer és Wolfner. 64+(4)p. 1000 számozott, a szer-
ző és az illusztrátor által aláírt példányban jelent meg, itt az előbbi 
helye üresen maradt.
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti, rajzos védőborítóval.
Limited edition, signed by the author and the illustrator. Original half cloth 
with dust jacket.

30 000,-

34. Szép ernő: 
Zümzüm
Bp., 1943. (May J. ny.) 119p. Első kiadás. Számozott (115./200), 
aláírt példány.
Kiadói vászonkötésben.
Signed, limited edition in original cloth.

5 000,-

35. triolet, elSA: 
Az avignoni szerelmesek
(Bp., 1960. Athenaeum ny.) 112+(4)p.+8t. Számozott (190./500), 
a szerző által aláírt példány. Csernus Tibor illusztrációival.
Kiadói műbőr-kötésben, eredeti védőborítóval.
Signed, limited edition. Original leatherette in dust jacket.

2 000,-

aA
36. bloch józSef: 
A hegedüjáték és tanitási módszere. (Methodika.) 
Bp., 1903. Rozsnyay K. 371p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

37. bohuS gábor – kAlmár zoltán – ubrizSy gábor: 
Magyarország kalaposgombáinak meghatározó kézikönyve
Bp., 1951. Akadémiai. 512p.+28t.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

38. boroS láSzló, t.: 
Magyar politikai lexikon (Magyar politikusok) 1914-1929. 
Bp., (1929.) Europa. 511p.
Aranyozott, kiadói félbőr-kötésben.
Gilt, original half leather.

10 000,-

39. borovSzky SAmu: 
A honfoglalás története. A művelt közönség számára irta: --.
Bp., 1894. Franklin. 176p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine richly gilt.

5 000,-

40. borzAlmAS vAllomáSok. hiteleS rendőri AdA-
tok ferry AltábornAgy, A hollánok, A návAyAk éS de-
nikin követeinek meggyilkoláSáról... 
H.n., (1919.) ny.n. 48p.
Borító nélkül jelent meg.
Unbound.

3 000,-

31. tétel 39. tétel
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41. böhm lénárt: 
Dél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön történel-
me. I-II. kötet.
Pest, 1867. Emich G. VI+(2)+314 [recte 414]+VIIp.; 489+VIp.
Modern bőrkötésben. Az eredeti borítók bekötve. Körülvágat-
lan példány.
Modern leather. Original covers bound inside. Uncut.

30 000,-

42. bunyitAy vincze: 
Az egyedi apátság története
Nagyvárad, 1880. Hügel Ottó ny. X+76p. A hibajegyzéket tar-
talmazó papírcsík a kötet végébe kötve.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

3 000,-

Családtörténet

43. bAlogh gyulA: 
Vasvármegye nemes családjai
Szombathely, 1894. Bertalanffy József ny. (12)+304+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

20 000,-

44. bAlogh gyulA: 
Vasvármegye nemes családjai. Második, bővített kiadás.
Szombathely, 1901. Bertalanffy József ny. (12)+312+(4)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

20 000,-

45. bőjthe ödön: 
Hunyadmegye sztrigymelléki részének és nemes családainak 
története, tekintettel a birtokviszonyokra
Bp., 1891. Müller Károly ny. 307+(6)p.
Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.
Original cloth. Spine gilt.

15 000,-

46. (érdy jánoS, dr.): 
Magyarországi Crouy nemzetségnek története, nemzedékrende 
és oklevéltára
Bp., 1848. Magyar Egyetemi Ny. (2)+XXII+91p. Két levele ki-
hajtható.
Javított, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Restored, original paper. Uncut.

5 000,-

47. hAnuSzik elemér: 
A székely főnemesek – primorok – Aranykönyve. A lustrákból 
és homagiumokból összeállította s periratokból, jegyzőkönyvi, 
káptalani és konventi adatokból szerelte és bedolgozta: --.
Bp., 1942. Váci Kapisztrán-ny. 131p.
Enyhén foltos, kiadói papírborítóban.
Slightly stained, original paper.

3 000,-

48. kArácSonyi jánoS, dr.: 
A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. I-III/1. kötet 
[egybekötve].
Bp., 1900-1901. MTA. (2)+X+464p.+4 kihajt. mell.+(4)+ 
+500p.+5 kihajt. mell.+(2)+254+(1)p.+2 kihajt. mell.
Hozzákötve:
Csoma József:
Magyar nemzetségi címerek
Bp., 1904. MTA. 175p.+VIII színes t. (címerek) (A magyar 
nem zetségek a XIV. század közepéig. Harmadik kötet második 
fele.)
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

25 000,-

49. kempelen bélA: 
Családkönyv I. Nemes családok, polgárcsaládok.
Bp., 1940. (Máté Ernő ny.) 176p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

15 000,-

40. tétel 43. tétel42. tétel 48. tétel
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50. kempelen bélA: 
Magyar főrangu családok. Szerkesztette: --.
Bp., 1931. Szerző. 272p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

15 000,-

51. kempelen bélA: 
Magyar nemes családok. I-XI. kötet.
Bp., 1911-1932. Grill K. VII+503p.; VII+488p.; VII+479p.; 
VII+503p.; VII+464p.; VII+447p.; VII+472p.; VI+(1)+456p.; 
VII+484p.; (2)+VIII+461p.; XII+610p.
Az egyik legjelentősebb magyar családtörténeti forrásmű.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. Néhány kötet 
enyhén kopottas.
Richly gilt, original cloth. Some volumes slightly worn.

80 000,-

52. Sándor imre: 
Czímerlevelek. Gyűjtötte --. I-II. füzet.
Kolozsvár, 1910. (Stief ny.) VI+123+(1)p.; VIII+108p.
Mindkét darab sérült gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine damaged.

8 000,-

53. Sándor imre: 
A csikszentmihályi Sándor család levéltára. A család megbizásá-
ból szerkesztette: --. Első kötet 1539-1756 [unicus].
Kolozsvár, 1914. Stief Jenő és Társa ny. XXIII+367+(1)p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern cloth. Original cover bound inside.

10 000,-

aA

54. cSukáS iStván: 
Metszet az Időből, Szárszó, nyár
Bp., (1989.) Szépirodalmi. 102+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

10 000,-

55. cSurkA iStván: 
A mélység vándora. Elbeszélések – tárcák – karcolatok. I-II. kötet.
Bp., 2000. Püski. 445p.; (4)+453-909+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

56. deák fArkAS: 
A bujdosók levéltára. A gróf Teleki-család maros-vásárhelyi le-
véltárából.
Bp., 1883. MTA. XIII+(1)+365+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

57. deák fArkAS: 
Szalay Ágoston emlékezete
Bp., 1879. MTA. 13p. (Értekezések a történelmi tudományok 
köréből. VIII. kötet. VI.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

58. déry tibor: 
Ítélet nincs
(Bp., 1971. Szépirodalmi.) 545+(3)p.+1t. Első kiadás. Aláírt pél-
dány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original cloth with dust jacket.

4 000,-

53. tétel50. tétel 54. tétel51. tétel
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A dualizmus kora

59. [AjtAy józSef, dr.] veridicuS: 
A magyar nihilisták
Bp., 1903. (Athenaeum r.-t. ny.) 20p.
Borító nélkül.
Unbound.

2 000,-

60. [AmbruS zoltán] göncöl: 
A koalició életrajza. Vádirat és nekrológ.
Bp., 1910. Deutsch Zsigmond és Társa. (4)+200p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

4 000,-

61. AndráSSy gyulA, gróf: 
A háboru és a társadalom
Bp., 1914. Singer és Wolfner. 21p.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

62. [bernát iStván] pAphArASzti: 
A koaliczió tervei és alkotásai 1906-1909. Összeszedte --.
Bp., 1909. Hornyánszky Viktor ny. 212+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

3 000,-

63. [bogdányi mór] AriSton: 
Tisza, Janszki
Bp., 1886. Márkus Samu ny. 24p.
Javított, részben pótolt, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

2 000,-

64. grünwAld bélA: 
A Felvidék. Politikai tanulmány.
Bp., 1878. Ráth Mór. 162p.
Korabeli papírkötésben. Az eredeti borító bekötve. Körülvágat-
lan példány.
Contemporary hardpaper. Original cover bound inside. Uncut.

3 000,-

65. hentAller lAjoS: 
Politikusaink pongyolában. Tollrajzok a képviselőházból.
Bp., 1886. Neumayer ny. 147+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

3 000,-

66. horváth józSef: 
Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás története
Bp., (1907.) „Vármegye” (Wodainer F. és Fiai ny.) (8)+478+(2)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

67. koStenSzky gézA, dr.: 
Nemzeti politika a Felvidéken
Bp., 1893. Singer és Wolfner. 95p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Original paper. Spine slightly damaged. Uncut.

3 000,-

68. móricz pál: 
A magyar országgyűlési pártok küzdelmei a koronázástól a 
Deák és balközép pártok egybeolvadásáig (1867-1874.) I-II. 
kötet [egybekötve].
Bp., 1892. „Országgyülési Értesitő” ny. (4)+131+(4)+155+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borítók bekötve.
Contemporary half cloth. Original covers bound inside.

8 000,-

59. tétel 63. tétel62. tétel 64. tétel
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69. nedeczky iStván: 
Deák. A képviseleti alkotmány megalapitása.
Bp., 1876. Rudnyánszky A. ny. IX+(2)+454p.
Az eredeti első borító felhasználásával készült papírborítóban. 
Körülvágatlan példány.
Restored, original paper. Uncut.

4 000,-

70. oláh gyulA: 
Az 1875-ik évi fúzió története
Bp., 1908. Franklin-Társulat. 350+(1)p.
A Deák Ferenc által vezetett Felirati Párt és a Tisza Kálmán 
irányítása alatt álló Balközép egyesüléséből 1875. III. 1-én jött 
létre a Szabadelvű Párt.
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve. Körülvá-
gatlan példány.
Contemporary cloth. Original cover bound inside. Uncut.

5 000,-

71. Az orSzágoS SzAbAdelvű pártkör AlApSzAbályA-
inAk éS házSzAbályAinAk tervezete 
(Bp., 1900.) Werbőczy ny. 32p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

72. SzAlAy pál, ifj.: 
Amit nem kell halasztani. Nemzetgazdászati és társadalmi kis és 
nagy kérdések. Hirlapi czikkekül irta --.
Bp., 1874. Kertész József ny. VIII+73p.
Modern papírborítóban. Az eredeti borító bekötve. Körülvá-
gatlan példány.
Modern paper. Original cover bound inside. Uncut.

2 000,-

73. tóvölgyi tituSz: 
A magyar ellenzék véres küzdelme, vagyis: gyász-napok a ma-
gyar nemzet életéből. 1872. I-II. kötet [egybekötve].
Pest, 1872. Heckenast Gustáv. 160+176p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

aA
74. eckhArt ferenc: 
A Szentkorona-eszme története
Bp., 1941. MTA. 356p.+1t.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine slightly damaged.

3 000,-

75. edelSheim gyulAi ilonA, gróf horthy iStván 
kormányzóhelyetteS özvegye: 
Becsület és kötelesség. I-II. kötet.
Bp., 2000-2001. Európa. 375+(1)p.; 478+(2)p.+10t.
Mindkét kötetben a szerző aláírásával, utóbbiban ezt ifj. Hor-
thy Istváné is kiegészíti.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

10 000,-

I. világháború

76. herczeg gézA: 
Végig Szerbián. Az osztrák-magyar, a német és a bolgár hadse-
reggel a balkáni harctéren.
Bp., 1916. Athenaeum. 201+(3)p.
Rajzos, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Illustrated, original paper. Uncut.

4 000,-

77. nAgy vilmoS, (nAgybAczoni): 
Szerbia meghódítása. Események a Balkánon. 1915-1918.
(Bp., 1929. Heinrich József ny.) (2)+XII+268p.; 26 kihajt. 
mell.
A szövegkötet modern vászonkötésben (felvágatlan), a térképek 
modern vászontokban.
Text in modern cloth, maps in modern cloth case.

20 000,-

78. Sáringer jánoS – SzAthmáry Sándor: 
Szemelvények. Az olasz és orosz harctereken, valamint a ha-
difogságokban eltöltött hosszú idők emlékére az ott gyüjtött 
adatok alapján írták: --.
Bp., 1934. (Germ Károly ny.) 31+(1)p. Szathmáry Sándor által 
dedikált példány.
Korabeli vászonkötésben.
Inscribed by Sándor Szathmáry. Contemporary cloth.

3 000,-

70. tétel 73. tétel
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79. A világháború 1914-1918. SzerkeSzti éS kiAd-
jA A m. kir. hAdtörténelmi levéltár. i-X. kötet+9 
mellékleteket tArtAlmAzó doboz. 
Bp., 1928-1942. (Stádium.) 239p.+6 kihajt. mell.; 562p.; 
666p.; 413p.; 712p.; 453p.; 700p.; 919p.; 949p.; 825p.; 
I-XIX+1 sztl. kihajt mell.+1 füzet; 8 kihajt, mell.+1 füzet; 9 
kihajt. mell.; 12 kihajt. mell.+1 füzet; 40 kihajt. mell.; 30 ki-
hajt. mell.+1 tábl.; 28 kihajt. mell.; 75 kihajt. mell.; 57 kihajt. 
mell.+1 füzet
A mellékletek számáról eltérő adatok szerepelnek a kéziköny-
vekben. Ami biztos, hogy hiányzik a negyedik darabhoz tartozó 
füzet és a kilencedikhez tartozó 51. számú melléklet. Ezeken 
kívül talán a hatodik, a nyolcadik és a kilencedik kötethez is 
jelenhetett meg füzet.
A szövegkötetek – részben kopottas – kiadói vászonkötésben, 
a mellékletek papírdobozban (egy félbőrben), utóbbiak egyike 
sérült.
Text in original cloth, plates in hardpaper case.

300 000,-

Erdély

80. Az AlSófehérvármegyei történelmi, régéSzeti 
éS terméSzettudományi egylet tizenhArmAdik év-
könyve. SzerkeSzti dr. kóródy péter. 
Gyulafehérvár, 1904. Püspöki Lyceum ny. 156+(3)p.+8t.+4 mell. 
(3 kihajt.)
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

4 000,-

81. endeS miklóS, dr. cSikSzentSimoni: 
Erdély három nemzete és négy vallása autonomiájának törté-
nete
Bp., 1935. Sylvester ny. X+553+(2)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

82. hAnkó vilmoS: 
Székelyföld. A képeket rajzolták Goró Lajos, Huszka József és 
Tull Ödön. 115 eredeti képpel.
Bp., (1896.) Lampel. VI+(2)+350+(2)p. Lapszámozáson belül 
számos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációval.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. A gerince enyhén 
kopottas.
Illustrated, original cloth. Spine slightly worn.

10 000,-

83. (kőváry) kővári láSzló: 
Erdély történelme. I-VI. kötet.
Pesten-Kolozsvártt, 1859-1866. Ráth M.-Stein J. XXVIII+ 
+174+(1)p.; XXIV+158+(10)p.; (4)+198+(6)p.; 271p.; 240p.; 
(4)+240p.
Modern papírkötésben. Az eredeti borítók bekötve.
Modern hardpaper. Original covers bound inside.

40 000,-

84. orbán gyulA, dr.: 
A „Madéfalvi veszedelem” (Siculicidium) története
Csík-Szeredában, 1891. Györgyjakab Márton ny. 10p. Dedi-
kált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

85. orbók AttilA – cSAtár iStván: 
Erdély és a visszatért keleti részek. Összeállították: --.
Bp., 1941. Halász. 775+(1)p.+21t. (1 kihajt.)
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

6 000,-

86. Szádeczky bélA, dr.: 
I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. I. kötet. Bornemissza 
Anna gazdasági naplói (1667-1690.)
Bp., 1911. MTA. XX+722p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

87. Szilágyi ferencz: 
A Hóra-világ Erdélyben
Pest, 1871. „Athenaeum”. VII+(1)+272p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben. A gerincen 
apró sérülésekkel.
Contemporary half cloth. Spine gilt, slightly damaged.
Poss.: Glitzke Sándor gyűjteményi bélyegzőjével.

10 000,-

77. tétel 82. tétel
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88. Szilágyi Sándor: 
Adalékok Bethlen Gábor szövetkezéseinek történetéhez
Bp., 1873. Eggenberger Ferdinánd. 96+IIp.+1 kihajt. t. (Érte-
kezések a történettudományi osztály köréből. II. kötet VIII.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

89. Szilágyi Sándor: 
Báthory Gábor fejedelem története. Uj kiadás.
Bp., 1882. Ráth Mór. IV+329+(3)p.
Kopott aranyozású, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine slightly worn.

10 000,-

90. teleki domokoS, id. gróf: 
A Hóra-támadás története
Pest, 1865. Ráth Mór. X+(2)+183+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

20 000,-

91. új erdélyi AntológiA 
(Kolozsvár), 1937. Minerva. 177+(3)p. Számozott (55./?), név-
re szóló példány.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

92. wenzel guSztáv: 
Adalék az erdélyi szászok történetéhez az Andreanum előtti 
időből
Bp., 1873. Eggenberger Ferdinánd. 24p. (Értekezések a törté-
nettudományi osztály köréből. III. kötet III.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

Erdélyi Szépmives Céh

93. horváth iStván: 
Az én vándorlásom. Versek.
(Kolozsvár), 1943. ESzC. 96+(2)+IVp. Számozott (31./?), elő-
fizetői példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

8 000,-

94. jékely zoltán: 
Angalit és a remeték. Versesdráma.
(Kolozsvár), 1944. ESzC. 98+IV+(1)p. Számozott (62./?), elő-
fizetői példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

10 000,-

95. nyirő józSef: 
A sibói bölény. Regény. I-II. kötet.
Kolozsvár, 1928-1929. ESzC. 169+(2)+VIIp.; 132+(2)+VIIp. 
Kós Károly nyolc egészoldalas linómetszetével (részben lapszá-
mozáson belül). Számozott (420.; 478/?), előfizetői példány.
Erősen kopottas, kiadói félbőr-kötésben.
Worn, original half leather.

6 000,-

96. tAmáSi áron: 
Csalóka szivárvány. Színjáték három felvonásban.
(Kolozsvár), 1942. Erdélyi Szépmíves Céh. 96+(2)+IVp. Első 
kiadás. Számozott (ennek helye itt üres), előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

4 000,-

97. tAvASzy Sándor: 
Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek.
(Kolozsvár), 1938. ESzC. 184+(4)+IVp. Számozott (118./?), 
előfizetői példány.
Kiadói félpergamen-kötésben.
Original half vellum.

10 000,-

aA
98. erdődy edit: 
Mándy Iván
Bp., 1992. Balassi. 117+(3)p. Mándy Iván ajánló soraival.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the writer. Original paper.

4 000,-

99. eSterházy péter: 
Termelési-regény (kisssregény) – regény –
Bp., (1979.) Magvető. 473+(3)p. Dedikált példány.
Harmadik kiadás.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

10 000,-

1848-1849

100. Albert jánoS: 
Emléklapok. Az 1848/49-iki honvédmenedékházba az összes 
helyek betöltése után be nem jutott és így elhagyatva élő agg 
harcosok felsegélyezésére összeállította és kiadja --.
Bp., 1910. Bercsényi ny. 32p.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-
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101. AngyAl dávid: 
Der Hochverratsprozess des Grafen Ludwig Batthyány
(Bp.), 1933. (Kertész J. ny.) (2)+9p. Horánszky Lajosnak de-
dikált példány. (Sonderabdruck aus dem III. Jahrgangs des Gf. 
Kuno Klebelsberg...)
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

4 000,-

102. bArthA Albert: 
Az aradi 13 vértanu pörének és kivégzésének hiteles története. 
A volt bécsi titkos levéltár eddig hozzáférhetetlen okmányai 
alapján összeállította és közli --.
Bp., 1930. Dr. Kellner és Kiss ny. 239p.
Modern vászonkötésben. Az első nyolc levél laminálva.
Modern cloth. Some leaves restored.

