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az árverés napján 12 től - 17 óráig,
az árverés kezdetéig.
Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel),
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Az árverést vezeti:
Pogány János
Árverés:
2016. december 13-án (kedden) 17 órai kezdettel
MEDOSZ Hotel, Budapest, VI. ker. Jókai tér 9.

ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK
1. A tételekk árverezése úgy történik, hogy az árverésvezetõ a katalógus sorrendjében 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
400.000,-Ft-ig
10.000,-Ft
400.000,-Ft felett
20.000,-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 30 napon belül kötelesek könyveiket átvenni. A
foglaló alól felmentést kérhetnek rendszeres és időben fizető vásárlóink. A Ptk.
211. § szerint a vásárlástól való elállást szerződésszegésnek tekintjük. 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.
4. A leütési ár, +15% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az
ÁFA-t tartalmazzák. A számlaigényt kérjük jelezni. A 30 napon belül át nem vett
könyveket nem tudjuk garantáltan átadni, mivel bizományos tételeinket megbízóink a 30. nap leteltével visszakérhetik, elállhatnak a velünk kötött szerződéstől. A 30. nap után történő fizetés esetén 20% árverési jutalékot számítunk fel.
5. Azon vásárlóink, akik nem tudnak személyesen részt venni az árverésen, vételi
megbízást adhatnak írásban, Abaúj Antikvárium és Könyvlap, 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, 2016.

Pogány János

1., ADY Endre:
A minden titkok verseiből
Bp., (1910.) Nyugat.
104 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos, szecessziós papírborítóban, amely Falus Elek munkája. A
címlapon „Szíves megemlítés végett”
piros bélyegzés, poss.: „Hajdu József
Bpest 1911. I/18.”. Jó példány.
6000,2., ADY Endre: Az utca éneke
/Magyar Iparművészeti Főiskola Typografikai Tanszék kiadványai/
(Bp., 1979. Typo-grafikai Tanszék.)
1 sztl.lev. 32 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
Tervezte: Lipták György.
Számozott (14./50) példány.
Tanulmányi célra készült bibliofil
kiadvány, kereskedelmi forgalomba
nem került. Válogatás Az Illés szekerén című kötetből, 1908.
4000,3., AHO János: Forgácsok
Fordította: Popini Albert.
Bp., 1896. Franklin-T.
1 t. (Aho János) 213 [3] p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, festett,
illusztrált egészvászon díszkötésben,
körben aranyozott lapszéllel.
„Csak a Szirének élték túl a pusztulást,
/ De megváltoztak ők is az idővel… /
Lettek belőlük szende, szép Irének - / a
legszebbiknek közülük emlékül – a
fordító. Kudsir (ma Cugir Erdélyben)
1896. aug 12.” dedikált példány!
Popini Albert író, költő, bölcseleti
doktor a neves finn író műveinek magyarországi megismertetője. Szép kötet.
6000,-

1.

3.

3

4., ALBERT János: Emléklapok az
1848/49-iki szabadságharczból
Összeállította: - -.
Bp., 1913. Weibsenberg Á. Kny. 32 p.
Kiadói kissé sérült, foltos papírborítóban.
4000,5., Altöttingi zarándoklat
1947. VIII. 20.
(München, 1947. Herder-Druck.)
[32] p. a zarándoklat képekben.
Kiadói rajzos harántalakú papírborítóban. A zarándoklat elbeszélése,
ima, Sík Sándor verse.
903-ban a pogány magyarok porig
égették Altötting városát, ahol csak a
Mária-szobor maradt meg, ahová
messze-földről zarándokolnak a hívők.
8000,6., ÁMON Ágnes:
Örök hívás – Versek.
Bp., 1943. (Szerző. - Ny.: Ráth
Tivadar.) 64 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papír borítóban, amely
Jeretzián Ara munkája.
„Mészáros Jánosnak őszinte szeretettel és igaz barátsággal: 1943. XI. 22.
Ámon Ágnes” dedikált példány!
6000,7., ATLASZ Márton:
Halálhajó – Regény.
Bp., (1929.) Lőrincz Ernő.
227 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, a borító
verzóján ex-libris, amely Biczó munkája. „Évának aki mellett a „halálhajó”
az élet hajójává válik – Atlasz Márton
1949. II. 18.” dedikált példány!
6000,-

8., (BALLA Bálint, Bárczay Gyula,
Kovács Andor, Steinmann Judith,
Szöllősy Árpád): Harminc év 19561986 / A kötet lektori és szerkesztő
bizottsága: - -.
(Bern, 1986. Európai Protestáns M.
Szabadegyetem.) 621 p.
Kiadói papírborítékban.
1956 meghamisított, kimondhatatlan
emlékei. Emigráns kiadás.
6000,9., BANGHA Béla:
Az örök élet igéi I-II.
– Szentbeszédek és olvasmányok.
Bp., 1941. Magyar Kultúra.
213 [3] p. ; 211 p. Második kiadás.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. (2 db.)
6000,10., BANGHA Béla:
Istenhit és istentagadás
/Katolikus kultúrkönyvtár II./
Bp., 1923. „Magyar Kultúra”.
249 [3] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
4000,11., BANGHA Béla:
Jézus istenségének bizonyítékai
/Katolikus kultúrkönyvtár III./
Bp., 1944. „Magyar Kultúra”.
256 p. Negyedik kiadás.
Kiadói papírborítóban.
4000,12., BÁRDOS Artur:
Játék a függöny mögött
Bp., (1942.) Dr. Vajna és Bokor.
210 [2] p. 12 t. Fülöp Zoltán, Gara
Zoltán, Herquet Rezső, Márkus László
színes díszletterveivel és Kolozsváry
Sándor tollrajzaival. Első kiadás!
Kiadói félbőr kötésben, rajzos papír
4

védőborítóban, amely Kolozsváry S.
munkája. Számozott (33. sz./100),
aláírt bibliofil példány!
6000,13., BARTHA József, Dr.:
Az új magyar irodalom kistükre 18961936
Bp., 1938. Szerző. –
Stephaneum Ny. 226 p.
Kiadói javított papírborítóban.
6000,14., BEDŐNÉ R. Julia:
Vasárnapi vendégeim – Novellák.
Pécs, 1930. Blancz József kk.
64 p. Második kiadás.
Kiadói papírborítóban.
„Nusinak! Könyvem talán később is
visszaidézi emlékemet! Igaz szeretettel: Pécs 1932. VI. 2-án Bedőné R.
Julia” dedikált példány!
6000,15., BENES István: A wormsi
birodalmigyűlés mint fordulópont
Érsekújvár, 1905.
Winter Zs. kny. 83 p.
Kiadói papírborítóban.
Luther megvédte tanait az 1521-es
birodalmi gyűlésen, 1529-ben közzétehette a Biblia német nyelvű fordítását,
hittételei révén pedig új korszak
kezdődött a kereszténység történetében.
4000,-

12.

19.
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20., KRISTÓFFY József:
A királyságtól a kommunizmusig
Bp., 1920. Kultúra.
146 [2] p. Első kiadás!
Későbbi vörös egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva.
A szerző szabadelvű párti politikus, a
Fejérváry-kormány belügyminisztere.
6000,21., MAKKAI János:
A természetes béke Európában
(Bp., 1940.) Athenaeum.
181 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Az elő-címlapon Brisits Frigyes irodalomtörténész, ciszter paptanár által
aláírt iskolai ajándékozás.
6000,22., OTTLIK László:
Bevezetés a politikába
Bp., (1942.) Kir. M. Egyetemi Ny.
128 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
4000,23., PROHÁSZKA Ottokár:
A diadalmas világnézet
/- - összegyűjtött munkái V./
Bp., (1927.) Szent István-T.
IX. [2] 280 p.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
sorozatkötésben.
4000,24., PROHÁSZKA Ottokár:
Soliloquia I-II. /- - összegyűjtött
munkái XXIII-XXIV./
Bp., (1929.) Szent István-T.
IX. [2] 363 p. ; VII. 386 p.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
sorozatkötésben. (2 db.)
8000,-

BETILTVA!
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
által 1945-ben betiltott könyvek.
16., ANDRÁSSY Gyula Gróf:
Diplomácia és világháború
Bp., 1921. Légrády T.
[2] 253 p. Második kiadás.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve. A kötéstábla verzóján „ex-libris
Dunántúli Bank és Takarékpénztár”.
6000,17., BEUMELBURG, Werner:
Bosemüller –
A német katona regénye.
(Bp., 1942.) Danubia.
257 p. Egyetlen kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.
8000,18., ERDÉLYI József:
Toldi-kéz – Versek.
/Magvető könyvtár 2./
(Bp., 1943.) Turul. 63 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Mester munkája.
A kötet tartalmazza a „Solymosi Eszter
vére” című költeményt, és a Vörös
Május c. verset is, amely a szerző talán
„legantiszemitább” munkája.
4000,19., HETEY Zoltán:
Ady Bandi Ady Endre
Bp., (1942.) Stádium.
184 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. A volt nagykárolyi
osztálytárs bemutatja Ady társadalmi
elhelyezkedését, zsidósággal való kapcsolatát, nyugatos küzdelmeit.
4000,6

25., RÖCK Gyula:
A misztika története – Tanulmány.
Dombóvár, 1942. Bagó Mihály.
180 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban, fel-,
és körülvágatlan. A címlapon „A
Misztika történelme” cím felülragasztva, helyesen „… története”.
„Méltóságos dr. Radovich Lajos miniszteri tanácsos úrnak hálám és
tiszteletem jeléül – Szerző” dedikált
példány!
A természetgyógyászat és makrobiotika keresztény jellegű irányvonalát
képviselte Röck Gyula. A misztika és a
mágia történetét feldolgozó könyvei
máig használható kultúrtörténeti összefoglalások.
6000,26., WÜNSCHER Frigyes:
Keresztény erkölcs és nemzeti gondolat a gazdasági életben
Bp., 1937. Csáthy Ferenc Rt. 278 p.
Kiadói papírborítóban.
8000,-

28., BOROSS Elemér:
Életjel (Versek.)
(Bp., 1941.) Cserépfalvi.
94 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Számozott (188./200), aláírt és a címlapon „Dr. Bródy Lászlóné őnagyságának a legkedvesebb igazgatónőnek, a szakértőnek, nagyrabecsüléssel – 1942. II. 5. Boross Elemér”
dedikált példány!
6000,29., BORSODY István:
Benes
(Bp., 1943.) Athenaeum.
239 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Csehszlovákia
második elnöke nagyban hozzájárult
Magyarország világháborúban betöltött
szerepének negatív megítélésébe.
4000,30., A Budapesti Korcsolyázó Egylet
jelentése huszonötévi jubileuma alkalmára. 1869-1894
Bp., 1895. (Ny.: Franklin-T.)
1 t. (az egylet vezetői) 109 p. 3 fénynyomat t. (1875-ben épült csarnok, A
mesterséges jégpálya melletti csarnok,
1893/94-ben épült csarnok) 1 kihajtható t. (időjárás) [2] p.
Kiadói egészvászon kötésben. A kiváló
képek Divald Károly műtermének
munkái.
8000,31., BYRON (George Gordon), Lord:
Don Juan I-II. - - verses regénye.
Fordította: Ábrányi Emil.
Bp., (1899.) Athenaeum.
XXVIII. 352 [2] p. ; VII. 396 p.
Második javított kiadás.
Kiadói aranyozott, szecessziós egészvá-

***
27., BODROGKÖZY Zoltán, Dr.:
A magyar agrármozgalmak története
I. (Kossuth Lajos fellépésétől
Nagyatádi Szabó Istvánig.)
II. (Kossuth Lajos fellépésétől
Nagyatádi Szabó István haláláig)
Bp., 1929. Kir. M. Egyetemi Ny.
218 p. ; 219-336 p.
Kiadói rajzos papírborítékban.
„Zöld Ferencnek barátságom, tiszteletem és hálám jeléül – Szentendre (?)
1945. IX. 24. Dr. Bodrogközy
Zoltán” dedikált példány!
8000,7

szon kötésben. Az első kötet szennylapján „Lulácskának 1910 – VI – 5.
Gyula” Földessy Gyula autográf
ajándékozó sorai zongoraművésznő
kedvesének Hermann Lulának. (2 db.)
6000,32., CELLINI, Benvenuto:
- - önéletírása I-II.
Olaszból fordította, bevezetéssel és
jegyzetekkel ellátta: Szana Tamás.
Bp., 1890-91. Ráth Mór.
V. 297 p. 6 t. ; V. 277 p. 3 t.
Korabeli gerincén aranyozott, bordázott félbőr kötésben, körben festett lapszéllel. A kötéstáblák verzóján ex-libris.
A kiadói borítók címlapja a könyvtestbe helyezve. Bibliofil igényű szép
kötés. (2 db.)
18000,33., COUTO, Ribeiro:
Santosi versek
Rónai Pál fordításai.
(Bp.), 1940. Officina.
30 [2] p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói javított papírborítóban.
„Földessy Gyulának szeretettel és
tisztelettel – Rónai Pál 1940. jún. 28”
dedikált példány!
4000,34., CSOKONAI Vitéz Mihály:
- - munkái I- (II-III.)
Közli: Kelemföldy (Kecskeméthy
Csapó Dániel).
I. Tavasz, Lilla, Ódák, Anakreoni
dalok, Békaegérharcz. II. Dorottya,
Alkalmi versek, Diétai múzsa. III.
Vers-maradványok, Mesék, Prosai
töredékek, Pásztori játékok.
Lipcsében- Bp-en, 1843-45.
Köhler Károly F. – Emich G.
XII. [2] 8-316 p. ; XII. 6-356 [2] p. ;

