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ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK

1. A tételekk árverezése úgy történik, hogy az árverésvezetõ a katalógus sor-
rendjében bemondja a tételek sorszámát és kikiáltási árát.

A vételár 1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig 500,-Ft
10.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig 1.000,-Ft
20.000,-Ft-tól 40.000,-Ft-ig 2.000,-Ft
40.000,-Ft-tól 100.000,-Ft-ig 5.000,-Ft

100.000,-Ft felett 500.000,-Ft-ig 10.000,-Ft
500.000,-Ft felett 50.000,-Ft

összeggel emelkedik.
2. Azonos összegû ajánlat esetén a vételi megbízással szemben a helyszíni
árverezõ elõnyt élvez.
3. A leütéssel a tétel a vevõ tulajdonába megy át, s ezt befizetéssel érvényesíti.
Ha a vevõ a vételárat az árverés végén fizeti ki, a tételt a helyszínen átveheti. Azon
vásárlóink, aki a helyszínen licitálnak, de könyveiket a helyszínen nem veszik át
30 % foglaló megfizetése mellett 15 napon belül kötelesek könyveiket átvenni. A
foglaló alól felmentést kérhetnek rendszeres és időben fizető vásárlóink. A 15 nap
leteltével fenntartjuk a foglaló megtartásának jogát, az át nem vett könyveket
értékesítjük. A Ptk. 211. § szerint a vásárlástól való elállást szerződésszegésnek te-
kintjük, amelynek akár peres úton is érvényt szerzünk, akár más árverező cégekkel
közösen is. Az esetlegesen így megkárosított rendes vevőink érdekeit is megvéd-
jük és erre felhívjuk az Antikvár Szövetség figyelmét is! Ezért kérjük Önöket
licitáláskor felelős döntést hozzanak, mindenkori anyagi lehetőségeiknek
megfelelően! Vételi megbízók és azon vásárlók, akik az árverés helyszínén nem
veszik át könyveiket telefonon egyeztetett idõpontban és helyen (Budapesten),
vagy futárszolgálattól utánvéttel fizetve vehetik át. (Az utánvét díja: 990 Ft/cs.)
4. A leütési ár, +15% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az
ÁFA-t tartalmazzák. A számlaigényt kérjük elõre jelezni.
5. Azon vásárlóink, akik nem tudnak személyesen részt venni az árverésen, vételi
megbízást adhatnak írásban, Abaúj Antikvárium és Aukciósház, 3553 Kistokaj
Táncsics út. 11., Tel.: 20/428-9105, Email: abaujantik@gmail.com
6. A tételek a bemutatón kiállított állapotban kerülnek árverezésre, a vevõnek
saját magának kell meggyõzõdnie a tételek állapotáról és a katalógusban leírtakkal
való egyezõségérõl az árverést megelõzõen. Vásárlás után reklamációt nem tudunk
elfogadni.

Kistokaj, 2012.
Pogány János

Árverési szabályaink megváltoztak, kérjük figyelmesen olvassa el!

www.konyvlap.hu / www.konyvpub.hu



1., ACSÁDY Ignác:
A magyar jobbágyság története
Tildy Zoltán köztársasági elnök elősza-
vával.
Bp., 1948. Szikra.
443 p. Harmadik centenáriumi kiadás.
Kiadói egyszerű papírborítóban.
A címlapon „Dobi István elvtársnak
– Rákosi Mátyás 1948. május 1.”
ajánló sorokkal! A Rákosi Mátyás kéz-
jegyével ellátott könyveket már az
előző rendszer begyűjtötte, a dedikált
és kézjegyével ellátott könyvek
különösen ritkák!
Az MKP és az MDP első- és főtitkára,

az ötvenes évek elején Magyarország
miniszterelnöke. Több nyelven kiváló-
an beszélt, ez tette lehetővé, hogy
Trumannal angolul tárgyalhatott
Washingtonban a békeküldöttség tag-
jaként, de emellett meg tudta magát
értetni oroszul, németül és olaszul is.
A politika volt a „hobbija”, amely élete
minden percét kitöltötte. A nevével
fémjelzett korszakban az emberi jogok
súlyos sérelmet szenvedtek. Sokakat
ért megtorlás: a koncepciós perekben
kivégzettek száma száz és kétszáz fő
közé tehető. Az SZKP XX. kon-
gresszusa után, 1956. július 18-án
szovjet nyomásra az MDP Központi
Vezetősége első titkári tisztségéből
eltávolította, ekkor a Szovjetunióba
távozott, s többet már nem is tért haza.
Élete végéig abban a hitben volt, hogy
őt Magyarországon szeretik és vissza-
várják. Az MSZMP KB sokat foglalko-
zott hazatelepedési kérelmeivel, amihez
feltételül a közügyektől (vagyis a poli-
tikától) való eltiltást és a házi őrizetet
ajánlották fel. Mivel Rákosi ezt nem

fogadta el, Gorkijban maradt és ott is
érte a halál.

Dobi István (1898-1968) politikus,
országgyűlési képviselő, miniszter,
miniszterelnök, a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsa elnöke. A
Kisgazdapárt jobboldali vezetőinek
leleplezése után, őt választották a párt
elnökének. Vezetése alatt tisztították
meg a Kisgazdapártot a reakciós
elemektől és állították a népfronton
belül a népi demokrácia építésének
szolgálatába. Dinnyés Lajos december
10-ei lemondását követően Dobi
István lett Magyarország miniszter-
elnöke. Kormánya működése alatt
fejeződött be és vált véglegessé (lega-
lábbis négy évtizedre) a kommunista
hatalomátvétel. Dobi 1952. augusztus
14-étől 1967. április 14-éig volt a
Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának elnöke. Dobinak folya-
matos súrlódásai voltak Rákosival.
Ebbéli tisztségében hivatali ideje alatt
formálisan ő iktatott be minden kor-
mányt, így az 1956-os forradalom alatt
a második Nagy Imre-kormányt is.

24.000,-

ADY ENDRE (1877-1919.)

2. A Holnap – uj versei 
Második könyv
Szerkesztette: Kollányi Boldizsár.
Ady Endre, Babits Mihály, Balázs
Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás,
Juhász Gyula, Miklós Jutka verseinek
antológiája, Kollányi Boldizsár
„Számadás”-ával. 
Bp., 1909. Deutsch Zs. és Tsa.
240 p. Első kiadás!
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Későbbi egészvászon kötésben, a
kötéstábla verzóján Ex libris Péter
László. Dr. Péter László ny. egyetemi
tanár (Szeged) könyvtárából.
A címlapon: (1.) „Theodor
Manojlovitsnak kedves barátomnak
–Kollányi” – a 41. oldalon: (2.)
„Manojlovicsnak igaz barátsággal
–Ady. Nagyvárad 1909 okt. 3.” – a
129. oldalon: (3.) „Manojlovics
Theodornak kedves jó barátomnak
igaz szeretettel –Dutka Ákos -909
június –Nagyvárad” – a 151. oldalon:
(4.) „Kedves jó pajtásomnak
Manojlovitch Teodornak, akitől
annyi jó és rossz verset kellene
lefordítanom lehetőleg jól, esetleg
rosszul, semmiképen – sehogy. Adja
ég, hogy rossz szándékomat minél
hamarabb valóra válthassam. Ölelő
szeretettel -Emőd Tamás –
Nagyvárad. Barbizon. március 4. 909.
(16 nappal az alapvizsga előtt.)” – a
183. oldalon: (5.) „Manojlovitsch
Theodornak, barátomnak (bár már
látnám!). Szeretettel kollegiális (és
kongeniális) érzéssel Juhász” – a 207.
oldalon: (6.) „Minden poéta-lélek
egy-egy darab opál: ködös fátyolokon
átragyogó titkos tüzek. És úgy-e
Manojlovits Theodor, az már egészen
mellékes babona, hogy az opál bút,
bajt, szerencsétlenséget hoz a
viselőjére? – Miklós Jutka”-
fantasztikus hatos dedikációval!

Két költő nem írt bele. Babitsot,
akkor fogarasi tanárt, Juhász Gyula
szervezte be, de ő nem vett részt sem-
miféle holnapos megmozdulásban.
Valószínűleg soha nem is járt
Váradon, csak átutazott rajta. Balázs

Béla gyakran megfordult ott, mert apai
ági nagynénje, Recht Ignácné Bauer
Zsófia (1843-1925) ott volt a
kereskedelmi leány-középiskola igaz-
gatója, de úgy látszik, nem találkozott
Manojloviccsal, így ő sem dedikálta a
példányát.

Todor Manojlović (1883-1968) a
költő, író, művészettörténész, kritikus
és műfordító tekintélyes nagybecskere-
ki ügyvédcsaládban született. Az
érettségi után Budapesten folytatott
jogi tanulmányokat. „A fiatal költőre,
aki már akkor irodalommal és
művészettörténettel is foglalkozott,
nem az a sors várt, hogy »végzett
jurista« legyen, mint ahogyan azt
abban az időben mondták, hanem a
modern irodalom egyik hírnöke (meg
szemtanúja és résztvevője is), amely
valahogyan éppen akkortájt szivárgott
be az európai irodalmak vérkerin-
gésébe, így a magyar irodalomba is, s
melynek fáklyavivője későbbi barátja,
Ady Endre volt. 1906-ban szakította
félbe sikertelen budapesti jogakadémi-
ai tanulmányait, és bevonult katonai
szolgálatra. Egy ideig Temesvárott
állomásozott, majd Károlyvárosban,
utána pedig Fehértemplomban. 1907-
ben tért vissza Budapestre, de attól
kezdve már a modern irodalom és
művészet volt fő érdeklődési köre.
Méghozzá oly mértékben, hogy teljes
egészében a művészetek tanulmá-
nyozására összpontosított, ami rokon-
ságában nagy ellenkezést keltett.  Ez
volt az ok arra, hogy odahagyja
Budapestet, s 1907 őszén már
Nagyváradon horgonyzott le azzal a
szándékkal, hogy az ottani jogaka-
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démián folytatja jogi tanulmányait.
Todor Manojlovićnak és Ady Endré-
nek, a lázadó magyar költőnek, a mo-
dern magyar költészet zászlóvivőjének,
sokak szerint a legnagyobb magyar
költőnek a barátsága 1908-ban
Nagyváradon kezdődött. Jelentős
hatása volt Manojlović későbbi
munkásságára. az Ady köré tömörülő
irodalmi-költői kör, amely csakhamar
A Holnap Irodalmi Társaságban öltött
intézményes formát, amellett, hogy
népszerűsítette Ady Endre modern
költészetét, védte is őt az akkori magyar
konzervatív irodalmi körök támadásai
ellen, továbbá fiatal magyar költőket
szándékozott népszerűsíteni.  – Babits
Mihályt, Balázs Bélát, Dutka Ákost,
Emőd Tamást, Juhász Gyulát és
Miklós Jutkát –, Ady követőit, de kiállt
az akkori, jobbára Budapesten
összpontosult magyar irodalmi élet
decentralizációjáért. A holnaposok
köréhez Manojlović is társult. Szívesen
látott vendége volt az éjszakába nyúló
vitáknak, az EMKE-ben tartott bohém,
kávéházi társalgásoknak meg az irodal-
mi rendezvényeknek. Todoš tehát
azokban a nagyváradi években nem
csupán puszta szemlélője volt a mo-
dern magyar líra születésének és
felvirágzásának, mondhatnánk akár azt
is: Ady Endre irodalmi trónra eme-
lésének, hanem – német, majd szerb
Ady-fordításaival – tevékeny résztve-
vője is ezeknek az eseményeknek,
lelkes népszerűsítője az új magyar
költészeti törekvéseknek.  1908. októ-
ber 11-én, hajnali fél háromkor Todor
egy papírszeletre megrajzolta Ady
portréját. Rajza napjainkig fönn-

maradt. Ady és Manojlović őszinte
barátságát bizonyítja kötetünk is. Ady
gazdag költészetéből táplálkozva
Manojlović lett egyik legjelentősebb
szerb fordítója, továbbá Ady egyik
legkitartóbb népszerűsítője is a szerb
irodalomban.

A kötet Manojlović könyvtárát
gazdagította 1941 áprilisáig a Délvidék
és Nagybecskerek visszacsatolásáig.
Manojlović elmenekült otthonából, így
könyvtára szabad prédává lett.
Hunyadi-Vass Gergely (1891-1942)
szegedi ügyvéd, tartalékos honvédtiszt
több kötetet és többek között
példányunkat is megmentette az
enyészettől. Nem élt már, amikor
1944. október 10-én az oroszok „föl-
szabadították”, megszállták Szegedet.
Örököse, talán az özvegye elmenekült
Jókai utca 4. sz. alatti emeleti
lakásából. Ide telepedett a Magyar
Nemzeti Függetlenségi Front első
hírlapjaként újjászülető szegedi
újságnak, az azóta is élő Délmagyar-
országnak szerkesztősége. Itt kapott
munkát Lőkös (Laszgallner)  Zoltán
(1925-1999) másodéves bölcsész-
hallgató mint gyorsíró, a lap későbbi
főszerkesztője, Péter László gimnáziu-
mi osztálytársa, egyetemi társa, legjobb
barátja. 1961-ben házassági évfor-
dulóra kedves és stílusos ajándékot
adott neki: a váradi antológia e külön-
leges, már-már misztikus érzelmeket
keltő példányát.

1.600.000,-
3., ADY Endre:
A halottak élén (Versek.)
Bp., 1918. Pallas.
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202 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Jeges Ernő munkája, körülvágat-
lan példány.

6.000,-
4., ADY Endre:
A Sion-hegy alatt - - istenes versei.
Összeállította: Szabó Lőrinc.
Bp., (1927.) Athenaeum.
128 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban,
amely Repcze munkája, Székely 
Aladár fotójával.

6.000,-
5., ADY Endre:
Párisi noteszkönyve
Sajtó alá rendezte és az előszót írta:
Ady Lajos.
Bp., 1924. Amicus.
61 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban,
amely Reiter László művészi munkája.   

A kötet megjelentetését édesanyja
szorgalmazta és öccse szerkesztette.

6.000,-
6., ADY Lajos:
Ady Endre
(Bp., 1923.) Amicus. 245 p. 6 t.
(képek) 2 sztl.lev. Első kiadás.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány.

3.000,-
7., FODOR Árpád János, révaújfalvi:
Ady a modern individualizmus
sodrában
Bp., 1928. (Ny.: Pallas.) 83 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Kornis Gyula egyetemi pro-
fesszor úr őméltó-ságának mély
tisztelettel…” dedikált példány!

6.000,-

8., HORVÁTH János:
Ady s a legújabb magyar lyra
Bp., 1910. Benkő Gy. 2 sztl.lev. 69 p.
1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott ízléses
félvászon kötésben.
Különösen korai Ady-tanulmány!

4.000,-

* * *

9., ALLILUJEVA, Szvetlana:
Húsz levél egy jóbaráthoz
Fordította: Halász Péter.
(USA, 1967.) Pilvax.
249 p. Egyetlen kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. 

Szvetlana Alliluyeva (Moszkva, 1926
– USA, 1967) Sztálin és második
felesége, Nagyezsda Alliluyeva, legfiata-
labb gyermek és egyetlen lánya. Miért
csöngetett be egy márciusi estén az Új
Delhi-i amerikai nagykövetség
épületébe és miért fordult ezzel a
kéréssel az elősiető tisztviselőhöz:
menedékjogot kérek. Honnan indult
el Szvetlana Allilujeva, mi az, amin
keresztülment, és miféle tapasztalatok,
élmények, megrázkódtatások vezették
el ehhez a két szóhoz? Ezt mondja el
ebben a könyvében Sztalin leánya”. 

8.000,-
10., ÁMON Ottó:
Leányszemek (Versek.)
Előszó: Salamon Ödön.
Bp., 1902. Szerző. – (Károlyi Gy. Kő-
és kny.) 61 p. 2 sztl.lev. keretdíszes
lapokkal, könyvdíszekkel, rajzos leány
portrékkal illusztrálva, amelyek
Kollár Gusztáv művészi munkái.
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Első kiadás!
Korabeli gerincén feslett selyem-puplin
kötésben, a kiadói illusztris rajzos
papírborító címlapja, amely Kollár
munkája a könyvtestbe kötve.
„Az embernek boldogítóbb érzete
nincs, mint örömöt látni, melynek
szerzői mi vagyunk…” felemelő
sorokkal dedikált példány!
A zsidó költő szerepel Kolozsváry-
Borcsa Mihály: A zsidókérdés magyar-
országi irodalma c. művének betiltott
írójegyzékében.

4.000,-
11., Anglia rá akarta tenni kezét
Norvégiára / Szemelvények a IV.
hivatalos német Fehérkönyvből.
Kiadatott a Birodalmi Külügyi Hivatal
megbízásából.
Berlin, 1940. Ny.: Deutsche Zentral-
druckerei. 64 p.
Kiadói papírborítóban. 6 lap alsó
sarka hiányzik, néhol néhány betű
hiánnyal.

8.000,-
12., ARADI Zsolt:
Az európai forradalom
/M. Kultúra könyvtár 4-5./
Bp., 1934. Pázmány P. Irod. T.
240 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, Kner A.
munkája. A szövegben helyenként
ceruzás aláhúzások. 1945-ben, betil-
tották és bezúzásra ítélték! Dedikált
példány!

3.000,-
13., (ARANY László):
A délibábok hőse
A Kisfaludy-Társaságnál jutalmat nyert
költemény. Jelszó: Szappanbuborék.
Buda-Pest, 1873. Ráth M.

182 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félvászon kötésben, a címlapon Bolyo
Kálmán egykori szentesi közjegyző
névbejegyzése 1875-ből.

A délibábok hőse (1872), melyet a
szerző névtelenül adott be a Kisfaludy
Társaság pályázatára, a magyar realiz-
mus legfőbb büszkeségei közé tartozik.
Apja, Arany János és keresztapja Petőfi
Sándor nyomdokain haladt, főműve,
A délibábok hőse (1873) című verses
regény; hősével, a beszédes nevű
Hübele Balázzsal megalkotott egy új
figurát, a koncepció nélküli magyart,
amolyan fordított Pató Pál urat.

12.000,-
14., BABITS Mihály:
- - összes versei 1902-1937.
/- - összegyűjtött munkái I./
(Bp., 1938.) Athenaeum.
2 sztl.lev. 491 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott, bordázott
(piros) félbőr kötésben. Kézzel számo-
zott (200/85.), aláírt bibliofil példány! 

16.000,-
15., BABITS Mihály:
- - hátrahagyott versei
Sajtó alá rendezte: Illyés Gyula.
Bp., (1941.) Nyugat.
54 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. A könyv
kiállítását Lengyel Lajos tervezte. 
Számozott (2000/1735.) szép bibliofil
példány!

4.000,-
16., BABITS Mihály:
A második ének
Bp., 1942. Nyugat. 103 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val, amely Bernáth Aurél munkája.
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A könyv kiállítását Lengyel Lajos ter-
vezte. Számozott (2000/1157.) szép
bibliofil példány!