2 000,-

103. boroSS mihály: 
Gyászlapok a magyar szabadságharcz történetéből. Összeálli-
totta --.
Székesfehérvárott, (1880.) „Vörösmarty” ny. (4)+133+(1)p.
Rendkívül ritka.
Modern papírkötésben.
Modern hardpaper.

15 000,-

104. görgei, Arthur: 
Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 1848 und 
1849. I-II. Bände.
Leipzig, 1852. Brockhaus. XX+327+(1)p.; X+437+(1)p.
Enyhén sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine slightly damaged.

5 000,-
105. hegyeSi márton: 
Biharvármegye 1848-49-ben. Beöthy Ödön arcképével és élet-
rajzával.

Nagyvárad, 1885. Hügel O. ny. 1t.+344+(8)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

10 000,-

106. hunfAlvy pál: 
Idősb Görgey István munkája. I-III. közlemény.
(Bp., 1888. Franklin.) (1)+355-370+(1)+28-70+(1)+183-226p. 
(Budapesti Szemle. LV. kötet.)
Hozzákötve:
Értesitő. Görgey mint politikus. Történelmi tanulmány. Irta 
Hentaller Lajos. Szerző tulajdona. Buda-Pest, 1889.
(Bp., 1889. Franklin.) (1)+467-482p. (Budapesti Szemle. LVI. 
kötet.)
Hozzákötve:
Kossuth és Görgei
(Bp., 1881. Franklin.) (1)+322-344p. (Budapesti Szemle. 
XXVI. kötet.)
Hozzákötve:
Még egyszer Kossuth és Görgei
(Bp., 1881. Franklin.) (1)+162-202p. (Budapesti Szemle. 
XXVI. kötet.)
Hozzákötve:
Gyulai Pál:
Még egyszer Kossuth és a pragmatica sanctio
(Bp., 1881. Franklin.) (1)+145-155p. (Budapesti Szemle. 
XXVI. kötet.)
Hozzákötve:
M. H.:
Értesitő. Kossuth Lajos mint író. (Irataim az emigrációból. I. és 
II. kötet. Az Athenaeum kiadása. 1880. és 1881.)
(Bp., 1881. Franklin.) 469-473p. (Budapesti Szemle. XXVI. kötet.)
Hozzákötve:
Hegyesi Márton:
Kossuth Lajos iratai
(Bp., 1889. Franklin.) (1)+111-120p. (Budapesti Szemle. XCVII. 
kötet.)
Hozzákötve:
Csengery Antal:
Deák békekövetsége Windischgraetznél
(Bp., 1878. Franklin.) (1)+387-395p. (Budapesti Szemle. XVIII. 
kötet.)
Hozzákötve:
Horváth Mihály:
Deák Ferencz álma
(Bp., 1879. Franklin.) (1)+204-209p. (Budapesti Szemle. XX. 
kötet.)
Hozzákötve:
Kónyi József:
Bismarck és Andrássy
(Bp., 1899. Franklin.) (1)+300-324p. (Budapesti Szemle. XCVII. 
kötet.)
Kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine worn.

5 000,-

90. tétel 95. tétel
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107. kemény gábor, báró: 
Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben. Történe-
ti vázlat.
Pest, 1863. Osterlamm Károly. XVI+251+(5)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

40 000,-

108. klApkA, (györgy) georg: 
Aus meinen Erinnerungen
Zürich-Bp.-Wien, 1887. J. Schabelitz-Singer és Wolfner. XII+ 
+474p.+1t.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

109. klApkA, (györgy) georg: 
Memoiren von --, April bis October 1849. I. kötet.
Leipzig, 1850. Wigand. 1t. (Klapka kőnyomatú mellképe)+ 
+XXXIV+422+(2)p.+2 térk. (1 kihajt.)
A mű további két kötete egy évvel később jelent meg.
Nemzeti színű (előtábla piros, gerinc fehér, háttábla zöld), ko-
rabeli bőrkötésben.
Contemporary leather.

10 000,-

110. kocziczkA, frAnz: 
Die Winter-Campagne des Graf Schlick’schen Armeekorps 
1848-1849.
Olmütz, 1850. Eduard Hölzel. 1t.+313+(1)p.+1 kihajt. térk.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

10 000,-

111. kővári láSzló: 
Erdély története 1848-49-ben
Pest, 1861. Emich Gusztáv. (4)+279p.
Hozzá:
Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Összegyüjté --.
Kolozsvártt, 1861. Demján László. 204+(4)p.
Mindkét mű kiadói papírborítóban, az első gerince enyhén sé-
rült. A második darab körülvágatlan.
Original paper. Spine of the first work slightly damaged. Second work uncut.

25 000,-

112. közlöny, hivAtAloS lAp. 1-198.; 200-201. Szám. 
(Budán), 1848. (m. kir. egyetemi ny.) 
Az 1848. VI. 8-án indult folyóirat szerkesztője Gyurmán Adolf 
volt. Az első évfolyamból három szám hiányzik, a másodiknak 
összesen 165 száma jelent meg.
Hozzá:
Közlöny, hivatalos lap. (Második évfolyam) 16-33.; 35-37.; 
39-40.; 93-110.; 112-119. szám.

(Debrecen), 1849. (álladalmi ny.)
Az első évfolyam nagy része két enyhén sérült, korabeli félvá-
szon-kötésben, a többi szórványszám. A második évfolyam két 
kopottas, korabeli papírborítóban.
First volume in slightly damaged half cloth, second in contemporary paper.

300 000,-

113. mikár zSigmond: 
Honvéd-névkönyv az 1848/49-diki honvédseregnek 1890-ben 
még életben volt tagjairól. Összeállitotta --.
Bp., 1891. Pesti Könyvnyomda Rt. XXIII+(1)+376p. Dedikált 
példány.
Modern bőrkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Inscribed by the author. Modern leather. Original cover bound inside.

20 000,-

114. móricz pál, ifj.: 
1848-49-diki szabadságharczi csatatörténetek. Öreg honvédek 
elbeszélései után irta --.
Szeged, 1900. Gönczi József. 156+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

115. nAgy Sándor: 
Háromszék önvédelmi harcza 1848-49. Irta: -- volt tüzér-fő-
hadnagy, hidvégi lelkész.
Kolozsvárt, 1896. Szerző. 1t.+(2)+175p.+12t. (1 kihajt.)+1 mell. 
(kihajt.)
Hozzákötve:
Okmánytár Háromszék önvédelmi harczához
Kolozsvárt, 1896. Gombos F. ny. (4)+CVII+(1)p.+8t.+(4)p. Az 
utolsó két levél hiányzik.
Kiadói colligatum.
Modern vászonkötésben. Az utolsó levél javítva.
Modern cloth. Last leaf restored, two leaves missing.

5 000,-

107. tétel 111. tétel
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116. (nobili, johAnn): 
Der Winter-Feldzug 1848-1849 in Ungarn. Unter dem Ober-
kommando des Feldmarschalls Fürsten zu Windisch-Grätz.
Wien, 1851. Leopold Sommer. (2)+VIII+(2)+513+(2)p.+2 ki-
hajt. térk.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

15 000,-

117. pAp déneS: 
Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történeté-
hez. 1848-1849. Közli --. I-II. kötet.
Pest, 1868-1869. Heckenast. (4)+424p.; (4)+464p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány. A második kötet 
gerince papírcsíkkal megerősítve.
Original paper. Uncut. Spine of the second volume restored.

25 000,-

118. pAp déneS: 
A parlament Debrecenben. 1849. Közli --. I-II. kötet [egybe-
kötve].
Lipcse, 1870. Köhler. (4)+267+(2)+365 [recte 265]p.
Modern bőrkötésben. Az eredeti borítók bekötve. Körülvágat-
lan példány.
Modern leather. Original covers bound inside. Uncut.

20 000,-

119. petzelt, (józSef) joSeph: 
Verfassung der ungarischen Kriegsakademie. Im Auftrage des 
Kriegsministers und General-Majors Lázár Mészáros aufges-
tellt von --.
Pesth, 1849. Lukács és társa. (8)+63p.
A szerző 1848-ban nemzetőr, majd a tüzérség parancsnoka lett. 
Nevéhez fűződik a Magyar Hadi Főtanoda megszervezése és ve-
zetése. A munka magyarul is megjelent.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

120. (rAmming v. riedkirchen, wilhelm fr. v.): 
Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 
1849.
Pest, 1850. Landerer und Heckenast. (2)+VII+549+(3)p.
A kötethez külön megjelent hét kőnyomatú térkép (Magyaror-
szág+6 csatavázlat) is.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

8 000,-

121. StreckfuSS, Adolph: 
Der Freiheits-Kampf in Ungarn in den Jahren 1848 und 1849
Berlin, 1850. Albert Sacco. 830+(2)p.+1 színes, kihajt. térk.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

20 000,-

122. Szilágyi fArkAS: 
Nagy-Enyed pusztulása 1849-ben. Korrajz.
Nagy-Enyed, 1891. Wokál János. 366p.
Javított gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine restored.

30 000,-

123. Szilágyi Sándor: 
A magyar forradalom története 1848- és 49-ben
Pest, 1850. Heckenast. VIII+424p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine richly gilt.

10 000,-

124. Szokoly viktor: 
Honvédélet. Humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből.
Pest, 1861. Emich. 1t.+171p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti hátsó borító bekötve.
Modern half leather. Original back cover bound inside.
Szüry: 4402.

10 000,-

115. tétel 118. tétel117. tétel 121. tétel
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125. thim józSef: 
Délmagyarország önvédelmi harca 1848-1849-ben. I. kötet. 
Bács-Bodrogmegyei és Szerém-végvidéki események [unicus].
Bp. (Zombor, 1887.) Aigner Lajos (8)+ 347+(4)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

10 000,-

126. tóvölgyi (SchAffner) tituSz: 
A magyar forradalom és önvédelmi harcz története 1848-1849-
ben. Regényes leirásokkal a népnek.
Pest, 1871. Heckenast. 223+(1)p. Lapszámozáson belül egész-
o ldalas táblákkal és szövegközti fametszetekkel.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine gilt.

5 000,-

127. trAgor ignác, dr.: 
Vác története 1848-49-ben
Vác, 1908. Váci Muzeum-Egyesület. 512p.+5 kihajt. t.+5 ki-
hajt. mell. (Váci könyvek. 3.)
Enyhén kopottas, korabeli félbőr-kötésben. Az eredeti borító 
bekötve.
Slightly worn, contemporary half leather. Original cover bound inside.

10 000,-

aA
128. fejeS endre: 
Rozsdatemető
Bp., 1962. Magvető. 332+(2)p. Első kiadás. Sivó Emilnek de-
dikált példány.
A kötetbe helyezve:
Az író autográf sorai egy kártyán: „Nagy hálával, szeretettel a 
Rozsdatemető 50-ik előadására Fejes Endre”.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

129. félegyházy ágoSt, dr.: 
A Budapesti Tőzsde könyve. Egybeszedte: --. Harmadik, telje-
sen átdolgozott kiadás.
Bp., 1905. Grill Károly. X+779p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

10 000,-

130. fényeS elek: 
A török birodalom leírása, statistikai és geogrraphiai tekintet-
ben. Legujabb kutfők után kidolgozta: --. A török birodalom 
földabroszával.
Pest, 1854. Heckenast. IV+476p.+1 színes, kihajt. térk. (kőnyomat)
Aranyozott gerincű, enyhén kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Slightly worn, contemporary half cloth. Spine gilt.

40 000,-

131. fényeS elek: 
Magyarország leirása. I-II. rész [egybekötve].
Pesten, 1847. Beimel. 200+(8)+520p.
Enyhén kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Slightly worn, contemporary half cloth. Spine slightly damaged.

20 000,-

Fényképek

132. AvrAm iAncu román felkelővezér állóAlAkoS 
képe. 
A festmény alapján készült felvétel Ferencz és Társa kolozsvári 
műhelyében jelent meg.
Mérete: 165 x 105 mm.
Avram Iancu, Romanian rioter. Photo.

20 000,-

133. bAtthyány lAjoS gróf, miniSzterelnök mellképe. 
Az ovális kép egy kőnyomat alapján készült.
Mérete: 100 x 60 mm.
Count Lajos Batthyány, Prime Minister. Photo.

10 000,-

128. tétel126. tétel 130. tétel127. tétel
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134. A bAtthyány-kormány tAgjAinAk mellképei. 
A felvétel egy kőnyomat alapján készült.
Mérete: 65 x 105 mm.
Photo of the Batthyány Cabinet.

10 000,-

135. cSoportkép A horthy-féle nemzeti hAdSereg 
12 tAgjáról. 
A fotó 1921-ben készült.
Mérete: 90 x 140 mm.
Photo of a group of soldiers.

15 000,-

136. (hAbSburg) i. ferenc józSef mAgyAr király mell-
képe. 
Az idős uralkodót ábrázoló felvétel ismeretlen műhelyben ké-
szült.
Mérete: 165 x 105 mm.
Franz Joseph I, King of Hungary. Photo.

20 000,-

137. koSSuth lAjoS mellképe. 
Ismeretlen műhelyben készült.
Mérete: 100 x 60 mm.
Lajos Kossuth, politician. Photo.

10 000,-

138. lehár ferenc (1870-1948) zeneSzerző német 
nyelvű, Autográf dedikációjA egy őt ábrázoló fény-
képen. 
A fotó a párizsi Studio Harcourt műteremben készült. Az 1939-
ben kelt ajánló sorok címzettje egy német főhadnagy volt.
Mérete: 150 x 100 mm. Keretezve.
Franz Lehár, composer. Inscribed photo.

40 000,-

139. két fénykép oSzlányi kornél vezérőrnAgy ki-
tüntetéSi ünnepSégéről. 
Oszlányi 1942-ben a Donnál utóvédként biztosította a vissza-
vonulást, több mint 10 napig harcolva az óriási orosz túlerő-
vel szemben. Hősiességéért (a II. világháborúban egyedüliként) 
megkapta a Katonai Mária Terézia-Rend lovagkeresztjét. Az 
egyik felvételen a kormányzó és a főtiszt látható a kitüntetés 
utáni pillanatokban, a másikon az eseményen részt vevők cso-
portképe látható. A ceremónia a budai királyi palotában zajlott 
1944. I. 23-án. Mindkét darabon a Magyar Királyi Honvéd 
Haditudosító Osztály szárazbélyegzőjével. 
Méretük: 175 x 240 mm.
Two photos from an awarding ceremony.

60 000,-

140. Széchenyi iStván gróf állóAlAkoS képe. 
A felvétel egy kőnyomat alapján készült.
Mérete: 105 x 65 mm.
Count István Széchenyi. Photo.

10 000,-

aA
141. ferenczi zoltán: 
A könyvtártan alapvonalai
Bp., 1903. Athenaeum. XII+240+(5)p.
Aranyozott, korabeli vászonkötésben.
Gilt, contemporary cloth.

4 000,-

142. fiScher károly AntAl: 
A hun-magyar irás és annak fennmaradt emlékei
Bp., 1889. Heisler J. ny. 105+(2)p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve. Részben 
felvágatlan példány.
Modern cloth. Original cover bound inside. Uncut.

5 000,-

132. tétel 137. tétel133. tétel 140. tétel
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143. fodor Sándor: 
Cseh Tamás. Interjúregény.
Bp., 1994. (Graffiti Bt.) 202+(6)p. Cseh Tamás által dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the artist. Original paper.

5 000,-

Folyóirat

144. petőfi-muzeum. i. évfolyAm. 1-4. Szám [egybe-
kötve]. 
Kolozsvárt, 1888. Ev. ref. koll. ny. 40p.+1t.+(2)+43-136h.+1t.+
+(2)+139-240h.+1t.+(2)+243-320h.+(1)p.+2 mell. (1 kihajt.)
Összesen hat évfolyama látott napvilágot.
Sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine damaged.
Lakatos: 3084.

5 000,-

Gasztronómia

145. bAgoSSy klárA: 
Eredeti magyar alföldi szakácskönyv. Teljesen átdolgozott ki-
adás.
Mezőtúr, 1925. Szerző. (376)p.
Modern félvászon-kötésben.
Modern half cloth.

5 000,-

146. bAllA vilmoS: 
A kávéforrás. Régi pesti kávéházak legendái...
Bp., 1927. (Légrády ny.) 240p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

3 000,-

147. bevilAquA borSody bélA – mAzSáry bélA: 
Pest-budai kávéházak. Kávé és kávésmesterség 1535-1935. Mű-
velődéstörténeti tanulmány. I-II. kötet.
Bp., 1935. Athenaeum. 168+526p.+18t.; (5)+534-1467p.+26t.
Enyhén kopottas, kiadói papírborítóban. Az első kötet néhány 
levelének alsó sarkán kis folttal.
Slightly worn, original paper. Some leaves slightly stained.

20 000,-

148. bicSérdy hédi: 
Bicsérdyék szakácskönyve. Bicsérdy Tibor útmutatása alapján 
írta: --.
(Bp., 1942. May János ny.) 89+(7)p.
Kiadói papírborítóban. A gerincen kis sérülésekkel.
Original paper. Spine slightly damaged.

2 000,-

149. [doletSkó teréz] rézi néni: 
Szegedi szakácskönyv ezernél több ételkészítési utasítással. Ti-
zennegyedik kiadás.
Bp., (1923.) Athenaeum. 373+(3)p.
Restaurált, részben pótolt, kiadói félvászon-kötésben.
Restored, original half cloth.

5 000,-

150. glück frigyeS – StAdler károly: 
Az inyesmesterség könyve. Szerkesztették: --.
Bp., 1889. (Franklin ny.) 366+(10)p.
Enyhén kopottas, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, gilt, original cloth.

5 000,-

151. gondA erzSébet: 
Főzzünk jobban. Irta és összeállitotta: --.
(Bp., 1949.) Béta. 359+(1)p.
Kopottas, kiadói félvászon-kötésben.
Worn, original half cloth.

3 000,-

144. tétel 147. tétel145. tétel 150. tétel
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152. hegyeSi józSef: 
Előétkek (Asiettek). Negyedik javitott és bővitett kiadás.
Bp., 1904. Ifjabb Nagel Ottó. 159+(5)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

153. hegyeSi józSef: 
A legujabb házi czukrászat kézikönyve. Ötödik javitott és bő-
vitett kiadás.
Bp., 1904. Ifjabb Nagel Ottó. 207+(8)p.
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, original cloth.

3 000,-

154. komáry erzSébet: 
A polgári háztartás szakácskönyve kezdő főzőnőknek
Bp., 1907. Toldi Lajos. IV+144p.
Kopott aranyozású, kiadói vászonkötésben. A gerincén ragasz-
tócsíkkal megerősítve.
Slightly worn, original cloth. Spine restored.

5 000,-

155. mAgyAr elek: 
Az ínyesmester szakácskönyve. Új, lényegesen bővített kiadás.
(Bp., 1941.) Athenaeum. 592+(1)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

156. mórA ferencné: 
-- szakácskönyve
(Bp., 1949.) Révai. 309p.+10t. (8 színes)
Restaurált, kiadói félvászon-kötésben.
Restored, original half cloth.