VII. [4] 6-189 [9] p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
(piros) egészvászon kötésben.
A második és harmadik kötet egybekötve. (2 db.)
Elsőként 1813-ban Márton József
jelentette meg Csokonai munkáit,
évtizedekig nem jelent meg új kiadás.
Az 1840-es évek irodalmi mozgalmai
sürgették Csokonai új kiadását.
Olyannyira, hogy 1843-44-ben egyszerre két kiadás is indult. Toldy Ferenc
füzetes kiadását 1843 novemberében
jelentette be, de ekkor már Emich tervei között is szerepelt. A szerkesztő
nem akart szembekerülni az Akadémia
elnökével, ezért munkáját Kelemföldy
álnéven közölte 1844-ben. Toldynak
nem sikerült kiderítenie a szerkesztő
kilétét, csupán az újabbkori irodalomtörténet derített rá fényt. Szilágyi
Ferenc talált rá Emich és Kecskeméthy
Csapó Dániel szerződésére. A szerkesztő nem azonos Csapó Dániel népdalgyűjtővel, a Dalfüzérke szerzőjével.
15000,35., CSURKA István:
Hamis tanú – Regény.
Bp., 1959. Szépirodalmi.
300 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Kozma Károlynak, hogy majd alkalomadtán elkérhessem tőle – Csurka
István” a filmes szakembernek dedikált példány!
4000,36., DANTE (Alighieri):
- - komédiája I- III.
I. A Pokol. II. A Purgatórium. III. A
Paradicsom. Fordította: Babits Mihály.
Bp., 1913. Révai.
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[4] 332 p. 12 t. ; [4] 296 p. 12 t. ; [4]
320 p. 12 t. a táblákon régi képek
hasonmásával, Zádor István rajzos
címlapjaival, könyvdíszeivel.
Korabeli egységes gerincén címkével
ellátott egészvászon kötésben, a kiadói
papírborítók címlapja a könyvtestbe
kötve. A második kötet második
oldalán Földessy Gyula autográf
ceruzával írt soraival Babits fordítói
munkájáról. (3 db.)
6000,37., DÁVID István és Dr. Némethy
Géza: Magyar-latin zsebszótár
Latin-magyar zsebszótár
A gymnásiumok és reáliskolák
számára. Szerkesztette: - -.
Bp., 1887-89. Lauffer Vilmos.
[4] 477 [2] p. ; VI. [2] 523 p.
Korabeli kissé kopottas félbőr kötésben. „Méltóságos Dr. Bókay Árpád
Úrnak, m. kir. udvari tanácsosnak, m.
kir. tud. egyetemi ny. rendes tanárnak
stb. hálás tisztelete jeléül – Dávid
István” a neves belgyógyász, egyetemi
tanárnak, a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy szabadkőműves nagymesterének dedikált példány!
15000,38., DIDON, P.(ater):
Jézus Krisztus I-II.
A szerző és a kiadók engedelmével
fordították Dr. Kiss János és Sulyok
István. Kiadja: Dr. Kiss János.
Bp., 1892. Pallas. [8] 516 p. 1 kihajtható, színes térk. ; 452 p. 3 t.
Kiadói díszesen aranyozott, préselt
(Gottermayer) egészvászon díszkötésben, körben aranyozott lapszéllel.
Szép, bibliofil kötetek. (2 db.)
18000,-

39.

40.
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A jelentés és csatolmányai többnyire
magyar nyelven, mellette német és latin nyelvű csatolmány. Többek között
Lechner József (épít. igazgató),
Vásárhelyi Pál (k. hajózási mérnök),
Dominich Sándor, Szentkirályi
Móricz, b. Vay Lajos, Hunkár Antal,
Josipovich Antal, Petőcz György,
Hertelendy Károly… véleményei.
Rendkívül ritka reformkori munka,
árverésen még nem szerepelt.
80000,42., DÜCKSTEIN Zoltán:
Művészi és versenytorna
A magyar ifjuság testnevelésének előmozdítására.
Bp., 1935. Szerző. (Ny.: Tipográfiai
Műintézet.) 147 p. számos szövegközti
képpel.
Kiadói, Székely Géza tanár, festőművész által tervezett papírborítóban.
„Dr. Mezőffy Ágoston Őméltóságának mély tisztelettel: 1935. III. 12-én
Dückstein Zoltán” pénzügyminisztériumi miniszteri tanácsosnak dedikált
példány!
Dückstein Zoltán (1894-1962.) zsidó
származású tornász. 1948-ban a magyar olimpiai tornászcsapat vezetője.
Tanítványa volt többek között Keleti
Ágnes. 1951-ben kivándorolt Izraelbe,
ahol Balázs Idával, feleségével TelAvivban tornaiskolát vezettek.
15000,43., ENDRÉDI Szabó Lajos, Dr.:
Nemzettudat ébresztő igazságok és
szándékos történelmi hazugságok!
(Bécs, 2010. Szerző.) 493 p.
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. Ritkán fellelhető, Bécsben kiadott
emigráns magánkiadás.

39., (DISNEY, Walt):
Miki Egér Óriásországban
A Walt Disney studio szövegével és
képeivel. Fordította: Zigány Árpád.
Bp., én. Palladis Rt. 46 [2] p.
egészoldalas Disney rajzokkal.
Kiadói, gerincén átkötött félvászon
kötésben, az eredeti színes, rajzos táblákkal.
4000,40., DOYLE Artur, Conan:
„Veszedelem!” –
Elbeszélés Angolország inségéről.
Spiró György fordítása.
/Modern könyvtár 447-448./
Bp., (1914.) Athenaeum. 45 [3] p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Az utópisztikus ponyvaregény tulajdonképpen John Sirius kapitány hajónaplója, aki az elképzelt Blankenberg
tengeralattjáróival legyőzi Anglia
hajóhadát és így magát Angliát is.
Conan Doyle műve 1914 júliusában, a
háború kitörése előtt jelent meg. Az
angol haditengerészet vezetői merő
fantasztikumnak tartották a történetet,
Verne Gyulához hasonlítva a szerzőt,
mondván, hogy a tengeralattjárók nem
lesznek képesek soha ilyen sokáig a
tenger alatt maradni. A németek elég
csattanós választ adtak erre. Külön
érdekesség, hogy a történetet Babits is
lefordította, de az nem jelent meg soha.
4000,41., (Duna s egyéb folyamok szabályozása) Az 1840-dik évi 4-dik Törvényczikkely által nevezett országos Küldöttségnek, a Duna s egyéb folyamok
szabályozása iránti alázatos Jelentése.
(Pozsony, 1843. Nyn.) 83 p.
Későbbi félbőr kötésben.
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A szerző 1956-ban hagyta el Magyarországot „kulák” származása és a forradalomban való aktív részvétele miatt.
8000,44., ERDÉLYI János:
- - költeményei
Budán, 1844. M. Kir. Egyetem.
320 p. Első kiadás!
Korabeli kopottas félbőr kötésben.
Hozzátartozik:
ERDÉLYI János (1814-1868.) autográf tintával írt, aláírt nyugtája a sárospataki főiskola könyvtárosaként,
amelyben Szalóczi Bertalantól az ifjúsági könyvtár olvasói által befizetett
összeget vesz át. A nyugta tulajdonképpen egy második nyugta egy korábban
elveszett helyett.
Kelt.: Sárospatak, 1864. nov. 30.
1 lev. 1 beírt oldal.
Erdélyi Jánosnak a szabadságharc leverését követően bujdosni a kellet és
nyugalmasabb élet után vágyva fogadta
el 1850-ben Sárospatakon a filozófia
tanszék vezetését. Általa Sárospatak az
elnyomatás idején a Felvidék szellemi
központjává vált.
Szalóczy Bertalan (1842-1895.) író,
református pap Bőcsön, „a Bükk költőpapja” ekkor végezte teológiai tanulmányait Sárospatakon.
30000,45., FÁBRY Zoltán:
Emberek az embertelenségben
(Bratislava), 1962. Szlovákiai Szépirodalmi. 323 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Drága Gyula Bátyámnak ölelő
szeretettel – Fábry Zoltán Stósz, 962.
VII. 4.” Földessy Gyula irodalomtörténésznek dedikált példány!

A szövegben számos helyen aláhúzások és Földessy autográf jegyzetei.
3000,46., FALUDY György:
Őszi harmat után (Versek.)
(Bp., 1947.) Officina.
146 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Faludy György – Budapest 47 tavaszán” dedikált példány!
8000,47., FÉJA Géza:
Dózsa György –
Történelmi tanulmány.
Bp., 1939. MEFHOSZ.
243 [11] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. „Dr. Földessy Gyulának szeretettel és nagyrabecsüléssel – Budapest,
1939. máj. 31. Féja Géza” dedikált
példány!
4000,48., FÉJA Géza:
Kuruc idő
Történelmi regény a tizenhetedik századból négy részben.
(Bp.), 1962. Szépirodalmi.
603 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Földessy Gyulának szeretettel, baráti
hűséggel és őszinte nagyrabecsüléssel.
– Budapesten, 1962 májusában Féja
Géza” dedikált példány!
4000,49., FERENCZI Zoltán:
Petőfi életrajza I-III.
A Kasselik-Alapítványból kiadja a
Kisfaludy-Társaság.
Bp., 1896. Franklin-T. 1 t. VIII. 390
p. ; 1 t. 308 p. ; 1 t. 411 [4] p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.
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Az első kötetben az utolsó üres oldalon Földessy Gyula ceruzával írt
jegyzetei. (3 db.)
6000,50., FODOR József:
Összes versei (1922-1942.)
Bp., (1942.) Singer és Wolfner.
331 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Dr. Földessy Gyulának a vers nagy
tudósának őszinte nagyrabecsüléssel
és szeretettel – Bp. 942. dec. 10.
Fodor József” dedikált példány!
3000,51., FÜST Milán:
Válogatott versei /- - munkáinak
gyűjteményes kiadása I./
(Bp., 1934.) Nyugat.
157 [3] p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben.
Aláírt példány!
6000,52., GARA László:
Az ismeretlen Illyés
Washington, 1965. Occidental Press.
178 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban. Emigráns.
4000,53., GELLÉRT Oszkár:
Ötven év verseiből
(Bp.), 1952. Szépirodalmi.
233 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Földessy Gyulának a régi barátsággal
– 1952. IX. 5. Gellért Oszkár”
dedikált példány!
3000,54., GELLÉRT Oszkár:
Tíz esztendő – Válogatott versek.
(Bp., 1934.) Nyugat.
155 [5] p. Első kiadás!

Kiadói papírborítóban.
„Földessy Gyulának a régi szeretettel
küldi – Gellért Oszkár 934 nov. 15.”
dedikált példány!
3000,55., GÉRALDY, Paul:
L’Amour – Notes et maximes.
(Paris, 1929.) Librairie Hachette.
60 [2] p. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben.
Havas Albert újságíró, fordító, írónak
emlékül francia nyelven dedikált
példány!
Paul Geraldy (1885-1983.) világhírű
francia költő, a szerelem költője. Alig
huszonnyolc évesen adta közre a Toi et
Moi (Te meg Én) című kötetét, amely
versek esetében szokatlan módon bestseller lett. Magyarországon a művet
Kosztolányi Dezső fordítása tette népszerűvé 1925-ben. Csaknem száz évet
élt ennek ellenére az irodalomtörténet
mostohán bánik vele, mégis élőbb,
mint sok más, ismertebb és elismertebb kortársa. A szerelmes idézetek
gyűjteményeinek állandó szereplője,
ott van az esküvőkön, idézik egymásnak a szerelmesek.
30000,56., GRAVES, Robert – Patai,
Raphael: Héber mítoszok –
A genezis könyve.
Bp., 1969. Gondolat. 295 p.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. Hozzátartozik:
A Magyar P.E.N. Club 1971. május
28-i nyomtatott meghívója Robert
Graves angol író klubdélutánjára.
Kelt.: Bp., 1971. május 20. Robert
Graves autográf aláírásával.
18000,12

57., GÜNTHER, Johann Christian:
Sammlung von Johann Christian
Günthers, aus Schlesien, bis anhero
herausgegebenen Gedichten, auf das
neue übersehen, und in einer bessern
Wahl und Ordnung an das Licht
gestellet. Mit einem Anhang [...],
nebst einer Vorrede [...] wie auch bey
dieser dritten Auflage mit des
Authoris Leben vermehrt.
Breslau und Leipzig, 1742.
Bey Michael Hubert. 1 metszett t. [40]
1178 [30] p. metszett díszcímlappal és
fametszett könyvdíszekkel.
Hozzákötve:
GÜNTHER, Johann Christian:
Nachlese zu Johann Christian Günthers, von Striegau aus Schlesien, Gedichten, welche aus lauter in der
vorigen Sammlung nicht befindlichen
Stücken bestehet.
Breslau, 1742. Johann Jacob Korn.
[16] 234 [4] p. fametszett könyvdíszekkel.
Korabeli kopottas félbőr kötésben.
A szennylapon Földessy Gyula irodalomtörténész datált névbejegyzése
„Budapest 1900 febr. 15.” alatta feljegyezte a német költő sírfeliratának
magyar fordítását.
15000,-

61.