4.000,-
17., BALLA Antal:
A legújabb kor gazdaságtörténete
Bp., (1935.) Kir. M. Egyetemi Ny.
315 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Pásztor Józsefnek nagyrabecsüléssel
és szeretettel…” dedikált példány! 

8.000,-
18., BARÁT Endre:
Mit akar kend, Táncsics?
Bp., 1946. Magyar Téka.
173 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben.
Hámory Zoltánnak dedikált példány!
Táncsics izgalmas életregényének
fejezeteiben feltámadnak a negyven-
nyolcas idők legendás alakjai: Kossuth,
Széchenyi, Petőfi, Jókai...

3.000,-
19., BARÓTI Szabó Dávid:
- - költeményes munkáji (I-II.)
Kassán, 1789. Ellinger János.
(1.) 1 rézmetszett t. 6 sztl.lev. 262 p.
1 sztl.lev. (2.) 236 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben. E sok
újat foglaló kiadásban jött ki először
teljesen: Az elvesztett paradicsom, hat
énekben. (Megjobbított és bőv. kiadás.
Komárom, 1802.) (egybekötve)

36.000,-
20., BARTONIEK Emma: A magyar
királykoronázások története
/A M. Történelmi T. könyvei IV./
Bp., (1939.) M. Történelmi T.
178 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!

Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. Az elő-címlapon a
Werbőczi Bajtársi Egyesület turulos
bélyegzője, a szennylapon a „Turul”
Szövetség leltári bélyegzője a főkincs-
táros és a vezér autográf aláírásával.
A Turul Szövetség (Magyar Egyetemek
és Főiskolák Országos Nemzeti Turul
Szövetsége Előkészítő Bizottsága) egy
magyar szélsőjobboldali ún. bajtársi
egyesület volt 1919 és 1945 között. A
szövetség tagjai rendszerint tradi-
cionális neveket viseltek (daru,
levente), akárcsak tisztviselői (vezér,
nádor, íródeák).

8.000,-
21., BARY József:
A tiszaeszlári bűnper
- - vizsgálóbíró emlékiratai.
Bp., 1942. Magyar Élet.
844 p. 2 sztl.lev. Harmadik kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.

1932 április 1-én volt ötven esztende-
je annak, hogy egy Tisza menti
faluban, Tiszaeszláron, nyomtalanul
eltűnt Solymosi Eszter, 15 éves
parasztleányka. Eltűnése arra a napra
esett, midőn a tiszaeszlári zsidók új
hitközségi metszőt választottak és e cél-
ból több idegen zsidó fordult meg a
községben. Csakhamar felmerült a
gyanú, hogy a leánykát idegen zsidók
tüntették el, és megindult a tiszaeszlári
bűnper, amely másfél éven át a leg-
nagyobb izgalomban tartotta az orszá-
got, és naponta foglalkoztatta a
világsajtót is. Bűnper sem azelőtt, sem
azóta nem keltett nagyobb izgalmat és
érdeklődést nemcsak Magyarországon,
hanem - a Dreyfus ügy kivételével –
világszerte sem. A nyolcvanas évek
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legnagyobb eseménye volt ez a bűnper,
nemcsak bűnügyi, hanem politikai és
társadalmi vonatkozásaiban is, és en-
nek folyamán és ennek eredményeként
indult meg az a nagy antiszemita moz-
galom, amely az ország határain is túl-
terjedt és egészen a nyolcvanas évek
végéig tartott.

6.000,-
22., BENDA Kálmán – Irinyi
Károly: A négyszáz éves debreceni
nyomda (1561-1961)
Bp., 1961. Akadémiai.
432 p. 24 kétoldalas t. (képek)
Kiadói félbőr kötésben, papír
védőborítóban.
Számozott (100/58.) példány! 
Legrégebbi nyomdánk történelmének
bibliofil 100 példányos kiadása! 

12.000,-
23., BENEDEK István, Csoóri
Sándor, Fekete Gyula… és többek
között László Gyula: Szavainkban a
kincs - - írásai a nemzet jövőjéről.
Bp., 1996. Inter Leones.
253 p. 1 sztl.lev.
Kiadói keménytáblás kötésben.
László Gyula által dedikált példány!

4.000,-
24., BENEDEK István, Dr.:
Ösztön és bűnözés
A gyermekkori bűnözés lélektana
orvosok, jogászok, nevelők és a művelt
nagyközönség számára.
Előszó: Dr. Németh Péter.
Bp., 1943. Eggenberger-féle. 247 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány. A szerző azonos a polihisztor
íróval, aki Benedek Marcell fia,
Benedek Elek unokája. Tapasztalatait
és gyógyítási módszerét foglalta össze

az Aranyketrec : egy elmegyógyosztály
élete c. első kiadásban 1957-ben meg-
jelent munkájában, amely számos
kiadást ért meg, és amely valóban
ismertté tette őt az orvosok és a téma
iránt érdeklődők világában.

12.000,-
25., BENJÁMIN László:
Ötödik évszak – Versek és fordítások.
Bp., 1962. Szépirodalmi.
199 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusz-
trált (Csillag V.) papírborítóban. 
„Simon Pistáéknak baráti szeretet-
tel…” költőtársának dedikált példány!

2.500,-
26., BERDA József:
Fény és árnyék – Versek.
(Karcag, 1943.) Szerző. – (Ny.: Kertész
J.) 37 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Számozott (500/5.), aláírt példány! 

6.000,-
27., BERTÓK László:
Hóból lábnyom –
Válogatott és új versek.
Bp., (1985.) Magvető.
220 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, a költő
portréjával illusztrált papír védőborí-
tóban. „Sík Csabának köszönettel és
barátsággal…” dedikált példány! 

2.500,-
28., (BETHLEN Miklósné, bethleni
gróf Széplaki Petrichevich-Horváth
Ida), Izidóra: Naplómból
Regék gondolattöredékek, allegoria,
naplótöredékek, költemények. 
Pest, 1867. Kertész József.
118 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
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kötésben, körben aranyozott lapszéllel.
„…–Izidóra 31/8 1869” dedikált
példány! A dedikáció kissé ázás miatt
elhalványult, a német nyelvű ajánlás
valószínűleg Windischgratz Lajos
hercegnek szól, aki 48-as lovassági
tábornok, a magyar főrendiház tagja.
Az írónő Gróf Bethlen Miklós magyar
királyi honvéd-huszár őrnagy felesége.

6.000,-
29., BIERBAUER Virgil, Dr.:
Építészeti kultúra
Különlenyomat a Magyar Szemle
1936. márc. számából.
Bp., 1936. Szerző. 7 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Pacher Bélának igaz barátság-
gal…” a borítón dedikált példány!

3.000,-
30., BIRÓ Vencel, Dr.:
Altorjai Gróf Apor István és kora
(Kolozsvár, 1935.) Erdélyi Katolikus
Akadémia. 1 t. 208 p. 2 sztl.lev. szá-
mos szövegközti rajzos képpel,
amelyeket Tóth István festőművész
készített. 
Kiadói illusztrált címerrajzos papír-
borítóban, amely az illusztrátor
munkája. „Dr. Salánky István tanár
Úrnak tanítványi hálával – 1935.
nov. 19. Bíró Vencel” dedikált
példány!

6.000,-
31., BODNÁR István – Gárdonyi
Albert: Bezerédj István. (1796-1856).
(I-II.) (Reprint)
/Magyar Történeti Életrajzok/
Eredeti kiadás: (Bp. 1918-1920.
Magyar Történelmi Társulat.) Reprint:
Bp., 2008. Pytheas. 391 l. 4 t.; 440 l.
1 t. 1 kihajtható hasonmás. számos

szövegközti képpel és hasonmással
gazdagon illusztrálva.
Az eredeti, kiadói félbőr kötéshez
teljesen hasonló (betűtípus, aranyozó
klisék újraöntése, álbordák…) félbőr
kötésben, bibliofil kuriózum! 
Érdekesség azért is mert a Bezerédj
kötet nem jelent meg kiadói
félbőrben, a maga korában. Az erede-
ti sorozatnak is a legritkább darabja!

36.000,-
32., BORONKAY Antal: Az osztrák
és a magyar történeti ballada
Bp., 1936. Ny.: Varga József,
Szolnokon. 106 p. 3 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Jancsó Elemérnek igaz barátság-
gal…” dedikált példány!

4.000,-
33., BOROSS Mihály:
Az ész sztrájkja – Fantasztikus regény.
Bp., (1929.) Lafontaine Irodalmi T.
330 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
művészi rajzos papírborítóban, amely
Scheiber Hugó festőművész futurista
munkája. „Boross Rózsának ajánlom:
Hány fantasztikum van az életben,
amit az ember játékos könnyűséggel
valósíthatna meg: egyszerűen akármin
kellene; 1 van egy, amit játéknak
tekint, pedig ez a legfantasztikusabb
valami: a szerelem. – Budapest, 1929.
III. 5. Boross Mihály” dedikált
példány!

12.000,-
34., BOROVSZKY Samu:
Bács-Bodrog vármegye II.
/Magyarország vármegyéi és városai/
Bp. (1909.) Orsz. Monografia Társ.
Rendkívül gazdag egészoldalas és
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szövegközti képanyaggal.
Kiadói gerincén gondosan restaurált
festett, illusztrált dombornyomásos
egészvászon kötésben. Szép példány!

16.000,-
35., BOROVSZKY Samu:
Bars vármegye
/Magyarország vármegyéi és városai/
Bp. (1903.) Kiadóhivatal. – (Apollo.)
Rendkívül gazdag egészoldalas és
szövegközti képanyaggal.
Kiadói gerincén gondosan restaurált
festett, illusztrált dombornyomásos
egészvászon kötésben. Szép példány! 

18.000,-
36., BÖLÖNI Farkas Sándor:
Nyugateurópai utazás
Bevezetéssel ellátta: Dr. Jancsó Elemér.
/Erdélyi ritkaságok/
Kolozsvár, 1943. Minerva.
180 p. 12 t. (képek)
Korabeli gerincén aranyozott, bordá-
zott félbőr kötésben. A Nyugat-európai
útinapló közvetlenül a franciaországi,
angliai utazás alatti szellemében a betil-
tott amerikai útirajzhoz közel álló fel-
jegyzéseit tartalmazza. 

6.000,-
37., BÖLÖNI György:
Hallja kend Táncsics
(Bp., 1958.) Táncsics. 535 p. 2 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben. „Gergely
Sándornak sok öleléssel és a régi
szeretettel Bölöni György” író, újság-
író társának dedikált példány!

6.000,-
38., BRÓDY László:
Esztendők – Versek.
(Bp., 1945.) Szemes (Ferenc).
128 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.

Gáspárné Dávid Margit írónőnek
dedikált példány! A szerző jeles zsidó
költő és neves ügyvéd.

4.000,-
39., BRÓDY Sándor:
Szinésznők
Bp., 1905. „Jövendő”. 3 sztl.lev. XIII.
1 sztl.lev. 120 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány. Az író többek között Jászai
Mariról is vall művében.

4.000,-
40., BUDAY László dr.:
Orvosi alkattan
Előszóval ellátta: Herzog Ferenc dr.
Bp., 1943. Magyar Orvosi Kk. T.
VIII. 414 p. 1 sztl.lev. számos szöveg-
közti képpel.
Kiadói papírborítóban. „Méltóságos
és Főtisztelendő Dr. Schütz Antal
egyetemi ny. r. tanár úrnak mély
tisztelettel…” dedikált példány!

8.000,-
41., BUGA László, Dr.: Dalol az
orvos mesél a kórház – Versek.
Bp., 1941. Kir. M. Egyetemi Ny. –
Tömörkény Irodalmi Kör.
162 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. „Babay
József író úrnak…” dedikált példány!

3.000,-
42., CHOLNOKY Jenő Dr.:
Utazásaim, élményeim, kalandjaim
(Bp., 1942.) Pantheon. 396 p. lapszá-
mozáson belül 12 kétoldalas képtáblá-
val, szövegközti rajzokkal illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
Aláírt példány!

8.000,-
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43., CSANÁDI Imre:
Ötven vers
Bp., 1970. Magvető.
1 t. 197 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Dr. Lax László
főorvos úrnak, emberségéért,
segítőkészségéért, most már vagy két
évtizede hálával, tisztelettel…”
dedikált példány!

3.000,-
44., CSATHÓ Kálmán:
Szita-utca 25. – Regény.
Bp., 1940. Singer és Wolfner.
328 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Fenyves munkája. „Császár Elemér-
nek tisztelettel…” dedikált példány!

4.000,-
45., CSOKONAI Vitéz Mihály:
- - összes munkái I/1-2. –II/1-2.-III.
Bevezetéssel ellátva kiadták: Harsányi
István és Dr. Gulyás József.
/Nagy írók – nagy írások/
(Bp., 1922.) Genius.
(1.) 1 t. XXIV. 1 sztl.lev. 369 p. ; 4
sztl.lev. 373-702 p. 1 sztl.lev. (2.) 2
sztl.lev. 400 p. ; 3 sztl.lev. 404-824 p.
(3.) 2 sztl.lev. 497 p. 1 sztl.lev.
Kiadói (Gottermayer) félvászon kötés-
ben, különleges fénylemez táblákkal.
Az első kötet első felében számozott
(300/159.) példány! (5 db.)

10.000,-
46., CSURKA István:
Keserű hátország –
Tanulmányok.
Bp., 1993. Magyar Fórum.
2 sztl.lev. 220 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A szerző azon gondolatai, amelyek a

MIÉP alapításáig vezettek.
Dedikált példány!

3.000,-
47., DADÁNYI György: Mbopi
Bp., (1942.) Stádium.
250 p. 1 sztl.lev. a szerző saját rajzaival
illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. A szerző huszár kato-
natiszt, az I. világháborút követően
Délamerikába kényszerült. A Gran-
Chaco csikósainak életéről és tarka
világáról írt regénye.
Az 1942-es kolozsvári könyvnapon 3
sorban dedikált példány!

3.000,-
48., DÁNOS Árpád, Dr.:
A magyar ipar története és legújabb
szabályozása
(Bp., 1928.) Athenaeum. 259 p.
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány! A Magyar-Olasz
Bank egykori igazgatója az ősmagyarok
iparűzésétől, a céhek történetén át a
követi nyomon a magyar ipar
történetét.

4.000,-
49., DEÁK József: A cseh-szlovák
egység diplomáciai története
/Bp-i Kir. M. Pázmány P. Tud.egyetem
Keleteurópai Történeti Inézetének
kiadványai 8./
Pécsett, 1943. Dunántúl Pécsi
Egyetemi. 174 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

8.000,-
50., DEVECSERI Gábor:
Epidauroszi tücskök, szóljatok
Görögországi útinapló Gink Károly
képeivel.
Bp., 1969. Kozmosz.
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382 p. 24 kétoldalas t. (Gink Károly
fotóművész képei) 1 sztl.lev.
Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban, amely
Gink munkája. „Loschnitz Áginak
karácsonyi kézcsókkal 1969- Devecseri
Gabi” dedikált példány!

4.000,-
51., DOHNA-Schlodien Miklós,
Gróf: A „Möwe” kalandjai
Fordította: Holló Márton.
Bp., 1916. Athenaeum.
1 t. (a szerző, a Möwe parancsnokának
portréja) 100 p. 7 t. (képek)
Korabeli gerincén ízlésesen aranyozott
egészvászon kötésben.

3.000,-
52., DÓSA Elek:
Erdélyhoni jogtudományI-III.
Melyet az alkotmányos Erdélyhonban
az 1000-dik év olta törvényszerűen
költ, s az 1849-dik évig érvényességgel
bírt törvények és szokások szerint
szerkeszte: - -.
Kolozsvártt, 1861. Demjén László biz.
– Ny.: Ev. Ref. Főtanoda bet. (1.)
XLIII. 244 p. 1 sztl.lev. (2.) XVI. 580
p. 1 sztl.lev. (3.) XIII. 327 p. 1 sztl.lev.
Korabeli egységes díszesen aranyozott
egészvászon kötésben. Az első kötetbe
bekötött kiadói papírborító verzóján
„Dósa Gergely öcsémnek emlékül
MVásárhelyen 1866 october 25-én
Dósa Elek jogtudor és tanár” dedikált
példány!

30.000,-
53., DÖVÉNYI Nagy Lajos:
Ősztől őszig – Regény.
Bp., (1940.) Stádium.
270 p. Első kiadás!

Kiadói félvászon kötésben.
1945. október 13-án "kötél általi

halálra" ítélte a Népbíróság. Szirmai
Rezső "Fasiszta lelkek" című
beszélgetés-gyűjteményében (1946)
"mészárlásra uszító, elvakult, őrjöngő
eszmék" terjesztőjeként, Klár Zoltán - a
"Társadalmunk" című marxista szemle
főszerkesztője - "emberbőrbe bújt
vadállat"-ként és "Szálasi íródeákja"-
ként emlegette, Stern Samu pedig kije-
lentette: "Ez az alak több hívet szerzett
a magyarországi antiszemitizmusnak,
mint Hitler!" Könyveit az "Ideiglenes
Nemzeti Kormány" 530/1945. M. E.
számú rendelete bezúzásra ítélte.

3.000,-
54., ECKHART Ferenc:
Magyar alkotmány- és jogtörtént
Bp., 1946. Politzer Zs. és Fia.
468 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

6.000,-
55., EGYÉNY Károly:
Feleljen, Szálasi Úr!
/Magyar sorskérdések könyvei/
(Bp., 1942.) Népi törekvések. 96 p.
Kiadói papírborítóban. Ritka!

8.000,-
56., ÉK Sándor:
A realizmus zászlaja alatt
A festő világnézete. Összegyűjtött
tanulmányok és cikkek Pogány Ö.
Gábor bevezetésével.
Bp., 1954. Képzőművészeti A. 215 p.
Kiadói félvászon kötésben.
Az előzéklapon „Kardos Miklósnak
barátsággal – Ék Sándor…” dedikált
példány!

8.000,-
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57., Előörs 1928. 1 évf. (hiány: 8., 13.,
14., 19-20., 22-25., 27-28. szám.)
Felelős szerkesztő:
vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre.
Bp., 1928. Kiadóhivatal. – (Centrum).
számonként 16 p.
Későbbi félvászon kötésben.

Bajzsy-Zsilinszky legnagyobb ener-
giáját az ellenzéki politikai mozgalmak
szervezésére fordítja. Lapját is e
szervezkedés rendelkezésére bocsátja.
Az eszmélkedő és forradalmi hevületű
fiatalságnak hetilapja adott teret. Így ad
fórumot lapjában a fiatal József
Attilának, a pályakezdés elején álló
Szabó Pálnak és általában a népi
íróknak. Az Előőrs, amely legális
küzdelmet folytatott ekkor a Bethlen-
rendszer ellen, hevesen támadta annak
egyik eszmei alappillérét: a klebelsber-
gi kultúrpolitikát és a magyar közép-
osztályt. Zsilinszky ezekben az években
(1929–1932) lapjában, az Előőrsben
tágas helyet juttatott az irodalomnak.
Lapjában – és később pártjában – az
irodalmi élet „szabadcsapatának” ver-
buválását az Esztergomtábori tanári
taposómalomból kiragadott Féja
Gézára bízta. Ő maga arról vall
Szabadcsapat című önéletrajzi mun-
kájában, hogy „szellemi zendülést”
próbált előkészíteni.