3 000,-

157. nAgymAgyArorSzág SzAkácSkönyve. A legjobb 
mAgyAr háziASSzonyok receptjeiből öSSzeállitottA 
luculluS. 
(Bp., 1939. Athenaeum.) 159+(1)p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

158. rAgyogó SzAkácSkönyv 
Bp., é.n. Tolnai. 352p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

3 000,-

159. S(Ain)t hilAire, (joSephine) jozéfA: 
A valódi szakácsság vagy legujabban átvizsgált és tökéletesített 
képes pesti szakácskönyv. 29. kiadás. Gondosan átdolgozta és 
bővítette Wiesner Emil. Számos a szöveg közé nyomott ábrával.
Bp., (1902.) Athenaeum. XVIII+484p.
Restaurált, kiadói félvászon-kötésben.
Restored, original half cloth.

5 000,-

160. SASi SzAbó józSefné, AlSókáldi káldy emmA: 
Az észszerű táplálkozás szakácskönyve. -- előírásainak feldolgo-
zása.
(Bp.), 1936. (Franklin ny.) 80p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

4 000,-

161. tutSek AnnA: 
Katóka szakácskönyve
Bp., 1913. Singer és Wolfner. 260+(4)p.
Rajzos, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Illustrated, gilt, original cloth.

5 000,-

162. ujváry Sándor: 
Konyhaművészet. -- szakácskönyve I-II.
Bp., (1943.) Orsz. Magy. Szakácsműv. és Házicukrászat Főző-
tanf. 316+(1)p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva. A la-
pok szélei töredezettek. 
Modern cloth. Original cover mounted. Several leaves slightly damaged.

5 000,-

163. zilAhy ágneS: 
A befőttekről. Gyümölcs, főzelék és saláta épen való eltartása.
Bp., (1899.) Singer és Wolfner. (2)+92+(4)p.
Színes, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

8 000,-

151. tétel 157. tétel
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164. zilAhy ágneS: 
Valódi magyar Szakácskönyv. Hatodik javított s a befőttekről 
szóló részszel megbővített kiadás.
Bp., (1909.) Singer és Wolfner. 398p.+2t. (reklámok) Az utolsó 
levél hiányzik.
Restaurált, kopottas, kiadói félvászon-kötésben.
Restored, worn, original half cloth. Last leaf missing.

5 000,-

aA
165. [gárdonyi gézA] göre gábor: 
-- Bíró úr könyvei. I-X. kötet.
Bp., (1925.) Dick Manó. 
I. Tapasztalatok vagyis más szóval az nagy kiállitáson szörzött 
tapasztalatok
II. Kátsa...
III. Veszödelmek...
IV. Durbints sógor...
V. -- biró úr könyve...
VI. Göre Martsa lakodalma. Más elmondások is vagynak e 
könyvbe.
VII. A pesti úr... (számozott példány)
VIII. Bojgás az világba mög más mindönféle...
IX. Vakarts vagyis a zutosó könyvem... (számozott példány)
X. No még öggyet... (számozott példány)
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

40 000,-

166. geiger péter n. jánoS: 
Képek Magyarország történetéből, készíté --... tervezte és ma-
gyarázta Dr. Wenzel Gusztáv – Bilder aus Ungarns Geschichte... 
Wien, (1861.) Reiffenstein & Rösch. 1t. (díszcímlap)+(4)+68p.+ 
+17t. (kőnyomatok) Harmadik kiadás.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Richly gilt, original cloth.

30 000,-

167. gellért imre – mAdAráSz elemér: 
Három évtized története életrajzokban (Magyarország mono-
grafiája 1900-1932). Szerkesztették --.
Bp., (1932.) Europa. 615p.
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Richly gilt, original cloth.

15 000,-

168. genthon iStván: 
A magyar történelem képeskönyve. A bevezetést írta Gerevich 
Tibor. Összeállította --.
Bp., 1935. Királyi Magyar Egyetemi Ny. XXXVIII+(2)+216p. 
Gazdagon illusztrált.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

5 000,-

169. gomboS gyulA: 
Álom az országról
(Bp., 1941.) Bolyai Akadémia. 89+(2)p. A címlapon a szerző 
1994-ben kelt ajánló soraival.
A kötet végébe Gombos Gyula gyászjelentése beragasztva.
Enyhén sérült gerincű, kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth. Spine slightly damaged.

2 000,-

170. goSchen, (george) györgy j(oAchim): 
A külföldi váltók árfolyamának elmélete. Irta --. Forditotta 
Lobmayer János Ferencz.
Bp., 1891. Pfeiffer Nándor. XIII+83p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

3 000,-

Grafika, rajz

171. molnár c. pál: 
Cyrano de Bergerac
(Bp., 1940.) Szépmives Műhely. (2)p.+30t. (fametszetek) Má-
sodik kiadás. Számozott (221./500), aláírt példány. (Magyar 
Grafikusok könyvei. V.)
Fametszettel illusztrált, kiadói papírmappában.
Limited edition, signed by the artist. Illustrated, original paper folder.

15 000,-

172. pekár gyulA (1866-1937) író, politikuS erede-
ti rAjzA. 
A képen egy csinos, fiatal hölgynek udvarol négy idősebb úr.
Mérete: 175 x 105 mm.
Gyula Pekár, writer, politician. Autograph drawing.

20 000,-

164. tétel 171. tétel
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173. pillAnAtfelvétel. SzAktAnácSok Az AmAtőrfény-
képezők SzámárA. 
H.n., é.n. ny.n. (20)p.
Pornográf rajzok, tartalmilag hozzájuk kapcsolódó, négysoros 
versikékkel.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

20 000,-

174. pogány Sándor: 
Október 23. Karikatúrasorozat.
(Bp.), 1958. Kossuth. 88p.
Kommunista propaganda-kiadvány.
Színes, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

5 000,-

aA
175. gyöngyöSSi jánoS: 
--nak magyar versei, mellyeket külömb-külömb-féle alkalma-
tosságokra készitett. Mostan pedig Egybe-szedvén... ki-botsá-
totta Szatsvai Sándor.
Béts, 1790. „Magyar Kurir” ny. (16)+343p.
Modern bőrkötésben.
Modern leather.
Szüry: 1677.

20 000,-

176. hAAS györgy: 
Európáért. -- beszélgetései Dr. Habsburg Ottóval.
Békéscsaba, (1992.) Tevan. 155+(1)p. A szerző által dedikált, 
Habsburg Ottó által aláírt példány.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author, signed by Otto von Habsburg. Original hardpaper.

5 000,-

Hadtörténelem

177. AbrichtungS-reglement für die kAiSerlich-kö-
niglichen fuSStruppen 
Wien, 1868. k. k. Hof- und Staatsdruckerei. XII+362p.
Enyhén foltos, korabeli vászonkötésben.
Slightly stained, contemporary cloth.

4 000,-

178. AbrichtungS-reglement für die k. k. lini-
en-infAnterie. 1843. 
Wien, 1846. A. Strauss’s sel. Witwe & Sommer. XVI+239p.+ 
+XIII kihajt. mell.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

6 000,-

179. b(reit) j(ózSef): 
Az 1870. évi német-franczia háború története. I-III. rész [két 
kötetben]+térképek.
Bp., 1896. Grill Károly. 161+(4)+166-383+25+15+(4)+5+(2)p.; 
183p.; 22 kihajt. mell.
A mellékletek között szerepel 11 római számmal jelölt, hadren-
deket bemutató táblázat, itt az V. és VI. hiányzik. A csataváz-
latok közül a VII. számú nem található meg (a VIII. és IX. két 
lapból áll, a és b jelzéssel). Ezek mellett még – sorszám nélkül 
– tartalmaz egy csatavázlatot és két térképet a gyűjtemény (ezek 
egyike nem biztos, hogy a mű része). Nem tudjuk, hogy a jelzés 
szerint hiányzó lapok valóban megjelentek-e.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben, a térképek 
korabeli félvászon-tokban, papírtékában.
Contemporary half cloth, the maps in half cloth case.

30 000,-

180. hAdtörténelmi közlemények. 39 évfolyAm. 
Bp., 1889-1943. MTA. 
I-XIII.; XIV/1-2., 4.; XV-XVII.; XIX.; XXIII-XXVIII; XXX/2.; 
XXXI-XXXIII.; XXXIV/3-4.; XXXV-XL.; XLI-XLIV. 
Hozzá:
Mutató a Hadtörténelmi Közlemények 1888-1943. évfolya-
maihoz. 1-44. évfolyam.
Bp., 1956. Hadtörténelmi Intézet. 311p.
Számos évfolyam korabeli félvászon- és vászonkötésben, több 
számonként kiadói papírborítóban.
Several volumes in contemporary cloth and half cloth, others in original 
paper by issues.

150 000,-

181. hAjrá honvéd - erdélyért! erdélyi vonAtkozá-
Sú dAlok gyüjteménye... 
Bp., 1940. Vitézi Rend Zrinyi Csop. 64p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

175. tétel 179. tétel
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182. hirlAp-Szótár Az oroSz-török viSzály előidéz-
te háborunAk mAgyArázAtárA. betürendbe SzerkeSz-
tett Segédkönyv, hirlApolvASók SzámárA németből. 
Pest, 1854. Edelmann Károly. 154p.
Kiadói papírborítóban. A hátsó borító hiányzik.
Damaged, original paper.

5 000,-

183. horváth jenő, rónAi: 
Magyar katonai évkönyv 1886-ra. Első évfolyam.
Bp., 1887. MTA. VIII+280+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

184. mArSchner ede: 
Fegyvertan. Tankönyv a M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia 
számára. Forditotta Mühlwerthi Müller Hugó. I-II. kötet [egy-
bekötve].
Bp., 1898-1899. Pallas ny. 395+403+(1)p. Szövegközti ábrák-
kal.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

10 000,-

185. nAgy miklóS – zilAhy imre: 
Háboru-könyv. Az 1866-ki hadjáratok ismertetése. Szerk.: --.
Pest, 1866. Heckenast Gusztáv. 4t. (1 kihajt.)+1 térk.+IV+ 
+475p.+3t. (1 kihajt.)+3 kihajt. térk.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

20 000,-
186. nyiry láSzló, Székelyi: 
Hadtudományi enciklopédia. Előszóval ellátta: nagybaczoni 
Nagy Vilmos.
Bp., 1942. ny.n. 224+120+LII+(2)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

10 000,-

187. oktAtáS A közSég előljárók SzámárA, tekintet-
tel A közöS hAdSeregbeli (tengeréSzetbeli) SzAbAdSá-
goltAk éS tArtAlékoSok, továbbá A SzAbAdSágolt állo-
mánybeli honvédek nyilvántArtáSA körüli teendőkre 
Budán, 1871. magyar kir. egyetemi ny. 60p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

3 000,-

188. A török-oroSz hArcz európAi éS ázSiAi Szinhe-
lyének réSzleteS leiráSA, történeti bevezetéSSel S Az 
egéSz hArcztért ábrázoló térképpel 
Bécsben, 1854. Wallishauser J. B. (2)+37p.+1 kihajt. térk. (kő-
nyomat)
Az eredeti alapján készült, modern papírborítóban. Az első há-
rom levél felső sarka sérült (szöveghiány nincs).
Modern paper. Three leaves damaged.

15 000,-

aA
189. heltAi jenő: 
-- versei
Bp., 1911. Nyugat. 123+(5)p. Első kiadás.
Modern vászonkötésben. A Falus Elek által tervezett, eredeti 
borító bekötve. Körülvágatlan példány.
Modern cloth. Original cover bound inside. Uncut.

4 000,-

190. hómAn bálint: 
Magyar sors-magyar hivatás. Mult és jövő.
Bp., 1942. Athenaeum. (8)+307p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

191. horváth józSef, körmendi: 
Szózat Magyarország minden lakójához
Bp., 1930. „Pátria” ny. 20+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben. A címlap erősen elpiszkolódott, 
az utolsó leveleken halvány nedvességfolttal.
Contemporary half cloth. Title page and the last leaves stained.

2 000,-

192. huSzkA józSef: 
Magyar ornamentika. Irta és rajzolta --.
Bp., 1898. „Pátria” ny. 16+(1)p.+Lt. (részben színes)
Kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Worn, contemporary half cloth.

5 000,-

182. tétel 185. tétel
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193. ignácz rózSA: 
Torockói gyász. Történelmi regény.
(Bp., 1959.) Móra. 294+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

3 000,-

194. imrédy bélA, vitéz: 
Mult és jövő határán. Beszédek a magyar élet nagy kérdéseiről.
Bp., 1938. (Stádium.) 150+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

195. ipolyi Arnold: 
A beszterczebányai egyházi műemlékek története és helyreál-
litása -- által. Rajzok, tervezetek és kivitel Storno Ferencztől.
Bp., 1878. MTA. 1 kihajt. t.+(2)+151p.+6t. (4 színes)
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

30 000,-

196. ipolyi Arnold: 
A deákmonostori XIII. századi román basilika. Hely- és műtör-
téneti monographia.
Pesten, 1860. Emich Gusztáv. 116+(1)p.+6t. (1 színes) (A ma-
gyar akad. évkönyvek X. köt. III. darabja.)
Enyhén kopottas, későbbi papírkötésben.
Slightly worn, later hardpaper.

20 000,-

197. ivánfi (jAncSik) ede: 
A magyar birodalom vagy Magyarország s részeinek cimerei
Pest, 1869. Lauffer Vilmos. 100p.+8 színes t. (1 kihajt.)
Hozzákötve:
A magyar birodalom cimerei és szinei. (II. füzet).
Bp., 1873. Lauffer Vilmos. (4)+36p.
Utóbbi az első mű folytatásaként jelent meg.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

20 000,-

198. jékey AlAdár: 
Versek
Kolozsvártt, 1919. (Kupferstein Testvérek ny.) 109+(4)p. De-
dikált példány.
A kötet „Téli alkonyatkor” című versénél két ötsoros szakasz 
autográfja beragasztva.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Gilt, original cloth.

3 000,-

199. jellinek morton: 
A sarú eredete
Bp., 1917. Dick Manó. 58+(1)p.
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

3 000,-

Jogtörténet

200. ArdAi ignácz – eXner kornél, dr.: 
Magyar jövedéki büntetőjog. A jövedéki kihágások és a jövedé-
ki büntető eljárás kézikönyve. Pénzügyi közegek, birák és ügy-
védek számára írták: --.
Bp., 1896. Márkus Samu ny. 351p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

201. Atzél bélA, dr.: 
1909:X. törvénycikk a jövedelemadóról. Bevezetéssel, jegyze-
tekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátta --.
Bp., 1909. Ráth Mór. VIII+64p.
Hozzákötve:
Gaár Vilmos, dr.:
1912:LIII. törvénycikk az 1909. évi VI., VII., IX., X. és XI. 
törvénycikkek módosításáról és kiegészítéséről, valamint az ez-
zel kapcsolatos intézkedésekről. Bevezetéssel, jegyzetekkel, uta-
lásokkal és magyarázatokkal ellátta --.
Bp., 1912. Ráth Mór. 38p.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

3 000,-

197. tétel 198. tétel
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202. boncz ferencz: 
A katholikus főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre vonatkozó 
főbb rendeletek
Bp., 1878. Magyar Kir. Egyetemi Ny. 112p.
Hozzákötve:
Fritz Péter:
1885. évi XI. törvényczikk az állami tisztviselők, altisztek és 
szolgák nyugdijazásáról. Jegyzetekkel, utalásokkal és magyará-
zattal kisérte --.
Bp., 1885. Ráth Mór. (2)+33+(1)p.
Hozzákötve:
1883. évi I. törvényczikk a köztisztviselők minősitéséről. Jegy-
zetekkel és magyarázattal.
Bp., 1883. Ráth Mór. (2)+19p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

203. budA vároSánAk törvénykönyve mccXliv-
mccccXXi-ből. – ofner StAdtrecht... kiAdták 
michnAy endre éS lichner pál. 
Pozsonyban, 1845. Wigand Károly Frigyes. XVIII+298p.
XX. századi félvászon-kötésben.
20th-century half cloth.

40 000,-

204. buzA láSzló: 
A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzet-
közi egyezmények értelmében
Bp., 1930. MTA. XX+432p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

10 000,-

205. conchA győző: 
Ujkori alkotmányok. I-II. kötet.
Bp., 1884. MTA. 314p.; XVI+510+(2)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

3 000,-
206. dánoS miklóS: 
A vizjogi törvény. A kapcsolatos törvények és reájuk vonatkozó 
rendeletek. A Kovácsy-Kvassay-féle műnek bővitett és átdolgo-
zott kiadása. Összeállitotta: --. I-II. kötet.
Bp., 1905. „Pátria”. (2)+XIII+485+(1)p.; VI+296p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

207. drucker jenő, dr.: 
Az uj magyar bortörvény. Borhamisitásnak és a hamisitott 
bor forgalombahozatalának tilalmazásáról szóló törvény 
(1908:XLVII.), valamint a m. kir. földmívelésügyi miniszter-
nek erre vonatkozó végrehajtási rendelete. Szükséges jegyzetek-
kel és magyarázatokkal ellátta --. Második kiadás.
Bp., 1909. „Pátria” ny. 88+7p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

208. Az egyeneS Adótörvények éS SzAbályok hivAtA-
loS öSSzeállitáSA. gróf SzApáry gyulA mAgyAr királyi 
pénzügyminiSzter rendeletére kiAdjA A mAgyAr királyi 
pénzügyminiSterium. i. kötet. 
Bp., 1881. Magyar Királyi Államnyomda. 275p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

203. tétel 205. tétel204. tétel 214. tétel
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209. eulenberg SAlAmon, dr. – bán zSigmond, dr.: 
A magyar vasuti jog
Bp., 1886. Singer és Wolfner. (4)+386p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben. A gerinc alsó ré-
szén kis szakadással.
Contemporary cloth. Spine gilt, slightly damaged.

5 000,-

210. fodor ármin, dr. – márkuS dezSő, dr.: 
A polgári törvénykezési rendtartás kézikönyve. III. kötet I. fele. 
Örökösödési eljárás.
Bp., 1894. Singer és Wolfner. (4)+303+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

211. A forrAdAlmi kormányzótAnácS éS A népbiztoS-
Ságok rendeletei. i-v. füzet. 
Bp., 1919. Magyarországi Szociálista Párt. 133p.; 255p.; 214p.; 
228p.; 158p.
Hozzá:
Tartalomjegyzék és betűsoros tárgymutató a Tanácsköztársasági 
Törvénytár I-III. füzetéhez.
Bp., 1919. MSzP. 44p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban. A tartalommu-
tató borító nélkül, a levelei enyhén foltosak.
Original paper. Spines slightly damaged. Index unbound.

20 000,-

212. geréb bélA, árApAtAki: 
A községi bíróság eljárása az erdei, mezőrendőri és cselédügyi 
kihágások körül. Szerkesztette: --.
Bp., 1909. „Pátria”. (6)+189 [recte 213]p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

213. geréb bélA, árApAtAki: 
A mezőrendőri kihágások körüli eljárás
Bp., 1895. Országgyülési Értesitő ny. 169+IX+(2)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

214. hAjnik imre: 
Magyarország az Árpád-házi királyoktól az ősiségnek megálla-
pitásáig és a hűbéri Európa. Állam- és jogtörténeti kisérlet a 
magyar álladalmi és társadalmi élet alapzatainak és fejlődési irá-
nyainak feltüntetésére.
Pest, 1867. Heckenast Gusztáv. (4)+115p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

5 000,-

215. hutyrA ferencz, dr.: 
A szavatosság az állatkereskedésben. Tekintettel a hazai joggya-
korlatra irta --.
Bp., 1895. (Pátria ny.) 76+(1)p. Dedikált példány.
Díszesen aranyozott, korabeli vászonkötésben.
Inscribed by the author. Richly gilt, contemporary cloth.