71.
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Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Fery Antal munkája.
„Kúnos Pista doktor öreg barátomnak szeretettel – Föld Jenő 1937. XII.
10” dedikált példány!
4000,62., GÁL Sándor: Oktatási szabályzat
a’ magyar gyalogság számára
Első füzet. (Unicus?) Az eredeti
németből fordította: - -.
(Pest, 1848. Ny.: Trattner és Károlyinál.) VII. 8-192 p. 3 kihajtható metszett t. (ábrák)
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
kissé foltos példány. A borítón poss.:
„Balogh Kálmán” (1848/49-es honvéd őrnagy) autográf korabeli névbejegyzés. További füzetnek nem találtam
nyomát. Árverésen egy alkalommal
szerepelt Honterus 88./75. Belső önálló címlap nélkül jelent meg, a korábbi
fellelt példány sem rendelkezett belső
címlappal, borító címlappal látták el.
Rendkívül ritka kötet.
Gál Sándor (1817–1866.) az 1848–49es forradalom és szabadságharc honvéd tábornoka. A szabadságharc leverése után a magyar emigráció aktív tagja, és 1860-ban alapító tagja az olaszországi magyar légiónak. A szerző a
magyar katonai szaknyelv egyik megteremtője. Részt vett a nemzetőrség
létrehozásában.
36000,63., LÁNDOR Tivadar:
A nagy háború írásban és képben –
Északon és délen I-II.
Szerkesztette: - -. Bevezetéssel ellátta:
Báró Hazai Samu.
Bp., (1915.) Athenaeum.
1 t. (címkép: I. Ferenc József portréja)

58., ARMSTRONG, Hamilton Fish:
Mi vagy Ők – Két világ összeütközése.
Fordította: Vámbéry Rusztem.
Bp., 1937. Századunk.
120 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely K. Görög Ata munkája.
„Sanyinak tea helyett, Adrinak tea
utánra – Rusztem” a fordító által
dedikált példány!
4000,59., 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.
4000,60., DOROMBY József, vitéz – Reé
László: A magyar gyalogság –
A magyar gyalogos katona története.
Szerkesztették: - -. Előszó: vitéz uzsoki
Szurmay Sándor báró.
Bp., (1939.) Reé László.
463 p. ; 32 p. ; 49 p. ; 94 p. 1 sztl.lev.
(A magyar gyalogság fényképcsarnoka.
Részletes adattár.) szövegközti képekkel
és térképvázlatokkal.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos
egészvászon kötésben.
Megkímélt példány.
8000,61., FÖLD Jenő: Hogyan védekezzünk a légi támadások ellen?
Gázvédelmi tanácsadó.
Bp., 1938. Gergely R. 72 p. 2 t.
(képek) szövegközti ábrákkal.
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66., RÉVAI Mór:
A világháború végcélja –
Anglia kiválása Európából.
Bp., 1915. Révai T.
155 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Reutter Kamillo Úrnak igaz
tisztelettel – a szerző” ideg- és elme
orvos, neves könyv- és műgyűjtőnek
dedikált példány!
6000,67., (SZTANKÓ István fhdgy.):
Bem a forradalmár hadvezér
(Bp., 1949.) Honv. „Bem” Légvédelmi
Tüzértiszti Iskola Politikai Osztálya. –
Ny.: Vörös Csillag ny.) 15 p.
Kiadói vörös keménytáblás kötésben.
4000,-

[8] IV. 304 p. 37 t. (13 színes, ebből 9
dupla oldalas; 3 kihajtható, 2 dupla
oldalas) 3 térkép (2 színes, ebből egy
dupla oldalas, egy kihajtható; egy
dupla oldalas) ; 1 t. (színes) [8] 384 p.
43 t. (9 színes, ebből 4 kihajtható, egy
dupla oldalas; 8 kihajtható) 2 térkép
(kihajtható) gazdagon illusztrálva.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
díszkötésben.
A sorozat 7 kötetben teljes. (2 db.)
Az első kötet sorozat címlapján
„Schvarcz Félix Urnak, aki nélkül ez
a mű így sohasem jött volna létre
hálás és szerető ragaszkodással –
Lándor Tivadar” a mecénás bankigazgatónak dedikált példány!
18000,64., MIKLÓSY Zoltán, Dr.:
A magyar király tengeri hajóhada a
középkorban
Bp., 1934. (Szerző. – Ny.: Kovács
József.) 134 [2] p.
Kiadói papírborítóban. „Nagyméltóságú dr. Berzeviczy Albert úrnak mély
tisztelettel – Miklósy Zoltán” a neves
politikus, történetírónak a Magyar
Olimpiai Bizottság első elnökének
dedikált példány!
12000,65., RÁCZ Vilmos, Dr.:
Párbajkódex és lovagias eljárás
Bp., (1938.) Az író. – Athenaeum.
264 p. Első kiadás!
Kiadói kartonborítóban.
„Csorna Tivadar fiatal barátomnak
szeretettel – Rácz Vilmos 938. VIII.
23.” dedikált példány!
6000,-

***
68., HELLER Farkas:
Magyarország socialpolitikája
Bp., 1923. Németh J. kk. VII. 252 p.
Kiadói félvászon kötésben.
8000,69., IGNOTUS (Veigelsberg Hugó):
Kisérletek – Czikkek és képek.
Bp., 1910. Nyugat.
382 [2] p. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban, amely
Falus Elek munkája.
A címlapon „Ignotus” aláírt példány!
8000,70., JÁMBOR Pál:
Balladák (Versek.)
Pesten, 1848. (Szerző.)
123 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a hátulsó borítófedél hiányzik, körülvágatlan példány.
6000,15

JOG- ÉS
POLITIKATÖRTÉNET

74., FARKAS Albert: Országgyűlési
emlékkönyv 1866. 1867.
Az országgyűlés története (Salamon F.től) – Jellemrajzok (Pálffy Alberttől) –
Az országgyűlés párttörténete (Mezei
Mórtól)… Deák F. feliratai és beszédei.
Országgyűlési beszédek… A koronázási
ünnepélyek leírása stb. stb.
Szerkesztő: - -.
Pest, 1867. Heckenast G. 652 p. 54 t.
(fametszett portrék, többek között
Erzsébet királynő) a legjelesebbek mellett számos olyan reformkori országgyűlési képviselő, államférfi portréjával, akik portréja egyedüliként itt lelhető fel.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben, a kiadói papírborító címlapja gondosan a könyvtestbe kötve.
Deák Ferncz „Húsvéti czikk”-ével és
„A zsidók egyenjogusítása fölött tartott
beszéde”-vel.
26000,75., FÜLEI-Szántó Endre:
A valorizáció törvényhozásunkban,
különös tekintettel az 1928. évi XII.
törvénycikkre
Különlenyomat a Közgazdasági Szemle
1928. évi 4-5. számából.
Bp., 1928. Légrády Ny. 22 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Horn József kedves barátomnak
őszinte nagyrabecsüléssel – Bp. 1928.
aug. 23. Fülei-Szántó Endre” dedikált
példány!
8000,76., HAJDU János: Eötvös József
báró első minisztersége (1848.)
Bp., 1933. MTA. VIII. 283 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára ra-

71., BALASSA József:
A magyar békeföltételek
A szövetséges hatalmak területi, pénzügyi és gazdasági követelései az új határok térképével. A békejegyzék alapján
földolgozta: - -.
Bp., 1920. Pallas. 86 [2] p. 1 kihajtható térk. Első kiadás!
Kiadói rajzos, irredenta papírborítóban.
6000,72., BÁRÁNY Gerő, Dr.:
Ethikai előadások
/Néptanítók könyvtára 51-52./
Bp., 1915. Lampel R. 207 p.
Későbbi, modern félbőr kötésben.
„Bárdossy László barátomnak akivel
több napon keresztül rossz kosztot ettünk emlékeztetőül a rossz kosztra. –
Bp. 916. aug. 12. Bárány Gerő” a
későbbi politikus, a népbíróság által
bűnösnek ítélt, a II. világháború után
kivégzett miniszterelnöknek dedikált
példány!
Bárány Gerő (1878-1939.) jogász, jogfilozófus főként etikai kérdésekkel
foglalkozott, pedagógiai szempontból
is jelentősek munkái.
28000,73., BUZA László:
A kisebbségek jogi helyzete
A békeszerződések és más nemzetközi
egyezmények értelmében.
Bp., 1930. MTA. XX. 432 p.
Kiadói papírborítóban.
8000,-
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gasztva. „Pauler Ákos dr. egyetemi
ny. r. tanár úr Őméltóságának mély
tisztelettel – Budapest, 1933. jún. 11.
Hajdu János” dedikált példány!
Báró Eötvös József az első magyar
felelős minisztérium vallás- és közoktatási minisztere.
15000,77., HOFFMANN Pál: A római
magánjog rendszere mai érvényében
vagyis pandekták alapvonalai
Pest, 1868. Heckenast G. 440 p.
Átdolgozott és bőv. harmadik kiadás.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben.
18000,78., IZSÉPY Edit: Az 1737-40. évi
erdélyi országgyűlések története
Bp., 1943. Hollóssy János kny.
141 p. [3] p.
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány!
8000,79., JUSTINIANUS (bizánci
császár): Justinianus császár institutiói
négy könyvben
Fordította: Ifj. Mészöly Gedeon.
A fordítást átnézte: Dr. Marton Géza.
/A Bp-i Kir. M. Pázmány P. Tud.egyetem… kiadványai/
Bp., 1939. Egyetemi kk. 230 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
6000,80., KOSUTÁNY Géza: Nevezetesebb bűnesetek tára (I., IV., III.)
A Budapesti Kir. Törvényszék Levéltárából összeállította: - -.
Bp., 1890., 1893. 1891. Lampel R.
[4] 178 [2] p. ; [2] 161 p. ; [2] 159 p.
Korabeli félvászon kötésben.
(egybekötve)
15000,-

81., KRISZTICS Sándor, dr.:
Politika I. (Unicus!)
Alapvetés, társadalomtan, államtan,
alkotmánytan.
Bp., 1931. Franklin T.
495 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A szerző revizionista, irredenta a „fordulat éve” után a katedrájától megfosztott pécsi jogászprofesszor, Concha
Győző tanítványa. Concha szellemében a korszak akadémiai politikatudományi témáit járja körül, olykor a
ma olvasója számára is kifejezetten
érdekesen és tanulságosan.
8000,82., REINER János: Az egyházi
személyek utáni örökösödési jog
Magyarországon
Bp., 1900. Pfeifer F. 87 p.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvágatlan. „Dedek Cr. Lajos Úrnak tisztelettel – Reiner János” a történetíró,
egyháztörténész kanonoknak dedikált
példány!
15000,83., RÉVÉSZ Vilmos: Magyar-angol
kereskedelmi és jogi szakszótár
A kereskedelmi és jogi gyakorlatban
használatos szakkifejezésekre figyelemmel szerkesztette: - -. /Lingua kereskedelmi és jogi szakszótárak/
Bp., (1929.) Lingua. [4] 128 p.
Kiadói illusztrált, festett egészvászon
kötésben.
„Dr. Gerő Tibor min. tan. úrnak
őszinte nagyrabecsülésem és baráti
tiszteletem szerény jeléül – 929. VI.
26. Dr. Révész” dedikált példány!
15000,-
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tel – Dr. Blum Béla 947. XII. 20.”
dedikált példány!
Az elpusztított zsidó hitközség romjain
épülő új hitközség megnyitó beszéde a
fiatal rabbi által, akinek 1956-ban újra
menekülnie kellett. San Diego-ban lett
főrabbi.
6000,88., HEGYI Kálmán:
Az imperializmus Közelkeleten és a
cionizmus a valóságban
Bp., 1935. Faust. 32 p.
Kiadói papírborítóban.
Poss.: „Berkó Pál könyve” bélyegzés.
4000,89., HEVESI Simon, Dr.:
Dalalat Alhairin –
Majmuni útmutatójának ismertetése.
(Bp., 1928.) Pesti Izr. Hitközség. –
(Ny.: Biró M.) 188 [2] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Az előzéken poss.: „Ex libris B.
Morgenstern 1942 I.” bejegyzés.
A címlapon számozás: „125. szám.”
és a címlapon aláírt példány!
8000,90., HUBER Lipót:
A Talmúd különös tekintettel az
Újszövetségre
Kultúrtörténeti és biblikus tanulmány
szemelvényekkel.
Bp., 1897. Szerző. IX. 280 [2] p.
Korabeli gerincén aranyozott, vaknyomással díszített egészvászon kötésben.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány által
1945-ben betiltott mű.
Munkássága a késői zsidóság és a rabbinikus irodalom története terén
úttörő jelentőségű.
18000,-

84., VÁMBÉRY Rusztem (Szerk.):
A Rákosi per
Vád – Védelem – Ítélet. - - előszavával.
Bp., 1935. (Vámbéry R. – Ny.:
Viktória ny.) 158 [2] p.
Későbbi fél-műbőr kötésben.
4000,85., WITTMANN Ernő:
Nemzetközi és időközi magánjog
Bp., 1902. Politzer Zs. és Fia.
6 [2] 270 [2] p.
Kiadói félvászon kötésben.
„Siklós Albert barátomnak őszinte
tiszteletem jeléül – Wittmann Ernő”
dedikált példány!
15000,-

***
JUDAIKA
86., BERNÁTH Lajos:
Kabbala és Dávid kulcsa –
Ujszövetségi irodalomtörténeti tanulmány. /1800 éves titkok feltárása II./
Bp., 1936. Szerző. 24 p.
Kiadói papírborítóban.
„Ngs. Gróf Dambski Pál úrnak tisztelete jeléül és szíves ismerkedés
céljából – D.Haraszti 1937. márc. 22.
Bernáth L.” dedikált példány!
4000,87., BLUM Béla, Dr.:
A tűzből kiragadott üszök…
Székfoglaló beszéd.
Elmondotta a bonyhádi Izraelita Hitközség templomában.
Bonyhád, 1947. Bonyhádi Izraelita
Hitközség. 19 p.
Kiadói papírborítóban.
„Rosenblith Marcinak az együtt töltött diákévek emlékére baráti szeretet18

91., HUBER Lipót:
Újkori és modern zsidók Jézus
Krisztusról és a kereszténységről
/Zsidóság és kereszténység a multban
és a jelenben II./
Kalocsa, 1933. (Szerző. –
Ny.: Árpád Rt.) 443 [5] p.
Kiadói papírborítóban.
15000,92., HUBER Lipót:
Zsidóság és kereszténység Krisztustól a
középkor végéig
/Zsidóság és kereszténység a multban
és a jelenben I./
Kalocsa, 1936. (Szerző. –
Ny.: Árpád Rt.) XIV. 683 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
15000,93., KARÁDY Viktor – Kovács
András – Sanders Iván – Várdy Péter
– Kende Péter:
Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon /Adalékok az újabbkori magyar
történelemhez 4./
Párizs, 1984. A Magyar Füzetek.
XV. 238 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Emigráns.
6000,94., KARNER Károly:
A felekezetek Magyarországon –
A statisztika megvilágításában.
/Theologiai tanulmányok 14./
Debrecen, 1931. D. Sz. Kir. város és a
Tiszántúli Ref. Egyházkerület.
129 p. 10 kihajtható t.
Kiadói papírborítóban.
6000,95., LUZSÉNSZKY Alfonz:
A Talmud magyarul
Fordította és kiadja: - -.
Bp., én. „Aster” folyóirat.