36.000,-
58., Előörs 1929. II. évf. 1-37. szám.
(közben hiány: 8., 15., 30., 34.) III.
évf. szórványszámok: 13., 15., 18., 19.,
28., 34., 37. / Felelős szerkesztő:
vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre.
Bp., 1929-30. Kiadóhivatal.
Későbbi félvászon kötésben.

24.000,-

59., Emberbőrbe öltözött bestiák
(Második világháborús náci propa-
gandakiadvány)
Hn., én. Nordland kiadóváll. 24
sztl.lev. teljes egészében képanyag,
amely a szembeálló felek bestiális
illetve emberi képeit igyekszik
bemutatni.
Kiadói erősen szuggesztív hatású
illusztrált papírborítóban.

12.000,-
60., ENDRE László, vitéz dr.:
„A zsidókról” –
A berni per tanulságai.
Sydney, 1989. Hungarista Mozgalom.
106 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. A Stádium
Sajtóvállalatnál 1942-ben megjelent
kötet facsimile kiadása.

8.000,-
61., ENDREI Walter:
Régi vegyjelek
Bp., 1974. M. Iparművészeti Főiskola
Typo-grafikai Tanszéke. 37 p. 8
kétoldalas t. (alkimista könyvek, képek)
45 sztl.lev. 80 oldalon alkimista vegy-
jelek, fametszetek magásnyomással az
eredeti dúcokról, sárga, piros, kék,
zöld színnel, amelyhez a Budacolor
Festékgyár festékeit alkalmazták.
Kiadói (piros) gerincén aranyozott
félbőr kötésben, pauszpapír védő-
borítóban. A könyv tervét és az alkími-
ai jelek fadúcait Haiman György
készítette. A szövegben előforduló
alkímiai jeleket Virágvölgyi Péter raj-
zolta. Készült 800 példányban.

8.000,-
62., Erdély lelke – a hazatért Erdély
nagy, képes emlékalbuma.
Szerk.: Ignácz Rózsa.
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A bevezetést írta: Zilahy Lajos.
Bp., 1940. Dante.
208 p. 48 kétoldalas t. (képek) 
Kiadói illusztrált festett egészvászon
kötésben. Benedek Elek, Kriza János,
Mailand Oszkár, erdélyi népköltészeti
gyűjtésével. Erdély városai, természeti
szépségei, műkincsei, népművészete és
népi élete 96 képtáblán.

6.000,-
63., ERDŐDI Mihály:
A felszabadult Erdély
A bevezető szöveget írta:
Cs. Szabó László.
Bp., 1941. Athenaeum. 256 p. (a 61-
251 p. teljes egészében részben színes
különleges képanyag)
Kiadói aranyozott egészvászon
kötésben, egyszerű védőborítóban. 

6.000,-
64., Az ezeréves Magyarország
Írták: Balla Antal, Benda Jenő, Bulla
Béla, Csapodi Csaba, és mások.
Bp., 1939. Pesti Hírlap. (Légrády ny.)
1200 p. 2 térk. (színes, 1 kihajtható).
1031 képpel és 82 térképpel.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben, illusztrált papír védőborító-
ban. Megkímélt állapotú szép példány!

15.000,-
65., FELSZEGHY Ediltrud:
A császári és királyi hadsereg nyelve
Magyarországon
/Német nyelvészeti dolgozatok/
Bp., 1938. (Szerző.- Ny.: Dunáltúl
Pécsi Egyetemi.)
2 sztl.lev. 141-234 p. 1 sztl.lev.
Későbbi aranyozott egészvászon kötés-
ben, a kiadói papírborítók a könyvtest-
be kötve.

6.000,-

66., FERRERES János, P.:
A valódi halál és a látszólagos halál
tekintettel a szentségekre.
Fisiologico-theologicus tanulmány. A
spanyol eredetiből fordította: Kanyó
Gyula Dr. Kalocsa egyházmegyei
áldozópap.
Szabadka, 1909. Ny.: Szent Antal Ny.
68 p. 2 sztl.lev.
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
A fordító által dedikált példány! 

4.000,-
67., FLAVIUS, Josephus:
Jeruzsálem pusztulása
Fordította: Szentesy Alfonz.
Bp., 1915. Ny.: Wodianer F. és Fiai.
175 p. Harmadik kiadás.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.

8.000,-
68., FRAKNÓI Vilmos:
Vitéz János esztergomi érsek élete
/Házi könyvtár XXX./
Bp., 1879. Szent István-T.
5 sztl.lev. 247 p.
Hozzákötve:
FRAKNÓI Vilmos:
Magyarország a mohácsi vész előtt
/Házi könyvtár XLIX./
Bp., 1884. Szent István-T. XVI. 304 p.
PÓR Antal: Szent István király
/Házi könyvtár II./
Pest, 1871. Szent István-T.
VIII. 152 p.
Korabeli félvászon kötésben.
(3 mű, egybekötve)

15.000,-
69., FÜSSY Tamás:
A szentírás uj concordantiája
Pest, 1871. Ny.: Lonkay A. „Hunyadi
Mátyás” kny. 677 p. X. 2 sztl.lev.
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Későbbi gerincén bordázott, korabeli
címkével ellátott félbőr kötésben. 

8.000,-
70., FÜST Milán:
Advent
Bp., 1923. Amicus. 1 sztl.lev. 118 p. 1
sztl.lev. számos szövegközti rajzzal,
amelyek Derkovits Gyula munkái.
Első kiadás!
Későbbi az eredeti rajzos (Derkovits)
borító felhasználásával készült
papírborítóban. „Pataki Dezsőnek
1924 karácsonyán – Füst Milán”
dedikált példány! Pataki Dezső író
(1901-1944) A bécsi egy. Orvosi
karára iratkozott be a numerus clausus
miatt, majd fizikai munkából élt
Bécsben és Párizsban, 1929-ben a
gazdasági válság elől Brazíliába ment.
1934-ben hazatért. Mint munkaszol-
gálatos bombatámadás áldozata lett.
Naplóban örökítette meg bécsi
nyomorának idejét.

12.000,-
71., FÜST Milán:
Látomás és indulat a művészetben
Tizenkét esztétikai előadás.
Bp., 1948. Egyetemi Ny.
419 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Bródy Miklósnénak, szíves tisz-
telettel – Füst Milán…” a zeneszerző,
karmester, sakkmester felségének
dedikált példány!

8.000,-
72., GELLÉRT Oszkár:
Kortársaim
Bp., 1954. Művelt Nép.
366 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos
táblával. A kötetben elsősorban

Nyugat-os kortársait mutatja be, vall
hozzájuk fűzött kapcsolatáról (Osvát,
Ady, Karinthy, Kosztolányi, Juhász
Gy., Tóth Árpád…).
„Sarló Sándornak baráti tisztelettel –
Gellért Oszkár…” dedikált példány!

A dedikáció címzettje írói álneve Pór
Tibor. Újságíróként kezdte pályáját,
munkatársa volt a Munka és a Szeged
c. lapnak. 1923-ban Bp.-re költözött,
dolgozott a Pesti Napló, a Színházi Élet
és más lapok számára. Egyetlen ver-
seskötete az I. címmel 1924-ben jelent
meg. 1925-ben Párizsba költözött, ahol
politikai jeleneteket, színdarabokat,
elbeszéléseket és kisregényeket írt,
melyek a Párizsi Munkás c. lapban
jelentek meg. 1930-ban Párizsban
letartóztatták, bebörtönözték. Kiszaba-
dulása után Moszkvába emigrált. A
Sarló és Kalapács c. folyóirat egyik
szerk.-je volt, több novellája, verse
jelent meg a lapban.

4.000,-
73., GELLÉRT Oszkár:
Önéletrajz
Bp., (1950.) Szépirodalmi.
83 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a lapok
felsőszélén egy sávban foltosak.
„Román Györgynek szeretettel –
Gellért Oszkár” festőművésznek
dedikált példány! Alatta „Polgár
Pistának tovább adta R. Gy.”
ajándékozó sorokkal.

3.000,-
74., GEORGE, J. R.:
Jus süss – Történelmi regény.
A magyar kiadás számára átírta:
Höpp Henrik.
Bp., én. Centrum.
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131 p. 8 kétoldalas t. (képek a hasonló
cím Terra-filmből) 2 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.

15.000,-
75., GEREVICH László:
A csúti középkori sírmező
(Különlenyomat.)
Bp., 1943. Bp. Székesfőváros Hny. 2
sztl.lev. 105-166 p. 1 kihajtható t. ; 1
sztl.lev. 441-444 p. 1 kihajtható t. ;
499-514 p.; 563-566 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Péczely Béla főjegyző úrnak…”
dedikált példány!

6.000,-
76., GIBBON Edvárd:
A Római Birodalom hanyatlásának és
bukásának története (I-II.)
Angol eredetiből átdolgozta:
Hegyessy Kálmán.
Bp., 1886. Ifj. Nagel Ottó.
(1.) XXI. 1 sztl.lev. 303 p. III.
(2.) 331 p. 3 sztl.lev.
Későbbi félvászon kötésben.
(egybekötve) Mindmáig az egyik leg-
jobb munka a Római Birodalom
elenyészéséről!

18.000,-
77., GÖMÖRI Jenő Tamás:
Érett élet – Új versek.
Bp., 1943. Székely Ny.
48 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Lovászy
Mártonnak igaz szeretettel…” dedi-
kált példány! Lovászy Márton újság-
író. Mint Károlyi Mihály párthíve az
1918. okt: i polgári demokratikus for-
radalom idején a Nemzeti Tanács egyik
vezető tagja, 1918. okt. 31-től dec. 23-
ig a Károlyi-kormány vallás- és közok-
tatásügyi minisztere volt. 2.500,-

78., GÖNDÖCS Benedek:
Pusztaszer és az évezredes ünnepély
A tiszta jövedelem, fele részben a
Pusztaszeren létesítendő emlékkápol-
na, s másik fele részben a szent
Gellérthegyen felállítandó magyar
dicsőség csarnoka, pantheon javára fog
fordíttatni.
Bp., 1883. Szerző. 106 p. 2 kihajtható
t. 1 sztl.lev. szövegközti és 3 egész
oldalas képpel.
Kiadói papírborítóban.
Göndöcs Benedek (1824-1894) rend-
kívül jómódú apát-plébános leánya
Wenckheim Frigyes gróffal kelt egybe.
Kigyósi tanyáján méhészetet rendezett
be s az ő adományából létesült békés-
megyei mintaméhészetet valódi mintá-
ul emelte az egész országban. Zeermo-
nostori (pusztaszeri) apátnak 1868-ban
nevezte ki ő felsége. Számos családot
támogatott. A kulturális téren azonban
egyik legnagyobb érdeme a békés-
vármegye régészeti és művelődéstör-
téneti egylet megalakulása 1874-ben.

18.000,-
79., GÖRGEY Gábor:
Megírhatatlan történet
Bp., 1999. Ferenczy.
253 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
Egészoldalas könyvheti aláírással és
ugyanazon az oldalon extravagánsan
dedikált példány!

2.500,-
80., GRÜNWALD Béla:
A régi Magyarország 1711-1825.
Bp., 1888. Franklin-T.
XIV. 576 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.   4.000,-
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81., GYŐRY Dezső:
Zengő Dunatáj – Versek.
Eperjes, 1938. Ny.: Pallas.
61 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált avantgárd jellegű
papírborítóban, amely Lőrincz Gyula
munkája. „Szekfű Gyulának mély
tisztelettel… - Győry Dezső” dedikált
példány! A grafikus a háború előtti
éveket Prágában, Pozsonyban és
Franciaországban töltötte. Rendkívül
aktív résztvevője volt a nemzetközi
baloldali politikai és művészeti életnek.
1939-től Budapesten élt, állandó
rendőri felügyelet alatt. Később
grafikus a Pravda kiadónál.

8.000,-
82., HAJDU Henrik:
Skandináv líra
(Újpest, 1936.) Vörösmarty Irodalmi
T. 180 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Gyöngyösi János külügyminisz-
ter úrnak mély tisztelettel…” dedikált
példány!

6.000,-
83., HAJÓS József:
A végtelen felé
Bp., 1930. Stephaneum.
350 p. 1 sztl.lev. egészoldalas képekkel
és Hajós Károly tanár szecessziós
művészi rajzaival.
Korabeli félvászon kötésben.
„In memoriam. Tisztelettel: Hajós
József” dedikált példány!

4.000,-
84., HALASI Ödön:
Német Belgiumban
Bp., (1917.) Világ. 170 p. 1 sztl.lev.
számos szövegközti képpel gazdagon
illusztrálva.

Korabeli gerincén bordázott egészbőr
kötésben, a kiadói illusztrált papír-
borító címlapja a könyvtestbe kötve.

Halasi Fischer Ödön (1885. -1965.)
lapalapító szerkesztő. Bp.-en és
külföldön tanult. Egyike volt a Világ c.
polgári radikális napilap alapítóinak.
Az I. világháború alatt a lap külföldi
tudósítójaként működött. Halasi rend-
re és részletenkint végigmegy a leha-
toló német hadiigazgatáson s a lap-
pangó belga életen.

8.000,-
85., HEGEDŰS Géza:
Magyar romantika
/Új könyvtár 23./
Bp., (1947.) Bp. Székesfővárosi.
130 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Hegedűs Zolinak - - Gézától jó
barátsággal…” dedikált példány!

3.000,-
86., HELMÁR Ágost:
Bonfiniusnak mint történetírónak
jellemzése és műve kútfőinek kimu-
tatása s bírálati méltatása
Bp., 1876. MTA. 88 p.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány.

4.000,-
87., HELTAI Gáspár:
Egy nemes emberről és az ördögről
való história mellyet egyéb fabulákkal
és lött dolgokkal egyetemben - - irási-
ból kiszedegetett és ím újra napfényre
bocsátott Király György deák.
Gyomán, 1942. Kner Izidor. 2
sztl.lev. 95 p. 2 sztl.lev. Kozma Lajos
szövegközti fametszett könyvdíszeivel
és egészoldalas rajzaival.
Kiadói eredeti címkével ellátott bib-
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liofil papírborítóban. A „három csep-
ke könyvek” egyike. Megjelent 1000
példányban.

3.000,-
88., HENTALLER Lajos:
Sérelmeink a Habsburgok alatt –
Történelmi tanulmány.
Bp., 1905. Singer és Wolfner.
1 sztl.lev. 67 p. 
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói papírborítók és 4
jegyzetlap a könyvtestbe kötve. Ritka!

8.000,-
89., HERBERT, Backe:
Európa élelmezési szabadsága –
Világgazdaság vagy nagytér.
Előszó: Jurcsek Béla m. kir. földmű-
velésügyi miniszter.
Fordította: Rosslaw Nándor. 
Lipcse, (1942.) Wilhelm Goldmann –
(Ny.: Athenaeum.) 335 p. 1 kihajtható
térk. lapszámozáson belül 8 kétoldalas
képtábla, szövegözti térképvázlatokkal
illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben. A szerző a
német mezőgazdaság és közélelmezés
európai jelentőségű irányítójának
munkájából megismerhetjük a
második világháború mozgatóerőit.
1945-ben betiltott, bezúzásra ítélt
munka! Ritka!

8.000,-
90., HERCZEG Ferenc:
Sziriusz
Bp., 1943. Új Idők.76 p. 6 t. (kétszin-
nyomatos rajzok) 2 sztl.lev. számos
szövegközti rajzzal, amelyek a táblák
rajzaival egyetemben Hincz Gyula
művészi munkái.
Kiadói félvászon kötésben.
Kézzel számozott (1000/202.), az író

és Hincz Gyula által aláírt bibliofil
példány! Készült az író nyolcvanadik
születésnapjára.

8.000,-
91., HERZOG, Arthur:
Rajzás
Bp., 1987. Maecenas. 335 p.
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!

4.000,-
92., HÉZSER László, Dr.:
Harc a magyar jövőért
Előszóval ellátta: Dr. Orsós Ferenc.
Bp., (1941.) Novák R. és Tsa. 144 p.
Korabeli félbőr kötésben.
„Dr. Wünscher Frigyesnek a jobb
magyar jövő bátor harcosának őszinte
tisztelettel…” dedikált példány!
Betiltva! A „Fasiszta és szovjetellenes
sajtótermékek” listáján szereplő kötet.
Wünscher Frigyes a Hangyaalelnök-
vezérigazgatója, bankvezér. A háború-
ban minden vagyonát elveszítette.
1946-ban Népbíróság elé állították,
letartóztatták, de a börtönben szívin-
farktusban életét vesztette.

8.000,-
93., HITLER Adolf:
Harcom (Mein kampf)
Fordították: Kolbai Pál, Lintner Antal
dr., Szakáts István dr.
Bp., 1937. Centrum. 1 sztl.lev. IV. 1
sztl.lev. 504 p. Második kiadás.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Betiltva! Az üldözött kötet korai
kiadásai szinte teljes egészében
megsemmisültek, egy-egy példány
csak különösen ritkán bukkan fel!

80.000,-
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94., HITLER, Adolf (1889-1945.)
által saját kezűleg aláírt adománylevél
1939-ből Hans Bartelsen részére, akit
a Condor Légió tagjaként - a spanyol
polgárháborúban - tanúsított bátor
magatartásért a Spanyol-Kereszt bronz,
kardokkal ékesített fokozatával tün-
tetett ki.
Kelt.: Berlin, 1939. juni. 6. 1 nyomta-
tott lev. birodalmi szárazbélyegzéssel.
Hozzátartozik:
Az adományozott fotója.

A Condor légió egy fegyveres hadtest
volt, mely a német légierő (Luftwaffe)
és a Német Hadsereg önkénteseiből
állt 1936 júliusától 1939 márciusáig. A
Condor légió a terrorbombázás mód-
szerét fejlesztette ki, melyet a második
világháború idején rendszeresen
használtak. Hugo Sperrle irányította a
légiegységeket, Wilhelm Ritter von
Thoma pedig a szárazföldi fegyveres
osztagokat. Francisco Franco 1936.
július 22-én kérést intézett Hitlerhez,
öt nappal a spanyolországi felkelés
után. Hitler azonnal Hermann
Göringhez fordult, majd a gazdasági
miniszterhez, Werner Von Blomberg-
hez, hogy tervet dolgozzanak ki a
nacionalisták támogatására. A Condor
légió a következő német erőkből
tevődött össze: három bombázó
repülőszázad, mely Junkers Ju 52-es
gépekből állt, három bombázó
repülőszázad Heinkel He 51 harci
repülők, két repülőszázad a Heinkel
He 45 és He 70-es gépekből és egy
repülőszázad Heinkel He 59 és He 60
repülőkből. A 100 repülőgép harci
ereje és az 5136 fős katonai egységet
Hugo Sperrle irányította. 1937. április

26-án a Guernica elleni légitámadást a
„terrorbombázások” elsőjeként említik
általában. Holott a Condor-légió nem
a várost, hanem a település szélén álló
hidat és a megközelítést biztosító
utakat bombázta. Emellett célponttá
váltak a településre behúzódó köztár-
saságiak is. Az akcióval a köztársasá-
giak visszavonulását akarták megaka-
dályozni, de az első hullámban kelet-
kező nagy füst miatt a város több
épülete is találatot kapott. A Guernica
elleni légitámadás eredményén maga
Wolfram von Richthofen is meglepő-
dött. Ez volt ugyan ez első eset, hogy
egy európai várost a levegőből rom-
boltak le, de nem „terrorbombázás”
miatt és nem szándékosan, hanem
szabályos katonai akció keretében
meghatározott katonai taktikai célból.
A második világháború első felében
Werner Mölders parancsnok 14
győzelmet aratott a spanyolok felett, a
Condor légió JG 53, JG 51-es
szárnyában repült. Adolf Galland szin-
tén a Condor légióban a spanyolok
felett aratott győzelmével szerzett kitün-
tetést, hírnevet és rangot magának.
136 darab Messerschmitt Bf 109-es
harci repülőt küldtek a spanyolok
legyőzésére. A kitüntetés tulajdonosát
is a spanyol polgárháborús vitézségéért
tüntettet ki Hitler.
A ritka kordokumentum és a fotó
díszes keretbe instalálva.