10 000,-

216. hutyrA ferencz, dr.: 
Törvényszéki állatorvostan
Bp., 1908. „Pátria”. XV+354p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

10 000,-

217. károlyi árpád, dr.: 
A magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban
Bp., 1883. MTA. 68p. (Értekezések a történelmi tudományok 
köréből. XI. kötet. III.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

218. kovácSy Sándor – kvASSAy jenő: 
1885. XXIII. törvényczikk a vizjogról. Jegyzetekkel, utalások-
kal és magyarázattal ellátták --. Második kiadás.
Bp., 1889. Ráth Mór. (4)+96p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

219. králik lAjoS: 
A csődtörvény. (1881. évi XVII. törvényczikk.) Magyarázattal 
ellátta --.
Bp., 1881. Athenaeum. 366+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

217. tétel 218. tétel
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220. kuncz ödön, dr. – bAláS p. elemér, dr.: 
A tisztességtelen verseny. (Az 1923:V. törvénycikk magyaráza-
ta, kiegészítve s törvényt végrehajtó rendeletekkel)
Bp., 1924. Politzer Zsigmond. XVI+(2)+230p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

221. lAdányi bélA: 
Nemzeti jog és törvényhozás. Előismeretek a pozitiv jog- és ál-
lambölcselethez és a törvényhozáshoz.
Bp., 1895. Athenaeum. XIV+(2)+327p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

8 000,-

222. lAdik guSztáv, dr.: 
A földmívelésügyi igazgatás körére vonatkozó törvények ren-
delkezéseinek áttekintése
Bp., 1909. Pallas ny. (2)+237+(1)p. (A m. kir. földmívelésügyi 
minister kiadványa. 18.)
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

3 000,-

223. lukácS ferenc: 
A konyhasó ismertetése és a magyar sójövedéki törvények és 
szabályok gyüjteménye
Zalaegerszeg, 1911. Unger Antal ny. VII+238p.+1 kihajt. mell.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

224. A mAgyAr áltAlánoS polgári törvénykönyv ter-
vezete. elSő Szöveg. kéSzitették Az igAzSágügyminiS-
terium kebelében Szervezett állAndó bizottSág Szer-
keSztő tAgjAi. 
Bp., 1900. Grill Károly. XIV+(2)+448+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

225. nAgy ferencz, dr.: 
Törvényjavaslat a szövetkezetekről. Ujonnan átdolgozott elő-
adói tervezet indokolással. A magyar kir. igazságügyminister 
meg bizásából készitette --.
Bp., 1904. Grill Károly. (2)+148p.+2 kihajt. mell.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

3 000,-

226. némethy károly, dr.: 
A közigazgatási biróságról szóló törvény magyarázata
Bp., 1897. Pesti Könyvnyomda-Rt. X+(2)+368p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

227. Az orSzágbirói értekezlet jAvASlAtAi A törvény-
kezéS tárgyábAn. orSzággyűléSileg AjánlvA, 1861. ju-
niuSábAn. hArmAdik – árvA-ügyi rendeletekkel bőví-
tett – kiAdáS. 
Bp., 1876. Lampel Róbert. 87+(3)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

228. tihAnyi lAjoS, dr.: 
A magyar országgyűlés ujonczmegszavazási joga. Jogtörténeti és 
közjogi tanulmány.
Bp., 1907. Benkő Gyula. 70p. (Különlenyomat a M. Tud. Aka-
démia „Athenaeum” cz. folyóiratából.)
A címlapon Dr. Keveházi Kováts Gyula udvari tanácsosnak 
szóló ajánló sorokkal.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Inscribed by the author. Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

229. vASS jánoS, dr.: 
A tűzrendészet jogrendszere. Közigazgatásjogi monografia. A 
Magyar Országos Tűzoltó-Szövetség megbízásából irta: --.
Eger, 1910. Érseki Lyceumi ny. IV+165+(1)p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

221. tétel 225. tétel
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230. verzeichniS der AdvocAten und k. k. notAre in 
den im reichSrAthe vertretenen königreichen und 
ländern der öSterreichiSch-ungAriSchen monAr-
chie 1895. Xii. jAhrgAng. 
Wien, 1895. K. K. Hof- und Staatsdruckerei. 118+(2)p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

231. vuchetich, (mátyáS) mAtthiAS: 
Institutiones juris criminalis Hungarici in usum academiarum 
Regni Hungariae...
Budae, 1819. Typis Regiae Univ. Hungaricae. XXVIII+538+ 
+(1)p. Néhány levelet rossz helyre kötöttek be, hiány nincs.
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

20 000,-

232. (werbőczy iStván): 
Werböczius illustratus: sive decretum tripartitum juris consue-
tudinarii inclyti regni Hungariae, a magistro --
Claudiopoli, 1762. Typis Academicis Societatis Jesu. 569+(39)p.
Hozzákötve:
Kitonich, (János) Joannes de Koztanicza:
Centuria certarum contrarietatum, et dubietatum, Ex Decreto 
Tripartito desumptarum, & resolutarum
Claudiopoli, 1764. Typis Academicis Societatis Jesu. 95p. 
Enyhén sérült gerincű, kopottas, korabeli bőrkötésben. A cím-
lapon sötét, az utolsó levelek alján halványbarna foltokkal.
Worn, contemporary leather. Title page and some other leaves stained, spine 
slightly damaged.

10 000,-

aA

233. jókAi mór: 
Kertészgazdászati jegyzetek
Bp., 1896. Athenaeum. (2)+80p. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban. A gerincén papírcsíkkal megerősítve.
Original paper. Spine restored.

3 000,-

Judaica, zsidókérdés

234. bArnA jónáS – cSukáSi fülöp: 
A magyar-zsidó felekezet elemi és polgári iskoláinak monográfi-
ája. Hazánk ezredéves ünnepének és a zsidó vallás reczipálá-
sának kegyeletes emlékére kiadja az „Országos Izraelita Taná-
regyesület”. Szerkesztették --. I-II. kötet.
Bp., 1896. Corvina Ir. és Ny. Rt. XLVIII+431p.; 428p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti borító felragasztva.
Modern cloth. Original cover mounted.

6 000,-

235. bernStein, S(Amuel) dr.: 
A cionizmus, lényege és szervezete. Forditotta Dr. Osztern Li-
pót. Jegyzetekkel ellátta Giszkalay János.
Bp., 1920. „Zsidó Szemle”. 90+(6)p.
Sérült gerincű, színes, rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper. Spine damaged.

3 000,-

236. büchler Sándor, dr.: 
A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig
Bp., 1901. Izraelita Magyar Irodalmi Társ. (3)+523+(1)p. (Az 
Izraelita Magyar Irodalmi Társ. kiadványai.)
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half leather. Original cover bound inside.

5 000,-

233. tétel228. tétel 234. tétel231. tétel
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237. freimut, bernArdin: 
A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. Történelmi ta-
nulmány. Irta: --. Fordította: Historikus.
Bp. (Pozsony), 1896. Lepsényi Miklós (Wawra Antal ny.) 218+ 
+(1)p.
Modern vászonkötésben. Az eredeti hátsó borító bekötve.
Modern cloth. Original back cover bound inside.

25 000,-

238. fülöp bélA: 
Zsidó-keresztyény megértés útja
Makó (Szeged), 1937. (Árpád ny.) 99+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

239. huber lipót: 
A Talmúd különös tekintettel az Újszövetségre. Kultúrtörténeti 
és biblikus tanulmány szemelvényekkel.
Bp., 1897. (Pallas Rt.ny.) IX+280+(1)p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine richly gilt.

5 000,-

240. vor dem congreSSe. 
A Hirsch Márk főrabbi neve alatt megjelent nyomtatvány vá-
lasz Lőw Lipót szegedi rabbi „Die jüdischen Wirren in Ungarn” 
című írására. Az 1868-as zsidó kongresszus a hazai ortodox és 
neológ irányzat összecsapásáról szólt. Lőw Lipót ezen nem vett 
részt, észrevételeit a fent említett vitairatban tette közzé.
2 nyomtatott oldal. Kelt: Óbuda, 1868. XII. 3.
Mérete: 410 x 260 mm.
A hajtogatások mentén enyhén sérült darab, szöveghiány nincs.
Pamphlet from the Hungarian Jewish Congress of 1868-69. Slightly damaged 
without loss of text.

30 000,-

aA

241. juháSz előd: 
Bernstein story
Bp., (1972.) Zeneműkiadó. 174+(2)p. A zeneszerző által aláírt 
példány.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the composer. Original paper.

2 000,-

242. juháSz vilmoS: 
Felvidék! A visszaszerzett és a még visszavárt Felvidék története, 
mai élete, kultúrája, földrajza, néprajza, műemlékei.
Bp., (1939.) Dante. 46p.+4 kihajt. t.+2 kihajt. térk.
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

5 000,-

243. juSte, théodore: 
Léopold Ier et Léopold II rois des Belges. Leur vie & leur régne 
par --.
Bruxelles, 1879. C. Muquardt. XVI+640p.
Díszesen aranyozott, kiadói bőrkötésben. Aranymetszéssel dí-
szítve.
Richly gilt, original leather. Inner edges gilt.

10 000,-

Kalendárium, naptár

244. trAttner mátyáS’ mAgyAr nemzeti kAlendári-
om-A, 1828-dik eSztendőre. tizennegyedik eSztendei 
folytAtáS. 
Pesten, (1827.) Trattner ny. (68)p. A naptárrész lapjai közé üres 
leveleket kötöttek.
Enyhén sérült, rajzos, kiadói papírborítóban.
Slightly damaged, illustrated, original paper.

5 000,-

242. tétel 243. tétel237. tétel 239. tétel
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245. nemzeti vAgy hAzAi vándor 1832. minden rAn-
gu éS rendü olvASók’ SzámárA SzerkeSztette károlyi 
iStván. máSodik évi folyAmAt. 
Pesten, (1831.) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istv. 1t. (Or-
czy Lőrinc rézmetszetű mellképe)+(16)+112p.+1 kihajt. t. („Az 
életmentő készűlettel felöltözött ember’ Rajzolatja, mellyel a’ 
fojtó levegővel fertőztetett helyre, veszély nélkül, béhathat.”)
Enyhén sérült, kiadói papírkötésben.
Sligtly damaged, original hardpaper.

20 000,-

246. ArAdi gAzdA-nAptár 1907. évre. hetedik évfo-
lyAm. SzerkeSztette: keller iStván. 
Arad, 1906. Kalmár Nándor és Társai ny. 16+48+(52)p.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Gilt, original cloth. Original cover bound inside.

10 000,-

aA
247. kAllóS zoltán: 
Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. -- gyűjtése 
Szabó T. Attila gondozásában.
Bukarest, 1971. Kriterion. 678+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

5 000,-

248. kányádi Sándor: 
Felemás őszi versek
Pécs, 2002. Jelenkor. 163+(4)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

4 000,-

249. kányádi Sándor: 
Kenyérmadár. Versek, mesék, történetek.
Bukarest, 1980. Kriterion. 124+(3)p.+12 színes t. Dedikált pél-
dány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

5 000,-

250. károlyi árpád, dr. – SzAlAy józSef, dr.: 
Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Szerkesztették --.
Bp., 1882. MTA. XXVIII+260 [recte 262]p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban. Körülvágatlan 
példány.
Original paper. Uncut. Spine slightly damaged.

4 000,-

251. kertéSz imre: 
Sorstalanság
Bp., (2004.) Magvető. 333+(2)p. Aláírt példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

15 000,-

Kéziratok

252. áprily lAjoS (1887-1967) költő, műfordító 
„leánykökörcSin” című verSének gépelt, Aláírt kéz-
irAtA egy képeS levelezőlApon. 
A költő gyakran idézett verse, mely először a „Jelentés a völgy-
ből” című kötetben jelent meg 1965-ben. Tárgya egyáltalán 
nem szokatlan, hiszen Áprily egyik kedvenc virágáról van szó, 
számos egyéb versében is felbukkan (pl. Csorgó, És újra jő a 
nap, Megraboltan).
A képeslap címzettje Áprily pályatársa, a szintén erdélyi kötő-
désű Kovács László, aki az ötvenes években települt át Magyar-
országra.
1 gépelt oldal. Keltezés nélkül.
Lajos Áprily, poet. Typed postcard, autograph signed.

20 000,-

253. bánffy miklóS gróf (1874-1950) író, politikuS 
Autográf SorAi névjegykártyáján. 
A „Kedves Igazgató Ur!” megszólítással kezdődő levél címzettje 
ismeretlen. Az író egy Tavaszy Sándorral közös hármas találko-
zó megszervezésével kapcsolatban érdeklődik.
Keltezés nélkül.
Count Miklós Bánffy, writer, politician. Autograph letter.

30 000,-

247. tétel 249. tétel
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254. bAroSS gábor (1848-1892) kereSkedelemügyi 
miniSzter áltAl SAját kezűleg Aláírt okirAt. 
Dr. Halász Sándort a postatakarékpénztár első titkárává ne-
vezi ki.
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron, papírfelzetes viaszpecséttel. 
Kelt: Bp., 1890. III. 22.
Gábor Baross, Minister of Commerce. Official document, autograph signed.

15 000,-

255. bortnyik Sándor (1893-1976) feStő, grAfikuS 
SAját SAját kezűleg Aláírt, gépelt levele ék Sándor 
feStőnek. 
Mint a Képzőművészeti Főiskola főigazgatója kéri a címzettet, 
hogy az általa tartott előadások anyagát, a beosztását és a kiadá-
sai listáját küldje el a minisztériumnak.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1950. II. 18.
Sándor Bortnyik, painter. Typed letter, autograph signed.

15 000,-

256. A budApeSti királyi mAgyAr tudományegyetem 
leckekönyve. 
Az aláíró tanárok között találjuk – Goldziher Ignác dékán mel-
lett – Eötvös Lórándot, Négyesy Lászlót, Simonyi Zsigmondot 
és Pauler Ákost is.
A gerincén ragasztócsíkkal megerősített vászonkötésben.
Academic transcript of the Royal Hungarian University of Sciences in Budapest.

10 000,-

257. klebelSberg kunoné Autográf SorAi férje név-
jegykártyáján. 
Kéri Rusznyák István orvost, hogy inasukat vizsgálja meg.
Keltezés nélkül, a levélboríték mellékelve.
Mrs. Klebelsberg’s autograph notes on his husband’s business card.

20 000,-

258. kodály zoltán (1882-1967) zeneSzerző Auto-
gráf levele ruSznyák iStvánnAk, Az mtA elnökének. 
Megköszöni a címzett közbenjárását Rajeczky Benjámin ügyé-
ben.
1 beírt oldal, az Adam-Rondale House fejléces levélpapírján. 
Kelt: London, 1960. VI. 1.
Zoltán Kodály, composer. Autograph letter.

40 000,-

259. kóS károly (1883-1977) építéSz, író, grAfikuS 
Autográf képeS levelezőlApjA rohonyi AntAl ipArmű-
véSznek. 
Újévi jókívánságait fejezi ki.
A szerző az első világháború alatt két évet töltött Törökország-
ban a konstantinápolyi Magyar Intézet munkatársaként (en-
nek eredményeként született „Sztambul” című munkája, amely 
1918-ban jelent meg).
Kelt: Konstantinápoly, 1917. XII. 22.
Károly Kós, writer, architect. Autograph postcard.

30 000,-

260. lázár ervin (1936-2006) író, meSeíró SAját kezű-
leg Aláírt, gépelt levele. 
Elnézést kér kései válaszáért, és kimenti feleségét, Stimácz Gab-
riellát is, aki betegsége miatt nem tudja leadni a kért cikket. 
Végül kitér a címzett kiadás előtt álló novellájára is.
1 gépelt oldal. Kelt: Pécs, 1963. V. 25.
Ervin Lázár, writer. Typed letter, autograph signed.

10 000,-

261. nAgybAczoni nAgy vilmoS (1884-1976) koráb-
bi honvédelmi miniSzter, mint A tábornoki nyugdíj-
bizottSág elnöke áltAl SAját kezűleg Aláírt jegyző-
könyv. 
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1947. VIII. 6.
Vilmos Nagybaczoni Nagy, former Minister of Defense. Typed record, 
autograph signed.

10 000,-

254. tétel 263. tétel259. tétel
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267. tétel 269. tétel265. tétel 266. tétel

262. nAgybAczoni nAgy vilmoS (1884-1976) vezér-
kAri SzázAdoS, kéSőbbi honvédelmi miniSzter SAját 
kezű, feleSégének írt tábori levelezőlApjA. 
A levélben személyes dolgokról esik szó.
Kelt: H.n., 1917. XII. 29.
Vilmos Nagybaczoni Nagy, staff captain. Autograph postcard.

10 000,-

263. páSztory dittA (1903-1982) zongorAművéSz, 
bArtók bélA özvegye Autográf SorAi ruSznyák iSt-
vánnAk, Az mtA elnökének. 
Megköszöni a címzett levelét.
1 beírt oldal. Kelt: Bp., 1962. I. 22.
Ditta Pásztory, pianist. Autograph letter.

20 000,-

264. pertik ottó (1852-1913) orvoS, pAtológuS Au-
tográf levele ruSznyák iStván egyetemi gyAkornok-
nAk. 
4 beírt oldal, a levélboríték mellékelve. Kelt: Pöllach, 1912. 
VIII. 27.
Hozzá:
Pertiket ábrázoló karikatúra egy levelezőlapon.
Ottó Pertik, physician. Autograph letter.

20 000,-

265. rákoSi jenő (1842-1929) író, újSágíró, lApki A dó 
Autográf levele iSmeretlennek „méltóSágoS urAm, 
kedveS bArátom” megSzólítáSSAl. 
A címzett lányának közelgő esküvője alkalmából küldi jókíván-
ságait.
3 beírt oldal, a Budapesti Hirlap fejléces levélpapírján. Kelt: 
Bp., 1909. VI. 21.
Jenő Rákosi, writer, journalist. Autograph letter.

20 000,-

266. reményi-Schneller lAjoS (1892-1946) pénzügy-
miniSzter áltAl SAját kezűleg Aláírt, gépelt okirAt. 
Kóbor Györgyöt pénzügyi irodafőtisztté nevezi ki.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1943. VI. 30.
Lajos Reményi-Schneller, Minister of Finance. Typed document, autograph 
signed.

15 000,-

267. SchönbAuer, leopold oSztrák orvoS, politikuS 
német nyelvű, Autográf levele ruSznyák iStván or-
voSprofeSSzornAk. 
1 beírt oldal, fejléces levélpapíron, a levélboríték mellékelve. 
Kelt: Bécs, 1933. X. 20.
Leopold Schönbauer, Austrian physician, politician. Autograph letter in 
German.

20 000,-

268. Sík Sándor (1889-1963) piAriStA SzerzeteS, köl-
tő, egyetemi tAnár dr. ruSznyák iStván orvoSprofeSz-
SzornAk Szóló, Autográf képeS levelezőlApjA. 
Üdvözlő sorok.
Kelt: St. Jodok, 1934. VIII. 3.
Sándor Sík, poet. Autograph postcard.

10 000,-

269. Stoczek józSef (1819-1890) mérnök éS kruSpér 
iStván (1818-1905) metrológuS Autográf AláíráSA A 
királyi józSef műegyetem bizonyítványán. 
1 nyomtatott és beírt oldal. Kelt: Buda, 1865. VII. 31.
School report of the Royal Joseph University.