192 p. Negyedik kiadás.
Kiadói javított papírborítóban.
8000,96., MARSCHALKÓ Lajos:
Tiszaeszlár
A magyar fajvédelem hőskora.
Debrecen, 1943.
Ny.: M. Nemzeti K.- és Lapk. Rt.
244 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
A kötetet Erdélyi József: Solymosi
Eszter vére című versével indítja a
szerző. Betiltva! A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945ben kiadott, tiltott könyvek listáján.
18000,97., PROHÁSZKA Ottokár:
Kultúra és terror –
A társadalmi kérdés.
/- - összegyűjtött munkái XI./
Bp., (1927.) Szent István-T.
VI. 1 sztl.lev. 327 p.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
sorozatkötésben. A Károlyi –forradalom, a „Tanácsköztársaság” és a
zsidóság ellen írt cikkeivel!
4000,98., RÉVÉSZ Béla:
Max Nordau élete
(Bp., 1940.) Az író. – (Ny.: Faragó
Imre.) 335 p. 22 t. (képek)
Későbbi félvászon kötésben.
„Dr. Werner Lajos ügyvéd úrnak
emlékül meleg szeretettel – Révész
Béla Bpest, 1941. X. 29.” dedikált
példány! A szennylapot követő
oldalon poss.: „Werner Lajos” autográf névbejegyzés. Hozzátartozik:
Bírálatok Révész Béla „Max Nordau
élete” című könyvéről (kis leporelló).
Bp., én. Révész Béla. – Ny.: Faragó.
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Max Simon Nordau (eredeti nevén
Südfeld Simon Miksa, 1849-1923.)
23 éves koráig Pesten élt, ahol orvosnak tanult, majd újságíró lett. 1873ban Berlinbe költözött, 1880-tól pedig
Párizsban élt. Herzl Tivadarral együtt ő
alapította meg a cionista mozgalmat.
Orvoslással, filozófiával és irodalommal is foglalkozott.
8000,99., (SÓS Endre):
Egyház és társadalom a fajelméletről
és a II. zsidótörvény javaslatáról.
Egyházfők, tudósok, államférfiak,
közírók és testületek megnyilatkozásai.
Szerkesztette és a kiadásér felel: - -.
(Bp., 1939.) Periszkóp.
82 [2] p. Egyetlen kiadás.
Kiadói papírborítóban. Többek között
Dr. Serédi Juszinián, Dr. Ravasz
László, Gróf Apponyi György, Dr.
Gratz Gusztáv, Mikszáth Kálmán,
Gróf Bethlen István… stb. beszéde.
8000,100., WINKLER Ernő:
Adalékok a zsidó eskü (Juramentum
More Judaico) középkori történetéhez
Bp., 1917. Pallas.
74 [2] p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben.
„Nagyságos Dr. Heller Bernát tanár
úrnak mély tisztelettel és hálás köszönettel – Winkler Ernő” a neves orientalista, irodalomtörténésznek dedikált
példány! A 18., 35., 41., 50., 53., 66.,
67., 68., 70., 74. oldalon (7 sor) és az
utolsó előtti számozatlan oldalon (13
sor) Heller Bernát autográf magyar és
héber nyelvű jegyzetei.
15000,-

101., WISCHNOWSZKY Ignác:
A jasonkai zsidófiu és kis történetek a
háboruból
Bp., 1915. Singer és Wolfner.
93 [3] p. Első kiadás!
Kiadói festett, feliratozott egészvászon
kötésben. „Kedves megemlékezésül a
Komitácsi bácsinak és az aranyos
kedélyü Komitácsi néninek. – 915.
VIII. 7. Wischnowszky” dedikált
példány!
15000,-

***
102., KAFFKA Margit:
- - könyve (Versek.)
Bp., 1906. Athenaeum. 1 t. (Sassy
Attila: Kaffka Margit pasztell portréjának képével) 131 [3] p. számos szövegközti szecessziós rajzzal, amelyek Sassy
munkái. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben.
Korábbi előzéken „Sassy” tintaceruzával aláírt példány!
Sassy Attila a magyar szecesszió kimagasló művésze Kaffka Margit miskolci
baráti köréhez tartozott.
8000,103., KALLÓ Ferenc:
Itt a piros hol a piros?
/Könyvbarátok kis könyvei 2./
Bp., (1940.) Kir. M. Egyetemi Ny.
236 [4] p. Köpeczi-Boócz István rajzaival. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
rajzos papír védőborítóban, amely
Köpeczi-Boócz munkája. „Lerch Jenő
dr-nak, igaz baráti szeretettel – 1940
Karácsony, Kalló Ferenc” dedikált
példány!
4000,20

Vitéz Képes Harjay Szilárd (? –
Debrecen, 1937. dec.) a kőszegi
reáliskola volt tábornoka, A Magyar
Katona Írók Köre tagja. Harsághy Pál
néven 4 verses kötete jelent meg Szombathelyen. Ismert Képes Harjay Szilárd
néven megjelent Puskaszó című rendkívül ritka vadász elbeszélése. Az irodalomtörténet Harsághy Pálként
ismeri, akinek Képes Harjay Szilárd
néven is jelentek meg írásai, azonban
Vitéz Képes Harjay Szilárd a szerző
eredeti neve.
15000,-

104., KASSÁK Lajos: A telep
/Az új magyar regény/
(Bp., 1933.) Pantheon. – (Elek Ny.)
248 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben.
Aláírt példány!
6000,105., KATKÓ István:
Opálka és a forgószél
(Szatirikus regény.)
Bp., 1956. Magvető. 250 [2] p. számos
szövegközti rajzzal, amelyek Győri
Miklós munkái. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. „Hegedűs Gézának a
régi barátsággal és szeretettel – Katkó
István Bp. 1956. dec. 11.” az író társának dedikált példány!
4000,106., KELETI Károly:
A gyakorlati statistika kézikönyve
Bp., 1875. Athenaeum.
[4] 219 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott, félvászon kötésbe. A szerző szabadságharcos honvéd tüzér, az Országos Statisztikai Hivatal első igazgatója. A statisztika tárgykörében alapmű.
18000,107., KÉPES Harjay Szilárd, v.(itéz)
(Harsághy Pál): Alkonyodik (Versek.)
(Nagykőrös, 1937. Szerző. – Ny.:
„Nagykőrösi Hiradó”.)
188 p. Első kiadás!
Kiadói, vitézi családi címerrel illusztrált, aranyozott egészvászon kötésben,
amely a hátulsó borítófedélen jelzett:
„Varjas Pál könyvkötő, Debreczen”.
A címlapon számozott (52.), „Őszinte
barátsággal: V. Képes Harjay Szilárd
937 junius” dedikált példány!

KÉZIRATOK
108., ALTAY Margit (1882-1972.)
ifjúsági író, a Tündérvásár gyermeklap
szerkesztője géppel írt autográf aláírt
sorai a Tündérvásár fejléces levelezőlap méretű kártyáján számunkra ismeretlen írótársának „Igen tisztelt,
kedves írótársam…” megszólítással.
Örömmel venné, ha a Tündérvásárnak is írni a szerző.
Kelt.: Bp., (192? körül) dec 6-án.
1 lev. 7 beírt sor.
6000,109., APPONYI Albert, Gróf (18461933) politikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter tintával írt, autográf,
aláírt levele „Igen tisztelt főjegyző úr!”
megszólítással Szemián Sámuel békéscsabai főjegyzőjének címezve. Levelében megköszöni szíves utasításait a
katonai beszállásolásról szóló törvényjavaslat tárgyában, sajnálatát fejezi ki
Pauler Lajos halála miatt és békéscsabai látogatásával kapcsolatban ír.
21

Eredetileg festészetet tanult, 1920-tól
foglalkozott indológiával, s elkészítette
a Káma-Szutra első magyar fordítását.
Nővére meghívása nyomán jutott el
Indiába, ahol 1926-29 között az ott élő
népek kultúráját tanulmányozta.
Bejárta - egyebek közöt - Észak-Indiát,
Pandzsábot, Kasmírt, Bengáliát, a
Gangesz-síkságot, Dél-Indiát, Ceylont,
valamint Nyugat-Tibetet, az utóbbi
területen emléktáblával jelölte meg
Kőrösi Csoma Sándor egykori lakóhelyeit. Személyes kapcsolatban állt
Rabindranath Tagoréval és Mahatma
Gandhival is.
12000,111., BECK Ö. Fülöp (1873-1945.)
szobrász, éremművész, a Nyugat folyóirat emblémájának tervezője autográf tintával írt, aláírt üdvözlő képes
levelezőlapja Fazekas Sándornénak
Téténybe címezve.
Kelt.: München, 1929. 7. 26.
A hazai szobrászat és éremművészet
kiemelkedő alakja. Baráti viszony fűzte
a Nyugat publicistáihoz ennek nyomán
az 1907-ben és 1908-ban kétféle változatban készült Mikes Kelemen-érme
a folyóirat emblémája lett. Később ő
készítette a Nyugat számára az Osvát(1923), az Ady-, (1928) és a Babits(1933) érmet. A nyilas hatalomátvétel
után bujkálni kényszerült. Budán, egy
baráti család házának pincéjében húzódott meg. Itt fejezte be emlékiratait, és
1945. január 31-én innen tűnt el
nyomtalanul.
12000,-

Kelt. Bp. 1879. június 12.
2 lev. 2 beírt oldal.
Gróf Apponyi Albert politikus, miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az 1920-as párizsi
békekonferencián a magyar delegáció
vezetője volt. Különböző magyarországi egyetemek, tudósok, illetve politikai
csoportok 1911-32 között ötször
jelölték Nobel-díjra, ám nem tüntették
ki. 1922 február 16-án felbomlott
nemzetgyűlést követően kora ellenére
számos helyen tartott beszédet. A
második nemzetgyűlés korelnöke volt.
75. születésnapja alkalmával Békéscsaba díszpolgárává választották.
Évtizedeken át volt lelkes támogatója
Csaba életének, és sok fontos közintézmény neki köszönheti létét. Egy
ízben a város országgyűlési képviselője
is volt. Az 1888. évi nagy árvízkor az itt
élők segítségére sietett.
40000,110., BAKTAY Ervin (1890-1963.)
író, művészettörténész, orientalista,
asztrológus saját fejléces levélpapírján
géppel írt, autográf aláírt levele a
Földgömb című lap szerkesztőjeként
„Kedves Bloch Uram” megszólítással
(Bloch Leó építész), egy hirdetés
ügyében, ahol késlekedését készülő
könyvével magyarázza.
Kelt.: 1936. okt. 14.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
1925-ig Gottesman Ervin 1934-től a
Földgömb c. periodika szerkesztője,
1946-tól a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai
Művészeti Múzeum munkatársa, majd
igazgatóhelyettese, a múzeum Indiagyűjteményének rendszerezője.
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112., BENCZE László (1907-1992.)
Kossuth-díjas festőművész, grafikus
autográf tintával írt meghívó sorai az
Ernst Múzeumban megtartott monumentális terveinek kiállítására, saját
portréjával illusztrált eredeti rézkarcos
meghívóján, Sinka István írónak
címezve. „Szívesen látom kiállításom
megnyitásán Ernst múzeum, 1960 V.
21. 13 h. – Bencze László” sorokkal.
(21x14 cm.)
Igen foglalkoztatott festő lett, megrendeléseket kapott köztéri munkákra is,
graffitokkal, pannókkal, mozaikos
ábrákkal díszítette a középületeket, a
tömblakásokat, Csopakon az iskolát is.
1939-45 között a füleki Iparművek Rt.
gyárában működött, mint fajátéktervező és üzemvezető. 1948 és 1957
között a Képzőművészeti Főiskolán
tanított, 1967-től felváltva alkotott
Budapesten és Csopakon.
8000,113., FENYŐ Miksa (1877-1972.) író,
a Nyugat szerkesztője, a GYOSZ-igazgatója, mecénás, országgyűlési képviselő géppel írt autográf aláírt levele a
Gyáriparosok Országos Szövetsége
fejléces levélpapírján Gratz Gusztáv
(1875-1946.) politikus, pénzügyminiszter, történetírónak címezve. Levelében
Gratz egy előkészületben lévő könyvéről esik szó, annak tanulmányozását
követően Fenyő véleményezi és méltatja a készülő könyvet, megjegyzéseket
tesz. A készülő könyv az 1920 utáni
magyar történelmet (az akkori közelmúlt eseményeit) tárgyalja érzékenyen
érintve a kor politikusait elsősorban a
Kormányzót, Horthy Miklóst. Fenyő
óvatosságra inti a szerzőt: „Szóval lesz

lárma a könyv körül, mely – véleményem szerint – nem bánik rosszul
az államfővel… Én is tehát nagy
kényelmesen azt tanácsolom, várjál e
kötet kiadásával.” „A dualizmus kora”
és „A forradalmak kora” című munkái
után az 1920 utáni eseményeket tárgyaló műve nem is jelent meg.
Kelt., Budapest, 1935. szeptember 10.
1 lev. 2 beírt oldal (A/4)
„Gratz – az 1930-as években már az
Akadémia és a hivatásos történészek
által is elismert – historikusként a
háború éveiben kezdte írni művét,
melynek 1920–1939 közötti részével
1943-ra készült el. Közlésére azonban
tartalma, illetve a nemzetközi és hazai
politikai helyzet miatt nem vállalkozott.
A kéziratot 1945–1946-ban – a náci
koncentrációs táborból hazatérve –
egészítette ki, immár a nyilas hatalomátvételig tárgyalva az eseményeket,
illetve írta át egyes korábbi fejezeteit. A
szerző olyan korszakról írt, melynek
nemcsak átélője, hanem – fontos
részkérdésekben – alakítója is volt.
Nemcsak érintett, hanem érdekelt is.
Ilyen esetben nem történeti munkát
szoktak papírra vetni, hanem memoárt. Gratz mindkettőt írt.”
(Valuch Tibor nyomán)
Az évtizedekig rejtőzködő kéziratot
végül 2001-ben Magyarország a két
háború között címmel az Osiris kiadó
adta ki Paál Vince szerkesztésében. A
kézirat arról tanúskodik, hogy már a
világháború előtt elkészült a munka,
később Gratz csak kiegészítette azt,
tehát nem a háború éveiben készült.
Ezt a tényt ez a levél fedi fel.
Fenyő Miksa kulcsszerepet játszott a
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Nyugat Kiadó alapításában. Mint a
magyar Parlament független képviselője, 1934-ben egy tanulmányt fogalmaz meg és ír Hitler veszélyes európai
terveiről. Az Országgyűlésben csaknem egyedül ő meri kritizálni a náci
birodalmat. Ezért Fenyő Raoul
Wallenberg után másodikként szerepelt Hitler feketelistáján az élve vagy
halva, de elsőként kézre kerítendők
között. 1939-től bujkált, majd
menekülni kényszerült zsidó származása miatt. Rómában, Párizsban,
New Yorkban majd Bécsben élt emigrációban.
20000,114., FÖLDESSY Gyula (1874-1964.)
irodalomtörténész autográf tintával írt
levele Tompa László (1883-1964.)
erdélyi magyar költőnek „Drága nagy,
igen-igen nagy poétám” megszólítással.
Levelében „Ne félj!” című, 1929-ben
megjelent kötetét és költői nagyságát
méltatja a 90 éves irodalomtörténész.
Keltezés nélkül. (Bp., 1964.)
1 lev. 3 beírt oldal (A/5)
4000,115., FÖLDESSY Gyula (1874-1964.)
irodalomtörténész autográf tintával
írt Petőfi apostola – Magyar irodalomtörténeti szakdolgozat című kézirata.
Keltezés nélkül. Bp., 1902. ebben az
évben végzett a budapesti egyetemen,
mint magyar-német szakos tanár.
1 lev. 43 p. 2 lev. 45 beírt oldal.
Korabeli félvászon kötésben. Az utolsó
három oldalon Földessy későbbi jegyzetei szakdolgozatához.
12000,-