300.000,-
95., (HITLER, Adolf):
Európa győzelme
Kivonatok - - a hadvezér és államférfi
1941 október 3-i beszédéből.
Hn. én. Nyn. 16 sztl.lev.
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A háború náci képeivel illusztrált
háborús propagandakiadvány.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 

4.000,-
96., HÓMAN Bálint:
Tudományos történetírásunk mega-
lapítása a XVIII. században /A Szent
István Akadémiai… felolvasásai 1/5./
Bp., 1920. Stephaneum Ny. 28 p.
Kiadói papírborítóban.
„Szerző” dedikált példány!

8.000,-
97., HORVÁTH Jenő, Dr.: A nagy-
hatalmak megalakulása 1648-1715.
Köztörténeti tanulmány.
A XIX. század alapvetése.
Gyula, 1910. Dobay J. XVI. 660 p.
Korabeli kiadói egészvászon kötésben.
A szerző legritkább műve! Tudtunk-
kal árverésen még nem szerepelt!

12.000,-
98., HORVÁTH Jenő:
Erdély története
Bp., (1939.) Szent István-T.
173 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

4.000,-
99., HUNYADY József:
A magyar könyvkötés művészete a
mohácsi vészig
/A Bp.-i Kir. M. Pázmány P.
Tud.egyetem Művészettörténeti és
Keresztényrégészeti Intézetének dolgo-
zatai 43./
Bp., 1937. Attila-Ny.
111 p. 24 t. (könyvkötészeti remekek)
Kiadói papírborítóban.
Dedikált, kézzel számozott (132.)
példány!

6.000,-

100., ILLYÉS Gyula:
Szálló egek alatt – Versek.
(Bp., 1935.) Nyugat.
116 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan,
Hajnal Annának dedikált példány!

A dedikáció címzettje a Nyugat har-
madik nemzedékének tagja, Hajnal
Gábor nővére, Keszi Imre felesége. 

10.000,-
101., INTAY Vazul:
Jézus és Mária élete
Pest, 1867. Ny.: Emich G.
1 sztl.lev. 581 p.
Korabeli félbőr kötésben.

8.000,-
102., IPOLYI Arnold:
Magyar mythologia I-II.
Bp., 1929. Zajti Ferencz.
(1.) IV. 335 p. 2 sztl.lev. (2.) 368 p.
Harmadik kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott, félvá-
szon kötésben, a kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve. (2 db.)

12.000,-
103., IRÍNYI József:
Kulcs Tamás bátya kunyhójához
Közlése a valóságos történeteknek és
okleveleknek, mellyekre a mű építve
volt, a munka valódiságát kitüntető
bizonyítványokkal Beccher Stowe
Henriette után angolból: - -.
Pesten, 1853. Müller Emil.
241 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A ritka kötet legutóbb 10
éve szerepelt árverésen, akkor is az
Abauj Antikváriumnál!

12.000,-
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104., IVÁNI Zoltán:
Rigófütty a Kárpátokban
Elbeszélések, karcolatok, rajzok.
Toronto, (1982.) Patria. – „Magyar
Élet” Ny. 120 p. 1 sztl.lev. Vígh István
egészoldalas rajzaival.
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely az
illusztrátor munkája.
Kerekes Gizellának dedikált példány!

3.000,-
105., JANCSÓ Elemér:
A bukovinai magyarok helyzete
Különlenyomat.
Bp., 1934. Szerző. 8 p.
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!

6.000,-
106., JÉKELY Zoltán:
Őszvégi intelem
Békéscsaba, 1979. (Megyei Könyvtár)
12 sztl.lev. számos szövegközti rajzzal,
amelyek Varga Hajdú István grafikus-
művész munkái.
Kiadói papírborítékban.
Számozott (250/1.), aláírt példány!

6.000,-
107., JÓKAI Mór:
Forradalom alatt írt művei –
1848-1849.
Bp., 1875. Athenaeum.
1 metszett t. 273 p. Első kiadás!
Kiadói díszes, festett, aranyozott
egészvászon kötésben, körben aranyo-
zott lapszéllel. Ritka!

6.000,-

JÓZSEF ATTILA
(1905-1937.)

108., JÓZSEF Attila:
Külvárosi éj – ujabb költeményeiből.
Bp., 1932. (Szerző. – Kellner és Kiss
Törekvés Ny.) 32. p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

36.000,-
109., JÓZSEF Attila:
Medvetánc –
Válogatott költemények 1922--1934.
Bp., (1934.) Révai.
108 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A címlapon
Dr. Péter László irodalomtörténész
névbejegyzése.

25.000,-
110., JÓZSEF Attila:
Nagyon fáj - - versei.
(Bp., 1936.) Cserépfalvi.
95 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói restaurált papírborítóban, 
amelynek hátulsó borítófedele pótolva
van. A címlapon Dr. Péter László iro-
dalomtörténész névbejegyzése.

15.000,-
111., JÓZSEF Attila:
Nem én kiáltok – (Versek.)
Szeged, 1925. Koroknay.
110 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos (kőnyomatos) papír-
borítóban, amelyre állagóvásul mű-
anyag védőborítót ragasztottak,
körülvágatlan példány.
„Weisel Samunak, úgy is, mint
Tömörkény asztalmelléki tagtársnak,
úgy is mint bátyámnak, szívvel –
szeretettel. Szeged, 1925. máj. – József
Attila” dedikált példány!

1925. február 2-án az ügyészség
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vádjavaslatot készített a versgyűjtemény
több verse ellen, ám ekkor még bírósá-
gi eljárás nem indult ellene.

A dedikáció címzettje MÁV főfe-
lügyelő volt Szegeden és tevékenyen
részt vett Szeged kulturális életében.
Felesége Singer Margit később
Újpesten élt 1944-ig (Auschwitzig).
Donáth Blanka, aki 44 előtt Margit
nénivel egy házban lakott, csak mesélő
néninek hívta, annyi minden mesélt
szegedi életükről. Margit néni lakása
tele volt a nagy szegedi háztartásból
magával hozott szebbnél szebb régi
darabokkal, keleti és maga szőtte ma-
gyar perzsákkal, vég damasztokkal. De
ő maga egy sötét mosóruhában inkább
a konyhában tett-vett egész nap, pedig
hogy szeretett olvasni! Margit néni
csak árnyékként élt és főzögetett férje
mellett (a híres sűrű szegedi tejföllel).
Weisel Samu házassági tanúja volt
Blankának. Emlékezése szerint magas,
nyájas, szép férfi volt, nagy szegedi
világfi, aki nem csak a Tömörkény
István emlékezetére alakult asztaltár-
saságnak, de a dedikáció szerint József
Attilának is jó barátja volt.

240.000,-
112., JÓZSEF Attila:
Szépség koldusa – Versek.
Juhász Gyula előszavával.
Szeged, 1922. Koroknay.
48. p. Első kiadás!
Kiadói gerincén papírcsíkkal megerő-
sített illusztrált papírborítóban.
A költő első, legritkább kötete,
mindössze háromszáz példányban
jelent meg. A szöveget minden oldalon
világoskék keretdísz övezi. Ez
valószínűleg a szegedi nyomdából kike-

rült első példányok egyike.

„Kesztner Zoltán bátyám fogadja
szeretetem jeléül. – Makó, 1922. dec.
19. József Attila” dedikált példány!

Kesztner Zoltán (1875 - 1942) a
makói villanytelep igazgatója 1922
tavaszán ismerkedett meg a fiatal József
Attilával, akit azonnal pártfogásába
vett. József Attila makói tanárként
Espersit János (1879 - 1931), a művé-
szet- és irodalomszerető, mecénáskodó
baloldali ügyvéd lett legjobb barátja.
Az 1920-as években gyakran látta egy-
két hétre vendégül a pihenést alko-
tással váltogató költőt. A világháború
után első makói látagatásakor, 1922
februárjában mutatta be neki Espersit
a diák költőt. Juhász Gyula fölismerte
tehetségét, és megígérte neki, hogy
segíti verseinek kiadását. Ő ajánlotta
szegedi Koroknaynak, s ő írt kivé-
telesen méltató előszót a verses füzet-
hez. Ha Espersit Jánosnál valami miatt
nem volt hely, az internátusból kiköl-
tözött diák Kesztner Zoltánnál, Saitos
Gyulánál vagy korábbi osztályfőnö-
kénél, Galamb Ödönnél szállt meg.
Kesztner Zoltánnak is számos kötetét
dedikálta. Neki ajándékozta 1925-ben
A legutolsó harcos című kéziratos
versgyűjteményét is. Ezt az 1940-es
években még tanulmányozhatta két
irodalomkutató, de azután több mint
negyven évig lappangott. Tóth
Ferencnek, a makói József Attila
Múzeum igazgatójának sikerült nyomá-
ra akadnia, és 1989-ben hasonmásban
megjelentetnie. A költő Lovas a
temetőben címmel egy másik verses
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füzetét is Kesztner Zoltánnak aján-
dékozta, de ez elkallódott.

„Kesztner Zoltánnal (1875-1942)
kicsit mostohán bánt a József Attila-iro-
dalom. Csak Saitos Gyula a kivétel:
Kesztner portréja könyvének talán
legidőtállóbb része. Egyetlen megál-
lapítását kell módosítanunk; az 1920-
as években valóban minden nyilvános
társadalmi szerepléstől idegenkedett,
ugyanis kellemetlenségei származtak
abból, hogy 1918-ban tagja volt a
makói Nemzeti Tanácsnak. 

Kesztnernek is hatalmas könyvtára
volt, ezt bizonyítja a makói múzeum
gyűjteményében könyveinek címjegy-
zéke. Ha valahova mennie kellett, az
utcán is olvasva andalgott.
A könyvvigécek gyakran felkeresték.
Az egyiket így fogadta:
- Veszek magától könyvet, ha tud olyan
viccet mondani, amit én nem ismerek,
és tud olyan könyvet ajánlani, ami
nekem nincs meg. Espersit időtöl-
tésből látott hozzá olykor díszpár-
nahímzéshez vagy kisebb képek fes-
téséhez, Kesztner viszont megszállott
iparművész volt. A makói múzeum
gyűjteményébe került néhány rézdom-
borítása, díszes könyvkötése, faragott
botja. Életeleme volt a sakkozás, József
Attilával szívesen és sokat játszott.
Különcködő, de humanista beállí-
tottságú volt. A cselédet és a
házvezetőnőt családtagként kezelte, az
ételből először nekik kellett szedniük. 

Gyakran volt náluk szállóvendég.
József Attila a makói öreg barátok
közül nála tartózkodott legtöbbet.
Espersit 1924. augusztus 1-jén írta:
„Most hozzám nem jöhetsz, mivel-

hogy a Caca itthon van, azonban
Kesztner villamos direktornál egy pár
hétig szívesen látnak." Caca Espersit
lánya, Mária beceneve volt, József
Attila Leányszépség dicsérete című ver-
sének modellje. Kesztnerék vendég-
szeretetét Vén Emil (Weisz Emilio) és
Molnár Zoltán festőművész vette
hosszabb ideig igénybe. Kesztnerné
nemigen örült a sok vendégnek,
sohasem volt ugyanis otthon költő-
pénz. Kesztner a villanytelep pénztárá-
ból, Molnár Margittól boon ellenében
rendszeresen előleget vett fel, így
fizetéskor már alig kapott valamit.
Mozgalmas társas életet élt. Naponta
járt vendéglőbe, és záróráig ott
tartózkodott. Jellemző a kis cédula,
amely az Espersit-ház kiállításán szere-
pel: Koronába mentem, tessék begyúj-
tani! Otthon rendszertelenül étkeztek,
vendégét is sokszor a Koronába vitte
ebédelni. Szokatlan életfelfogással
nevelt egyetlen fiát elkényeztette, min-
dent megvett neki. A feleségének sem-
mibe sem volt beleszólása. Négy
szobájuk zsúfolásig tele volt bútorral,
könyvvel, festménnyel. Ahogyan József
Attila a verses füzeteivel, a festők
képeikkel hálálták meg a vendéglátást.
A kiállítások alkalmával rendszeresen
vásárolt is festményt. Jószívű volt, de
hamar ki lehetett hozni a sodrából.
Ilyenkor rettenetesen káromkodott.
Egyéniségére a játékos különcködés és
a filozofikus mélység egyaránt jellemző
volt.” (Tóth Ferenc, Péter László és a
József Attila kritikai kiadást szerkesztő
Stoll Béla (1928 - 2011) közleményei
alapján.)
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Hiszem, hogy mind addig még
hasonló József Attila lappangó
relikviák kerülnek felszínre, előkerül-
hetnek ismeretlen kéziratok, vagy akár
egy lappangó verses füzet. Fogadják
olyan lelkesedéssel, mint amilyennel jó
magam, e rövid leírás összeállítása
során!

900.000,-

113., JÓZSEF Jolán:
József Attila élete
Bp., 1940. Cserépfalvi.
465 p. 1 t. (József Attila utolsó
arcképe) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Pérely
Imre festőművész munkája.

4.000,-
114., SZÁNTÓ Judit:
József Attila műfordításai
Bp., 1954. Népművelési Min.
Múzeumi Főosztálya. 46 p. 1 sztl.lev.
Későbbi papírborítóban, a kiadói
papírborító címlapja felragasztva.
Dedikált példány!

2.500,-
115., JÓZSEF Attila:
- - forradalmi versei
Bp., 1946. Cserépfalvi.
56 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Kádár György munkája.
Megkímélt állapotú példány.

3.000,-

* * *

JUHÁSZ GYULA
(1883-1937.)

116., JUHÁSZ Gyula:
- - versei
Szeged, 1907. (Dugonics-Ny.)
77 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén restaurát papír-
borítóban. Aláírt példány!
A költő első verseskötete, amely szó
szerint megjelenésekor az életét
mentette meg. Október 1-jén elhagyta
Lévát, Pestre utazott, és a Lánchídról a
Dunába akart ugrani. Csoda történt:
ifjúkori szegedi szerelme, Pesten ekkor
orvostanhallgató, Klima Ili, éppen arra
járt, fölismerte a helyzetet, és
elújságolta a költőnek, hogy pár napja
Szegeden megjelent első verseskönyve
(Juhász Gyula versei). Ez visszaadta a
halálra készülőnek az életkedvét!

45.000,-
117., JUHÁSZ Gyula:
Ez az én vérem – Versek.
Szeged, 1919. (Endrényi Ny.)
55 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, amely Gergely
Sándor (1889—1932) művészi rajza.
„Rozsnyai Kálmánnak, testvéremnek
a Szépség kultuszában, régi váradi
esték emlékére szeretettel: - Juhász
Gyula. – Ez a Nil számára is szól, sőt!
– 1921. január.” dedikált példány!

Rozsnyai Kálmán (1872-1948) és
Juhász Gyula barátsága nagyváradi
holnapos időkig nyúlik vissza. Juhász
Gyula halálakor írt is erről: „Tanyánk
az EMKE kávéház volt. Ebéd után
szállingóztunk be a nagy sarokasztal-
hoz, ahol a hajnali órákig zajlott az
élet. Egymás hegyén-hátán a törzs és
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uszálya: kis riporterek és irodalmi
smokkok. Látom ravaszul mosolyogva
Juhászt, a drága Dutka Ákost, a hetyke
kis önkéntest: Emőd Tamást, a
bölcselkedő Kollányi Boldizsárt, a
rajongó Manojlovits Theót, a for-
radalmár Antal Sándort és aztán még
Balogh Pistát, Tibor Ernőt, Tabéry
Gézát, Pozsonyi Jenőt, Ligeti Ernőt és
a színtársulat színét-javát. Komoly viták
és bolondos mókák kergették egy-
mást.” A Holnap Társaság „botrá-
nyos” kültagja Szeghalmon feleségével,
a műveit Nil álnéven megjelentető
Dapsy Gizellával (1883-1940) Ady- és
Holnap Múzeumot alapított.

45.000,-
118., JUHÁSZ Gyula:
Testamentom – (Versek.)
Szeged, 1925. Délmagyarország
Hírlap- Ny.váll.
110 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Cs. Sebestyén Károly (1876—1956)
munkája. „Nilnek és [Szív]–nek sziv-
beli szeretettel, hálával, emlékezve és
remélve dedikálom – Juhász Gyula. –
Szeged, 1925 húsvét hetében.”
dedikált példány!
A szív rajza Rozsnyai Kálmán jele. 

45.000,-
119., RÉTI Ödön:
Viora – Színmű egy felvonásban.
JUHÁSZ Gyula: Szép csöndesen –
Szögedi idill – Egyfelvonásos.
LUGOSI Döme: Szinészjubileum –
Ünnepi játék egy felvonásban.
/A Szegedi Városi Színház műsora
II./ (A Színházi Újság melléklete.)
Szeged, 1924. „Színházi Ujság”. 24 p.
; 14 p. 1 sztl.lev. ; 13 p. 1 sztl.lev.

Kiadói papírborítóban. Különösen
ritka! Juhász Gyula egyfelvonásosát
még ebben az évben Makón a Hollósy
Kornélia Színházban mutatták be. Ez
idő alatt, szeptember és október végén
a költő az Espersit-házban vendéges-
kedett, ahol több új verse is született.

36.000,-
120., JUHÁSZ Gyula és Tóth Árpád:
- - válogatott művei
Sajtó alá rendezte: Bóka László és
László Imre. /Magyar klasszikusok/
Bp., 1953. Szépirodalmi. 363 p.
Kiadói egészvászon kötésben. A cím-
lapon Dr. Péter László irodalom-
történész névbejegyzése.

2.500,-
121., JUHÁSZ Gyula:
- - összegyűjtött versei
(Pécs), 1943. Szukits. 1 t. 399 p.
Korabeli félvászon kötésben. A cím-
lapon Dr. Péter László irodalom-
történész névbejegyzése.