20 000,-
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270. SzAbó lőrinc (1900-1957) költő, műfordító 
SAját kezűleg Aláírt, gépelt levele Simon gy. ferenc 
SzerkeSztőnek. 
Kitér a címzett azon felkérése elől, hogy írjon a szabadvers mű-
fajával kapcsolatos véleményéről.
2 gépelt oldal, a levélboríték mellékelve. Kelt: Bp., 1947. X. 25.
Lőrinc Szabó, poet. Typed letter, autograph signed.

20 000,-

271. teleki pál gróf (1879-1941) politikuS, föld-
rAjztudóS Autográf, német nyelvű képeS levelezőlAp-
jA feleSégének címezve. 
Németországi útjáról ír. „Bóli” aláírással.
A postabélyegző kelte: Berlin, 1931. V. 25.
Pál Teleki, politician. Autograph postcard.

10 000,-

272. trencSényi-wAldApfel imre (1908-1970) iro-
dAlomtörténéSz Autográf levelezőlApjA ruSznyák 
iStvánnAk, Az mtA elnökének. 
Üdvözlő sorok Kazahsztánból. A lapot Devecseri Gábor költő, 
műfordító is kézjegyével látta el.
Kelt: Aktyubinszk (ma Aktöbe), 1954. XII. 9.
Imre Trencsényi-Waldapfel, literary historian. Autograph postcard.

5 000,-

aA
273. kiš, dAnilo: 
Manzárd. Két kisregény.
(Bp., 1966.) Európa. 197+(2)p. (Modern könyvtár. 99.)
A címlapon a szerző Budapesten kelt ajánló soraival.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

274. komlóSSy ferencz, dr.: 
Széchenyi István gróf élete
Bp., 1911. Hornyánszky. 1t.+446+(1)p.+14t.+4 mell. (hason-
mások)
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.
Szentkirályi: 67.2.

20 000,-

275. A kormányzAti politikA SzempontjAi éS jogAlko-
tó tevékenySége Az állAmi élet felAdAtAinAk megol-
dáSábAn. 1931 AuguSztuS 25-től 1932 márciuS 23-ig. 
Bp., 1932. (Budapesti Hirlap ny.) 47p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

276. kovácS jánoS, m.: 
A’ magyar kronikának Rövideden le-rajzolt sómmája, Melly-
nek Az első Része Pethő Gergely munkájábúl szedegettetett, 
rész szerént külömb külömb féle Könyvekbül-is bövittetett, A’ 
második Része penig némelly irásokbúl ki-vétetett, és a’ ma-
gyar nemzetnek Jeles emlékezetire s’ hasznára Ez új formában 
ki-bocsattatott, a’ mint-is 1742. Esztendőkig foltatott --. I-II. 
rész [egybekötve].
Posonyban, (1742.) Spaizer Domonkos Ferencz. (200)+176+ 
+(20)p. A második rész önálló címlappal jelent meg.
A mű három részben teljes.
Korabeli bőrkötésben.
Contemporary leather.

60 000,-

277. kőváry láSzló: 
A Millenium lefolyásának története és a millenáris emlékalko-
tások
Bp., 1897. Athenaeum. VIII+320p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

20 000,-

278. kőváry láSzló: 
Történelmi adomák. Összeirta --.
Kolozsvár, 1857. Stein János. (2)+212p. (Kőváry László kisebb 
munkái. Második kötet.) A sorozatcímlap hiányzik.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half leather. Original cover bound inside.
Szüry: 2693.

30 000,-

279. krAy iStván báró, dr.: 
A kabinetiroda szolgálatában a világháború alatt. Epizódok és 
jellemképek I. Ferenc József és IV. Károly királyokról.
(Zalaegerszeg, 1935. „Zrinyi” ny.) 157p.
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

3 000,-

274. tétel 275. tétel
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Különleges ajánlások

280. bAbitS mihály: 
Jónás könyve. Kádár György illusztrációival.
(Bp.), 1961. Magyar Helikon. 69+(2)p. Számozott (610./1100) 
példány.
Az illusztrátor Bortnyik házaspárnak szóló ajánló soraival.
Kiadói félbőr-kötésben.
Inscribed by the illustrator. Original half leather.

20 000,-

281. bélteky láSzló: 
Jelszó nélkül
Nagyvárad, (1942.) Szigligeti Társaság. 59p. Az első levélen 
szellemes ajánló sorokkal:
„Pop Jancsinak – magyar költő a román ügyvédnek, a régi ba-
rátsággal és szeretettel Nvárad, 1942 dec. Bélteky”.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

282. bleyer jAkAb: 
Beheim Mihály élete és művei a magyar történelem szempont-
jából. Különlenyomat a „Századok” 1902 évi folyamából.
Bp., 1902. Athenaeum. 132p. Dr. Fejérpataky Lászlónak de-
dikált példány.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

5 000,-

283. breStyánSzky ilonA, p.: 
Kovács Margit
(Bp., 1976.) Képzőművészeti Alap-Corvina. 221+(2)p. Számos 
egészoldalas – részben színes – képpel.
A művész által Pulai Miklós közgazdásznak dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the artist. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

284. dutkA ákoS: 
„A Holnap” városa. Regényes korrajz a nagyváradi „A Holnap” 
születésének idejéről.
Bp., 1955. Magvető. 255+(1)p.+8t. Sivó Emilnek szóló, szelle-
mes ajánló sorokkal.
Kiadói félvászon-kötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original half cloth with dust jacket.

3 000,-

285. földeSSy gyulA: 
Ady Endre (Tanulmány és ismertetés)
Bp., 1919. (Hungaria ny.) 96p. Jánosi Béla esztétának dedikált 
példány. (Különlenyomat a „Huszadik Század” Ady-számából.)
Későbbi félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Later half cloth.

3 000,-

286. háy gyulA: 
Sorsok és harcok. Hét színdarab.
(Bp.), 1955. Szépirodalmi. 542+(1)p.
Az első levélen érdekes ajánló sorokkal: „Nagy Imre elvtársnak 
a régi, őszinte szeretettel 55 XII. Háy Gyula”.
Kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Original half cloth.

20 000,-

287. jókAi AnnA: 
Tartozik és követel. Regény.
Bp., (1971.) Szépirodalmi. 376+(6)p. Sivó Emilnek dedikált 
példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

288. menuhin, yehudi: 
Ich bin fasziniert von allem Menschlichen. Gespräche mit Ro-
bin Daniels. Mit einem Vorwort von Lawrence Durrell. Aus 
dem Englichen von Hans-Jürgen Baron von Koskull.
München-Mainz, 1982. Piper-Schott. 207+(1)p. A hegedűmű-
vész magyar kollégájának szóló német nyelvű dedikációjával.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

289. pASSuth láSzló: 
Nápolyi Johanna
(Bp., 1940.) Athenaeum. 582p. Sárközi Györgynek dedikált 
példány.
Kopottas, kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Worn, original cloth.

5 000,-

286. tétel 287. tétel
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290. petényi kAtAlin: 
Barcsay
(Bp., 1974. Corvina.) 28+(3)p.+24t. (színes, felragasztott képek)
A művész által Pulai Miklós közgazdásznak dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the artist. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

291. Schütz AntAl: 
A házasság. Tiz előadás, melyeket 1931 őszén a Pázmány-Egye-
tem valamennyi karának hallgatói számára tartott --.
Bp., 1933. Szent István-Társulat. 223+(5)p. Kornis Gyulának 
dedikált példány.
Javított, kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Restored, original paper.

5 000,-

292. tAmurA nobuyoShi: 
Aikido
(Marseille, 1986. AGEP.) 254+(1)p. Gazdagon illusztrált.
A címlap előtti levélen japán nyelvű ajánlással, amely magyarul 
nagyjából így szól: „Dedikáció 1991. július szerencsés napján 
Tamura Nobuyoshitól Keszthely város vezetőjének, Dr. Szeles-
tei Tamásnak”. A dedikáció címzettje 1990 és 1994 között volt 
Keszthely polgármestere.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

293. terSánSzky j(ózSi) jenő: 
Egy ceruza története. Regény.
(Bp., 1948.) Révai. 167+(1)p. Bókay Jánosnak dedikált példány.
Kopottas, kiadói félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Worn, original half cloth.

10 000,-

aA

294. lAkAtoS ernő: 
A magyar politikai vezetőréteg 1848-1918. Társadalomtörténe-
ti tanulmány.
Bp., 1942. („Élet” ny.) 99+(1)p. (A Pázmány P. Tudományegye-
tem tört. szemináriumának kiadványai. 25.)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

4 000,-

295. láSzló gyulA: 
Góg és Magóg népe. A szerző válogatása életművéből.
(Bp., 1996. Trikolor-Intermix.) 351+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

296. lechner jenő, dr.: 
A Magyar Nemzeti Múzeum épülete 1836-1926.
(Pécs), 1927. (Dunántúl ny). 1t.+68+8p.+27t.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

297. lovAS Sándor: 
A legujabb állami telepitések Magyarországon
Bp., 1908. Pallas. 426+(1)p. Szövegközti képekkel. (A m. kir. 
földmivelésügyi minister kiadványa. 1908. 2. sz.)
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

5 000,-

298. lovcSányi gyulA: 
A Vág és vidéke. Topographiai leirás, egyszersmind kalauz a 
Vág-völgyben utazók, fürdővendégek stb. számára. 
Bp., 1881. Szerző. (4)+160p. Gazdagon illusztrálva.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

299. lukAcS, john: 
1945 a nulla év
Bp., 1996. Európa. 253+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

4 000,-

300. mAdArASSy láSzló: 
Tavaszi pillangók. Költemények --tól.
Pesten, 1859. Boldini Robert ny. (4)+121+(3)p. Dedikált pél-
dány.
Kopott, korabeli vászonkötésben. A leveleken halvány nedves-
ségfolttal.
Inscribed by the author. Worn, contemporary cloth. Leaves slightly stained.
Szüry: 2888.

2 000,-

292. tétel 294. tétel
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301. mAderSpAch viktor: 
A románok nyomában
Bp., (1940.) Stádium. 270p.+1 mell. (kihajt.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

Magyar díszművek

302. klASSzikuS ArAny bibliA... klASSzikuS meSterek 
AlkotáSAi után kéSzült Sok SzineS képpel... i-ii. kötet. 
Budapest, 1897-1902. Kosmos Irodalmi Int. - Révai és Salamon. 
(6)+III+268+45t. (40 színes); (6)+IV+270p.+15t. (7 színes)
Az egészoldalas, színes képek neves klasszikus mesterek festmé-
nyei alapján készültek. Keretdíszes oldalakkal, számos szöveg-
közti illusztrációval, fejléccel, díszes iniciálékkal.
Díszesen aranyozott, festett, dombornyomású vászonkötésben. 
Az első tábla közepén mandula formájú mezőben, angyal által 
tartott írásszalagon a cím olvasható. Körülötte medalionokban 
a négy evangélista szimbóluma látható. A (sérült) vászontok-
nak köszönhetően gyönyörű, újszerű állapotban megmaradt 
példány.
Richly gilt, original cloth in damaged cloth case.

300 000,-

303. mAgyArorSzág vármegyéi éS vároSAi. Szerk.: dr. 
SziklAy jánoS – dr. borovSzky SAmu. 23 kötet. 
Teljes sorozat (Esztergom és Győr vármegye egy kötetben).
Abauj-Torna vármegye és Kassa
Bács-Bodrog vármegye. I-II. kötet.
Bars vármegye
Bihar vármegye és Nagyvárad
Esztergom vármegye – Győr vármegye
Fiume és a magyar-horvát tengerpart
Gömör-Kishont vármegye
Heves vármegye
Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város
Komárom vármegye és Komárom sz. kir. város
Nógrád vármegye
Nyitra vármegye
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. I-II. kötet.
Pozsony vármegye
Somogy vármegye. Szerk.: Csánki Dezső Dr. (Példányunkból 
a térkép hiányzik.)
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye. Szatmárnémeti sz. kir. város.
Temes vármegye. Temesvár.
Torontál vármegye
Vas vármegye
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város
Teljes sorozat. A millennium idején indult monumentális vállal-
kozás a történelmi Magyarország teljes területét kívánta feldol-
gozni. A helyi munkatársak bevonásával a mai napig használható, 
pontos mű született. A világháború miatt félbeszakadt munkát

nem folytatták, így csak 22 vármegye monográfiája jelent meg.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben. Néhány kötet kissé 
megfakult, de – egy kivétellel – jó állapotú darabok. Szatmár 
vármegye kötése erősen megkopott, a gerincén repedésekkel.
Original cloth. One volume worn, spine sligthy damaged. One map missing.

800 000,-

304. nemzeti dicSőSégünk. SzAlon kiAdáS. fényeS 
korSzAkok A mAgyAr nemzet történelméből. 
(Bp., 1900. Révai és Salamon.) VIII+296+(1)p.+51t. (feliratos 
hártyapapírral)
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben, festett se-
lyemberakással. Festett előzéklapokkal és lapszélekkel. Enyhén 
sérült védőtokban, ettől eltekintve kifogástalan, gyönyörű pél-
dány.
Richly gilt, illustrated, original cloth in slightly damaged cloth case.

80 000,-

Magyar miniszterelnökök

305. bittó iStván (1822-1903) igAzSágügyi miniSz-
ter, kéSőbbi miniSzterelnök áltAl SAját kezűleg Alá-
írt okirAt. 
Pap János alispánt a szerveződő tornai törvényszék elnökévé 
nevezi ki.
Bittó István 1874. III. 21. és 1875. III. 2. között töltötte be a 
miniszterelnöki tisztséget.
1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Pest, 1871. 
IX. 20.
István Bittó, Minister of Justice. Official document, autograph signed.

20 000,-

306. vécSey tAmáS, hernádvécSei dr.: 
Tisza Kálmán. Politikai és publicisztikai tanulmány.
Celldömölk, 1931. Dinkgreve Nándor ny. (2)+338+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

5 000,-

302. tétel 304. tétel
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307. viSi imre: 
Tisza Kálmán. Politikai jellemrajz. A tizéves miniszterelnöki ju-
bilaeum alkalmából irta --.
Pozsony-Bp., (1885.) Stampfel Károly. 56p. 
Díszesen aranyozott, kiadói vászonkötésben. Az első kötéstábla 
közepén Tisza ovális mellképével.
Richly gilt, original cloth.

10 000,-

308. Sárkány Sándorné hAláSz teréziA, dr.: 
Széll Kálmán életrajza
Bp., 1943. vitéz Fodor Árpád ny. 282p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

4 000,-

309. komlóS-kereSzteSi báró fejérváry gézA cS. éS 
kir. táborSzernAgy, mAgyAr királyi honvédelmi mi-
niSzter 1851-1901. 
Pozsony, 1901. (Eder István ny.) 1t.+(6)+180+(2)p.+9t.+1 ki-
hajt. mell.
Korabeli vászonkötésben. Az eredeti borító bekötve. Körülvá-
gatlan példány.
Contemporary cloth. Original cover bound inside. Uncut.

5 000,-

310. lukácS láSzló (1850-1932) pénzügyminiSzter 
SA ját kezűleg Aláírt okirAtA. 
Simonyi Gyulát kataszteri főmérnökké nevezi ki.
Lukács László 1912. IV. 22. és 1913. VI. 10. között töltötte be 
a miniszterelnöki tisztséget.
1 beírt oldal, papírfelzetes viaszpecséttel. Kelt: Bp., 1904. VI. 10.
László Lukács, Minister of Finance. Official document, autograph signed.

20 000,-

311. tiSzA-emlékkönyv. gróf tiSzA iStván hAlálá-
nAk tizedik évfordulójárA írták A tiSzA iStván-tu-
dományegyetem tAnárAi. 
Debrecen, 1928. Városi és egyházkerületi ny. 296p.+1t.+2 ki-
hajt. mell. (hasonmások)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

3 000,-

312. huSzár károly (1882-1941) vAlláS- éS közok-
tAtáSügyi miniSzter áltAl SAját kezűleg Aláírt irAt. 
Dr. Fábits Jánost felveszi a vezetése alatt álló minisztérium ál-
lományába.
Huszár Károly 1919. XI. 24. és 1920. III. 15. között töltötte be 
a miniszterelnöki tisztséget.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1919. IX. 6.
Károly Huszár, Minister of Education. Document, autograph signed.

20 000,-

313. bethlen iStván, gróf: 
-- beszédei és írásai. I-II. kötet.
Bp., 1933. Genius. 1t.+368p.; 380p.
Díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben.
Original half leather.

10 000,-

314. bethlen iStván, gróf: 
-- Széchenyi-emlékbeszéde a Nemzeti Casino 1932. évi január 
hó 31-i közgyűlésén
(Bp.), 1932. (Franklin-Társulat ny.) 14p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

2 000,-

315. dArányi kálmán (1886-1939) földműveléSügyi 
miniSzter áltAl SAját kezűleg Aláírt, gépelt okirAt. 
Tájékoztatja az ismeretlen címzettet, hogy az általa említett ké-
relmet elutasította.
Darányi Kálmán 1936. X. 12. és 1938. V. 14. között töltötte be 
a miniszterelnöki tisztséget.
1 gépelt oldal. Kelt: Bp., 1936. V. 5.
Kálmán Darányi, Minister of Agriculture. Official document, autograph 
signed.

10 000,-

316. dinnyéS lAjoS (1901-1961) miniSzterelnök ál-
tAl SAját kezűleg Aláírt, gépelt levél. 
Esküvői jókívánság, további kilenc aláírással.
1 gépelt oldal, fejléces levélpapíron. Kelt: Bp., 1947. VIII. 27.
Lajos Dinnyés, Prime Minister. Typed letter, autograph signed.

20 000,-

aA

310. tétel 318. tétel
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317. (mAiSter, joSeph): 
Heroes Hungariae. Honoribus... neo-doctorum oblati ab... 
Rhetorica Tyrnaviensi, cum... suprema doctoratus philosophici 
laurea condecorarentur promotore Michaele Szegedi...
Tyrnaviae, 1743. Typis Academ. S. J. (8)+67+(5)p.
Enyhén sérült gerincű, korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper. Spine slightly damaged.

5 000,-

318. mAkrA zoltán, dr. – dr. mohr győző: 
Iglói diákalbum. Az iglói főgimnáziumban 1898. évben érett-
ségit tett diákok harminc éves érettségi találkozójuk emlékére 
szerkesztették --.
Bp., 1929. Fébé-ny. 464p.+7t. (2 kihajt.) Szövegközti képekkel 
és rajzokkal.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

5 000,-

319. mAngin, (károly) cAroluS: 
Notitia ordinum equestrum qui nunc florent. In usum statis-
ticae amicorum, ac inprimis juventutis litterariae oblectamen-
tum edita per --.
Pestini, 1837. Typis Trattner-Károlyianis. XII+272 [recte 271]p.
Korabeli papírkötésben.
Contemporary hardpaper.

20 000,-

320. mArguerin, émile: 
La Hongrie
Paris, 1848. Joubert. 32p.
XX. századi (könyvtári) félvászon-kötésben.
20th-century half cloth.

4 000,-

321. mArjAy frigyeS: 
Sedántól Prágáig... A magyar tragédia története.
Pécs-Bp., 1938. Danubia Rt. 430+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

10 000,-

322. mAyer gézA: 
A vörös dulás nálunk. Sopron és vármegye a két forradalom 
alatt.
(Sopron, 1919. Vesuv ny.) 141+(2)p. Szövegközti fényképekkel.
Tudomásunk szerint árverésen még nem szerepelt.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban. Az első borító alsó sarka 
hiányzik.
Illustrated, original paper. Front cover damaged.

20 000,-

323. mándy iván: 
Arnold, a bálnavadász
Bp., 1977. Móra. 216+(8)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben. A gerincen kis sérüléssel.
Inscribed by the author. Slightly damaged, original hardpaper.