116., FÖLDESSY Gyula (1874-1964.)
irodalomtörténész pergamen lapra
nyomtatott, rajzos, díszes tanári oklevele, amely magyar és német nyelv és
irodalomból a magyar tannyelvű
középiskolákban való tanításra képesíti. Felülbélyegzéssel, Beöthy Zsolt irodalomtörténész elnök és a tanvizsgáló
bizottsági tagok autográf aláírásával és
többek között Heinrich Gusztáv irodalomtörténész aláírásával.
Kelt.: Budapesten, 1901. május 1.
(57 x 44 cm.)
12000,117., FÖLDESSY Gyula (1874-1964.)
irodalomtörténész pergamenre nyomtatott díszes bölcsészdoktori diplomája a budapesti egyetemen, függő viaszpecséttel. Felülbélyegzéssel, az egyetem
rektora Vécsey Tamás jogtudós és
Medveczky Frigyes filozófus autográf
aláírásával.
Kelt.: Budapest, 1902. jun. 28.
(65x50 cm.)
15000,118., FÖLDESSY Gyula (1874-1964.)
irodalomtörténész, címzetes egyetemi
tanár, a MTA. levelező tagja, Ady
Endre poétai adminisztrátorának
írott levelek. Az irodalomtörténész
rendkívül kiterjedt levelezést folytatott
a XX. század íróival, költőivel, történészeivel, irodalmáraival és egykori
tanítványaival. Több írót, költőt a
szárnyai alá véve kísért végig pályafutásán. Többen „Ady-apostol”-ként
aposztrofálták az irodalomtörténészt.
A levelezés autográf és géppel írt –
autográf aláírt levelekből, képes
levelezőlapokból áll a következő
személyektől:
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Abonyi Arany festő, művészettörténész
(1); Andics Erzsébet történész, kommunista politikus (1); Angyal Dávid
történetíró, irodalomtörténész (1);
Antal István kiadó, szerkesztő (6);
Ascher Oszkár színész (1); Aszódi
Ernő (4); Babits Józsefné, Babits M.
rokona (1); Balassa Andor emigráns
irodalmár (1); Baracs Károly zsidó politikus (1); Bata Imre irodalomtörténész
(2); Bárczi István jogász, politikus (1);
Báti László irodalomtörténész (1);
Binder Jenő irodalomtörténész, néprajzi író (1); Bíró Sándor történész (1);
Bóka László író, költő, irodalomtörténész (9); Bornemissza Géza festő (7);
Braun Róbert szociológus (7); Brisits
Frigyes irodalomtörténész (1); Czóbel
Ernő történész, irodalomtörténész (1);
Demény János zenetörténész (6);
Dóczy Jenő irodalomtörténész, Ady
barátja (6); Erdei Sándor író, újságíró
(1); Fábry Zoltán író (64); Féja Géza
író, újságíró (5); Ferdinándy Ilona
írónő (1); Fetser Antal nagyváradi-,
győri megyéspüspök (1); Fodor József
író, költő (1); Freund Mihály vegyészmérnök (4); Gárdonyi Andor tanítvány (1); Gellért Oszkár költő (1);
Gellért Sándor költő (2); Gereblyés
László költő (1); Gerke Béla író (2);
Geszti Andor (1); Gorodi Vilmos (1);
Gubek Ilona könyvtáros (1); Gyalmos
János tanár (1); Harsányi Kálmán
költő (2); Havas István író, költő (1);
Huszár Mihály békeharcos (1);
Jakabházy Erzsébet (1); Jeszenszky
Sándor politikus (2); Juhász Géza költő
(1); Kacziány Aladár festő (2); Kacziány
Géza író (1); Dr. Kapócs Ferenc államtud. doktor (1); Kardos Aladár (1);

Kardos Pál irodalomtörténész (1);
Király István irodalomtörténész (4);
Komját Irén újságíró (1); Kovalovszky
Miklós filológus, nyelvész (1); Kovács
Antal Dezső költő (1); Kovách
Kálmánné (1); Kozma Béla tanítvány
(1); Kőhalmi Marianne (1); Krenner
Miklós író (1); Kronberger Ödön
mérnök (1); Kunvári Lilla szobrászművész (2); Lám Frigyes irodalomtörténész (6); Láng Mária (2); Lehoczky
Tibor egyetemi tanár (2); Loránd
Elemér (2); Lőrinczy Éva színésznő (1);
Máté György (1); Méray Tibor író (1);
Molnár Antal zenetörténész (1);
Musnai László művelődéstörténész (1);
„Négy-öt magyar összehajol” Társaság
(2); Nagy Emma költő (5); Németh
Gyula nyelvtudós (1); Pakocs Károly
költő (1); Padisz Árpád (1); Padányi
Gulyás Éva (1); Pataky Zsolt (1); Pándi
Pál irodalomtörténész (4); Petrovics
Elek művészettörténész (1); Pék Lajos
(1); Philippiné S. Irma (3); Pintér Jenő
irodalomtörténész (4); Popráczy
Karolin (1); Prohászka János nyelvész
(2); Orbán László politikus, miniszter
(3); Rédey Tivadar irodalomtörténész
(1); Révész Imre író (2); Román Andor
(1); Rusznyák István orvos MTA tagja
(2); Sárkány József (1); Simai Béláné
Madzsar Lívia (1); Simon Magda író
(2); Sőtér István író (1); Sulán Béla
nyelvész (2); Szabolcsi Bence zene- és
művészettörténész (1); Szabó István
(1); Szabó János irodalmár (1);
Szalatnai Rezső író (1); Szepesi
Szövetség (1); Szerényi Sándor politikus, Gulag fogoly (1); Szombati
Szabó István költő (1); Tabéry Géza
író (4); Tábori Pál író (1); Telekes Béla
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költő (12); Turán István (1); Ugróczky
Mihály postafelügyelő (1); Vargha
Kálmán irodalomtörténész (1); Vargha
Zoltán könyvtáros (1); Várdai Béla
tanár, irodalmár (1); Vásárhelyi János
püspök (1); Veres Péter író (1); Victa
János újságíró, szerkesztő (1); Vincze
Géza irodalomtörténész (4); Vincze
Sándor (Weinberger) emigráns (1);
Dr. Zemplén Géza vegyész (1); Zolnai
Béla irodalomtörténész (1).
Külön figyelmet érdemel Fábry Zoltán
levelezése. Irodalomtörténész kollégái
korábban részben már használták irodalmi levelezését elsősorban Ady
Endrével kapcsolatban. A levelezés
több mint 250 kéziratból áll.
100.000,119., FÖLDESSY Gyula (1874-1964.)
irodalomtörténész, tanár, Ady Endre
poétai adminisztrátorának autográf
képes levelezőlapjai menyasszonyának, majd későbbi feleségének
Herman Lula (1887-1955.) zongoraművésznő, zenepedagógusnak címezve. A képeslap gyűjtemény, mintegy
250 darabból áll. Tartalmaz 15 lapot,
amelyek Lula levelei Földessyhez 1908ból Abbaziaból, 1923-ból a MagasTátrából. A lapok zöme 1908-ban íródott Európa (Párizs, Berlin, Weimar,
Abbazia, London…stb.) nagyvárosaiból, ahol Földessy megfordult, de
Budapestről és Hévízről íródott lapot
is tartalmaz. Szerelmük 1908-ban teljesedett ki, Földessy Gyula hosszú leveleket írt, amelyek több képeslapon folytatásokban követik egymást megszámozva. A gyűjteményben akadnak
olyan levelek, amelyek 6-10 képeslapon íródtak. Szerencsésen sikerült

megőrizni az összetartozó lapokat, azok
össze vannak gumizva, néhány laptól
eltekintve. (Ez talán nem a legszakszerűbb rendezése a gyűjteménynek,
de nagyon szép állapotban sikerült
megőrizni azokat.) A gyűjtemény több
különleges lapot tartalmaz, amelyek
önmagukban képeslapgyűjtők számára
is becsesek lehetnek, zömében 1904 és
1910 között kiadott lapok. A levelezés
magánjellegű, de elengedhetetlenül
vannak irodalom- és zenetörténeti
vonatkozásai. Mivel a gyűjtemény Lula
gyűjteménye, tartalmaz néhány másoktól származó lapot is. (cca. 250 db.)
60000,120., FÖLDESSY Gyula (1874-1964.)
irodalomtörténészt a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává
választásáról kiállított oklevele az irodalomtudományok terén kifejtett munkásságáért.
Erdei Ferenc főtitkár és Rusznyák
István elnök autográf aláírásával.
Népköztársasági „Kádár” címerrel.
Kelt.: Budapest, 1960. ápr. 14.
(47x 60 cm.)
8000,121., ILL(Y)ÉS Gyula (1902-1983.)
író, költő, drámaíró, műfordító autográf tintával írt, „Illés Gyula”-ként aláírt
levele „Kedves Jó Lajos bátyám és
Mariska néném” megszólítással nagybátyjának, Kállay Lajosnak és feleségének címezve. Levelében sajnálatát
fejezi ki fiuk halála miatt és rokoni
ölelését küldi.
Kelt.: Paris, 1924. szeptember 15.
1 lev 1 beírt oldal.
A költő 1925-ig eredeti családi nevét
használta. Illyés ellen baloldali tevé26

kapcsolatuk miatt vált el 1910-ben.
Hogy a válás viharait feledje, Párizsba,
majd Rómába utazott. Ebben a válságos és magányos időszakban született
meg két legjelentősebb regénye, a
Színek és évek, valamint a Mária évei.
Ezekben a kötetekben elevenednek
meg az általa imádott Miskolc, és a
miskolci történetek. Miskolci otthonuk
valóságos irodalmi fészek volt, művész
barátai, asszonybarátnői, iskolai tanítványai rajongtak érte. Jól jellemzik
ezek a sorok is egyéniségét. Frőlich
Brúnóval kötött házasságából született
László fiuk, akivel együtt váltak az I.
világháború után a spanyolnátha
áldozatává.
20000,123., LÁSZLÓ Gyula (1910-1998)
történész, régész, festő autográf tintával írt jegyzete „Déloroszország földjének története a honfoglalás koráig”
címmel, az 1940-es évekből.
Keltezés nélkül. 1 lev. 2 beírt oldal.
László Gyula ekkor a kolozsvári
egyetemen tanított. A feljegyzés az
1946-47-ben a fenti címen tartott egyetemi speciális kollégium anyagának
vázlatát tartalmazza. Megadja benne a
felhasznált szakirodalom bibliográfiai
adatait, illetve kijelöli a vizsgálandó
témaköröket. László Gyula a magyarság őstörténetének kutatója. A kettős
honfoglalás mellett foglalt állást. Ez a
jegyzet őstörténeti kutatásainak részét
képezi.
12000,-

kenysége miatt 1921-ben körözést
adtak ki és az emigrációt választotta.
Párizsi évei alatt részt vett az emigráns
magyarok szakszervezetének és a
különféle munkásmozgalmi körök kulturális munkájában. A korszak
jelentős művészeti áramlatát, az avantgárdot testközelből tapasztalhatta meg,
ismeretséget, több esetben életre szóló
barátságot kötött a francia avantgárd,
szürrealista és dadaista irodalmi körök
jeles tagjaival. E forradalmian új stíluseszmények hatására fogant első cikkeit,
ismertetéseit és fordításait 1923–25ben leközölték a Bécsben szerkesztett
Ék és Ma című folyóiratok, s 1924-ben
ez utóbbi lapban jelentek meg első versei is. Költeményeit, írásait kiadta a
párizsi Magyar Írás, a Párizsi Munkás
és a Párizsi Magyar Újság, az amerikai
egyesült államokbeli Új Előre. 1926ban amnesztiával térhetett haza.
Édesanyja testvér bátyjának címzett
vigasztaló levél a szárnyait bontogató
költő fiatalkori levele az emigrációból.
20000,122., KAFFKA Margit (1880-1918)
író, költő, a Nyugat „nagy-nagy íróasszony”-a, autográf tintával írt, aláírt,
képes levelezőlapja miskolci barátnője,
Palesch Béláné szül. Szabady Jolán
részére Párizsból.
„Gyönyörű világ ez, de túl könnyű
nekem. Nem vagyok idevaló! Sok
Csók – F. Kaffka Margit”.
Kelt.: Párizs, 1910?
(A bélyegzés sajnos elmosódott, de életrajzából tudjuk, hogy válását követően
1910-ben járt Párizsban.)
1905-ben ment férjhez Frőlich Brúnó
erdőmérnökhöz, akitől megromlott
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127., SCHÖPFLIN Aladár (1872–
1950) a Nyugat folyóirat vezető műkritikusa, irodalomtörténész, író
„Herczeg Ferenc tanulmányai” című
kritikai írásának 6 oldalas, saját kézzel, tintával írt, aláírt teljes kézirata.
Kelt: Budapest, 1930. Hat, egyenként
240x158 mm-es levél, hat beírt oldal.
A kézirat a Lampel Róbert kiadásában
megjelent „Benedek Elek Kis
Könyvtára.” sorozat ismertető nyomtatványainak hátoldalára íródott. A kritikai írás szövege nyomtatásban a
Nyugat 1930. évi huszonharmadik
évfolyama 19. számának Figyelő
/Magyar Irodalom/Tudomány és
Kritika rovatában, a 492–493. oldalon
jelent meg. A kézirat első és utolsó levelének felső margóján Gellért Oszkár,
a Nyugat szerkesztője által írt fekete
ceruzás nyomdai utasítások. A kézirat
szövege megegyezik a nyomtatásban
megjelenttel, példányunk a mű eredeti,
a Nyugat számára átadott és a nyomtatáshoz használt kézirata. Jó állapotú
lapok, mellékelve a szöveg kinyomtatott változata is.
45000,128., (SZANDAI) SZABÓ Sándor
(1903-1978.) Munkácsy-díjas szobrászművész, Szabó Sándor néven írt
„A magyarság pusztulása” című, a
Nyugat 1934. 2. számában megjelent
írásának fekete tintával írt, aláírt kézirata.
Keltezés nélkül. (1934.)
17 lev. 16 sűrűn beírt oldal. (A/4)
(Mellékelve a Nyugatban megjelent
írás nyomtatásban.)
Írásai Móricz Zsigmond támogatásával a Nyugatban, a Munkában, a Nép-