3.000,-
122., JUHÁSZ Gyula:
- - összes versei I-II.
Sík Sándor előszavával.
Sajtó alá rendezte: Paku Imre.
(Szeged), 1940-41. Szukits. (1.) 1 t.
VIII. 384 p. (2.) 392 p. 1 errata.
Kiadói restaurált egészvászon kötés-
ben. A címlapon Dr. Péter László iro-
dalomtörténész névbejegyzése, a
szövegben több helyen ceruzás autog-
ráf jelölései, bejegyzései, szövegjavítá-
sai. Hozzátartozik az általa készített,
gépelt betűrendes címmutató. Az 1. k.
szennylapján az első tulajdonosnak,
Szabolcsi Gábornak (1921—1989)
Péter Lászlóhoz címzett ajándékozó
sorok. (2 db.) 6.000,-
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123., JUHÁSZ Gyula:
- - válogatott versei.
A válogatás Ertsey Péter munkája.
(Szeged, 1947.) Szukits. 192 p.
Kiadói papírborítóban, a kiadói portré-
val illusztrált papírboríték föl-
használásával készült új borítékban. A
címlapon Péter László névbejegyzése. 

2.000,-
124., JUHÁSZ Gyula:
- - válogatott versek
Vájogatta, az előszót és a jegyzeteket
írta: Péter László.
Bp., 1956. Szépirodalmi.
1 t. 425 p. 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben.
A címlap verzóján Péter László által
aláírt példány!

3.000,-
125., JUHÁSZ Gyula:
Fiatalok még itt vagyok – Versek.
Babits Mihály előszavával.
Szeged, 1935. Magyar Téka. 78 p. 4
egészoldalas rajzos t. (Kontuly Béla
munkái) 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói a borító szélein foltos, illusztrált
papírborítóban. A címlapon Péter
László névbejegyzése, a szövegben több
helyen piros ceruzás autográf jelölései,
szövegjavításai. Hozzátartozó újság-
cikkel Juhász Gyula mostoha, meg-
tagadott verseskötetéről.

4.000,-
126., JUHÁSZ Gyula:
Hárfa – (Versek.)
(Bp., 1929.) Genius.
184 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben. A cím-
lapon Péter László névbejegyzése. 

4.000,-

127., JUHÁSZ Gyula:
Holmi
Bp., (1929.) Genius.
160 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Foltos kiadói papírborítóban, a borító
verzójához ragasztva a Délmagyar-
országnak az 1938. évi Juhász Gyula
emlékestről beszámoló cikke.

2.500,-
128., JUHÁSZ Gyula:
Késő szüret – (Versek.)
(Bp.), 1918. Táltos.
111 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén átkötött félvászon
kötésben, eredeti táblákkal. A cím-
lapon Péter László névbejegyzése, a
szövegben több helyen saját kezű,
piros ceruzás javításai.

6.000,-
129., JUHÁSZ Gyula:
Nefelejcs – (Versek.)
Szeged, 1921. Kovács Henrik – Ny.:
Délmagyarország.
1 t. 80 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve.

6.000,-
130., JUHÁSZ Gyula:
Új versek 1908-1914.
Békéscsaba, 1914. Tevan.
45 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, körülvá-
gott példány. A címlapon Péter László
névbejegyzése, a szövegben több
helyen saját kezű, piros ceruzás
jelölései., javításai. A költő második
verseskötete.

6.000,-

* * *
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131., JUHÁSZ Sándor:
Nagyanyám – Versek.
(Bp., 1939.) Makkay. 43 p. 2 sztl.lev.
egy egészoldalas rajzos portréval, amely
Erdélyi munkája. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Básti Lajos színművésznek tisztelet-
tel…” dedikált példány!

3.000,-
132., KÁLMÁNY Lajos:
Hagyományok I-II.
Mesék és rokonneműek. – Borbély
Mihály mondása után.
(Vácz, 1914. Első Váczi Sajtó.) –
Néphagyományokat-gyűjtő T.
(1.) IX. 222 p. 1 sztl.lev. (2.) VIII. 210
p. 1 sztl.lev.
Későbbi gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve. (2 db.)
Kálmány Lajos néprajzkutató, a leg-
nagyobb magyar folklorista.

12.000,-
133., KALMÁR Antal Dr.:
- - könyve - „Beksics Gusztáv –
Történet- és közjogírása” czímű
elkobzott könyv második kiadása.
Bp., 1903. Rényi K. XXVII. 395 p.
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben. Dr. Bárvig Ödön
temesvári ügyvéd egykori könyvtárá-
ból. A mű első kiadását a hatóságok
elkobozták, a szerző felségsértés miatt
hat havi börtönbüntetést kapott. Az
előszó tartalmazza a vádiratot.

6.000,-
134., KARÁCSONYI Kiss Mária:
Az evangéliumi világrend és a zsidó
nép történelmi küldetése
Bp., 1933. Máté Ernő kny.
160 p. Első kiadás!

Kiadói rajzos papírborítóban.
4.000,-

135., KÁROLYI Amy:
Requiem élőkért (Versek.)
Bp., (1990.) Magvető.
94 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben. Rába
György írónak dedikált példány!

2.500,-
136., KASSÁK hatvanadik születés-
napjára / Szerkesztette: Nádass József
a Szociáldemokrata Párt és a volt
„Munka Kör” megbízásából.
(Bp. 1947. Világosság ny.) 53 l. szá-
mos szövegközti és egészoldalas képpel
gazdagon illusztrálva.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Hincz Gyula művészi munkája. A
kiadványt tipografizálta Lengyel Lajos.
„Heltaiéknak, akik jók hozzám s
akiket én szeretek: Kassák Lajos 1947
III. 21.” dedikált példány!

12.000,-
137., KAULEN Ferencz, Dr.:
Asszyria és Babylonia a legujabb
fölfedezések után
Fordította: Dr. Szabó Árpád.
/Történeti Nép- és Földrajzi kvt./
Temesvár, 1891. Ny.: Csanád-egyház-
megyei. XII. 361 p. 8 t. a táblákon és
a szövegközt számos metszett képpel.
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben. Megkímélt, jó példány!

8.000,-
138., KEITEL, Wilhelm Bodewin
Johann Gustav (1882. - Nürnberg,
1946. október 16.) német tábornok
saját kezű aláírásával ellátott
adománylevél 1942-ből, Alered Rabis
őrmester részére, akit német kereszt
arany fokozatával tüntet ki a Führer
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nevében. Kelt.: (Berlin) – A hadsereg
főparancs-nokságán, 1942. aprilis. 6. 1
nyomtatott lev.

Keitel a német tábornoki törzskar
tagja, második világháborús főbűnös.
Carl és Apollonia Keitel fia, vidéki
iparoscsaládban nevelkedett. 1909-ben
nősült meg, házasságából hat gyer-
meke született. 1901-ben lépett be a
német hadseregbe. Az első világ-
háborút hadnagyként szolgálta végig.
A háború után a Reichswehr hivatásos
tisztjeként szolgált tovább a hadsereg-
ben. A Weimari Köztársaság idején a
szokott módon lépdelt előre a katonai
rang-létrán. 1931-ben elérte az ezredesi
rangot. Az egyre nagyobb hatalommal
bíró nácikkal nem ápolt különösebb
kapcsolatot. Az NSDAP-be soha nem
lépett be. 1933-ban vezértábornaggyá
lépett elő. Keitel jó érzékkel kapcsola-
tokat keresett a nácikkal és hamarosan
fő szószólójuk lett a Reichswehren
belül. 1935-ben a nácik a hadügymi-
nisztériumba hívták, hogy ott az
alakuló Wehrmacht ügyeinek meg-
bízottja legyen. 1937-től a tüzérség
főparancsnoka. 1938. február 4-én a
Wehrmacht főparancsnoki posztjára
aspiráló két főtiszt (Blomberg és
Fritsch) közötti konfliktus elfajulása
vezetett oda, hogy Adolf Hitler végül
Keitelt jelölte a tisztségre. 1939-ben
Keitel (kívülmaradása ellenére) meg-
kapta a náci párt arany pártjelvényét.
Keitel a főparancsnoki székben érte
meg a háború kezdetét. Parancsnoki
tevékenysége során Hitler utasításait
gyorsan és vak engedelmességgel
teljesítette. Az 1940-es nyári győzelmek
után Keitel a Größter Feldherr aller

Zeiten („Minden Idők Legnagyobb
Hadura”) címmel tüntette ki Hitlert.
Simulékonysága és Hitlerrel való jó
viszonya miatt tiszttársai „Lakeitel”
(ném. Lakei = lakáj) gúnynévvel illet-
ték. 1940. június 22-én a compiègne-i
erdőben ő írta alá a francia
fegyverletételről szóló okmányt. A
háború további részében alig hagyta el
a Führer főhadiszállását. Két gyer-
mekét elveszítette a Berlin elleni bom-
batámadások során. 1944. július 20-án
Hitlerrel egy szobában tartózkodott,
amikor az összeesküvők bombája fel-
robbant. A tudósítások szerint Keitel
maga szabadította ki a csupán köny-
nyebben megsérült Führert a szoba
romjai alól és ő is vezette ki Hitlert az
égő épületből. 1945 tavaszára Berlinbe
szorult vissza, tehetetlenül nézte végig
a Wehrmacht és Németország végső
haláltusáját. 1945. május 8-án szintén
ő írta alá Berlinben – Hans-Georg von
Friedeburg tengernaggyal (General-
admiral) és Hans-Jürgen Stumpff
tábornokkal (Generaloberst) együtt –
az addigra már szétvert Wehrmacht
fegyverletételét a Vörös Hadsereg előtt.
Keitel ezután Flensburgba szökött,
hogy ott az új náci kormányt felállítani
próbáló Karl Dönitz tengernagyot
támogassa. Itt esett május 13-án egy
brit kommandó fogságába. Keitelt
hamarosan Nürnbergbe vitték, ahol
többi náci vezetővel együtt perbe
fogták. Keitelnek bizonyított szerepe
volt az európai államok elleni agresszió
előkészítésében. Nevéhez fűződik
hírhedt „komisszárparancs” kiadása,
amelynek értelmében az elfogott poli-
tikai komisszárokra kivégzés várt.
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Keitelre a bíróság halálos ítéletet mon-
dott ki 1946. október 2-án. Felleb-
bezését és a francia kegyelmi kérvényt
(mely szerint katonaként golyó általi
halált kellene halnia) elutasították.
Wilhelm Keitelt 1946. október 16-án
felakasztották. A nyakára a kötelet az
amerikai Woods őrmester helyezte fel.
A ritka kordokumentum díszes keretbe
instalálva.

300.000,-
139., KEMPIS Tamás:
Krisztus követése –
Erkölcsi olvasó- és imakönyv.
Latin eredetiből magyar protestáns
használatra átdolgozta: Szeremlei
Samu.
Szeged, 1864. Bába Imre. 1 sztl.lev.
VIII. 1 sztl.lev. 245 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben.

5.000,-
140., KEPES Ferenc:
Hátizsák… - Irredenta versek.
Bp., 1938. M. kir. IV. Károly király
volt I. honvédgyalogezred özvegy- és
árva alapja. 64 p.
Kiadói rajzos papírborítóban. A
hátizsák, Új honfoglalás, Trianon
iskolája…

2.500,-
141., KÉPES Géza:
Először magyarul / Hat évezred
költészetéből. - - műfordításai.
Bp., (1971.) Magvető.
282 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Csanádi Imrének
szeretettel és köszönettel…” író,
költőtársának dedikált példány!

2.500,-

142., KEREKESHÁZY József:
Az utolsó szultán (A negyedik
császárság)
Bp., 1940. Singer és Wolfner. 402 p.
16 t. (képek) 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.

4.000,-
143., KERESZTURY Dezső:
Nehéz méltóság – Tragédia.
(Bp.), 1993. Argumentum.
141 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos (Zrínyi) papírborítékban.
„Bár „köteles” példány – hiteles
tartalmában is jó, jeles;
„méltósága” is méltóságos,
hírétől lesz nehéz a város.
Piaristának szeretettel…” 
verssorokkal dedikált példány!

3.000,-

KÉZIRATOK

144., ACSÁDY Ignác (1845-1906.)
történetíró autográf-, aláírásával ellá-
tott nagyon személyes, meleg hangú
levele 1905-ből húgának, Acsády
Ilonának, jellegzetes „gyászkeretes”
levélpapírján „Kedves Ilonkám Úr!
megszólítással.
Bp., 1905. 2 lev. 4 beírt oldal.
A szerző miután megköszöni a
címzettnek az előző levelét és az
érdekes küldeményt, gratulál húgának
az Ujságban és a Budapesti Hírlapban
álnéven megjelent cikkeihez
csatlakozva Rákosi Jenő elismerő és
buzdító soraihoz. A levél 2. és 3.
oldalán azt tanácsolja, hogy ne csak
magyar szerzőket olvasson, hanem
Maupassant és Zolát is, s az Ő műveik
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felépítését kövesse további írásában.
Az utolsó oldalon egészségi állapotát
ecseteli, majd elköszön hőn szeretett
testvérétől.

A művelt zsidó középosztályból szár-
mazó Acsádyt nagy nyelvtudás, biztos
szakirodalmi ismeretek jellemezték.
Kutatásai elsősorban a gazdaság- és tár-
sadalomtörténetre irányultak, a
történelemtudomány azon területeire,
amelyek Európában a polgárosodás és
iparfejlődés előrehaladásával párhu-
zamosan bontakoztak ki. Halálának
évében, 1906-ban jelent meg átfogó
monográfiája „A magyar jobbágyság
története” címmel. E munkáját ő maga
is élete fő művének tekintette.

15.000,-
145., BERNSTEIN Béla Antal
(1868-1944.) történész, főrabbi auto-
gráf-, aláírásával ellátott levele 1942-
ből „Dr. Bernstein Béla Nyiregyháza”
fejléces levélpapírján ismeretlennek
„Kedves Tanár ur!” megszólítással. A
sorok írója megköszöni a címzett a le-
velét, az abban foglalt jókívánságait,
majd arról ír, hogy „ebben a zavaros
időben” nem tud mindenkinek
segíteni. Tájékoztatja továbbá a cím-
zettet, hogy Pesten járt az „intézetben”
ahol a nagy veszteségek minden tekin-
tetben, a rektor is elvitte a kincseit”.
Nyíregyháza, 1942. 2 lev. 2 beírt oldal.

1892-ben lett rabbi. Előbb a szom-
bathelyi, 1909-ben a nyíregyházi zsidó
hitközség hívta meg főrabbinak. Az
Országos Rabbiegyesület alelnöke volt.
1944 tavaszán deportálták Auschwitzba
és ott mártírhalált halt. Széles körű
történetírói, irodalmi tevékenységet
fejtett ki. Magyarra fordította Mózes öt

könyvét. – Fő művei: A szombathelyi
izraelita népiskola története (Bp.,
1896); Az 1848-49-iki magyar szabad-
ságharc és a zsidók (Bp., 1898); Zsidó
honvédek a szabadságharcban (Bp.,
1925).

15.000,-
146., BOSNYÁK Zoltán, (1905-1952)
tanár, jobboldali újságíró, a Magyar
Zsidókutató Intézet igazgatója, a Harc
c. hetilap alapítója és főszerkesztője,
kivégzett háborús bűnös saját kezűleg
tintával írt, aláírt levele Malán
Mihály antropológus, fajbiológusnak,
amelyben gratulál kolozsvári profess-
zori kinevezéséhez. „A magyarok
Istenének áldását kérem a magyar
fajvédelem szent ügyét szolgáló
munkásságodra…”
Bp., 1940. okt. 21. 2 lev. 1 beírt oldal.

Bosnyák Zoltán a közéletbe már az
1920-as évek végén bekapcsolódott,
mint a Keresztény Ellenzéki Párt tagja.
Politikai, történelmi előadásokat tartott
a Magyar Országos Véderő Egyesület-
ben, a Magyar Kultúrligában és a
Turul Szövetség-ben. 1931-től rendsze-
resen jelentek meg az embertan nem-
zetközi tekintélyű tanára, Méhely Lajos
folyóiratában (,,A Cél”) tanulmányai,
amelyeket több jobboldali könyvkiadó
meg is jelentetett (Stádium, Centrum,
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga).
Első könyve 1935-ben jelent meg.
1944 telén közel 20 magyar családdal
és olyan kortársakkal, mint Oláh
György, Nagykálnai Levatich László
vagy Kiss Ferenc, elhagyta Magyar-
országot, s a Cseh-Morva Protekto-
rátus területére menekült. A háború
vége a mai Csehország területén lévő
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Hirschbergben érte. Innen Erdélybe
utazott felesége, Partin Ilona
szülőfalujába, a Brassóhoz közeli
Hosszúfaluba, ahol 1950-ig rejtőzött.
Postaküldeményeit a,,Securitate” fel-
bontotta, és 1950. márciusában
letartóztatta családjával együtt: A
román katonai bíróság kémkedésért, a
”fennálló társadalmi rendszer megdön-
tésére irányuló szervezkedésért” 10,
feleségét 3, fiát 1 év börtönre ítélte, Őt
a Duna-Fekete-tengeri csatornánál
lévő, a recski táborhoz hasonló kény-
szermunkatáborba hajtották politikai
fogolyként. 1951. szeptember 1-én a
román hatóságok átadták a magyar
hatóságoknak, amelyek 1951.végén
halálra ítélték könyvei miatt. 1952.
szeptember 6-án a Legfelsőbb Bíróság
helybenhagyta a halálos ítéletet. 1952.
október 4-én végezték ki

Malán Mihály (1900 - 1968.) orvos,
antropológus, egyetemi tanár, a bioló-
giai tudományok doktora (1957).
Kutatási területe az antropológia és a
humánbiológia szinte minden ágára
kiterjedt. Kezdeményezte az Anthro-
pológiai Közlemények c. folyóirat meg-
indítását, melynek 15 évig szerkesztője,
ill. szerkesztő bizottsági tagja volt.

45.000,-
147., GRŐSZ József (1887-1961)
kalocsai érsek géppel írt, autográf
aláírásával ellátott levele a
„Püspökvár Szombathely” a székesegy-
ház rajzával díszített levélpapírján
1943-ból ismeretlennek „Méltóságos
Uram!” megszólítással.
Szombathely, 1943. 1 lev. 1 beírt oldal
és 5-6 sor. 

A levél írója arra kéri a címzettet, hogy
a „Kalocsa megyei városnál a
közeljövőben betöltésre” kerülő
főjegyzői és tanácsosi állás pályázatá-
nak az elbírálásánál dr. Horváth
Ferenc és Dr. Pásztor Aladár pályázót
vegye jóindulatú pártfogásába és a
„belügyminiszter úr őméltóságánál”
járjon közbe az érdekükben.