4 000,-

324. prof. tiSzt. márton iStván úrnAk ker. morá-
liS kAthekhiSmuS nevű munkájárA írtt recenSiók Az 
AzokrA tett feleletekkel egybekötve 
Bétsben, 1818. Pichler Antal. 208p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

20 000,-

II. világháború

325. bArAbáS emil, vitéz: 
A német nagyvezérkar jelenti... A nyugati háború hadijelenté-
sek, a sajtó és a rádió tükrében. Hiteles anyag alapján irta: --.
(Bp., 1941.) Szenkó. 289+(3)p.+16t.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

326. bArAbáS miklóS, vitéz – bArAbáS emil, vitéz: 
Balkán. Német-olasz-magyar villámháboru.
Bp., (1941.) Szenko. 283p.
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

327. A háború fordulópontjA. A brit királyi légi-
hAderő Az elSő vereSéget méri németorSzágrA. 
H.n., (1941.) ny.n. (26)p.
Fényképes, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

322. tétel 326. tétel
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328. mArjAy frigyeS, dr.: 
Keresztes hadjárat 1941...
(Bp., 1941.) Stádium. 349+(1)p.+100t.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

10 000,-

329. Szuomi hArcA Az otthonért, hitért éS hAzáért 
1939-1940. A háború kezdete. A hAdműveletek lefo-
lyáSA, A békekötéS. 
Helsinki, (1941.) Suomen Kirja. 143+(1)p.+2 térk. Gazdagon 
illusztrált.
Fényképes, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

10 000,-

aA
330. meller Simon: 
Az Esterházy képtár története
Bp., 1915. Orsz. Magyar Képzőműv. Múzeum. 1t.+LXXII+ 
+272p.+16t.
Hozzá:
Ormós Zsigmond:
A herczeg Esterházy képtár műtörténelmi leirása
Pest, 1865. Emich Gusztáv. 188p.
Az első mű korabeli félvászon-kötésben, a második sérült ge-
rincű, kiadói papírborítóban. Utóbbi körülvágatlan, több le-
vele foltos.
First work in contemporary half cloth, second in slightly damaged, original 
paper.

10 000,-

Mese, ifjúsági irodalom

331. győry vilmoS: 
Balassa János. Történeti elbeszélés az ifjuság számára.
Pest, 1858. Heckenast Gusztáv (Rohn ny.) 2 színes t.+VIII+ 
+151p.+2 színes t.
Korabeli félvászon-kötésben. Néhány levélen halvány folttal.
Contemporary half cloth. Some leaves slightly stained.

10 000,-

332. hAbberton, john: 
Helén kicsikéi... Angolból fordította Karinthy Frigyes. Mühl-
beck Károly illustracióival.
Bp., 1923. „Uránia”. 87p.
Enyhén kopottas, színes, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Slightly worn, illustrated, original half cloth.

3 000,-

333. Sebők zSigmond: 
Dörmögő Dömötör mint önkéntes. I. Dörmögő Dömötör 
mint önkéntes. II. Dörmögő Dömötör az olasz harctéren.
Bp., 1921. Franklin-Társulat. 160p. Endrődi Béla rajzaival.
Kopottas, rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Worn, illustrated, original half cloth.

3 000,-

Metszetek

334. plAn de temiSwAr et de SeS environS Avec l’At-
tAque dAnS lA pAlAnque et un project pour lA for-
tifier – plAAn vAn temiSwAr.... 
Temesvár erődítésrendszerének rézmetszetű alaprajza. Dumont 
és Rousset Savoyai Jenő életét bemutató, monumentális mun-
kájának második kötetében jelent meg (Hága, 1729).
Mérete: 680 x 930 (735 x 990) mm.
Plan of the fortifications of Temesvár. Copper engraving.

80 000,-

335. plAn et projet de fortificAtionS pour temiS-
wAr. 
Temesvár erődítésrendszerének részlete. Rézmetszetű alaprajz. 
Dumont és Rousset Savoyai Jenő életét bemutató, monumen-
tális munkájának második kötetében jelent meg (Hága, 1729).
Mérete: 520 x 690 (540 x 760) mm.
Plan of the fortifications of Temesvár. Copper engraving.

60 000,-

Mezőgazdaság

336. Az 1895. évi iii. orSzágoS gAzdAkongreSSzuS tör-
ténete, Szervezete, tAgjAinAk névSorA éS hAtározAtAi. 
i-iv. kötet [egybekötve]. 
Bp., 1895. „Pátria” ny. 170+267+96+200p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

328. tétel 329. tétel
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337. bánvárth Sándor: 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter fennhatósága alatt 
álló Magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akadémia az 1926-27. 
tanévben, fennállásának 108. évében. Irta és szerkesztette: --.
Magyaróvár, 1927. („Mosonvármegye” ny.) 148+IIp.+50t.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

338. bAroSS károly: 
A román búza és a malmok
Bp., 1894. „Pátria” ny. 77p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

3 000,-

339. bernát iStván: 
A magyar földbirtok tehermentesitése. Második kiadás.
Bp., 1905. Kilián Frigyes. XI+(1)+206p.
Hozzákötve:
Mailáth József, gróf:
A szövetkezeti ügy fejlődése Magyarországon
Bp., 1904. Stephaneum ny. 29p. (A Magyar Gazdaszövetség 
kiadványai.)
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

340. bernát iStván – rubinek gyulA: 
Törvényjavaslat a mezőgazdasági kamarákról. Előadói tervezet. 
Készítették: --.
Bp., 1908. Pallas ny. 31p. (A m. kir. földmivelésügyi minister 
kiadványa. 11.)
A címlapon Rubinek Gyula tulajdonosi bejegyzésével.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

341. bodrogközy zoltán, dr.: 
A magyar agrármozgalmak története (Kossuth Lajos fellépésé-
től Nagyatádi Szabó István haláláig). I-II. rész [egybekötve].
Bp., 1929. Királyi Magyar Egyetemi Ny. 336p. Dr. Rubinek 
István országgyűlési képviselőnek szóló ajánló sorokkal.
Hozzá:
A szerző autográf kísérőlevele.
1 beírt oldal, a miniszterelnökség fejléces levélpapírján. Kelt: 
Bp., 1930. I. 20.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Inscribed by the author. Original paper. Uncut.

5 000,-

342. kühne ede mezőgAzdASági gépgyáránAk bASch 
árpád áltAl tervezett, SzíneS reklámlApjA. 
A dekoratív nyomtatvány közepén egy szántó paraszt alakja lát-
ható, az eke elé befogott két szürkemarhával. A budapesti Kos-
mos műintézetben készült lap 1900 körül jelent meg (a művész 
szignója alatt 1899-es évszám szerepel).
Mérete: 290 x 410 mm.
Advertisement of an agricultural machine factory.

40 000,-

343. nAgyAtádi SzAbó iStván 
Bp., 1935. Nagyatádi Szabó István Emlékbizottság. 222p.+21t.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

5 000,-

344. Az orSzágoS mAgyAr gAzdASági egyeSület A 
gAzdák biztoSító Szövetkezetéről éS AnnAk működé-
Séről 
(Bp., 1938. „Pátria”.) 55+(1)p.
Piros-fehér-zöld zsinórral átfűzött, kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

345. páriS frigyeS: 
A németországi mezőgazdasági szövetkezetek
Csik-Szeredában, 1899. Györgyjakab Márton utóda ny. 119+ 
+(1)p. Dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

346. rázgA zoltán: 
Malátagyártás és sörfőzés
(Bp.), 1954. (Franklin-ny.) 289+(1)p.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

3 000,-

331. tétel 332. tétel
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347. Serbán iván, dr.: 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 1891-1921.
Bp., 1922. „Pátria”. 89+(1)p. Gazdagon illusztrált.
Zsinórral átfűzött, kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

348. SzilASSy zoltán: 
Amerikai mezőgazdaság. Az Észak-amerikai Egyesült Államok-
ban tett tanulmányi ut alapján irta: --.
Bp., 1897. „Pátria”. 351p.
Aranyozott gerincű, korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth. Spine gilt.

5 000,-

349. thAiSz lAjoS: 
A magyar talaj gyepesítése
Bp., 1927. „Pátria” ny. 99+(1)p. Dr. Rubinek István országgyű-
lési képviselőnek dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

5 000,-

aA
350. mikSA györgy: 
Árny és fény. Ajánlva hazám minden nemesért buzgó delnői-
nek. Az egész tiszta jövedelem 1848/9-beli honvédeink inséget 
szenvedő özvegyeinek s árváinak van ajánlva.
Kolozsvártt, 1869. Gámán J. Örökösei ny. 230+(1)p.
Kopottas, korabeli félbőr-kötésben.
Worn, contemporary half leather.

3 000,-

351. milleker bódog: 
Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. 
Összeáll.: --. I-III. rész [egybekötve].
Temesvár, 1897-1906. Csanád-egyházmegyei ny. 198+205+(2)+ 
+294+(1)p.+1 színes, kihajt. térk. Gazdagon illusztrált.
Enyhén kopottas, korabeli félvászon-kötésben.
Slightly worn, contemporary half cloth.

20 000,-

352. molnár gábor: 
Éjbe zuhant évek
Bp., (1973.) Szépirodalmi. 375+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

2 000,-

353. móricz zSigmond: 
Magvető. A magyar irodalom élő könyve. Összegyűjtötte --.
Bp., 1940. Kelet Népe. 320p. Aláírt példány.
Korabeli félvászon-kötésben. Könyvtári bélyegzőkkel.
Signed by the author. Contemporary half cloth.

4 000,-

354. nAgy károly: 
Ujabb költemények
Makó, 1901. Kovács Antal ny. 168p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

355. nAgy láSzló: 
Arccal a tengernek. Versek 1944-1965.
Bp., 1966. Szépirodalmi. 369+(3)p. Első kiadás. Dedikált pél-
dány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

20 000,-

351. tétel 356. tétel355. tétel 357. tétel
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356. nAgy Sándor, k(ereki): 
Biharvármegye földrajza. Nagy-Várad város leirásával és a Ma-
gyar Királyság rövid áttekintésével.
Nagyvárad, 1886. Hügel Ottó ny. (8)+229+(3)p.+1 színes, ki-
hajt. térk.
A kézikönyvek szerint a címlapon jelzett térkép nem jelent 
meg. Példányunkba a Gönczy-Kogutowicz-féle megyelapot kö-
tötték be (feltehetően kiadói szándék szerint, ugyanis más da-
rabokban is ez a lap szerepel).
Díszesen aranyozott, korabeli vászonkötésben.
Richly gilt, contemporary cloth.

12 000,-

357. nAményi ernő – hermAnné cziner Alice – ná-
dAi pál: 
A reklám. Három részben. I. A reklám gazdaságtana. II. A rek-
lám lélektana. III. A reklám művészete.
(Bp., 1927.) Pantheon. 110+(1)p.+7t.; 105+(2)p.+12t. (1 szí-
nes); 86+(1)p.+27t. (2 színes)
Kopottas, kiadói vászonkötésben.
Worn, original cloth.

30 000,-

358. nánáSi-nAgy Sándor: 
Mészáros és hentesipari szaktankönyv
(Bp.), 1941. (vargyasi Máté Ernő ny.) 488p.+1 kihajt. mell.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

359. návAy AlAdár, dr.: 
Vázlatok Francziaország közgazdaságáról
Bp., 1906. Benkő Gyula. 464p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

3 000,-

360. A nemzeti egySég kormányánAk eddig elért 
fontoSAbb eredményei 
Bp., (1933.) Stádium. 8p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

Nemzetiségi irodalom

361. bekSicS guSztáv: 
A román kérdés és a fajok harcza Európában és Magyarorszá-
gon
Bp., 1895. Athenaeum. VIII+241+(1)p.
Kopott, korabeli félvászon-kötésben.
Worn, contemporary half cloth.

15 000,-

362. czirbuSz gézA: 
A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza
Temesvárott, 1882. Délmagyarországi Természettud. Társulat. 
(6)+171+(1)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

5 000,-

363. moldován gergely: 
A magyar nemzeti állam nemzetiségi feladatai
Nagybecskerek, 1895. Pleitz Fer. Pál. 173p.
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half cloth. Original cover bound inside.

8 000,-

364. A románok története. különöS tekintettel Az 
erdélyi románokrA. Szerk.: gáldi láSzló éS mAkkAi 
láSzló. 
(Bp., 1941.) Magyar Történelmi Társulat. 428p.+7t.+1 térk. 
(ki hajt.) (A Magyar Tört. Társ. könyvei VI.)
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

5 000,-

365. [Seton-wAtSon, r(obert) w(illiAm)] ScotuS 
viAtor: 
Racial problems in Hungary
London, 1908. Archibald Constable & Co. XXVII+540p.+ 
+41t. (6 színes)+1 színes, kihajt. térk.
Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben.
Original cloth. Spine gilt.

15 000,-

358. tétel 364. tétel
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Nyugati emigráció

366. fényeS máriA: 
Kacagó ária
Los Angeles, (1977.) Napnyugat. 93p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

367. mAkkAi ádám: 
K a négyzeten=13
Cleveland, 1970. Classic Printing Corp. 112p. Sztáray Zoltán 
író-újságírónak dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

4 000,-

Oklevél

368. Széchy kAtA, gyulAffy láSzló özvegye, illetve 
prépoStváry zSigmond feleSége SAját kezű, mAgyAr 
nyelvű elSzámoláSA krASznAbéltek fenntArtáSárA 
fordított öSSzegekről. 
Az irat felsorolja az uradalomhoz tartozó birtokokat (Pete, Ci-
gányi, Dobra, Fancsika), illetve az ezekre fordított természetbe-
ni juttatásokat és pénzösszegeket. Ezek fia, Gyulaffy Sámuel kő-
vári kapitány, Doboka vármegye főispánja tulajdonában voltak. 
1627 -ben a Gyulaffy-örökösök megosztották egymás között a 
szilágycsehi birtokot. Valószínűleg ehhez az eseményhez köthe-
tő az irat keletkezése.
Hasonló tartalmú, de csupán kis részben egyező szövegű iratot 
említ a szakirodalom is (Petri: Szilágy vármegye 528). Ez a Szé-
chy Kata birtokainak „visszavételére” költött összegeket sorolja 
fel. Ugyanebből az okiratból derül ki, hogy a krasznabélteki 
kastélyt többek között a csehi jövedelmekből építették. Pré-
postváry Zsigmond 1633-ban kapott királyi adományt Béltek-
re, ahol sáncokkal körülvett várkastélyt épített. Ehhez az ügy-
höz is kapcsolódhat darabunk.
Széchy Kata maga is érdekes családi kapcsolatokkal rendelke-
zett, unokahúga volt Széchy Mária, a „Murányi Vénusz”, illetve 
dédunokája volt Thököly Imre.
2 beírt oldal, hátán levéltári feljegyzéssel. Keltezés nélkül.
Kata Széchy, László Gyulaffy’s widow. Autograph letter.

20 000,-

aA
369. olAy ferenc, dr.: 
A magyar művelődés kálváriája az elszakított területeken 1918-
1928. Előszóval ellátta: Gróf Apponyi Albert. „A magyar 
 

kultúra válságos évei 1918-1927” második átdolgozott és bő-
vített kiadása.
Bp., 1930. Magyar Nemzeti Szöv. 460+(3)p. Gazdagon illuszt-
rált.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

4 000,-

Országgyűlésünk történetéből

370. hAeffler iStván: 
Országgyűlési almanach az 1931-36. évi országgyűlésről (Sturm- 
féle országgyűlési almanach). Szerkesztette --.
(Bp., 1931.) MTI Rt. 515p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

10 000,-

371. A képviSelőház házSzAbályAi. hivAtAloS kiAdáS. 
Bp., 1899. Pesti Könyvnyomda-Rt. 217p.
Kiadói papírborítóban. Kihúzásokkal és széljegyzetekkel.
Original paper.

4 000,-

372. lengyel láSzló, dr. – vidor gyulA, dr.: 
Magyar országgyűlési almanach. Ötszáz magyar élet. 1931-
1936. Szerkesztik --.
Bp., (1932.) Globus ny. 575+(1)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

10 000,-

373. A nemzetgyűléS házSzAbályAi. 1924. évi hivAtA-
loS kiAdáS. 
Bp., 1924. Pesti Könyvnyomda-Rt. 213p.
Hozzákötve:
A nemzetgyűlés házszabályainak tárgymutatója
Bp., 1924. (Pesti Könyvnyomda-Rt.) 83p.
Kiadói colligatum.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

374. zelovich dezSő: 
Parlamenti szónokok és parlamenti gyorsirók
Karcag, 1928. Kertész József ny. 91+(5)p.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

aA
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375. ortvAy tivAdAr, dr.: 
Pozsony város utcái és terei. A város története utca- és térnevek-
ben. Eredeti kutatások alapján irta --.
Pozsony, 1905. Wigand F. K. ny. 1t.+660p.+1 színes, kihajt. 
térk.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

10 000,-

Orvostörténet

376. bArtS józSef, dr.: 
Orvos-gyógyszerészeti műszótár
Bp., 1884. Pesti könyvnyomda-r-t. XI+(1)+708p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.
Győry: 197. old.

5 000,-

377. gortvAy györgy: 
Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy történe-
te. I. kötet [unicus].
Bp., 1953. Akadémiai. XI+322p. Gazdagon illusztrált.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

378. győry tibor: 
Magyarország orvosi bibliographiája 1472-1899. A Magyaror-
szágban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi 
könyveknek kimutatása.
Bp., 1900. Athenaeum. IX+(2)+252+(1)p. (A Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társ. Könyvtára. LXXXIII.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

379. kovátS, (lAjoS) ludwig dr.: 
Das Kinderheim. Zweck und Nothwendigkeit desselben.
Pozsony, 1906. Carl Angermayer ny. 43+(1)p. (Sonder-Ab-
druck aus der „Pressburger Zeitung”.)
A szerző Pozsony város tisztiorvosa volt.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

380. müller, (clotAr moritz) clotár: 
Hasonszenvi házi s család-orvos. A hasonszenvi gyógyászat ta-
nainak és alapelveinek előadása a betegségek biztos gyógyítására.
Pest, 1863. Lampel Róbert. VI+(2)+231+(5)p.
Kiadói papírborítóban. Részben felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.
Győry: 204. old.

20 000,-

381. SoóS gábor, dr.: 
Bicsérdy Béla a természetes gyógy- és uj életmód feltalálója, 
melynek követése esetén mindenféle belső szervi betegségből ki 
lehet gyógyulni, megifjodni és sokáig élni.
Oradea-Nagyvárad (Debrecen), 1926. (Tiszántuli Hirlap ny.) 
60p.
Fényképes, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

2 000,-

aA
382. pAp józSef, ifj. nAgySomkuti: 
Adalékok Máramaros történetéhez
Máramarossziget, (1909.) Máramarosi Független Ujság ny. (4)+ 
+368+(2)p.+3t. Lapszámozáson belül két táblával.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

10 000,-

383. A páriSi mAgyAr békeSzerződéS éS mAgyArázAtA. 
Az AtlAnti-óceáni AlApokmány éS A fegyverSzüneti 
egyezmény teljeS Szövegével. 
Bp., 1947. Gergely R. 82p. (Documenta Danubiana. 3.)
Kopottas, kiadói papírborítóban.
Worn, original paper.

5 000,-

384. peSty frigyeS: 
A magyarországi várispánságok története, különösen a XIII. 
században
Bp., 1882. MTA. (4)+591p.
Korabeli félbőr-kötésben. A gerincen repedéssel.
Contemporary half leather. Spine slightly damaged.