124., LEHÁR Ferenc (1870-1948.)
világhírű magyar zeneszerző, operettkomponista, karmester autográf tintával aláírt fotó-képeslapja.
(8,5 x 13 cm.)
15000,125., NEMES NAGY Ágnes (19221991) költő, műfordító, autográf tintával írt, aláírt képes levelezőlapja dr.
Tompa Kálmán orvos, műgyűjtőnek
címezve Budapestre. Beszámol külföldi
útjáról (Brüsszel, Flandria), majd
csupa jót kíván. Férje Lengyel Balázs is
ír a lapra: „…köszönöm… megható leveledet, ölel Balázs.”
Kelt.: Szigliget, 1977. szeptember 11.
Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a
magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot
tartott a magyar irodalmi emigráció
számos jeles tagjával is. Több ízben
képviselte hazánk irodalmát külföldi
felolvasóesteken és nemzetközi írótalálkozókon.
6000,126., PÉTERFI István (1884-1962.)
újságíró, zenekritikus ceruzával írt
„Mozart-opera a Zeneművészeti Főiskolán” című, a Nyugat 1927. 8. számának Zenei Figyelő rovatában megjelent
írásának autográf, aláírt kézirata.
Keltezés nélkül. (1927.)
2 lev. 2 beírt oldal. (A/5) (Mellékelve
a Nyugatban megjelent írás nyomtatásban.) A zenekritikus Basilides Mária
operaénekesnő férje. Kapcsolatban állt
a Galilei-körrel. A Tanácsköztársaság
idején a külügyi népbiztosság elnöki
osztályát vezette. A Nyugat és a Világ
belső munkatársa volt.
8000,28

szavában, és más fővárosi lapokban
jelentek meg. Kassák Lajos hatására
kezdett el szobrászattal foglalkozni.
1933-tól állított ki, Kassák körében
tanult. Az op-art és a kinetikus művészet egyik hazai úttörője volt.
15000,129., SZEPES Mária (1908-2007.)
(ezoterikus) író, költő, forgatókönyvíró, színész autográf, tintával írt, aláírt
levele „Kedves Asszonyom!” megszólítással egy ismeretlen hölgynek.
Levelében egyik könyvének angol és
német szinopszisáról tájékoztatja és
közli, hogy sajnos francia nem áll rendelkezésre.
Kelt.: Bp., 1972. VI. 6.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
Írói álneve Orsi Mária, színészként
Papír Magdaként szerepelt. Legismertebb műve A Vörös Oroszlán. 1946ban jelent meg Orsi Mária szerzői
névvel a Hungária kiadásában, 2000
példányban. Nem sokkal megjelenése
után, amikor a kiadókat is államosították (1948), a könyvet felforgató és
veszélyes műnek találván, begyűjtötték,
és minden példányát bezúzták. Negyven évig volt tiltott könyv.
Íróját, a nem létező Orsi Máriát
„nem találták”.
12000,130., SZŐNYI István (1894-1960.)
festő, grafikus, a Képzőművészeti
Főiskola tanáraként autográf aláírt
nyugtája, amelyen Veress Vali modellnek aktállásért a házi pénztárból
munkadíjat fizet ki. A nyomtatvány
Szőnyi által kitöltve tartalmazza a
mintaülés idejét, óraszámát.
Kelt.: Bp., 1950. máj. 20. 1 lev. (A/5)

Művészete a posztnagybányai stílust
képviselte. Több monumentális megbízást kapott, a rajz- és festőtechnikákról tanulmánya jelent meg. A második
világháború alatt bekapcsolódott az
ellenállási mozgalomba, számos zsidót
és más üldözöttet látott el hamis
papírokkal, átmeneti szállással (amiben mindhárom gyermeke és második
felesége is segítették), ezért később
egész családjával együtt posztumusz
Világ Igaza kitüntetést kapott.
Emlékmúzeuma 1967-ben nyílt meg
Zebegényben.
10000,131., VÉGH Ferenc (1929-) irodalomtörténész: „Természeti- és tájképek Ady Endre költeményeiben
(Tanulmány)” című munkájának teljes
gépirata aláírás nélkül, Földessy Gyula
(1874-1964.) irodalomtörténész jegyzeteivel a címlapon és az utolsó oldalon autográf aláírt méltatásával 1962ből. A gépirat kelt.: Vác, 1954. julius.
109 géppel beírt oldal.
Tűzve, feliratozott amatőr papírborítóban. Nyomtatott kiadásban nem
találtam nyomát a tanulmánynak.
6000,-

***
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132., KIPLING, Rudyard:
Hogyan lett a sünteknős:
Szántó Piroska rajzaival.
Fordította: Jékely Zoltán.
Bp., 1973. Móra. 22 [2] p. Szántó
Piroska jellegzetes, színes rajzaival.
Kiadói keménytáblás, rajzos papírkötésben. „Fifinek szeretettel – Piros
1973. Karácsony” Szántó Piroska
illusztrátor által dedikált példány!
(Radnóti Miklósné hagyatéka)
6000,133., KNER Imre:
A könyv művészete
Tanulmányok a tipográfiáról és a
könyvművészetről.
Bp., 1957. Bibliotheca – Corvina.
161 p. számos szövegközti Kner hasonmással.
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban. Megjelent 1100 példányban.
4000,134., KNER Izidor:
- - aforizmái
Gyoma, 1917. Szerző. 1 t. 167 p. számos szövegközti rajzzal, amelyek
Vadász Miklós munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben. „Porzsolt Kálmánnak. Kit
embertársa mosolyra fakaszt, az
háláját e mosolylyal le is rótta. –
Kinek elevenére tapint, az holtig
eszében tartja. Tisztelő híve - a szerző.
Gyoma, 917. julius 12.” Kner Izidor
által a jeles írónak, színigazgatónak, a
Népszínház egykori igazgatójának
dedikált példány!
Megkímélt állapotban. Lévay-Haiman
1.266 (félvászon változatát ismeri).
15000,-

135., (Kotta) KEREKES János: Hat
dal énekhangra, zongorakísérettel
Juhász Gyula: Milyen volt? - Radnóti
Miklós: Zápor – Radnóti Miklós:
Szerelmes vers – József Attila: Altató –
József Attila: Mama – Petőfi Sándor:
Ezrivel terem a fán a meggy…
Bp., 1961. Zeneműkiadó.
22 [2] p. zene és szöveg.
Tűzve.
„Éber Pálmának régi barátsággal és
szeretettel – Kerekes János 1963. jún.
19.” az Operaház énekesnőjének dedikált példány!
A zeneszerző, karmester több sikeres
operett (Állami Áruház) és filmzene
komponistája. Az induló Magyar Televízió zenei rovatának vezetője.
9000,136., (Kotta) MURGÁCS Kálmán:
Édesanyánk – Négy dal.
/Nádor-féle 1 pengős zenetár/
Szöveg: Szabolcska Mihály: Édes
anyám – Agyagfalvi Hegyi István:
Csak annak, ki mindig szeret… Szabolcska Mihály: Ha vissza tekintek… - B. Molnár Mária: Édes anyám
ablakára ráborult a bánat…
(Bp.) én. Nádor Kálmán.
4 p. 3 kotta oldal szöveggel.
Rajzos címlappal, amely Klaudinyi
László kiváló grafikusművész munkája.
Későbbi az eredeti címlap grafikájának
hasonmásával illusztrált papírmappában.
„Heller Mária énekművésznőnek
szíves emlékül – Budapest 1933 XI.
21. Murgács Kálmán” ismertebb nevén Halmos Mici koloratúr énekesnőnek dedikált példány!
15000,30

G.r. tanár” a későbbi kiváló geográfusnak a M. Földrajzi Társaság első
igazgatójának gimnáziumi éveiben
dedikált példány!
A műfordító Kőrösi Albint (18601936.) hiszpanológiai munkásságáért
spanyol irodalmi és tudományos társaságok több kitüntetésben részesítették.
6000,141., LABOULAYE Eduard:
Az Egyesült Államok története I-III.
I. A gyarmatok a forradalom előtt
1620-1763. II. A függetlenségi harc
1763-1782. III. Az Egyesült Államok
alkotmánya 1783-1789.
Pest, 1870-71. Ráth Mór. IV. 444 p. ;
IV. 406 p. ; IV. 503 p.
Korabeli gerincén aranyozott (zöld)
egészvászon kötésben. (3 db.)
28000,142., LÁNYI Károly:
- - magyar egyháztörténelme I-II.
Átdolgozta: Knauz Nándor.
Esztergom, 1866-1869.
Ny.: Horák Egyednél. LXXVI. 716 [2]
p. ; 470 [2] p.
A két kötet egymástól eltérő, de mind
kettő korabeli félvászon kötésben,
eltérő gerincmagassággal. (2 db.)
12000,143., LÁSZLÓ Mihály:
Keleti testvéreink
Bp., 1882. Franklin-T. 83 [2] p.
A bukovinai magyarok ; A moldvai
csángók ; A csángók veszedelme.
Hozzákötve:
ANDRÁSSY Géza, Gróf:
Az otthont mentesítő törvények
Bp., 1883. Grill K. [2] 67 p.
(HORVÁTH Gyula), Zsombor:
Politikai tükördarabok

137., (Kotta) SZTÁRAY Márton:
- - dalai
(Bp., 1942. Ny.: Preszler Mihály.)
12 p. (kőnyomat)
Kiadói harántalaku, a szerző portréjával illusztrált papírborítóban. Szöveg
és kotta. A borítón „ Emlékül Karcsi
barátomnak nótás szeretettel –
Marci. Budapest, 1984. XI. 11. –
Sztáray Márton” dedikált példány!
8000,138., (KÓS Károly):
Atila királról ének
(Bp., 1909. Orsz. M. Iparművészeti
T.) [22] Kós Károly egészoldalas,
művészi fametszeteivel. Első kiadás!
Fűzve, eredeti állapotban a részére
készült, a címlap hasonmásával illusztrált papírmappában. A fametszetes
munka a Magyar Iparművészet című
folyóirat XII. évfolyamának mellékleteként jelent meg.
28000,139., KOZMA Andor:
Szatirák (Versek.)
Bp., 1898. Athenaeum.
[4] 238 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott
(Gottermayer) egészvászon díszkötésben, körben festett lapszéllel.
4000,140., (KŐRÖSI Albin ford.) Pereda,
D. José M. de: Az apja fia – Regény.
A szerző engedélyével spanyol eredetiből fordította: - -.
Bp., 1897.
Ny.: „Alkotmány” kny. 331 [5] p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
„Kogutowicz Károly k. tanítványomnak szíves emlékül – Kőrösi Albin
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szakított a lappal és Erdélybe, Vajdaságba, Szlovákiába ment, ahol előfizetési díjakat gyűjtött, amelyből botrány lett. A botrány után eltűnt és
évtizedekre elhagyta Európát. Bejárta a
Csendes-óceán szigetvilágát, eljutott
többek közt Samoa-, Tonga-szigetekre
és Tahitira. A második világháború
után tért haza. Nevét Várkonyi Nagy
Bélára változtatta. Szabó Lőrinchez jó
barátság fűzte, aki költeményeit méltatta a Nyugatban, ahol több verse is
megjelent. Ezt a kötetét a legnagyobb
magyar irodalomszervezőnek Ignotusnak ajánlja. Érdekes, kalandos sorsú
nem jelentéktelen költő.
8000,146., MANN, Thomas:
Das Wunderkind /Fischers Bibliothek
zeitgenössischer Romane/
Berlin, (1914.) Fischer.
116 [4] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírkötésben.
Hozzátartozik:
Thomas Mann autográf kockás papírra írt névjegye (13,5 x 7 cm.)
Golo Mann (Thomas Mann fia)
német-svájci író, történész aláírt,
fekete-fehér fotója (10,5 x 14,5 cm.) az
1970-es évekből.
Thomas Mann portréjának későbbi
fotókópiája.
Thomas Mann először 1913-ban járt
Magyarországon, majd később is szívesen vendégeskedett Budapesten.
Thomas Mann (1875-1955.) német
író, a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Első
regényéért, az 1900-ban írt, 1901-ben
kiadott A Buddenbrook házért 1929ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki.