Grősz József (1887�1961) püspök,
kanonok, apostoli kormányzó, majd
érsek, 1949. februártól – szentszéki fel-
hatalmazással – a magyar katolikus
egyház első számú vezetője;
Mindszenty letartóztatása után a kor-
mány lemondásra szólította fel. A poli-
tika durva nyomásának engedve 1950.
augusztus 30-án a püspöki kar
nevében aláírta az állammal kötött, a
katolikus egyház állami ellenőrzését
biztosító, ugyanakkor működését
korlátok között engedélyező (kánon-
jogilag egyébként érvénytelen) megál-
lapodást. 1951. május 18-án letartóz-
tatták. Június 28-án a demokratikus
államrend megdöntésére irányuló
szervezkedés koholt vádjával 15 évi
szabadságvesztésre ítélték, amit a
fellebbviteli tárgyalás július 31-én
jóváhagyott. 1955. október 14-én
engedélyezték börtönbüntetése meg-
szakítását, de házi őrizetben tartották.
A püspöki kar kérésére május 12-én
kegyelmet kapott, és május 19-én
visszatért az érseki székbe. Ettől kezdve
– újra a püspöki kar élén – az egyház
működési feltételeinek biztosítása
érdekében együttműködésre törekedett
az állammal; 1957-ben a püspöki kon-
ferencia vezetésével csatlakozott az
addig ellenzett állami békemozga-
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lomhoz, Opus Pacis néven saját béke-
bizottságot hozva létre. 1957-től a
HNF Országos Tanácsa elnöksége
tagja. Hetvenedik születésnapján a
Magyar Népköztársaság Zászlórendje
II. fokozata állami kitüntetésben
részesítették. Kalocsán érte a halál.
Ítéletét 1990. május 18-án semmissé
nyilvánították.

15.000,-
148., HATÁR Győző, Victor Hatar
(Gyoma, 1914 – London, 2006)
emigráns magyar író, költő, műfor-
dító nyomtatott, saját kezűleg aláírt
levele Rába György (1924-2011) író,
költőnek címezve, saját borítékában.
Levelében megköszöni a neki küldött
Közbeszólás című Rába kötetet, méltat-
ja és elemzi azt.
Kelt.: London, 1994. 12. 06. 1 lev. 1
nyomtatott oldal.

Határ Győzőt 1943-ban államellenes
szervezkedés miatt elítélték, a
Sátoraljaújhelyi Törvényszéki Fogház-
ba került. Itt élte meg 1944. március
22-én a Sátoraljaújhelyi börtönlá-
zadást, amit betörő SS egységek
segítségével fojtottak el. Büntető-
századba tették, ahonnan 1944 végén,
korábbi rabtársa segítségével sikerült
megszöknie. Pestre menekült, a
Wallenberg-házban vészelte át a nyila-
sok rémuralmát. A szovjetek bevo-
nulása után szerencséje és orosz tudása
életmentőnek bizonyult. Többször
mentett meg nőket, asszonyokat az
óvóhelyekre betörő katonák erőszakos-
kodásaitól, saját magát pedig a
„málenkij robot”-tól. Többszöri
próbálkozást követően 1956-ban emi-
grált. 6.000,-

149., HOÓR Károly, Dr. (1858-
1927.) szemészprofesszor, egyetemi
tanár saját kezűleg tintával írt, aláírt
levele Grósz Emil kollégájának
címezve, amelyben beszámol balaton-
füredi napjairól, fia szabadságra
érkezéséről a frontról.
Kelt.: Balatonfüred, 1917. augusztus
20. 2 lev. 4 beírt oldal.

Hoór Károly 1884-től a közös
hadsereg főorvosa és a bécsi helyőrségi
kórház szemészeti osztályának
másodorvosa lett, miközben a bécsi
egyetemen szemészeti előadásokat hall-
gatott. 1885 és 1887 között szabad-
ságot vett ki, mely idő alatt Ernst
Fuchs professzor klinikáját látogatta.
1886-ban soron kívül ezredorvos lett.
Jelentős tevékenységet fejtett ki e beteg-
ség elleni küzdelem terén. 1908-ban
meghívást kapott (uralkodói kinevezés
jún. 18-án) a Budapesten akkor
létesített II. Szemészeti tanszék, illetve
klinika vezetésére, melyet haláláig ellá-
tott. Nevéhez fűződik az első magyar
nyelvű Szemészeti műtéttan megírása.
De nem csak ezért, hanem inkább
attól vált híressé/hírhedtté, hogy 1925-
ben, mint a MONE választmányi tagja
könyvet írt a numerus clausus jogos-
ságáról és szükségességéről.

15.000,-
150., KARÁCSONY Imre (történész,
orientalista; 1863-1911) autográf
levele Széchenyi Miklós győri püspök
részére „Méltóságos és Főtisztelendő
Püspök Úr” megszólítással. „A győri
török kormányzókról a múlt évi győri
almanachszerkesztőinek felkérésére
írtam a legbővebben az egykori török
író Pecsevi nyomán. Pecsevi értékes

33



munkáját, mely könyvkereskedői for-
galomban már nincs meg, három
évvel ezelőtt szereztem Konstanti-
nápolyban a Bajazid dzsámi egyik
hodzsájától. […] A múlt évben a
Szelimie kolostor könyvtárában meg-
találtam Evlia Cselebi magyar
vonatkozású kéziratai között Győr
város 1664. évi leírását is… Ha valami
nagyszabású dolgot akarnak tenni,
kezdeményezze Méltóságos Uram a
győri egyházmegye történetének
megírását. Ez igazán nagyszerű dolog
lenne.” A győri egyházmegye történetét
végül Bedy Vince írta meg 30 évvel
később. Kelt: Peér, 1906. márc. 22. 2
sztl.lev. 4 beírt oldal.

8.000,-
151., MARCZALI Henrik (1856-
1940) történetíró, egyetemi tanár
saját kezűleg tintával írt, aláírásával
ellátott levele 1895-ből ismeretlennek
„Igen Tisztelt Kolléga Úr!” meg-
szólítással. A sorok írója megköszöni a
címzettnek, hogy felszólítja arra „hogy
az Izr. Magyar Irodalmi Társulat által
kiadandó magyar zsidó történeti ok-
irattár tervezetére nézve bizonyos
általános elveket” dolgozzon ki, „A mi
azonban az egész munka vezetését illeti
… arra első sorban Dr. Kohn Sámuel
úr, a magyar zsidóságnak nagy
tudományú szorgalmas történetírója
van hivatva”.
Bp., 1895. 1 lev. 1 beírt oldal.

Széles körű, pozitivistajellegű
irodalmi munkássága (összefoglaló
művek, sok tanulmány, cikk stb.) a
magyar és egyetemes történelem régibb
és újabb témáit egyaránt felölelte.
1898-tól szerkesztette és újkori

részében írta a Nagy Képes Világ-
történet c. sorozatot. Elsőnek dolgozta
fel részletesebb munkákban Magyar-
ország 18. századi történetét gazdasági,
társadalmi és művelődési mozzanatok-
ra is kiterjedően.

15.000,-
152., MESZLÉNYI Zoltán (1892.
–1951?) püspök sajátkezűleg tintával
írt, aláírt levele az esztergomi herceg-
prímási iroda fejléces levélpapírján
Dr. Etter Jenő városi főügyésznek, aki
1941-től mint Esztergom polgármes-
tere 1944-ig, a végsőkig, védte a város
zsidóságát. Meszlényi egy Csernoch
kép (hercegprímás, bíboros) ügyében
ír barátjának.
Kelt.: Eszt(ergom), 1935. X. 20. 1 lev.
1 beírt oldal. Saját borítékában. 

Meszlényi Zoltán Lajos magyar vér-
tanú püspök, XVI. Benedek pápa
2009-ben avatta boldoggá. Miután
esztergomi érseki helynök lett nem volt
hajlandó megválasztani az állam által
támogatott Beresztóczy Miklóst. A
kommunista hatalom ezt nem tudta
megbocsátani. A választás után 12
nappal, 1950. június 29-én elhurcolták
esztergomi lakásáról az Államvédelmi
Hatóság emberei. A kistarcsai
internáló táborba került, ahol a többi
rabtól elkülönítve magánzárkában
őrizték és kínozták. Nem folyt ellene
semmiféle nyilvános per. Ítélet nélkül
tartották fogva. Arra törekedett az álla-
mi elnyomó gépezet, hogy semmi hír
ne kerüljön nyilvánosságra a letartózta-
tott püspök sorsáról. Halálának
körülményeiről sem tudni semmi
bizonyosat. Halála feltehetőleg az
elszenvedett megpróbáltatások és az
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orvosi ellátás hiánya miatt következett
be. Halálának időpontja sem teljesen
biztos: Kahler Frigyes történész szerint
1953. január 11., mások szerint
valószínűbb az 1951. március 4-i
dátum.

15.000,-
153., ÖRKÉNY István (1912-1979)
autográf golyóstollal írt jegyzetlapja
Pisti a vérzivatarban című darabjának
géppel írt kéziratos töredékének
hátoldalán. Hozzá tartozik: Örkény
Istvánné (Radnóti Zsuzsa) autográf,
aláírt levele saját borítékában Rácz
Gábor gyűjtőnek címezve, amely a
kézirat kísérője. Levelében közli, hogy
a jeles gyűjtő kérésének eleget téve
ezzel a kézirattal ajándékozza meg.
Kelt.: Bp., 1983. jún. 25. 2 lev. (2 db.) 

18.000,-
154., PROHÁSZKA Ottokár (1858 –
1927.) székesfehérvári püspök saját
kezűleg tintával írt levele, valamint
Vocsrovics József esztergomi
könyvkötő hozzá írt sorai egyazon
levélben. A könyvkötő arra kéri a
püspök urat, hogy segítse őt a
vízivárosi plébánia harangozói állásá-
nak betöltésében. Prohászka továbbítja
levelét Kálmán ismerősének, aki kér,
hogy támogassa, mivel meg van vele
elégedve.
Kelt.: Bp., 1924. VI. 21. 2 lev. 4 beírt
oldal.

Prohászka Ottokár a magyar keresz-
tényszocializmus képviselője. Ékes,
egyéni stílusa révén a modern katoli-
cizmus egyik legnagyobb hatású
képviselője, a 20. század eleji katolikus
megújhodás egyik programadója. Írá-
sai máig hatóak, gondolatai, személye

ma is viták tüzében áll. Miközben
kíméletlen harcot folytatott a forradal-
mi munkásmozgalom és a Nyugat,
főként Ady Endre ellen, modernista
nézetei miatt Rómában 1911-ben
három könyvét, köztük Az intellektual-
izmus túlhajtásai (1910) c.-t indexre
tették. „Mi az antiszemitizmust nem
faji, vallási, hanem szociális, üzleti
reakciónak fogjuk fel” – írta már 1893-
ban, majd hozzátette: – „A zsidóság
fekélye csontvázzá rágta a keresztény
magyar népet.” Nézetei később sem
vál-toztak. A zsidóság „sakterkezek
alatt vérbe akarta fojtani a magyarsá-
got” – fogalmazott 1923-ban, ezért
nemzeti önvédelemnek tartotta a „po-
zitív”, azaz a keresztényeket előnybe
helyező antiszemitizmust, és a liberaliz-
mus mételyével az általa megalkotott
fogalmat, a „hungarizmust” állította
szembe.

15.000,-
155., SZÁSZ Károly (1829-1905.) író,
költő, műfordító, református püspök
autográf-, aláírásával ellátott levele
1892-ből a „Dunamelléki Ref.
Püspök” fejléces levélpapírján „Mé-
lyen tisztelt Nagyságos Asszonyom!”
megszólítással ismeretlennek. A levél
írója arra kéri a címzettet, hogy „egy
fiatalon s gyermektelenül korán özve-
gységre jutott (26 éves) papta-
nítónőnek az Országos Kisdedóvónő
Képző intézetbe fölvétele iránt” járjon
közbe. Továbbá tájékoztatja a
címzettet, hogy Csekey István reformá-
tus esperes lánya is fog majd a névje-
gyével jelentkezni és „személyesen
kívánván kérvényét átnyújtani és
magát bemutatni”.
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Halas, 1892. 1 lev. 2 beírt oldal.
1849-ben előbb fogalmazó a közok-

tatásügyi minisztériumban, majd
belépett a honvédségbe, s káplárként,
utóbb hadnagyként vett részt a szabad-
ságharcban. 1860-tól a Kisfaludy
Társaság tagja, 1883 – 1900-ban
másodelnöke, 1892 – 95-ben az MTA
másodelnöke. A kiegyezés korának
egyik jellegzetes képviselője volt.
Gyulai Pál és Arany János barátja;
esztétikai és kritikai munkásságában
erősen konzervatív. Gyulai Pállal és
Mentovich Ferenccel forradalmi
politikai versekből összeállított kötetet
adott ki Nemzeti színek címmel.
Számos egyházi jellegű munkája és
tankönyve jelent meg. Lírájában a
családi élet, a vallásos és hazafias érzés
hangja szólal meg. Rendkívül széles
körű műfordítói munkásságot fejtett
ki: többek között Shakespeare,
Goethe, Schiller, V. Hugo, Béranger,
Tennyson műveiből fordított magyar-
ra. Dante Isteni színjátékát ő fordította
le elsőként teljes terjedelmében.)

15.000,-
156., ZICHY Nándor (1829-1911.)
politikus, országgyűlési képviselő saját
kezűleg tintával írt, aláírt levele
„Kedves Barátom” megszólítással a
Ludovika Académia tárgyában.
Kelt.: Adony, 1902. V. 7.
2 lev. 1 beírt oldal.

Zichy Nándor gróf (1829.– Adony,
1911.) politikus, országgyűlési képvi-
selő 1848-ban filozófiai doktori címet
is szerzett. 1863. február 7-én jelent
meg a A Hon című lapban Zichy
Alapkérdéseink című cikke. Emiatt
sajtóperbe fogták, megfosztották grófi

rangjától és kamarási méltóságától, és -
akárcsak a felelős szerkesztő Jókai
Mórt, börtönbüntetésre ítélték. Hama-
rosan visszatért azonban a politikai
életbe és a kiegyezési tárgyalásokon
már aktívan részt vett. 1865 és 1880
között országgyűlési képviselő volt.
1884-ben Zichy szervezte azt az ellen-
zéket, amely a zsidók és keresztények
közötti házasságról szóló törvény-
javaslat ellen tömörült. Az egyházpoli-
tikai küzdelmekben, majd a már szen-
tesített törvények esetleges revíziójára
vonatkozó törekvésekben az 1895-ben
alapított Katolikus Néppárt egyik
vezéreként vett részt. 1880 után
főrendiházi tag volt. Elnöke volt a
Szent István Társulatnak, alapítója az
Alkotmány című napilapnak. 1906-
ban tárnokmesteri rangot kapott.

15.000,-

* * *

157., KINGSLEY Károly:
Hypatia - Történeti regény az ötödik
századból. (I-II.)
Bp., 1904. Franklin-T. (1.) 177 p. 1
sztl.lev. (2.) 202 3 sztl.lev. számos
szövegközti metszett képpel.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben, körben festett lapszéllel, a
kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve. (egybekötve) A neves angol író a
kereszténység és a zsidók harcát a
pogánysággal szemben írja meg
élvezetes művében.

6.000,-
158., KISS J. József:
Tavasz (Versek.)
(Bp.), 1948. A M. Művészeti Tanács
támogatásával. – (Ny.: Deák K.)
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95 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Megjelent 500
példányban. „Bíró Zoltánnak friss
barátsággal…” dedikált példány! 

2.500,-
159., KISS József:
Háborus versei 1914-1916.
Bp., 1916. A Hét. 1 sztl.lev. 75 p. 1
sztl.lev. Második bővített kiadás.
Kiadói papírborítóban. „Dr. Benedict
tanár úrnak az idegek nagy
ismerőjének és a poéták megértőjének
hálás tisztelettel – 1916. nov. 11 Kiss
József” dedikált példány!

Dr. Benedict Henrik (1871-1926.)
orvos, tanár 1908-ban egyetemi
magántanár, 1918-tól egyetemi tanár,
majd egészségügyi főtanácsos, miután
már 1913 óta a Zsidó-kórház belgyó-
gyászati főorvosa, majd igazgatója lett.
Rendkívül nagy tudományos munkás-
ságot fejtett ki.

8.000,-
160., KISS Tihamér László:
A humanizmus és a protestantizmus
hatása a franciaországi nevelésre és
oktatásra a XVI-ik században
Szeged, 1936. (Szerző.)
201 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Nagy Irmának tanítványaim között
végzett bibliaköri szolgálata emléké-
re…” dedikált példány!

3.000,-
161., KLEBELSBER Kuno, Gróf:
- - beszédei, cikkei és törvényjavaslatai
1916-1926.
Bp., 1927. Athenaeum.
1 t. XII. 687 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
Jogász, országgyűlési képviselő, műve-

lődéspolitikus, kis ideig belügy-, majd
vallás- és közoktatásügyi miniszter.
Klebelsberg még a világháború ideje
alatt kidolgozta országunk népiskolai
hálózatának kiépítési programját. 3 év
alatt 5000 tanyai tanterem épült
Magyarországon.

18.000,-
162., KNER Izidor: - - aforizmái
Gyoma, 1917. Szerző. 1 t. 167 p. szá-
mos szövegközti rajzzal, amelyek
Vadász Miklós munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben. „Bölöni Györgynek kiben
az író csak egy jó gondolatot
ébresztett az már adósa a szerzőnek.
Tisztelő híve Kner – Gyoma, 917.
julius 12.” 8 sorban dedikált példány! 

Bölöni György (1882–1959) legna-
gyobb élménye Ady Endre barátsága
volt, s fő műve Az igazi Ady. Lévay-
Haiman 1.266 (félvászon változatát
ismeri).

20.000,-
163., KORCSMÁROS Nándor:
Forradalom és emigráció
/Magyar bajok I./
Bp., 1923. Szerző. 181 p. 1 sztl.lev.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Balázsfy munkája. Dedikált példány!

8.000,-
164., KORNIS Gyula:
Tudós fejek
Bp., 1942. Franklin-T.
204 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Marek
Józsefnek igaz barátsággal Kornis” –
dedikált példány!

Kornis Gyula (1885. – 1958.) filozó-
fus, egyetemi tanár, piarista, kultúr-
politikus, az MTA tagja. 1927-től
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1931-ig a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium államtitkára. 1931–1939
között kormánypárti országgyűlési
képviselő, 1938-tól az országgyűlés
elnöke. 1930-ban Corvin-koszorút
kapott. 1944-ben letartóztatta a
Gestapo, 1951-ben kitelepítették
Poroszlóra.

Marek József a magyar állatorvos-
tudomány kiemelkedő egyénisége,
1935 – 40-ben felsőházi tag.

12.000,-
165., KORODA Miklós:
A magyar felvilágosodás breviáriuma
(Bp., 1944.) Anonymus.
189 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Péchy Sándornak dedikált példány!

4.000,-
166., KŐHALMY József:
Nemes Murgassy János
Bp., 1938. Pallas. 235 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Mák Dezső barátomnak…” dedikált
példány!