5 000,-

372. tétel 380. tétel



48 • Hereditas Antikvárium

385. peSty frigyeS: 
Krassó vármegye története. II/1-2.-IV. kötet [két kötetben].
Bp., 1882-1884. Athenaeum. 414+349p.; 514+384p.
Hozzá:
Turchányi Tihamér, dr.:
Krassó-Szörény megye története. Az ősidőktől s régi Krassó 
megye megszűnéséig (1490.)
Lugos, 1906. (Virányi János ny.) XV+371p. (Krassó-Szörény 
megye története. Első kötet. Első rész.)
Az első mű enyhén sérült gerincű, korabeli félbőr-kötésben, a 
második modern félvászon-kötésben.
First work in slightly damaged, contemporary half leather, the second in 
modern half cloth.

30 000,-

386. peSty frigyeS: 
A Temesi Bánság elnevezésének jogosulatlansága
Pest, 1868. Emich Gusztáv ny. 38p. (Értekezések a történettu-
dományi osztály köréből. VII.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

387. pethő Sándor: 
Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialakulásának tör-
ténete. Második kiadás.
Bp., 1925. Enciklopédia R.-T. VIII+324+(4)p.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

388. péter mihály: 
Lónyay Zsigmond. (1593-1653). (Történeti tanulmány.)
Sátoralja-Újhely, 1902. „Zemplén” ny. 111+(1)p.
Modern félbőr-kötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern half leather. Original cover bound inside.

3 000,-

389. pongrátz, (miklóS gróf) niclAS: 
Die Überschwemmung im Jahre 1813. Mit Haupt-Bezug auf 
die Liptauer Gespannschaft in Ungern. In einem mythologi-
schen Gespräche verfasst durch --.
Gran, 1824. Joseph Beimel. 57p.
A címlapon „Ajándékozta Kultsár István 1827.” feliratú bélyeg-
zővel.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

10 000,-

390. proháSzkA ottokár: 
Kultura és terror
Bp., 1918. „Élet”. 132+(1)p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

391. rácz károly: 
A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben
Sárospatak, 1874. Steinfeld Béla, a Ref. Főiskola betűivel. (8)+ 
+259p.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine gilt.

5 000,-

Régi Magyar Könyvtár

392. káldi györgy: 
Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsö resze, advent elsö 
vasarnapiatol-fogva a Sz. Haromság Vasárnapjáig. Irta az hi-
vek vigasztalasara és Jobbúlására az Jesus-alatt vitezkedö Társa-
ság-béli Nagy-szombati -- pap.
Posonyban, 1631. Rikesz Mihaly. (2)+X+743+(27)p.
Hozzákötve:
Az innepekre-valo predikatzioknak elsö resze. Sz: Andras napia-
tol-fogva Keresztelő Szent János napjaig
Posonyban, 1631. Rikesz Mihaly. (2)+IV+598+(12)p. Az utol-
só levél hiányzik.
Káldi két prédikációs kötete (a bibliafordítás mellett) jelentős 
szerepet játszott a magyar nyelv barokk stílusának kialakulá-
sában. Mindkét műnél megállapították a betűtípusok alapján, 
hogy csak az ajánlást és az egyházi jóváhagyást tartalmazó első 
ívet nyomtatták Pozsonyban, a többi a bécsi Rikhes-műhely-
ben készült. Az első műnek két címlapváltozata ismert, ez az 
első egyik darabja (a másodiknál az utolsó levél alapján lenne 
megkülönböztethető a két variáns).
Kopottas, korabeli, préselt disznóbőr-kötésben. Az egyik záró-
kapocs helyével. A hátsó tábla, valamint az utolsó mintegy 30 
levél alsó sarka sérült (24 lapnál kis szöveghiánnyal).
Worn, contemporary leather. Back cover and the last leaves damaged. Last 
leaf of the second work missing.
RMNY 1509., 1510.

150 000,-

385. tétel 390. tétel
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393. viSzocSány, (ferenc) frAnciScuS: 
Hecatombe sacra sive. Centuria concionum...
Tyrnaviae, 1690. Typis Academicis Per Joannem Adamum 
Friedl. 1t. (rézmetszetű címkép)+(8)+793+(18)p.
Vetemedett, foltos, korabeli pergamenkötésben. A levelek egy 
része foltos.
Worn, stained, contemporary vellum. Some leaves stained.
RMK II 1675.

30 000,-

aA
394. remellAy guSztáv: 
Mult és jelen. Biztositási és történelmi évkönyv 1861-évre. 
Szerkeszti --.
Pesten, (1861.) Engel és Mandello. 1 kihajt. t.+(22)+32+XVII+ 
+(3)+36-80+51p.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

395. réthly AntAl: 
A Kárpátmedencék földrengései (455-1918). Feldolgozta --.
Bp., 1952. Akadémiai. 510+(1)p.+15 mell. (részben kihajt.)+ 
+2 kihajt. térk. (a kötet végébe helyezve)
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

4 000,-

396. révéSz imre: 
A magyarországi protestans egyletről. Különnyomat a „Magyar 
Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmező”-ből.
Debreczen, 1875. Városi ny. (4)+100p.
Aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine gilt.

3 000,-

397. rizler józSef: 
Útmutató a lakóhely és környéke, valamint Krassó-Szörény 
vármegye módszeres ismertetéséhez. A Krassó-Szörény várme-
gyei tanitóegyesület által 200 K. val jutalmazott pályamunka.
348 beírt oldal.
Az 1912-ben készült kéziratos mű nem jelent meg nyomtatás-
ban. Helytörténeti forrásmunka a történelmi Magyarország ke-
véssé feldolgozott, déli szegletéről.
Enyhén sérült, korabeli félvászon-kötésben.
Slightly damaged, contemporary half cloth.

30 000,-

398. SAlAmon ferencz: 
Két magyar diplomata a tizenhetedik századból
Pest, 1867. Ráth M. (2)+XLV+(2)+288p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

3 000,-

399. SántA ferenc: 
Isten szekerén
Bp., (1972.) Szépirodalmi. 391+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

400. SántA ferenc: 
Az ötödik pecsét
Bp., (1974.) Szépirodalmi. 345+(3)p. Harmadik kiadás. De-
dikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

10 000,-

401. SebeStyén gábor: 
Tuba. Az égő és oktató szerelem két részben. -- által.
Budán, 1819. K. Magyar Universitás ny. 2t. (címkép+díszcím-
lap)+XII+168p.
Enyhén kopottas, kiadói papírkötésben.
Slightly worn, original hardpaper.
Szüry: 3969.

5 000,-

402. Speer, Albert: 
Az új német építőművészet – Neue deutsche Baukunst
Berlin, 1940. Volk und Reich Verlag. 103+(1)p. Egészoldalas 
fényképekkel.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

5 000,-

397. tétel 400. tétel
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Sport

403. bocSák miklóS: 
A Grosics-villa titka
Bp., 1986. Sport. 142+(26)p.+8t. Grosics Gyula által dedikált 
példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by Gyula Grosics. Original paper.

10 000,-

404. hámori tibor: 
Puskás. Legenda és valóság.
(Bp., 1982.) Sportpropaganda. 239p. Számozott (446./1000), 
dedikált példány.
Az ajánlás alatt Puskás Ferenc autográf aláírásával.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author, signed by Ferenc Puskás. Original paper.

10 000,-

aA
405. Sütő AndráS: 
Rigó és apostol. Úti tűnődések.
Bukarest, 1970. Kriterion. 109+(3)p. A címlapon a szerző aján-
dékozási sorokhoz fűzött szellemes megjegyzésével.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

Szabadkőművesség

406. mAgyArorSzág nAgy-orienSének éS A védelme 
AlAtt dolgozó őSi éS elfog. Skót SzertArtáSu t. éS i. 
páholyok névjegyzéke 1882/3 SzAbAdkőmivéSi évre. 
SzerkeSztette gyurgyik gyulA – nAmenS-verzeich-
niSS... 
(Bp., 1882. Várnai Fülöp ny.) 34p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

407. pAlAtinuS józSef: 
A hazai és külföldi páholyokban illegálisan működő magyaror-
szági szabadkőművesek névsora 1920-tól 1938-ig
Bp., 1939. Budai Bernwaller József ny. 91p. (Szabadkőművesek 
bűnei. III.)
Színes, rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

408. Somogyi iStván, dr.: 
A szabadkőmívesség igazi arca. I. kötet. A szabadkőmívesség 
felelőssége Trianonért. II. kötet. A földalatti Magyarország.
Bp., 1929. Apostol ny. 183+211+(1)p.
Korabeli vászonkötésben. A címlap enyhén foltos.
Contemporary cloth. Title page slightly stained.

15 000,-

409. vAjdA ernő, dr.: 
Hetvenöt év a királyi művészet szolgálatában. A Könyves Kál-
mán-páholy története 1872-1947.
(Bp., 1948. Fémes ny.) 141+(2)p.+6t. Dedikált példány. (Ha-
vas Miksa könyvtár. 1.)
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author. Original hardpaper.

5 000,-

aA
410. SzAbó lőrinc: 
-- összes versei 1922-1943.
Bp., (1943.) Singer és Wolfner. 695+(1)p. Aláírt példány.
Kiadói félvászon-kötésben, szakadozott, eredeti védőborítóval. 
Néhány helyen cellux-csíkkal megerősítve.
Signed by the author. Original half cloth with damaged dust jacket.

5 000,-

411. SzAbó mAgdA: 
Az ajtó
Bp., (1987.) Magvető. 303+(9)p. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

404. tétel 407. tétel
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412. SzAbó mAgdA: 
A Danaida. Regény.
Bp., (1964.) Szépirodalmi. 350+(2)p. Aláírt példány.
Harmadik kiadás.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

413. SzAbó mAgdA: 
A félistenek szomorúsága
Bp., (1992. Szépirodalmi.) 443+(1)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

10 000,-

414. SzAbó mAgdA: 
A lepke logikája. Színképelemzés: Vörösmarty-költemények.
(Bp.), 1996. Argumentum. 200p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

10 000,-

415. SzAbó mAgdA: 
Az őz. Regény.
Bp., (1972.) Szépirodalmi. 245+(3)p. Aláírt példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

416. SzAbó mAgdA: 
Pilátus
Bp., 1965. Magvető. 301+(3)p. Aláírt példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

417. SzAbó mAgdA: 
Pilátus
Bp., 1973. Magvető. 318+(2)p. Aláírt példány.
Negyedik kiadás.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

4 000,-

418. SzAbó mAgdA: 
A pillanat (Creusais)
Bp., (1990.) Magvető. 315+(4)p. Első kiadás. Dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

10 000,-

419. SzAbó mAgdA: 
A szemlélők
Bp., (1973.) Magvető. 357+(3)p. Első kiadás. Aláírt példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

420. SzAbó mAgdA: 
Sziluett. A lepke logikája.
Bp., 2000. Európa. 361+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

10 000,-

421. SzAbó miklóS: 
Kiev
Bp., 1943. (Franklin-Társulat ny.) 79+(1)p.+16t.+1 kihajt. térk.
Fényképes, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

Szamizdat

422. bibó iStván: 
A magyar forradalomról
Bp., 1984. „M.O.” 72p.
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

423. lengyel forrAdAlom 1980. eSemények éS törté-
nelmi előzmények. 1939-1985. 
Bp., 1986. Áramlat Független Kiadó. 49+(2)p. (Kronológia. 1.)
Rajzos, kiadói papírborítóban.
Illustrated, original paper.

5 000,-

408. tétel 413. tétel
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424. zAwodny, j(AnuSz) k(Azimierz): 
Halál az erdőben. A katyini mészárlás története.
Bp., 1985. AB Független Kiadó. 133p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

10 000,-

aA
425. Szeghy ernő, dr.: 
Japán. Történelmi, föld- és néprajzi vázlatok.
Bp., 1905. Szent-István-Társulat. 182+(1)p. Szövegközti képek-
kel.
Rajzos, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

3 000,-

426. Szekrényi lAjoS: 
A bibliai régiségtudomány kézikönyve. Második, átdolgozott 
kiadás. I-II. kötet [egybekötve].
Bp., 1896. (Pallas Rt. ny.) 1t.+(6)+290p.+2 kihajt. térk.+(4)+ 
+292p. Számos fametszetű képpel.
Festett, kiadói vászonkötésben.
Illustrated, original cloth.

10 000,-

427. SzepeS máriA: 
A gyógyító öröm mágiája
(Bp.), 1991. (Holnap.) 81+(3)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

2 000,-

428. Székely ignácz. budApeSt. vii. erzSébet körut 
43. árjegyzék SzerSzámok éS mérőeSzközökről – 
preiSliSte... 
Bp., 1911. (Athenaeum ny.) XVI+332+(12)p.+2t.
Erősen kopottas, kiadói vászonkötésben.
Worn, original cloth.

3 000,-

Színháztörténet

429. deák AttilA: 
Bessenyei Ferenc
Bp., 1989. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 269+(3)p. A színmű-
vész által dedikált példány.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the actor. Original hardpaper.

2 000,-

430. gobbi hildA: 
Közben..
(Bp.), 1982. Szépirodalmi. 328+(8)p. Aláírt példány.
Kiadói papírkötésben, eredeti védőborítóval.
Signed by the author. Original hardpaper with dust jacket.

3 000,-

431. kAzimir károly: 
A népművelő színház
Bp., (1972.) Magvető. 419+(1)p. Sivó Emiléknek dedikált pél-
dány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

432. kAzimir károly: 
Petőfi a Körszínházban
Bp., 1968. Magvető. 155+(5)p.+6t. Sivó Emilnek dedikált pél-
dány.
Kiadói vászonkötésben.
Inscribed by the author. Original cloth.

3 000,-

433. kAzimir károly: 
Világirodalom a Körszínházban
Bp., (1975.) Szépirodalmi. 197+(3)p.+24t. Sivó Emilnek de-
dikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

3 000,-

424. tétel 427. tétel
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434. SároSSy Szüle mihály: 
I. rész. Miszter Jávor. II. rész. Az amerikai magyar színház tör-
ténete.
(New York, 1982.) Apollo. 336p. Gazdagon illusztrált. Sivó 
Emilnek dedikált példány.
Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóval.
Inscribed by the author. Original cloth with dust jacket.

5 000,-

Szőlészet

435. Ambrózy ágoSton, dr.: 
Tokaj-Hegyalja és néhány szellemtörténeti vonatkozása
Bp., 1932. Központi Sajtóvállalat. 152p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban. Felvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

aA
436. Szterényi józSef, báró: 
Régmult idők emlékei. Politikai feljegyzések.
Bp., 1925. Pesti Könyvny. Rt. 261+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve. Körül-
vágatlan példány.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside. Uncut.

5 000,-

437. SztodolA józSef: 
A bőrkészítés kézikönyve
Bp., 1906. Pallas. 146p.
Kiadói papírborítóban. A hátsó borító hiányzik. Körülvágatlan 
példány.
Damaged, original paper. Uncut.

2 000,-

438. tAlprA mAgyAr. hAzAfiAS költemények nemzeti 
ünnepekre. 
Szeged, 1901. Engel Lajos. 256p.
Díszesen aranyozott gerincű, korabeli félbőr-kötésben, papír-
tokban. Márványozott előzéklapokkal.
Contemporary half leather in hardpaper case. Spine richly gilt. Marbled end-
papers.

10 000,-

439. tAmáSi áron: 
Ragyog egy csillag. Regény.
(Bp., 1938.) Révai. 268p. Aláírt példány.
Kiadói félvászon-kötésben.
Signed by the author. Original half cloth.

3 000,-

440. tAndori dezSő: 
H. K. -- rövidítése (1990-1992)
Bp., 1994. Balassi. 198+(2)p. Dedikált példány.
Kiadói papírborítóban.
Inscribed by the author. Original paper.

3 000,-

Tankönyvek

441. kovátS jánoS: 
Számkönyv, mellyben némelly számvetés nemei vagynak előad-
va. Összeszedte --.
S. Patakon, 1836. Nádaskay András ny. 95+(1)p.
Elékötve:
Szabóky Adolf, dr.:
Mértan’ elemei. Tanodai használatra irta --. Harmadik bővített 
kiadás. I-II. füzet.
Pesten, 1852. Kozma Vazul ny. 120p.+2 kihajt. mell.+66p.+2 
kihajt. mell.
Kopottas, korabeli félbőr-kötésben.
Worn, contemporary half leather.

20 000,-

432. tétel 436. tétel435. tétel 438. tétel
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442. nAgy károly: 
Elemi algebra. Számírás közönséges jegyekkel.
Bécs, 1837. Rohrmann és Schweigerd. XIV+373+(1)p. (Elemi 
arithmologia. Arithmographia. Második rész.)
Későbbi félvászon-kötésben.
Later half cloth.

30 000,-

443. (nAgy károly): 
A’ kis geometra
Bécs, 1838. (Sollinger J. P. ny.) XX+290+(1)p.+28t.
A tankönyv ugyanebben az évben másodszor is megjelent.
Korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth.

20 000,-

444. nAgy SomA: 
Népszerű gyakorlati mértan. Közrebocsátotta --.
Pest, 1860. Osterlamm Károly. 57+(2)p.+V kihajt. mell.
Modern papírkötésben. Az eredeti borító felragasztva.
Modern hardpaper. Original cover mounted.

5 000,-

445. Szeremley gábor: 
Geographiai kézikönyv, VI folyamban. A’ gymnasiális iskolák’ 
számára készítette --.
S(áros) Patakon, 1845. Nádaskay A. 351+(16)p.
Enyhén sérült gerincű, viseltes, korabeli félbőr-kötésben. Több 
levele foltos, firkálásokkal, apró hiányokkal.
Worn, contemporary half leather. Spine slightly damaged. Some leaves 
stained.

20 000,-

446. viSontAy jánoS: 
Ausztria-Magyarország földirata középtanodák használatára. 
Az uj tantervezet szerint irta --. Második javitott kiadás.
Bp., 1882. Lampel Róbert. 155p.
Enyhén sérült gerincű, kiadói papírborítóban. Részben felvá-
gatlan példány.
Original paper. Uncut. Spine slightly damaged.

5 000,-

aA
447. teleki józSef, gróf: 
Hunyadiak kora Magyarországon. I-VI/1.; X-XII. kötet.
Pesten, 1852-1863. Emich és Eisenfels. 1t.+XXVIII+522+(1)p.+ 
+1t.; 1t.+XVI+568+(1)p.+2t.; 1t.+XVI+547+(2)p.+2t.; 1t.+ 
+XIV+494+(1)p.+2t.; 1t.+XVI+530+(1)p.+2t.; (2)+V+320p.; 
1t.+(2)+642+(1)p.+7 kihajt. mell.; 1t.+(2)+584p.+7 kihajt. mell. 
(részben színes); 1t.+(2)+499+(3)p.+2 kihajt. mell.
Teljesnek tekinthető sorozat, a hiányzó kötetszámok alatt Csán-
ki Dénes „Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korá-
ban” című munkája látott napvilágot 1890 és 1913 között. Ezt 
Fekete Nagy Antal 1941-ben egy ötödik kötettel egészítette ki.
Díszesen aranyozott gerincű, modern félbőr-kötésben. Az ere-
deti borítók bekötve.
Modern half leather. Spine richly gilt. Original covers bound inside.

80 000,-

448. tellyeSniczky kálmán, dr.: 
Művészeti boncolástan. Az emberi test formáinak ismertetése 
művészek és a művészet iránt érdeklődők számára.
Bp., 1900. Eggenberger. 243+(1)p.+10 színes t.
XX. századi félbőr-kötésben, papírtokban. Szép példány.
20th-century half leather in hardpaper case.