Bp., 1879. Athenaeum. 80 p.
A politikai röpirat szerzője publicista,
politikus, kormánybiztos, országgyűlési
képviselő.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. (3 mű egybekötve)
Poss.: Tragor Ignácz. Az első kötet
címlapján bélyegző a másik két mű
címlapján autográf névbejegyzése.
15000,144., LENKEI Henrik:
Kain halála – Drámai költemény.
Bp., 1899. Szerző. 39 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Körülvágatlan példány. „Ágai Adolf
mesternek régi tisztelettel és ragaszkodással – Lenkei Henrik” dedikált
példány! A költő, író, műfordító a
jeles humorista, lapszerkesztő, írónak
dedikálja drámai költeményét.
4000,145., LIGETHY Béla:
Siess, Odysseus! (Versek.)
München, (1925.)
Hanna Rudelt. 63 p. 2 t. (Dex Ferenc
képei) Első kiadás!
Későbbi keménytáblás kötésben.
A címlap előtti lap sarkai vízfoltosak,
valamint az utolsó oldal egyik sarkán
kisebb vízfolt.
„Szabó Lőrincnek mindig kedves
imája legyen ez a könyv. – Wien,
1925. V. 23-án. Ligethy Béla”
dedikált példány!
Ligethy Béla (1896-1980) költő, fiatalon lelkes irodalomszervező Békéscsabán, működését Nil (Dapsy Gizella)
és Rozsnyay is támogatta. Szervezőkészségének köszönhető Juhász Gyula
folyóirata a Magyar Jövendő létrejötte,
annak felelős szerkesztője. 1924-ben
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1937. január 13-án a Magyar Színházban a Szép Szó felkérésére felolvasóestét tartott. A rendőrség nem
engedte meg, hogy a Szép Szó főszerkesztője, József Attila felolvassa ez alkalomra írt ódáját Thomas Mannhoz.
Költeményét betiltották, csak a költő
halála után jelenhetett meg. Művei a
magyar irodalomra is nagy hatással
voltak. Bátyja, Heinrich, és a hat gyermeke közül három (Erika, Klaus és
Golo) szintén jelentős író volt. (együtt)
60000,147., MÁRAI Sándor:
A féltékenyek I-II.
(Bp., 1937.) Révai.
[4] 319 p. ; [4] 331 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti,
színes, illusztrált szinte hibátlan papír
védőborítóban, amely Fenyves Sándor
munkája. (2 db.)
Az első kötetben aláírt példány!
30000,148., MEDNYÁNSZKY Cézár, Báró:
Emlékezései és vallomásai az emigrációból - - az 1848/49. évi honvéd-hadsereg főpapjának. Angolból fordította
és kiegészítésekkel ellátta:
Dr. Óvári-Avary Károly.
Bp., 1930. Singer és Wolfner.
1 t. 238 [2] p.
Kiadói félvászon kötésben.
6000,149., MESZLÉNYI Antal:
II. Rákóczi Ferenc felkelésének valláspolitikája és a jezsuiták
Különlenyomat a Regnum egyháztörténeti évkönyvből.
(Újpest, 1936.
Ny.: Grafika. – Weber G.) 80 [4] p.
Kiadói papírborítóban.

154.

155.
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152., MOLNÁR Ferenc:
Színház - Három egyfelvonásos.
(Előjáték a Lear királyhoz. – Marsall. –
Az ibolya.)
Bp., (1921). Franklin-T.
[2] 215 [1] p. Első kiadás!
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
kék egészmaroquin bőr kötésben,
aranyozott lapszélekkel. Szép példány.
Kolofon: „E könyvből velin papiroson
egyszáz példány készült 1–100-ig
sorszámozva, bőrkötésben, szerző aláírásával.” Számozott (14./100),
aláírt példány!
15000,153., MOLNÁR Géza, Dr.:
Bevezető a zenetudományba
Az összhangzattan, ellenponttan, alaktan és hangszereléstan vázlata. Magyar
zene. /A zene elmélete, története és
aesthetikája I./
Bp., 1901. Athenaeum.
X. 207 p. Első kiadás!
Kiadói festett egészvászon kötésben.
„Csiky Jenő Úrnak szíves barátsággal
– Molnár Géza” dedikált példány!
4000,154., MÓRA Ferenc:
Az aranyszőrű bárány – A bethlehemi
csillag. (Verses elbeszélések.)
(Szeged, 1903.) Szegedi Napló.
124 [4] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos kőnyomatos táblával.
Az író elsőként megjelent munkája.
6000,155., MÓRA Ferenc:
Könyes könyv (Versek.)
(Szeged, 1920. Engel Lajos. – Ny.:
Délmagyarország Hírlap és Ny.)
141 [5] p. keretdíszes oldalakkal,

„… Bp. 1936. V. 27. Meszlényi
Antal” dedikált példány! A dedikáció
címzettjének neve kitörölve.
4000,150., MLYNÁR, Zdenek:
A Kreml felől jő a fagy
Bp., 1987. AB Független. 418 [2] p.
Kiadói papírborítóban. Szamizdat.
A szerző 1946-ban, alig 16 évesen
lépett be a Csehszlovák Kommunista
Pártba, majd az ötvenes évek elején
Moszkvában végzett jogi tanulmányokat, 1968-ban a Dubcek-féle vezetés egyik kulcsembere, a CSKP Központi Bizottságának titkára volt. 1970ben kizárták a pártból, 1977-ben emigrált. Jelen kötete visszaemlékezéseit tartalmazza.
4000,151., MOCSÁRY Béláné Fáy Mária:
Keleti utazás – Egyptom, Szentföld,
India, Ceylon. – Úti jegyzetek.
Bp., 1901. Athenaeum.
[2] 400 p. 32 t. (képek) számos szövegközti képpel és rajzos könyvdísszel.
Második bővített kiadás.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos
címerrel illusztrált préselt egészvászon
kötésben, márványozott lapszéllel.
„Gozony Lászlóné Fáy Andrásné
kedves hugomnak. Szíves emlékül a
szerző. Bpest, 10/1. 1901.” a szerző
húgának dedikált példány!
Mocsáry Béláné kalandjai egy magát
emancipáltnak tartó nyugat-európai, de
még egy amerikai nő számára is nagy
tettnek számítottak volna. Utazását és
az ezek során szerzett tapasztalatairól
írottakat a közvélemény és a Magyar
Földrajzi Társaság is elismerte.
18000,34

158., NICOLAS Ágost:
A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása I-IV.
Francziából a második kiadás után
fordította: Majer Károly.
Pest, 1860. ; 1862. ; 1877. Lauffer és
Stolp. – „Hunyadi Mátyás” Int.
XXVI. [2] 411 [3] p. ; 473 [3] p. ;
550 [4] p. (teljes egészében fénymásolat) ; 557 [3] p.
Az első két kötet gerincén aranyozott
ízléses korabeli félvászon kötésben. A
harmadik fénymásolatban pótolt kötet
későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben. A negyedik befejező kötet az
első két kötettől eltérő korabeli félvászon kötésben. Komplett mű rendkívül ritkán kerül elő, így a fénymásolt
kötettel is becses egyháztörténeti munka. (4 db.)
16000,159., NYIRY István: A’ tudományok
öszveségének második kötetje. A’
históriai segéd-tudományok.
Rendbe szedte - -, a S. Pataki
Kollgiomban a Philosophiának közönséges tanítója.
S. Patakon, 1831.
Ny.: Nádaskay András. 371 [1] p. 2
kihajtható t. (Időszaki tábla Krisztus
születése előtti és utáni időszakra)
Későbbi igényes félbőr kötésben.
A tudományok öszvessége sorozata
1829-től (1829-1831.) jelent meg folytatásokban. Összesen 3 kötet jelent
meg a negyedik kéziratban maradt.
Nyiry István (1776-1838.) Szerteágazó
érdeklődésű tanárember volt, élete
során foglalkozott természetföldrajzi,
alkalmazott matematikai és filozófiai
kérdésekkel.
15000,-

díszes címlappal és könyvdíszekkel,
amelyek Sebestyén Károly munkái.
Első kiadás!
Kiadói rajzos japán-papír borítékban,
amely Sebestyén K. munkája.
Számozott (238./400), a címlapon
aláírt példány!
15000,156., MURAKÖZY Gyula:
Este az erdőn – Versek.
Kecskemét, 1921.
Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Ny.
175 p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált, gerincén aranyozott egészvászon kötésben, amely
„Pataky István és Fia Könyvkötészete,
Kecskemét” ízléses munkája. A kiadói
(szecessziós) rajzos papírborítók gondosan a könyvtestbe kötve.
„Nagytiszteletű… Úrnak igaz tisztelettel… Muraközy Gyula” dedikált
példány!
6000,157., NAVRATIL Ákos:
Smith Ádám rendszere és ennek bölcseleti alapjai
Bp., 1898. Eggenberger-féle.
[8] 238 [2] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, papírborítók a könyvtestbe kötve.
„Méltóságos Hegedűs Sándor országgyűlési képv. sat. sat. úrnak mély
tisztelete jeléül – Navratil Ákos”
dedikált példány!
Adam Smith (1723 – 1790.) skót
klasszikus közgazdász és filozófus.
Általában őt tartják a modern közgazdaságtudomány atyjának.
45000,-
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162., PAKOCS Károly:
Jöttem Isten városából - - versei.
Szatmár – Satu-Mare, 1929. Pallas-Ny.
125 [3] p. Első kiadás!
Kiadói javított, rajzos papírborítóban,
amely M. Medveczky István munkája.
„Ngs. Földessy Gyula író Úrnak egy
erdélyi szavalónő által róla rajzolt nagyon rokonszenves lélekrajz hatása
alatt szeretettel küldi – Szatmár,
1929. ápr. 19. Pakocs Károly” dedikált példány!
4000,163., PAPINI, Giovanni:
Krisztus története
Fordította: Révay József.
A bevezetést írta: Fülep Lajos.
Bp., (1929.) Athenaeum. [2] 1 t.
(Papini portréja) XL. (Fülep Lajos
tanulmánya) 572 p. Hetedik kiadás.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben.
Számozott (168./300), a portré alatt
Papini által Firenzében sajátkezűleg
aláírt példány!
Fülep Lajos híres tanulmányát nem
minden kiadás tartalmazza.
8000,164., PASSUTH László:
Nápoly /Muzsikáló városok/
Bp., 1972. Zeneműkiadó.
108 p. 16 kétoldalas t. (részben színes
képek) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, képes
papír védőborítóban. A képanyag
összeállítója: Dr. Végvári Lajos.
„Visontay Marikának szeretettel,
meleg, baráti megemlékezéssel – 1976
október Passuth László” dedikált
példány!
4000,-

160., OLÁH Gyula, Dr.:
Tanulmány a keleti hányszékelés
(Cholera Asiatica) kór- és gyógytanára
vonatkozólag
Jászberény, 1868.
Ny.: Bittermann Edénél. 79 p.
Kiadói papírborítóban.
A borító verzóján „Dr. Rózsa József
főorvos úrnak tiszteletem jeléül – Dr.
Oláh” dedikált példány!
Oláh Gyula (1836-1917.) polihisztor
orvosdoktor, országgyűlési képviselő.
60000,161., ÖVEGES József:
Atombomba
Világvége? Világbéke! Az atomenergia
felszabadítása és jövője házilag végezhető kísérletekkel, ábrákkal.
(Bp., 1946.) Cserkészbolt Szövetkezet.
80 p. 2 kétoldalas t. (képek) szövegközti ábrákkal. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban.
„Tomos László kedves hallgatómnak
szerezzen sok örömöt a fizika – Bp.
1948. IV. 12. Öveges József” dedikált
példány!
Öveges József (1895-1979.) piarista
szerzetes, pap, tanár. A természettudomány népszerűsítésének egyik
legkiemelkedőbb alakja. Ő vezette
főszerkesztőként 1958-tól a Magyar
Televízió 100 kérdés – 100 felelet
című műsorát. Legkedvesebb kísérleteim című műsorában egyszerűen
elvégezhető, mégis látványos kísérleteket mutatott be, miközben élvezetesen, magával ragadó lelkesedéssel és
könnyen érthetően el is magyarázta
azokat. A Magyar Rádióban 256
előadást tartott.
6000,36

165., PATAKY Lajosné:
A szabadkőműves szervezetek levéltára – Repertórium.
Összeállította: - -. /Levéltári leltárak
39. – M. Orsz. Levéltár/
Bp., 1967. Művelődésügyi Min.
Levéltári Oszt. 203 p.
Kiadói papírborítóban.
Rota sokszorosított kiadvány, kézirat
gyanánt, mindössze 400 példányban
jelent meg.
4000,166., PETŐFI Sándor:
János vitéz
Bp., 1920. Magyar Studio. – Ny.: Biró
Miklós. 67 p. 8 t. (hártyalappal, a
táblákon Jaschik Álmos szecessziós
művészi, színes rajzai)
Kiadói gerincén gondosan restaurált
félbőr kötésben.
Számozott (18./400), Jaschik Álmos
által aláírt bibliofil példány!
12000,167., PETROVICS Elek:
Ferenczy Károly
Bp. 1943. Athenaeum. 1 t. (önarckép)
XLII. [2] 126 p. (képanyag) [4] p. 24
színes melléklet, 80 mélynyomású kép.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. A kötet érdekessége,
hogy más-más képpel illusztrált védőborítóval jelent meg, így több variáns
létezik.
Az első oldalon Földessy Gyula autográf tulajdonosi bejegyzése:
„Petrovicstól kaptam ajándékba. F.
Gy.”
4000,-

168., PILINSZKY János:
Szálkák (Versek.)
(Bp., 1972.) Szépirodalmi.
80 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Zubor Évának szeretettel – Pilinszky
János” dedikált példány!
12000,169., PINTÉR Jenő:
Magyar irodalomtörténet.
Tudományos rendszerezés. I-VII.
1. A magyar irodalom a középkorban.
2. A magyar irodalom a XVI. században. 3. A magyar irodalom a XVII.
században. 4. A magyar irodalom a
XVIII. században. 5. A magyar irodalom a XIX. század első harmadában.
6. A magyar irodalom a XIX. század
második harmadában. 7. A magyar
irodalom a XIX. század utolsó harmadában.
Bp. 1930-1934. (Stephaneum Ny.)
Későbbi egységes, gerincén aranyozott
modern egészbőr kötésben. (7 db.)
24000,170., RADÓ Antal:
Angol és amerikai költők
- - kisebb műfordításai.
Bp., (1928.) Lampel R.
191 p. Első kidás!
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.
„Andersen Felíciának meleg rokonszenvvel – Radó Antal” dedikált példány!
6000,-
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171., RAKODCZAY Pál:
Szinpadi tanulmányok
Bp., 1881. Aigner Lajos. [8] 94 [2] p.
Korabeli díszesen aranyozott, ízléses
egészvászon kötésben.
„Az én kedves Imre barátomnak –
eltérő nézeteink (t. i. barátságunk)
emlékéül! 81. márcz. 6-án Rakodczay
Pál” dedikált példány!
A szerző (1856-1921.) színész, színigazgató felbecsülhetetlen érdemeket
szerzett a kor művészi irányzatának, a
naturalizmusnak meghonosításában.
Madách: Az ember tragédiájának
darabjában Lucifer megformálója. A
díszletek és jelmezek korhűségére törekedett. Kiváló szakíró volt. Éles megfigyelései, átfogó elemzései, leíró kritikái
máig is hatnak. Nagy forrásértékű színháztörténeti levelezését a Nemzeti
Múzeum Könyvtárára hagyta.
6000,172., RIDEG Sándor:
Sámson – Regény.
(Bp.), 1954. Szépirodalmi. 250 p.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Szőnyi Gyula
munkája.
„Kőbányai Györgynek baráti szeretettel: Rideg Sándor” dedikált példány!
A Sámson-történet számos eleme életrajzi hitelességű.
8000,173., ROMHÁNYI Sándor:
Hullámok –
Elbeszélések, rajzok, életképek.
Bp., 1896. Budapesti Hírlap Ny.
187 [5] p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben, körben aranyozott lapszéllel.
Szép kis kötet.