3.000,-
167., Költők lugasa – Az ujabbkori
magyar költészet termékeinek
képekkel díszített gyűjteménye.
Az eredeti rajzok Greguss János,
Aggházy Gyula, Gyulai László,
Greguss Imre s többektől valók.
Metszette: Morelli Gusztáv.
Bp., én. Méhner V.
1 t. (színes kőnyomat) 3 sztl.lev. 319 p.
keretdíszes lapokkal és metszett
képekkel.
Kiadói festett, díszesen aranyozott
(szürke) egészvászon díszkötésben, kör-
ben aranyozott lapszéllel.
Szép példány! 8.000,-

168., KŐSZEGHY István:
Tréfa és valóság
Életünk komédiája tréfás versekben.
Gondolatszikrák aranymondásokban.
Bp., 1943. A Magyar Gondolat.
60 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Szeretettel a Humor Barátjának a
szerző: Kőszeghy István…” dedikált
példány!

3.000,-
169., KŐVÁRI László: A magyar
családi s közéleti viseletek és szokások
a nemzeti fejedelmek korából
Pesten, 1860. Ráth M. – Kolozsvártt,
Stein János biz. 4 sztl.lev. 184 p.
Későbbi (piros) egészvászon kötésben,
a szennylapon Hankiss János iro-
dalomtörténész, író, egyetemi tanár, a
Kállay-kormány kultusz-államtitkárá-
nak, a francia becsületrend lovagjának
ex-librise. Nagyon ritka! Langer Mór
már 1936-ban a legritkább 1000 mag-
yar könyv között sorolja fel!

36.000,-
170., Közönséges isteni tiszteletre ren-
deltetett énekes könyv, mellyben vagy-
nak hymnusok zsoltárokból szerez-
tetett ditséretek, innepekre és egyéb
alkalmatosságokra tartozó régi istenes
énekek. Most újra értelmesebben,
tisztábban és nagyobb vigyázással,
mint ennekelőtte, az énekek
rendjeiknek ’s verseiknek illendő fel-
jegyezgetésekkel, egynéhány buzgó
imádságokkal meg-ékesíttetvén, ki-bot-
sáttatott. A’ Debretzeni Forma szerint.
Pozsonban, én. Wéber Simon Péter.
1 sztl.lev. (kétszínnyomat címlap) 595
p. 7 sztl.lev.
Hozzákötve:
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Szent Dávid királynak, és prófétának,
száz ötven zsoltári, a frantzia nóták ’s
versek szerént magyar versekre fordít-
tattak ’s rendeltettek Szentzi Molnár
Albert által. A’ Debretzeni Forma
szerint.
Pozsonban, én. Wéber Simon Péter.
2 sztl.lev. 410 p. 4 sztl.lev. 46 p.
(Buzgó imádságok)
Korabeli kissé kopottas a debreceni
forma szerint festett, illusztrált egész-
pergamen kötésben, poncolt lap-
szélekkel. A gerincén festett nagyobb
virágminták, a táblákon sötétzöld fes-
tett keretdísz, amelyen belül piros-zöld
kisebb virágmotívumokkal volt díszítve
a kötés. Az elülső táblán ennek csupán
a nyomai a hátulsó fedélén néhány
virágmotívum látható. Aranyozott
díszítések is ékesítették, de ezek szintén
lekoptak, ezek nyomása szép kon-
túrokkal láthatók. Az énekes könyv
egyik legritkább kiadása (1800 körül)!

36.000,-
171., KRING Miklós: Középkori
jobbágyságunk szabad költözéséről
Bp., 1936. Kir. M. Egyetemi. 26 p.
Kiadói papírborítóban. „Méltóságos
Dr. Domanovszky Sándor egyetemi
ny. r. tanár úrnak…” dedikált
példány!

6.000,-
172., LAKATOS István:
Egy erdélyi muzsikus vallomásai
Ruzitska György emlékezései 1856
évből. /Erdélyi ritkaságok 3./
Kolozsvár, 1940. Minerva. 47 p.
Kiadói papírborítóban. Gyurka
Lászlónak az Erdélyi Múzeum
Egyesület munkatársának dedikált
példány! 3.000,-

173., LANGL József:
Képek a történelemhez
A legnevezetesebb korszakalkotó
építészeti műemlékek gyűjteménye.
Kézikiadás 62 szinnyomatu képpel
sépia modorban magyarázó szöveggel.
Bp., (1894.) Hölzel és Társa.
2 sztl.lev. 61 kőnyomatos t. (építészeti
műemlékek) 120 p.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben, a hátulsó kötésfedél borítása
restaurált, újra húzva, körben festett
lapszéllel. Ettől eltekintve hibátlan szép
példány, a címtábla kopásmentes. A
címlapon jelzett képek számával
ellentétben 61 szemléltető táblát tartal-
maz a kötet, és valamennyi bibliog-
ráfiában 61 tábla szerepel.

A mű szemléltető képei megjelenése
óta számos munka felhasználta, azokat
ma is használjuk az oktatásban.

65.000,-
174., LUKÁCS György:
Magyarok a kultúráért
A magyar munka eredményei az
emberi művelődés terén. Francia és
magyar írók közreműködésével
szerkesztette: - -.
Bp., 1929. Magyar-Francia Kultúrliga.
677 p. 56 t. (képek) 4 térk. számos
szövegközti fametszettel és fametszetű
könyvdísszel. A fametszetű díszeit, a
fejléceket, a kezdőbetűket és záró-
díszeket, valamint a kötést és előzék-
papírt Reiter László tervezte.
Kiadói aranyozott félbőr kötésben.
Megkímélt állapotú szép példány!

18.000,-
175., MADERSPACH Viktor:
Menekülésem Erdélyből
Bp., (1943.) Ruszkabányai (Elemér).
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142 p. 1 sztl.lev. lapszámozáson belül
Ruszkabányai Viola 8 egészoldalas
fametszetével illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben.
A II. Világháborút követően a kom-
munista diktatúra évtizedei alatt az
elfelejtésre ítélt, tiltott könyvek listájára
került. A szerzőt a jó Isten kiváló
képességekkel, remek fizikai adottsá-
gokkal áldotta meg, s ezen adottságait
maga is továbbfejlesztette. Kemény,
határozott jellem, hazája iránt mind-
halálig elkötelezett. Az I. világhá-
borúban mint frontharcos csapat-
parancsnok is bizonyított. A dél-erdélyi
magyarság egyik kimagasló alakja.
Nagy vad a román titkosrendőrség
számára, akire vadászva biztosra kell
menni…

15.000,-
176., MALONYAY János:
Anthropokalypsis azaz jelenések az
emberiség jövendőjéből
(Bp., 1916. Rózsavölgyi és Társa. –
Ny.: Röder C. G. Lipcsében.) 67 p.
számos szövegközti rajzzal, könyv-
dísszel és iniciális könyvdísszel
díszítve. A kötet teljes egészében
fénymetszetű lemezekkel nyomtatott,
amelynek rajzai és könyvdíszei és maga
a szöveg is Akantisz Viktor munkája.
Kiadói illusztrált két színnel (kék-piros)
festett egészpergamen kötésben, felül
aranyozott lapszéllel. Kézzel számozott
(100/41.), aláírt, hollandus papirosra
piros-kék-feketével három színnel
nyomtatott bibliofil példány!

12.000,-
177., MARTYN Ferenc:
Ulysses-rajzok
A bevezető Tüskés Tibor írása.

Pécs-Kaposvár, 1985. (Baranya megyei
és Somogy megyei könyvtár.) 5 sztl.lev.
35 rajzos t. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítékban.
Számozott (400/3.), „Tüskés Tiborék-
nak szeretettel, jóbarátsággal…” a
bevezetés írójának dedikált példány!

6.000,-
178., (Második világháborús propa-
ganda kiadvány) 1939-1944.
Franklin D. Roosevelt előszavával.
(Hn., 1944.) Az Egyesült Államok
Tudósító Hivatala. 64 p. számos kép-
pel illusztrálva.
Kiadói illusztrált papírborítóban.

3.000,-
179., MÁTRAI László:
Élmény és mű
Bp., 1940. Kir. M. Egyetemi Ny.
200 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!

A szerző állami díjas filozófus,
könyvtáros, a budapesti Egyetemi
Könyvtár főigazgatója. Kutatásai köz-
ben az Egyetemi Könyvtár anyagában
felfedezte Giordano Bruno Cantus
Circaeus című, 1582-es munkájának
egyetlen magyarországi példányát,
valamint a 16. században élt spanyol
pszichológus, Juan Huarte egy indexre
tett művét. A Nyugatban is publikált.
Ebben a kötetében ír az alkotás
pszichopathologiájáról (Lángész és
őrület).

3.000,-
180., MÓCZÁR József, Dr.:
Nagyszalonta 1606-1906.
Nagyszalonta, 1906. Székely J. Jenő. 1
t. (Bocskay) IV. 282 p. számos szöveg-
közti képpel gazdagon illusztrálva.
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Kiadói dombornyomásos, aranyozott
egészvászon kötésben, körben festett
lapszéllel. A szennylap verzóján a
nagyszalontai gimnázium ajándékozó
sorai Vajda János tanulónak címezve
az igazgató és osztályfőnök aláírásával.
Arany János szülővárosának tartalmas
monográfiája.

6.000,-
181., MONTESQUIEU Károly:
Elmélkedések a rómaiak nagyságának
és hanyatlásának okairól
Francziából fordította: Orlai Antal.
Bp., 1891. Franklin-T. 222 p.
Hozzá kötve:
LAVISSE Ernő: Európa politikai
történetének átnézete
Francziából fordította: Angyal Dávid.
Bp., 1891. Franklin-T. 164 p.
Korabeli gerincén aranyozott félbőr
kötésben. (2 mű egybekötve)

12.000,-
182., MONTESQUIEU:
A rómaiak nagysága és hanyatlása –
Azoknak politikája a vallásban.
Magyarította: Pados János.
Pest, 1856. Lauffer & Stolp.
VII. 277 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félvászon kötésben.

15.000,-
183., MORAVCSIK Gyula:
A papíruszok világából
Fordította és magyarázta: - -.
/A Parthenon kétnyelvű klasszikusai/
Bp., 1942. Parthenon.
3 sztl.lev. 1 t. XXXI. 301 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, illusztrált papír védőborítóban.
Számozott (1000/522.) példány!

4.000,-

184., NAGY Andor:
A fehér asztalnál
Bp., (1934. A Pesti Lloyd-T. Ny.)
1 sztl.lev. 1 t. (rajzos portré) 155 p.
Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Tausz V. Lipót barátomnak…”
dedikált példány!

4.000,-
185., NYÍRŐ József:
Isten igájában
(Bp., 1936.) Révai. 176 p.
Kiadói illusztrált egészhalina kötésben.
Aláírt példány!

6.000,-
186., ORTUTAY Gyula:
Fedics Mihály mesél
/Új magyar népköltési gyűjtemény I./
Bp., 1940. Egyetemi Magyarságtudo-
mányi Int. 410 p. 3 t. (képek)
Kiadói papírborítóban.
Bartucz Lajosnak a magyarság antro-
pológusának dedikált példány!

6.000,-
187., PEKÁR Károly, Dr.: Physio-
logiai és psychologiai aesthetika
Az aesthetikai érzések psychophysi-
ologiája. /Positiv aesthetika/
Bp., 1897. Hornyánszky V.
XIV. 672 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
Legifj. Szász Károly könyvtárából.
„Irodalmunk régi és törzsökös
oszlopának mély hódolata csekély
jeléül a szerző.” dedikált példány!

8.000,-
188., PETRI György:
Valami ismeretlen – Versek.
Pécs, 1990. Jelenkor.
45 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. 2.000,-
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189., PILINSZKY János:
- - válogatott művei /30 év/
Bp., 1978. Magvető és Szépirodalmi.
1 t. 222 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Hegedűs Zoltánnak
emlékül…” dedikált példány! 

12.000,-
190., POLLÁK János, Dr.:
Renan és az apostolok
Pest, 1866. Ny.: Emich G. 111 p.
Hozzákötve:
PANKRATIASTES:
A német katholikusok munkaterve
Fordította: Hodács Ágost.
Kiadja: Dr. Holló Ádám.
Temesvár, 1908. Csanádegyházmegyei
kny. 47 p.
GRACCHUS, Cajus:
A polgárháború felé
Bp., 1885. (Ny.: Pallas.)
2 sztl.lev. 91 p.
SZUNYOGH X. Ferenc, Dr.:
A szociális diák (Eszmék és tettek.)
Bp., (1936. Szerző.) 59 p. 2 sztl.lev.
„Mélységes tisztelete jeléül… Dr.
Szunyogh X. Ferenc bencés tanár”
dedikált példány!
Későbbi félvászon kötésben.
A negyedik mű dedikált példány!
Csapkay Zoltán könyvtárából.
(4 ritka mű egybekötve)

8.000,-
191., POSSONYI László:
Üldözni fognak titeket
(Bp., 1938.) Révai.
288 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
Koncz Károlynak dedikált példány!

A szerelmi történetben valójában két

világ ütközik össze Európa és a pogány
Szovjet.

4.000,-
192., RADÓ Antal:
Az olasz irodalom története I-II.
/MTA. – Új folyam XXVI-XXVII./
Bp., 1896. MTA. (1.) 2 sztl.lev. 515 p.
(2.) 2 sztl.lev. 552 p.
Korabeli gerincén bordázott, aranyo-
zott, címkével ellátott félbőr kötésben.
(2 db.) Szép kötés!

28.000,-
193., RADVÁNYI Kálmán (1887-
1943) katolikus író részére kiállított
Gróf Teleki Pál, mint táborparanc-
snok autográf aláírásával ellátott
rendívül dekoratív, Márton Lajos
által illusztrált „Jamboree előkészí-
tésében kifejtett jó munkáért” adomá-
nyozott cserkész oklevél.
Gödöllő, 1933. 1 lev. az eredeti
illusztrált oklevél címlapjával meg-
egyező igényes mappában.

Radványi Kálmán a hazai cserkész-
mozgalom legfőbb irodalmi pro-
pagálója. Színes és értékes életműve,
amelynek középpontjában a rendkívül
népszerű Zászlónk című keresztény
ifjúsági lap szerkesztése állt. Radványi
igaz követője annak a század eleji kato-
likus megújulásnak, amelynek élén
Prohászka Ottokár püspök állt. Mint
cserkésztiszt világosan fölismerte, hogy
a cserkészet számos pozitív elemét
érdemes népszerűsíteni és széles
körűvé tenni.

Gróf Teleki Pál (1879-1941.) poli-
tikus, miniszterelnök, mint főcserkész
a többek között a magyar cserkészmoz-
galom reprezentáns irányítója is volt. 

20.000,-
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194., RÁSKAI Ferenc: Titkaim – Egy
36 éves íróasztal regénye.
Bp., 1940. Athenaeum.
213 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Szerelemhegyi kollégámnak sok
szeretettel és azzal, hogy lesznek róla
titkaim a második és harmadik kötet-
ben bőven, csak egy kis türelem…”
dedikált példány!

4.000,-
195., RÁTH-Végh István:
Magyar kuriózumok
Bp., (1934.) Cserépfalvi. 294 p. 8 t.
(képek) 1 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. Elek Ferencnek
dedikált példány!
„Régi magyar kopogó és hajigáló
szellemek; Werbőczy törvénykönyve
versben; Haynau bűnhődése a lon-
doni sörgyárban…”

3.000,-
196., REÖK Iván, Dr.:
Élet és halál
(Bp., 1947.) Az Élő Víz kiadóhivatala.
174 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!

3.000,-
197., RÓNAI Ernő (Nagyvárad, 1897
– Budapest, 1970. január 28.) író,
magántisztviselő hozzá és róla írt le-
veleinek, újságcikkeinek, emlékeinek
két naplóba beragasztott gyűjtemé-
nye. Elbeszélései, regényei önéletrajzi
fogantatásúak: vasutas apjáról, első
világháborús és hadifogoly emlékeiről,
munkaszolgálatos viszontagságairól
szólnak. Összesen kb. 200 dokumen-
tum, több mint 100 hozzá írt levél, raj-

zok, még költemény is, többek között
Szabó Pál író autográf aláírt levelei, szá-
mos akkori vállalat, és könyvtár
köszönő sorai, elismerései. Behelyezve
„Kései szerelem” című film novellájá-
nak gépirata. A nagyobb napló
kötéstáblájának verzóján autográf,
aláírt golyóstollal írt sorai 1963-ból. A
két napló az 1940-es évektől tartalmaz
dokumentumokat. Az író regényeit
bizonyára sokan ismerik, de az iro-
dalomtörténet mostohán bánt vele,
mindössze 2-3 mondatban intézi el é-
letrajzát, pedig regényei és ezek a doku-
mentumok rendkívül gazdag anyagot
szolgáltatnak az elhallgattatott író
életéről. (2 db. napló)

50.000,-
198., SALACZ Gábor: A magyar
kultúrharc története 1890-1895
Bécs, 1938. (Szerző.) 399 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.

8.000,-
199., SÁROSI Gyula:
Ponyvára került Arany trombita -
Az örök igazság parancsolatjára
mondva csinálta: - -. A mű korabeli
kéziratos másolata.
Hn., én. (1849-1860 között ?) 82
sztl.lev. 160 tintával rendkívül igénye-
sen másolt, beírt oldal.
Korabeli, XIX. századi festett keret-
díszes, aranyozott egészvászon
kötésben. A belső rajzos címlap
valószínűleg később készülhetett, azon
ajándékozási bejegyzés „Kováts Gábor
kedves öcsémnek…” 1883 szept. 13-án
datált sorok. A másolat ettől a
kézírástól eltérő kézírással készült, min-
den bizonnyal a szabadságharc
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leverését követően 1849 és 1860
között, mint általában az eddig fellelt
kéziratos példányok. Az első oldalon
későbbi tulajdonosi bejegyzés „Bálint
Tamás, Szerencs”. A kötet a rendkívül
ritka 1848-49-es relikvia szép
példánya!

A 13 lehelletre (fejezetre) osztott
verses mű a szabadságharc okát és
céljait meséli el egyszerű rímelő
sorokban. A szabadságharcról szóló
verses krónika, annak igazát hirdető
politikai röpirat, az ellenséget kigúny-
oló pamflett. Kiadását Kossuth sür-
gette, 1849. jún. 1-én jelent meg
Debrecenben. A szabadságharc bukása
után a fellelhető példányokat el-
kobozták, birtoklásáért súlyos bün-
tetést szabtak ki. Mivel kinyomtatni
nem lehetett, kéziratban terjedt (Pesten
5 frt-ért másolták). A költő Világos
után bujdosni kényszerült, 1852. nov.
7-én fogták el. Előbb kötél általi halál-
ra ítélték, majd ezt életfogytiglani vár-
fogságra enyhítették. Sárosy Gyula
(1816–1861) reformkori költő. Érzel-
gős lírikusból fejlődött Vörösmarty és
Petőfi követőjévé és a forradalom
népies krónikájának, az Arany Trom-
bitának dalnokává, noha eleinte nem
értette meg és féltékeny elfogultsággal
ítélte meg Petőfi költészetét. Ő
szervezte újjá a Magyar Társaságot, a
kör Jácint (1836) című zsebkönyvébe ő
írta a legtöbb verset. 1839-ben
megnősült, három év múlva elhunyt
felesége emlékét szép elégiákban
örökítette meg. A forradalom alatt
bírája, majd elnöke lett a pesti
váltótörvényszéknek. Debrecenben
egyike a verestollas radikálisoknak; itt

adta ki 1849 májusában az Arany
Trombitát, amelyért később halálra
keresték. Gyöngyösön bujdosott, 1852
végén feljelentés nyomán elfogták, s
előbb az Újépületben, majd a könig-
grätzi várban raboskodott. Második
felesége elhagyta, s amikor Sárosi
1855-ben kiszabadult, az alkoholban
keresett felejtést. Krinolin-vers című
gúnydaláért, melyet a solferinói osztrák
vereségre írt, Budweisba internálták.
Szabadlábra helyezése után az idegbaj
teljesen elhatalmasodott rajta, s 1861-
ben testi-lelki roncsként halt meg.