10 000,-

442. tétel 445. tétel443. tétel 447. tétel



Hereditas Antikvárium • 55

449. terSánSzky j(ózSi) jenő: 
Kakuk Marci
Bp., 1966. Magvető. 1064+(7)p.+1t. Dedikált példány.
Aranyozott, kiadói bőrkötésben.
Inscribed by the author. Gilt, original leather.

5 000,-

Térkép, atlasz

450. royAume d’hongrie principAuté de trAnSilvA-
nie et bAnAt de temeSwAr 
Párizs, 1766.
Rézmetszetű Magyarország-térkép, színezett kartussal. Pierre 
Bourgoin „Atlas élémentaire de la géographie” című művében 
jelent meg.
Mérete: 345 x 450 (370 x 500) mm.
A lap jobb alsó sarkában kisebb folttal. Keretezve.
Map of Hungary by Bourgoin. Copper engraving with coloured cartouche.
Slightly stained. Framed.
Szántai: Bourgoin 1.

30 000,-

451. (bArtholomAeideS láSzló): 
(Geograffia aneb Wypsánj Okrsslku Zemského s ssesti Mappa-
mi wlastnj Rukau geho wyrytými)
(Besztercebánya, 1798. Johann Stefani ny.) 65-109+(3)p.+6 
színes, kihajt. térk. (rézmetszetek)
Az első hazai szlovák földrajztankönyv hat térképe, valamint a 
szöveg mintegy második fele.
A szerző evangélikus lelkész volt, számos földrajzi munka fűző-
dik nevéhez. A kötet érdekessége, hogy ő maga készítette hozzá 
a térképeket is, amelyet monogramja („L. B.”) is jelez.
A szöveg ívekben, a lapok önállóan, kötés nélkül.
Unbound.
Szántai: 0

80 000,-

452. mAgyArorSzág megyéinek kézi AtlASzA. kiAdjA A 
mAgyAr földrAjzi intézet r.-t. 
Bp., 1912k. MFI. 65 színes, kihajt. térk. (Fogaras vármegye 
lapját kétszer kötötték be)
A Gönczy-Kogutowicz-féle vármegye-atlasz nyomán kiadott 
gyűjtemény a 63 magyar vármegyét (a horvát megyék nélkül), 
illetve Fiume város térképét tartalmazza. Címlap feltehetően 
nem készült hozzá.
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

80 000,-

453. kogutowicz mAnó: 
A Balkán-háboru térképe. Tervezte és rajzolta --. Átdolgozva 
1912 október haváig.
Bp., 1912. Magyar Földrajzi Intézet. 1 színes, kihajt. térk. 
(415 x 1160 mm)
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

454. fodor ferenc: 
A magyar térképírás. I-III. kötet [egybekötve].
Bp., 1952-1954. Honvéd Térképészeti Intézet. 176+VII+(1)p.+ 
+VII kihajt. t. (2 színes)+(3)+178-309+IX+(1)+(3)+314-441+ 
+III+(2)p. Gazdagon illusztrált. (A „Térképészeti Közlöny” 15. 
számú különfüzete.)
Modern bőrkötésben. Az eredeti borítók bekötve.
Modern leather. Original covers bound inside.

5 000,-

455. nAgy láSzló: 
Térképolvasás. Térképfelhasználás. Az Osztrák-Magyar Monar-
chia részletes – és Közép-Európa általános – térképének ismer-
tetése. Irta és a rajzokat szerkesztette --.
Bp., 1897. Márkus Samu ny. XI+(1)+190p.+5 kihajt. térk. (ön-
álló lapok, a kötet végébe helyezve) Dedikált példány.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Inscribed by the author. Contemporary cloth. Spine gilt.

5 000,-

456. tóth ágoSton rAfAel, felSő-zopori: 
A helyszinrajz és a földképkészités történelme, elmélete és jelen 
állása. Utazási eredmény.
Pest, 1869. Aigner és Rautmann. (8)+344p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

20 000,-

aA

451. tétel
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457. thAly kálmán: 
Dunántúli hadjárat 1707-ben. Hadtörténelmi tanulmány.
Bp., 1880. Tettyey N. és Tsa. VIII+228p.
Korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather.

5 000,-

458. thury etele: 
Iskolatörténeti adattár. Az Országos Református Tanáregyesü-
let megbizásából szerkeszti --. I-II. kötet.
Pápa, 1906. Főiskolai Könyvny. VIII+443+(1)p.; 552+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

5 000,-

459. tominAc józSef: 
Magyar szent korona országainak vasutai 1845-1904. Össze-
állította: --.
Bp., 1905. Hornyánszky. VIII+79+(1)p.+5 kihajt. t.+4 kihajt. 
térk.
Az általunk ismert példányok mindegyike ennyi mellékletet 
tartalmazott, az OSzK nyilvántartása szerint 5 térkép tartozna 
hozzá (a sorszámok jóval többet mutatnak).
Kiadói félvászon-kötésben. A címlapon érvénytelen bélyegzők-
kel.
Original half cloth.

5 000,-

460. tompA mihály: 
-- összes költeményei. Rendezték barátai Arany János, Gyulai 
Pál, Lévay József és Szász Károly.
Bp., (1894.) Méhner Vilmos. 1t.+807+(1)p.
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben. Aranymet-
széssel díszítve.
Richly gilt, original cloth. Inner edges gilt.
Szüry: 4646.

20 000,-

461. tormA józSef: 
Oklevelészeti naptár (Calendarium diplomaticum). A közép-
kori, főleg hazai okleveleken előforduló keltek meghatározására 
dolgozta és összeállította --. A szerző halála után kiadta Torma 
Károly.
Kolozsvárt, 1879. K. Papp Miklós ny. (2)+30+LXVIp.+2 ki-
hajt. mell.
Korabeli félvászon-kötésben.
Contemporary half cloth.

8 000,-

462. toroczkAi-wigAnd ede: 
Régi kert s míesei
Bp., 1917. Táltos. 196+(4)p.+7t. Gazdagon illusztrált.
Kiadói papírborítóban. Az első néhány levél alsó sarka foltos.
Original paper. First leaves stained.

5 000,-

463. tóth árpád: 
Hajnali szerenád. Versek.
(Bp.), 1913. Nyugat. 72p. Első kiadás.
A költő első megjelent kötete.
Későbbi vászonkötésben. A Falus Elek által tervezett, eredeti bo-
rító bekötve.
Later cloth. Original cover bound inside.

3 000,-

464. uriS, leon: 
Exodus
(Bp., 1989.) Fabula. 514+(6)p. Dedikált példány.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the author. Original hardpaper.

4 000,-

465. uriS, leon: 
Mila 18
(New York, 1973. Bantam Books.) (10)+563+(3)p. Aláírt pél-
dány.
Kiadói papírborítóban.
Signed by the author. Original paper.

3 000,-

Utazás

466. bAlkányi kálmán: 
Versailles (Naplójegyzetek). Különlenyomat a Budapesti Szem-
léből.
Bp., 1907. (Franklin-Társulat ny.) 34p.
Aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine gilt.

3 000,-

467. fAlk zSigmond, dr.: 
Oroszország. Uti vázlatok.
Bp., 1898. Kilián Frigyes. 1t.+(2)+146+(3)p.+15t. (1 kihajt.)
Javított, rajzos, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

4 000,-

468. höhnel lAjoS: 
A Rudolf és Stefánia tavakhoz. Teleki Sámuel Gróf felfedező 
útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. Leirta 
kisérője --. I-II. kötet.
Bp., 1892. Ráth Mór. (8)+520p.; (4)+546p. Lapszámozáson 
belül számos egészoldalas táblával és szövegközti illusztrációval.
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben. A gerince-
ken kis kopásnyomokkal.
Richly gilt, illustrated, original cloth. Spine slightly worn.

40 000,-



Hereditas Antikvárium • 57

469. piukovitS józSef: 
Amerikai emlékek
(Bp.), 1911. (Hornyánszky Viktor ny.) 55+(1)p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

470. rudolf trónörököS főherczeg: 
Tizenöt nap a Dunán. Fordította Paszlavszky József.
Bp., 1890. K. M. Természettud. Társulat. (8)+320p. (A VI. czik-
lus tizenkettedik kötete.)
Kiadói vászonkötésben.
Original cloth.

3 000,-

471. rudolf trónörököS: 
Utazás a Keleten. Ford.: Brankovics György. I-II. kötet [egy-
bekötve].
Bp., (1883.) Wodianer. (8)+214+(1)+(4)+244+(1)p. Szöveg-
közti illusztrációkkal.
Díszesen aranyozott, festett, kiadói vászonkötésben. Aranymet-
széssel díszítve. A gerincen apró sérülésekkel.
Richly gilt, illustrated, original cloth. Inner edges gilt. Spine slightly damaged.

40 000,-

472. StAnley, h(enry) m(orton): 
A legsötétebb Afrikában. Emin pasának, Ekvátoria kormányzó-
jának fölkeresése, megszabadítása és visszavonulása. I-III. kötet.
Bp., 1891. Ráth Mór. XIX+683+(1)p.+3t.+1 kihajt. mell.+ 
+1 térk. (színes, kihajt.); XIX+643+(1)p.+5t.+2 térk. (színes, 
kihajt.); XVI+634p.+4t. Lapszámozáson belül számos egészol-
dalas táblával és szövegközti illusztrációval.
Festett, aranyozott, kiadói vászonkötésben, a harmadik darab a 
kevésbé díszített változat.
Gilt, original cloth.

50 000,-

473. tAllián emil: 
Úti naplómból. -- naplójegyzetei braziliai, indiai, ceyloni és br. 
kelet afrikai utazásai és vadászatairól.
Török-Kanizsa, 1906. (Szegyakov S. ny.) IV+374p.+29t. A kép-
jegyzék alapján két fénykép hiányzik a kötetből.
Javított, aranyozott gerincű, korabeli vászonkötésben.
Contemporary cloth. Spine restored, gilt.

10 000,-

474. vámbéry ármin: 
Küzdelmeim
Bp., 1905. Franklin. VII+516+(1)p.+7t.+5 mell. (hasonmások, 
3 kihajt.)
Enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben.
Slightly worn, original cloth.

6 000,-

475. vámbéry ármin: 
-- vázlatai Közép-Ázsiából. Ujabb adalékok az oxusmelléki or-
szágok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz.
Pest, 1868. Ráth Mór. V+(1)+385p.
Modern félvászon-kötésben. Az eredeti borító bekötve. Körül-
vágatlan példány.
Modern half cloth. Original cover bound inside. Uncut.

10 000,-

Vadászat, erdészet

476. bárSony iStván: 
Vadásztáska
Bp., 1903. Magyar Hirlap. 158p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan példány.
Original paper. Uncut.

5 000,-

477. benkő pál, kézdiváSárhelyi: 
A vadászat. Gyakorlati szakkönyv.
Bp., 1935. K. M. Egy. Ny. 467+(1)p.+1t. Gazdagon illusztrált.
Aranyozott, kiadói vászonkötésben.
Gilt, original cloth.

10 000,-

478. diezel (kArl emil) – mikA (károly): 
A fogoly, fácán, császármadár és erdei szalonka természetrajza 
és vadászata
Bp., (1910.) Athenaeum. (4)+128p.+6t. (1 színes) Szövegközti 
képekkel. (Különlenyomat Diezel – Mika: „Az apróvad vadá-
szata” II. kiadásából.)
Kiadói vászonkötésben, rendkívül ritka, eredeti védőborítóval.
Original cloth in dust jacket.

60 000,-

468. tétel 472. tétel
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479. diezel (kArl emil) – mikA (károly): 
Az őz és a nyúl természetrajza és vadászata
Bp., (1910.) Athenaeum. (2)+150+(1)p.+3t. Szövegközti ké-
pekkel. (Különlenyomat Diezel – Mika: „Az apróvad vadásza-
ta” II. kiadásából.)
Kiadói vászonkötésben, rendkívül ritka, eredeti védőborítóval.
Original cloth in dust jacket.

60 000,-

480. feSteticS pál (gróf): 
Természetjárás
Bp., 1946. Magyar Cserkészszövetség. 194+(2)p.+6t. (1 kihajt.)
Javított, kiadói papírborítóban.
Restored, original paper.

10 000,-

481. fónAgy józSef: 
A vizsla idomitása. Függeléke: A beteg ebek gyógykezelése.
Bp., 1895. Athenaeum. XV+213p.+7t.+1 kihajt. mell.
Javított (részben pótolt) gerincű, aranyozott, kiadói vászonkö-
tésben.
Original cloth. Spine restored.

10 000,-

482. hermAn ottó: 
A madarak hasznáról és káráról. Harmadik, bővített és javított 
kiadás.
Bp., 1911. (Hornyánszky Viktor ny.) 398+(1)p.+4 színes t.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

5 000,-

483. hirdetmény. 
Karl Philipp zu Schwarzenberg herceg, Erdély katonai és pol-
gári kormányzója rendelkezései az erdőkben okozott károkkal 
kapcsolatban.
1 nyomtatott oldal, két hasábban. Kelt: Nagyszeben. 1851. XI. 
16.
Mérete: 430 x 550 mm.
Proclamation.

20 000,-

484. illéS nándor: 
A vadőr. Kézi tankönyv a m. kir. erdőőri szakiskolák számára. 
Darányi Ignácz m. kir. földmivelésügyi minister megbizásából 
irta --.
Bp., 1907. Pallas ny. (4)+403p. (A m. kir. földmivelésügyi mi-
nister kiadványai. 1907. 5. sz.)
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

20 000,-

485. kittenberger kálmán: 
A megváltozott Afrika. Nagybányai Horthy Jenő közreműkö-
désével írta: --. 109 képpel.
(Bp., 1930.) Franklin-Társulat. 375+(1)p.+80t. Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben, páratlanul ritka, fényképes védőborí-
tóval.
Original cloth with dust jacket.

20 000,-

486. koloSSy gábor: 
„Betyár” a magyar vizsla. Kész vizsla vásárlása. A vizsla vezetése 
és vércsapamunkája. A kölyök vásárlása, nevelése, oktatása és 
bevadászása.
Bp., (1943.) Vadászati Útmutató. 1t.+228p.+68t.
Kiadói félvászon-kötésben.
Original half cloth.

10 000,-

487. vAdáSzAti útmutAtó (A mAgyAr vAdáSzAt éS 
vAdgAzdASág évkönyve) Az 1929-1930. vAdáSzAti 
évre. vi. évfolyAm. SzerkeSzti éS kiAdjA: nAgy láSzló. 
Bp., 1929. (Neuwald ny.) (6)+272+VIII+(2)p.
A címlapon ajánlással: „Dr. Magyary Géza munkatársamnak és 
barátomnak Nagy László.”
Aranyozott, kiadói vászonkötésben. A kötéstáblák felső részén 
kopással.
Inscribed by the editor. Worn, original cloth.

30 000,-

488. vönöcki S(chenk) jAkAb: 
A magyar őshaza solymászmadarai
New York, (1962.) Turul. 96p.
Javított gerincű, kiadói papírborítóban.
Original paper. Spine restored.

6 000,-

aA

486. tétel 488. tétel
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489. vágó nándor: 
Az A-46. jelzésű becsületügyi szabályzat és párbaj-codex ismer-
tetése kérdés és feleletben. Összeállította: --.
Bp., 1943. m. kir. bp-i I. honvéd hadtestpk. háziny. 103p.
Kiadói papírborítóban.
Original paper.

3 000,-

490. vAjnA károly: 
Hazai régi büntetések. I-II. kötet.
Bp., 1906-1907. „Univers” ny. 1t.+696p.+3t.+1 kihajt. mell.; 
581p. Dedikált példány.
Korabeli félvászon-kötésben.
Inscribed by the author. Contemporary half cloth.

40 000,-

491. vámbéry ármin: 
A magyarság keletkezése és gyarapodása
Bp., 1895. Franklin. 408p.
Enyhén kopottas gerincű, korabeli félbőr-kötésben.
Contemporary half leather. Spine slightly worn.

8 000,-

492. vécSei miklóS: 
Négyszemközt hires emberekkel. Arcképek.
Bp., 1918. Kultura. (4)+158+(2)p.
Korabeli félvászon-kötésben. A rajzos, eredeti borító bekötve.
Contemporary half cloth. Original cover bound inside.

3 000,-

493. wAlzel kelemen: 
Kormányzónk. Vitéz nagybányai Horthy Miklós rövid élet-
rajza.
Bp., 1938. Dr. Vajna György és Társa. 48p.+24t.
Fényképes, kiadói félvászon-kötésben.
Illustrated, original half cloth.

3 000,-

494. weitner bélA: 
A postatakarékpénztárról, csekkről és giró-forgalomról
Bp., 1914. Athenaeum. 68p. Dedikált példány.
Aranyozott, korabeli bőrkötésben. Aranymetszéssel díszítve.
Inscribed by the author. Gilt, contemporary leather. Inner edges gilt.

10 000,-

495. cSü jüAn: 
-- versei. Forditotta Weöres Sándor.
(Bp.), 1954. Szépirodalmi. 109+(2)p. Lapszámozáson belül 
egészoldalas táblákkal.
A fordító által dedikált példány.
Kiadói papírkötésben.
Inscribed by the translator. Original hardpaper.

20 000,-

496. wertheimer ede: 
A tervezett négyes szövetség Ausztria, Orosz, Franczia- és Spa-
nyolország közt. 1787-1790. (Adalék Ausztria keleti politikájá-
hoz) Kiadatlan források alapján irta --.
Bp., 1880. MTA. 91p. (Értekezések a történelmi tudományok 
köréből. IX. kötet. I.)
Modern papírkötésben. Az eredeti borító bekötve.
Modern hardpaper. Original cover bound inside.

3 000,-

497. zelliger AlAjoS: 
Egyházi irók csarnoka. Esztergom-főegyházmegyei papság iro-
dalmi munkássága. Bio- és bibliographiai gyűjtemény.
Nagyszombat, 1893. Szerző. IV+580p.
Díszesen aranyozott, enyhén kopottas, kiadói vászonkötésben. 
Aranymetszéssel díszítve.
Richly gilt, slightly worn, original cloth. Inner edges gilt.

5 000,-

489. tétel 493. tétel491. tétel 495. tétel
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498. zrinyi miklóS, gróf: 
-- költői müvei. A költő kéziratai alapján sajtó alá rendezte s 
jegyzetekkel kísérte Széchy Károly. Széchy Károly jegyzeteit saj-
tó alá rendezte s hagyatékának felhasználásával a bevezetést írta 
Badics Ferencz.
Bp., 1906. MTA. XLVIII+428p.
Kiadói pergamenpapír-kötésben. A gerincén repedéssel. Felvá-
gatlan példány.
Original hardpaper. Spine slightly damaged. Uncut.
Szüry: 5214.

5 000,-

499. zrínyi miklóS, gróf: 
Ne bántsd a’ magyart. Irta --. És most újjonnan kibocsátotta a 
Spolarich család.
Budapesten, 1920. Spolarich család (Stepaneum ny.) VII+ 
+87p.+2t.+4 kihajt. mell. A mű 1300 példányban készült.
Pótolt gerincű, foltos, rajzos, kiadói papírborítóban.
Stained, illustrated, original paper. Spine restored.

3 000,-

498. tétel 499. tétel496. tétel 497. tétel

aA

A jegyzékben hASznált rövidítéSek:

Kiadja a Hereditas Antikvárium
Nyomdai előkészítés: Gönczy Tibor

Budapest, 2022

bet. = betűvel
é. = év

H. = hely
h. = hasáb
lev. = levél

lith. = kőnyomat
mell. = melléklet
mm = milliméter

n. = nélkül
ny. = nyomda
p. = pagina
poss. = possessor
prov. = proveniencia
0 = a mű nem ismeri
t. = tábla
térk. = térkép
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