24.000,-
200., SCHÜTZ Antal: Szentek élete
az év minden napjára IV.
Bp., 1933. Szent István-T. 440 p.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val. Dedikált példány!

8.000,-
201., SÉDI Károly, Dr.:
Velencei-tó
Bp., 1944. Velenlcei-tavi Orsz. Szöv. –
Ny.: „Jövő”. 2 kétoldalas t. (képek)
110 p. 1 sztl.lev.
Későbbi aranyozott egészvászon kötés-
ben, a kiadói papírborítók a könyvtest-
be kötve.

6.000,-
202., SIMONYI Vilmosné:
Magyar sorsok 1918-1941. – Versek.
Szabadka, (1941.) Simonyi Vilmos.
108 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
aranyozott táblával. A költőnő és
kiadó által aláírt példány! Minden
egyes vershez ajánló sorok tartoznak a
Délvidék felszabadítóihoz többek
között vitéz Endre Lászlónak, főhad-
nagyoknak, országgyűlési képviselők-
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nek, családtagoknak ajánlva. 
Számozott (183.) példány!

3.000,-
203., SOMLYÓ György:
Nem titok (Versek.)
Pécs, 1992. Jelenkor. 75 p. 2 sztl.lev.
Sváby Lajos rajzaival. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Passuth Krisztinának és …
Ferencnek véletlen találkozásunkkor
barátsággal – Somlyó György 1992
költészet napja” dedikált példány!

2.500,-
204., SOMOGYI Ferenc dr.:
Küldetés – A magyarság története.
/A magyar öntudat forrásai/
Cleveland, Ohio, 1973. Kárpát.
656 p. számos szövegközti képpel és
térképvázlattal illusztrálva.
Kiadói aranyozott egészvászon
kötésben. A szerző szélsőjobboldali
politikus, a Magyar Élet Pártjának
országgyűlési képviselője, a Turul
Szövetség egyik alapítója. 1945-ben az
USA-ba emigrált. Ritka, árverésen
még nem szerepelt!

15.000,-
205., SOPHOKLES:
Tragoediái
Fordította: Csiky Gergely.
Kiadja a Kisfaludy-Társaság.
Bp., 1880. Tettey N. és Tsa.
5 sztl.lev. XVIII. 491 p.
Korabeli gerincén bordázott, aranyo-
zott, címkével ellátott félbőr kötésben.
Az előzéklapon a művészi kötést
készítő kötészet címkéje „Szalatnai és
Weichner utóda Weichner Géza”.
Benedek Elek és Marcell ha-
gyatékából, a kötéstábla vezóján ex-
libris Benedek. 28.000,-

206., STAUD Géza:
Dramaturgiai vázlatok
Bp., 1940. (Szerző.) 112 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Bálint Marcelnek barátsággal…”
dedikált példány!

3.000,-
207., SZABÓ Dezső:
A holnap nácionálizmusa
/- - újabb művei 37./
Bp., 1938. Ludas Mátyás. 72 p.
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!

3.000,-
208., SZABÓ Dezső:
Az elsodort falu I-II.
/Erdélyi remekírók sorozat/
(Buenos Aires, 1977.) Transsylvania.
(1.) 316 p. 2 sztl.lev.
(2.) 316 p. 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
(2 db.) Szép példány!

18.000,-
209., SZABÓ Lajos:
Új Árpád ősi hon felett – 
Költemények.
(Kenderes, 1926. Szerző. – Ny.:
Apostol-Ny., Bp.)
26 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A kenderesi „honfiú” Horthy
Miklóshoz írt versei. Megénekli
bevonulását (1920.), A Horthy-csapat
fogadását, neve napját, ezüstlako-
dalmát (1926), kenderesi kastélyának
avatását. A Horthy családhoz közel álló
kenderesi honfiú költeményei, amely
Horthy ezüstlakodalma alkalmára
jelent meg, Horthy Miklós és a
Kormányzóné dicsőítésére. Ritka! 

6.000,-
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210., SZABÓ Lőrinc:
Kalibán – Versek.
Bp., 1923. Athenaeum.
112 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A költő korai második kötete.

6.000,-
211., SZABÓ Lőrinc:
Reggeltől estig –
Egy repülőutazás emléke.
Budapest, 1937. Magyar Bibliofilek
Szövetsége (Ny.: Kner Izidor, Gyoma).
40 sztl.lev. 10 t. (Molnár C. Pál egész-
oldalas fametszeteivel illusztrálva)
Első kiadás!
Kiadói, Molnár C. Pál fametszeteivel
illusztrált papírkötésben, amely Kner
Erzsébet szignált munkája. A kötetet
Haiman-Kner György tervezte, és
kizárólag a Magyar Bibliofilek Szövet-
sége tagjai kapták, az első kötéstábla
belső felére nyomtatott, Dr. Rubinyi
Mózes nevére szóló ajánlással. (A
Magyar Bibliofilek Szövetsége második
kiadványa.) Lévay–Haiman 1.504. 

12.000,-
212., SZABÓ Magda:
Bárány – Versek.
Bp., 1947. Egyetemi.
41 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Barabás Sándornak barátsággal…”
dedikált példány! Az író- és költőnő
elsőként megjelent kötete!

15.000,-
213., SZABÓ T. Attila:
Bábony története és települése
/Erdélyi tudományos füzetek 104./
Kolozsvár, 1939. Minerva. 63 p. 1
kihajtható térk. számos szövegközti
képpel és rajzzal illusztrálva.

Kiadói papírborítóban. A címlap
verzóján „Dr. Tamás Lajosnak igaz
tisztelettel…” dedikált példány!

6.000,-
214., SZABÓ T. Attila: Kolozsvár
települése a XIX. század végéig
/Kolozsvári Bolyai Tud.egyetem
Erdélyi Tud. Int./
Kolozsvár, 1946. Minerva.
127 p. 3 t. 1 kihajtható térk.
Kiadói papírborítóban.
„Tulogdy Jánosnak őszinte tisztelettel
és ragaszkodással volt tanítvány…”
dedikált példány!

6.000,-
215., SZÁLASI Ferenc:
Cél és követelések /A Nemzet
Akaratának Pártja kiadványai 1./
Bp., 1935. Kir. M. Egyetemi. 15 p. 1
mell. (A párt hirdetménye)
Kiadói papírborítóban. Rendkívül
ritka első kiadás! Tudtunkkal két
világháború között kiadott Szálasi
Ferenc munka 1968-tól árverésen még
nem fordult elő!

45.000,-
216., SZEMERE Miklós:
Országgyűlési beszéd a hadseregről –
1903 február 27-én.
Bp., (1903.) Athenaeum.
29 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

2.000,-
217., SZENTKUTHY Miklós: Prae
Bp., (1934.) Kir. M. Egyetemi Ny.
632 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a borítófedél
verzóján ex-libris Rácz Gábor. „…aki
leghálásabb az ő Rácz Gábor
Barátjának azokért a „szép gondola-
tok”-ért, melyet (melyeket) ex libris-
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ének ábrája benne ébresztett… 1981.
III. 24. Miklósod (1934)” dedikált
példány!

Különös csodabogár, igazi fenomén
volt a magyar irodalomban Szentkuthy
Miklós. Monumentális életművében
fontos állomást jelent a Prae, amelyet
maga a szerző is főművének tekintett.
A mindössze húsz-huszonhárom éves
fiatalember szellemi tájékozódásáról
beszámoló regény. A nagy mű
bevezetése, egy megírandó regény
előkészülete gyanánt íródott. Regénye
nyomán művészetét számosan James
Joyce-éval és Marcel Proustéval tekintik
rokonnak, és ez a felfogás erősödött
életművének francia kiadása kapcsán
az 1980-as években.
Szentkuthy dedikációiról itt olvashat
bővebben: www.konyvpub.hu

30.000,-
218., SZÉP Ernő: Zümzüm
Bp., 1943. (Szerző.)
119 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált egészvászon kötés-
ben.
Számozott (200/77.), aláírt példány!

8.000,-
219., TABÉRY Géza és Incze Ernő:
Jókai Erdélyben
A legnagyobb magyar regényíró
születésének századik forduló évében.
Összeállították: - -. Ady Endre,
Fogarasi Albert, Gyalui Farkas, Jókai
Mór, Karácsonyi János, Kelemen
Lajos, Osztie Andor, Reményik
Sándor, Szentimrei Jenő és Tabéry
Géza írásaiból.
(Nagyvárad) Oradea-Mare, 1925.
Sonnenfeld Adolf. 191 p. 4 t. (színes
felragasztott képpel) számos szöveg-

közti képekkel.
Kiadói díszesen egészbőr kötésben, a
kötést Tabéry Iván építészmérnök
tervezte. A könyv csakis előfizetők
számára készült 500 példányban, s
belőle könyvárusi forgalomba
példányok nem kerültek. Ez a könyv
Vass Jenő számára készült.

28.000,-
220., TAMÁS József, Dr.: Prohászka
Ottokár társadalomszemlélete
/A M. Fiatalság könyvei 1./
Bp., 1934. M. Fiatalok. 55 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.
A szövegben aláhúzások. „XI. Pius
pápának Krisztus helytartójának
1935. VI. 25.- Dr. Tamás József”
dedikált példány!

8.000,-
221., TANDORI Dezső:
Föld és vadon –
Válogatott versfordítások.
Bp., 1978. Európa.
434 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
Béládi Miklós irodalomtörténész, kri-
tikusnak dedikált példány!

3.000,-
222., TERSÁNSZKY J. Jenő:
Vadregény – Regény.
Bp., 1943. Kir. M. Egyetemi Ny.
234 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Dedikált példány!

5.000,-
223., TIPOLD Özséb:
Világtörténelmi helyek zsebszótára
Különös tekintettel hazánkra. Tanodai
és magán használatra.
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Pécs, 1870. Ny.: Ifj Madarász
Endrénél. XII. 647 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Rendkívül ritka! Langer
Mór már 1936-ban a legritkább 1000
magyar könyv között sorolja fel!

15.000,-
224., TOLCSVAI NAGY Barna:
Az egyévi tényleges szolgálat ked-
vezményére teljes igénnyel nem bíró
egyévi önkéntesjelöltek tájékoztatója
Bp., 1915. Franklin-T.
1 sztl.lev. 61 p. 1 sztl.lev.
Kiadói gerincén aranyozott ízléses
félbőr kötésben.

3.000,-
225., TÓTH József: Keresztény
népesedési politika I. rész (Unicus!)
Kecskemét, én. Szabó György és Tsa.
38 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

3.000,-
226., TÓVÖLGYI Titusz:
Egy uj reformáczió előtt vagyis: a XX-
ik század, mint a római katholikus
anyaszentegyház életének utolsó
évszázada. A közerkölcsiség és a spiri-
tizmus moráljának szempontjából.
Bp., 1900. Márkus Samu. 221 p.
Kiadói festett illusztrált szecessziós
egészvászon kötésben.

8.000,-
227., TÓVÖLGYI Titusz:
Krisztus urunk második eljövetele és
az utolsó ítélet vagyis: e világ vége
Jézus Krisztus immár beteljesedett és
még beteljesedésre váró jövendölései
nyomán.
Bp., 1911. Merkantil Ny. 168 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára

ragasztva. A szerző a legismertebb
magyar spiritiszta, az Égi Világosság c.
lap indítója és szerkesztője. Ritka! 

8.000,-
228., VARGA Ottó:
Aradi vértanuk albuma
Arad sz. kir. város közönsége és az
aradi „Kölcsey-Egyesület” meg-
bízásából szerkesztette: - -. Többek
között Marczali Henrik, Márki
Sándor, Irányi Dániel, Concha Győző
írásaival.
Bp., (1902.) Lampel R. 1 t. (rajzos
díszcímlap szöveges hártyalappal) 297
p. 7 hasonmás melléklet (szöveges
hártyalappal) 1 dísz t. (szöveges
hártyalappal) 1 sztl.lev. számos rajzos
illusztrációval, amelyek többek között
Zichy Mihály, Stetka Gyula és
Mannheimer G. munkái.
Kiadói dombornyomásos, festett
egészvászon (préselt) díszkötésben,
amely Dárday Aladár József utczai
könyvkötészetének munkája. Különö-
sen ritka kötésváltozat! A kötet 1890-
es első kiadásának is az volt a célja,
hogy méltó emléket állítson az Aradi
Tizenhárom vértanúnak. Ez az utolsó
kiadás, amely tartalmában és
terjedelmében is a legbővebb. Az első
kiadástól 75 oldallal terjedelmesebb,
a későbbi kiadásoktól 51 oldallal.
Ízlés kérdése, hogy kinek melyik
reprezentatív kötés a legszebb, de ez a
kötet az első kiadás luxus változatával
is felveszi a versenyt.

45.000,-
229., VARGA Sándor:
Keyserling ítélete az európai népekről
és Európa hivatásáról
Különlenyomat.
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Szeged, 1929. (Szeged Városi Ny.) 12 p.
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!

4.000,-
230., VÁRNAI Zseni:
Én nem mondok le soha a reményről
– versei az anyaszívről.
Bp., 1940. Arany J Irodalmi és Ny.
Műint. 31 p. Első kiadás!
Kiadói felragasztott portréval illusztrált
papírborítékban. „Szeretettel –
Várnai Zseni” dedikált példány!

3.000,-
231., VAS Zoltán:
Tizenhat év fegyházban
Bp., 1944. Kommunisták Mo.-i Pártja.
167 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Gyöngyösi
dr. urnak tisztelettel… 1944. XI. 26.”
dedikált példány!

A szerző kommunista politikus, író
volt. Fiatalon, a Tanácsköztársaság ide-
jén csatlakozott a kommunistákhoz. A
Horthy-korszak nagy részében börtön-
ben vagy emigrációban volt. 1940-ben
a Szovjetunióba emigrált, ahonnan
1944 végén szovjet katonatisztként tért
haza. A Rákosi-korszakban fontos gaz-
daságpolitikai hivatalokat viselt.
Ekkoriban a párt legbefolyásosabb tag-
jai közé tartozott, de 1953-ban
kegyvesztetté vált, és Nagy Imre köré-
hez csatlakozott. 1956-os szerepvál-
lalása miatt haláláig kiszorult a poli-
tikából, és írással töltötte az idejét.

4.000,-
232., VASVÁRI István:
A szépség zsoldjában (Versek.)
Előszó: Berzeviczy György. 
Pesterzsébet, 1937. Müller Mátyás.
44 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!

Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Özv. Bibó Istvánné méltóságos asz-
szonynak tiszteletem és nagyrabe-
csülésem jeléül. – Dunapentele, 1937.
okt. 16. Vasvári István” dedikált
példány! Az etnológus, filozófus,
könyvtáros feleségének, Bibó István
(1911–1979) politikai gondolkodó,
államminiszter édesanyjának dedikált
példány!

3.000,-
233., VERES Péter:
Számadás
Bp., (1937.) Révai.
1 sztl.lev. 399 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
Kereki György (később Kopányi
György) a Magyar Rádió dramaturg-
ja, író, költőnek dedikált példány!

4.000,-
234., VIZ Zoltán:
Alkonyatkor –
Versek 1898-1932.
Vác, 1933. (Kapisztrán Ny.)
1 t. 125 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, festett lapszélekkel. A kötet tar-
talmazza Horthyról írott versét. „Viz
István unokaöcsémnek szeretettel
emlékül…” dedikált példány!

A plébános költő Kunszentmiklóson
plébános, ahol templomot és plébániát
építetett, leánypolgárit alapított.

3.000,-
235., WEÖRES Sándor:
Hideg van – Versek.
Pécs, 1934. Kultúra.
59 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Endrédy Gyurinak meleg barátság-
gal -Weöres Sanyi Bp. 1935. márc.
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22.” Endrédy György grafikus,
festőművésznek dedikált példány! A
költő első verseskötete!

20.000,-
236., WEÖRES Sándor:
Mahruh veszése
Békéscsaba, 1982. (Megyei Könyvtár)
14 sztl.lev.
Kiadói papírborítékban. Számozott
(250/117.), „Kuczka Péternek régi
barátsággal…” dedikált példány!
Hozzá tartozik:
Károlyi Amy (1909-2003.) költőnő,
Weöres Sándor feleségének tintával
írt, saját kezűleg aláírt levele Kuczka
Péternek címezve a kötet kísérőle-
veleként.
Kelt.: (Bp.), 1982. márc. 2. 1 lev. 7
beírt sor. (együtt)

15.000,-
237., WINDISCHGRAETZ Lajos
herceg: Küzdelmeim
- - naplójegyzetei.
Bp., (1920.) Szerző. 239 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott
egészvászon kötésben.

A Monarchia bukása után Svájcban
élt, konspirált mindkét mo.-i for-
radalom ellen. 1920-ban tért haza.
Károlyi Mihály perében a vád tanúja
(1921). A hírhedt frankhamisítási per
fővádlott-jaként 4 évi fogházra ítélték
(1926), melynek felét elengedték.
Sárospataki birtokain élt. 1932-ben
német állampolgárságot vett fel. 1933-
tól a Gestapo ügynöke, Károlyi
Mihálynét Berlinben sikertelenül
próbálta lefogatni. A II. világháború
alatt összekötő volt Berlin és Zágráb
között, majd Ausztriában élt.

8.000,-

238., ZIMÁNDY Ignácz:
Kossuth Lajos a világtörténelem
ítélőszéke előtt
/”Ébresztő hangok” XIV-ik könyve/
Bp., 1896. „Szent Gellért”.
XV. 366 p. 2 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben.

8.000,-
239., ZRINYI Miklós, Gróf:
Ne bántsd a’ magyart
Marosvásárhellyen, 1790. (Ev. Ref.
Koll. Ny.) 94 p. 1 sztl.lev.
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
Az 1705-ben megjelent Symbolum
Illustrissimi Comitis Nicolai Zrinyi...
című, A török áfium ellen való
orvosság-ként is ismert mű második
kiadása. Szüry: 5218.; Borda: 6447.

45.000,-
240., Zsidó áfium ellen való orvosság
vagy a Morbus Hungaricus gyó-
gyításának rövid vezérfonala.
(Sokszorosított kézirat, több helyen a
szerző sajátkezű javításaival.)
(Budán, 1919. Az ismeretlen szerző.)
23 p. a szerző saját kézírásával és
kisebb rajzaival.
Kiadói, illusztrált papírborítóban.
Számozott (50/40.) példány! 
Könyvészetileg nem ismert, baráti ter-
jesztés céljából sokszorosított, különö-
sen ritka antiszemita munka!

36.000,-
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