„Lázár Kálmánné asszonynak kitűnő
hódolattal – 1913. XI. 12. Romhányi
Sándor” dedikált példány!
6000,174., RUVILLE Albert:
A világtörténet aranyalapja
Esztergom, 1913.
Ny.: Laiszky János kny. 288 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány.
A szerző porosz tiszt, történész, hallei
egyetemi tanár a katolikus egyház
reform alakja.
8000,175., SALAMON Ferenc:
Közoktatásunk reformja
Pest, 1873. Légrády T. XXV. 356 p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Az igen tisztelt Balközépnek Szilády Áron barátom személyében – Salamon F.” a nyelvész, orientalista irodalomtörténésznek dedikált példány!
36000,176., SÁNTA Ferenc:
Húsz óra – Krónika.
Bp., 1964. Magvető. 251 p.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Tóth Jancsinak szeretettel – 1964
Sánta Ferenc” dedikált példány!
4000,177., SCHÉNER Mihály:
Diabolikon –
Ördögjárás. (Versek.)
/Új Aurora füzetek/
Békéscsaba, 1987. (Új Aurora.)
[52] p. számos rajzzal, amelyek a szerző
neoavantgárd expresszív jellegű szürreális alkotásai.
Kiadói papírborítékban.
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„Szőke Istvánnak – 88. II. 15.
Schéner Mihály” dedikált példány!
4000,178., SCHÖPFLIN Aladár:
Kitli János szerencséje – Regény.
Bp., (1924.) Franklin-T.
128 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.
„Mariska méltóságos asszonynak, régi
hű barátsággal - Schöpflin Aladár”
dedikált példány!
A Nyugat és nemzedéke meghatározó,
alapító irodalomkritikusa. Komoly
szerepe van Ady Endre és a Nyugat
írónemzedékének elismertetésében.
8000,179., SEBODE, Gerhard:
Magyar menekültek a Német Szövetségi Köztársaságban - Százötven 18-30
év közötti 1956-os magyar menekült
gondolkodására, érzelmeire és társadalmi beilleszkedésére vonatkozó
vizsgálat. A freiburgi Albert Ludwig
egyetem breisgaui jog- és államtudományi karára benyújtott doktori disszertáció. Benyújtotta: - -.
Göttingen, 1964. Szerző.
[2] II. 138 [2] p.
Tűzve. Stencilezett kézirat.
A borítólapon: „angyal / Kaptam
1975. márc 13.”. Rendkívül ritka 56os kordokumentum!
15000,180., SINZIG Péter, P.:
Embersorsok a viharban (Menekülés
a vörös pokolból.) Fordította:
P. Nagymányoky Gilbert O. F. M.
Bp., (1943.) Ferences Missziók Orsz.
Ügyvivősége. 144 p.
Kiadói papírborítóban.
Betiltva! A mű szerepel az Ideiglenes

Nemzeti Kormány által 1945-ben
kiadott, tiltott könyvek listáján.
8000,181., STRAUB Sándor:
Az elektrotechnika az 1888-ik évi
bécsi iparkiállításon. Elektrotechnikai
gyárak Bécsben. – Az elektrotechnika
tanítása. - - a Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum őrének jelentése
tanulmányi útjáról. – Különlenyomat a
Gazdasági Mérnök 1888. évf-ból.
Bp., 1888. Pallas. 23 p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón dedikált példány!
12000,182., SZÁDECZKY Kardoss Lajos
dr.: A székely nemzet története és
alkotmánya
Bp., 1927. „Hargitaváralja”. –
Franklin-T. IV. 400 p.
Kiadói papírborítóban.
12000,183., SZALAY Mátyás:
Isten sípjai – Versek.
Nagyvárad, (1933.) „Erdélyi Lapok”.
184 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„dr. Gyurkovits Tibornénak, Irénkének, a lélek testvéri szeretetével
emlékül – Zebegény, 1956. aug. 20.
Szalay Mátyás” dedikált példány!
6000,184., SZÉCHENYI Zsigmond:
Csui!... – I-II. / Afrikai vadásznapló
1928. okt. – 1929. ápr.
Bp., 1944. Szerző.
259 p. 23 kétoldalas t. 1 dulpla oldalas
térképvázlat; 226 [3] p. 18 kétoldalast
a táblákon a szerző és társa (Károlyi
István) eredeti fényképfelvételei.
Harmadik kiadás.
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186., SZIKRA Dezső, Vitéz:
Trianoni ég alatt (Versek.)
Baja, 1934. Ny.: K. Bencze Albert kny.
64 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírkötésben.
Ritka irredenta verseskötet.
4000,187., SZOMORY Dezső:
A selyemzsinór
(Bp., 1921.) Genius.
104 [4] p. Első kiadás!
Kiadói díszesem aranyozott egészbőr
díszkötésben, felül aranymetszéssel.
„Drága jó Zsuzsikának, - már a 15. ik
/ Karácsony napján, hűséggel és
hódolattal” – dedikált példány!
Ebből a kötésváltozatból mindösszesen 30 kézzel számozott az író kézjegyével ellátott példány jelent meg. Ez
a 15. számú, bibliofil példány.
Megkímélt állapotú, szép darab.
15000,188., A Tanácsok országos gyűlésének
(1919 junius 14 – 1919 junius 23)
naplója – A munkás- és katonatanácsok gyorsirodájának feljegyzései alapján.
Bp., 1919. Athenaeum. 280 p.
Kiadói papírborítóban.
A Tanácsok Országos Gyűlése a
Magyarországi Tanácsköztársaság népképviseleti szerve (parlamentje) volt,
mely az 1919. április 7-8-án megtartott
választások után a hadi események
miatt csak június 14-én ült össze és
működött egészen a Tanácsköztársaság
teljes bukásáig. Június 23-án rekesztették be a gyűlést, ami többször már
össze sem ült, de nem is ülhetett; alig
több, mint egy hónappal később ugyanis Horthy és szövetségesei a román

Korabeli félvászon kötésben. (2 db.)
Az első kötetben „Tornay Zoltán és
Lászlónak szíves emlékül – Széchenyi
Zsigmond 1955.” dedikált példány!
Gróf Széchenyi Zsigmond (18981967.) vadász, utazó, író. A magyar
vadászati kultúra kimagasló alakja.
Afrika, India, Alaszka és Európa
vadásza. A Magyar Nemzeti Múzeum
alapítójának, Széchényi Ferenc grófnak
ükunokája volt. Dédapja volt
Széchényi Lajos, Széchenyi Istvánnak,
a „legnagyobb magyarnak” testvérbátyja. 1928 novemberében a Kenyában
vadászott; leopárdra, oroszlánra, kafferbivalyra, afrikai elefántra, impalára,
orrszarvúra. Erről az útjáról emlékezik
meg ezen első könyve a Csui!...
Itt ejtette el a legnagyobb elefántagyar
párt, amit valaha magyar vadász elejtett.
30000,185., SZENTGYÖRGYI István:
Emlékeim
- - A kolozsvári Magyar Színház örökös
tagja. Előszó: Dr. Janovics Jenő.
(Kolozsvár, 1923.) Szerző. –
Ny.: „Providentia”. 166 [2] p. A szerző
egészoldalas portréjával. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A borítón és a
portré oldalon kézzel számozott (89.),
a portré alatt aláírt példány!
Számos Shakespeare-alak megszemélyesítője, fő szerepe a Bánk Bán
Tiborca, ahol Gertrudist Jászai Mari
alakította, Bánkot E. Kovács Gyula.
6000,-
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hadsereg hathatós segítségével megdöntötték a Tanácsköztársaságot. Ritka
bolsevik kordokumentum.
24000,189., TANKÓ János: A forradalmak
kora és ujabb állami alakulások
Szerkeszté: - -.
Bp., 1890. Franklin-T. 1 t. (forradalmak fája metszet) XI. 256 p.
Korabeli félbőr kötésben.
Poss.: „Kisgyörgy Benjamin, Sepsiszentgyörgy…” bélyegzés.
12000,190., TÉREY (Károly):
Elmélet és szemlélődés
Propylaeumok bírálatáúl.
Pesten, 1843. Geibel Károly. 59 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben, a címlapon alul az impresszum levágva (vélhetően korabeli
feljegyzést távolítottak így el), gondosan korabeli papírral pótolt. Az impresszum adatok korabeli kézírással a
címlapra feljegyezve. Szontagh Gusztáv
filozófiája ellen írt munka.
5000,191., TERSÁNSZKY J. Jenő:
Kakuk Marci I-II.
(Bp., 1950.) Révai. 369 [3] p. ; 427 p.
Első, gyűjteményes kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. (2 db.)
„Rákos Sándornak szeretettel:
Tersánszky Jenő 950” a költő barátnak a Révai Könyvkiadó Nemzeti
Vállalat akkori (1949-1951.) szerkesztőjének dedikált példány!
8000,-

189.

201.
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192., THALLÓCZY Lajos:
Mantovai követjárás Budán
/Értekezések a történeti tudományok
köréből XX/4./
Bp., 1905. MTA. 112 [2] p.
Kiadói sérült papírborítóban.
„Antonio Hodinka cum salute et gratia actor huius – facitori” latin nyelven dedikált példány!
4000,193., (Tót-Biblia, énekeskönyv)
TRANOVSKY, Girik (Jiri):
Cithara sanctorum … Pisne
duchowni, staré y nowé kterychz
cyrkew krestanská pri wyrocnich
slawnostech a památkách, gakoz y we
wsselikych potrebách swych, obecnich
y obzwlásstních, s mnohym prospechem uzíwá; k obecnému cyrkwe Bozi
wzdelání nekdy shromázdene a wydané od kneze Girika Tranowského…
Wydáni 41. Pesstanské, s Pridawkem
1040 pisni obsahugicym.
[Pesten] W Pessti, 1863.
Trattner-Károlyi. 1 fametszett t. (sérült
szentkép a kötetből kijár) XIV. 1184
[48] p. ; 17-237 [3] p. (látszólag 16 p.
hiány) ; 108 [4] p. (Pridawek pronikawych novych, y nékterych starych
pisni)
Korabeli erősen kopottas rézveretes,
réztáblás, csatos egészbőr kötésben. A
réztáblán Darabos Mihály 1866
verettel. A kötet egyik csatja hiányzik,
lapjai helyenként kijárnak, fűzése
meglazult. A második rész elejéről egy
ív hiányzik, egyéb laphiányt nem
észleltünk.
12000,-

194., TRNKA de Krzowitz,
Wenceslai: Historia Ophthalmiae
omnis aevi observata medica continens
Vindobonae, 1783. Rud. Graefferum.
[16] 592 [16] p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben. Gyógytan.
Trnka de Korzowitz (1739-1791) cseh
orvos, egyetemi tanár, műkedvelő
zeneszerző. Mária Terézia személyi
orvosa. Két korábban Mozartnak tulajdonított kisebb munkáról derült ki,
hogy valójában a műkedvelő orvos,
Trnka műve.
20000,195., UNGVÁRI János, Dr.:
Az ősi turáni magyar politika
(Magyarságtudományi tanulmány.)
(Cegléd, 1940. Ny.: Sárik Gyula és
Géza kny.) 78 [2] p. Második kiadás.
Kiadói papírborítóban.
„Puszta Sándor r. k. plébános úr,
kedves magyar véremnek, tudós és
költő barátomnak, a magyar testvéri
összefogás jegyében: Dr. Ungvári
János 1940. VIII. 4.” dedikált példány!
4000,196., Az Úri Club rendes és vidéki
tagjainak névsora 1941.
(Bp., 1941. „Pátria”-Ny.) 28 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
Magyarországon angol mintára az
1820-as évektől alapítottak az arisztokraták divatos klubokat. A legismertebb a Gróf Széchenyi István által
1827-ben alapított Nemzeti Kaszinó.
Az Úri Club kb. 350 tagot számláló
„elit” klub.
4000,42

ben, körben aranyozott lapszéllel. A
díszcímlap verzóján korabeli szívélyes
ajándékozó sorok. Jó példány.
18000,201., VÁRNAI Péter:
Beszélgetések Ligeti Györggyel
Bp., 1979. Zeneműkiadó.
126 [2] p. Első kiadás!
Kiadói, a zeneszerző portréjával illusztrált papírborítékban.
„Varga Ferenc úrnak – Ligeti György”
ajánlással „dedikált” példány!
Ligeti György (1923-2006.) világhírű
egyedi stílusú expresszionista, avantgárd zeneszerző. A zsidó származású
zeneszerző családját elhurcolták, csak ő
és édesanyja élte túl a holocaustot. A
világháború után műveit betiltották.
1956-ban elmenekült, 1959-ben Bécsben telepedett le. Karlheinz Stockhausen vette a szárnyai alá, aki nagy
hatással volt művészetére.
15000,202., VÁRNAI Zseni:
Élők, vigyázzatok! (Versek.)
Bp., 1962. Szépirodalmi.
630 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Dr. Földessy Gyulának! Drága barátomnak, legnagyobb méltatómnak,
hálával, szeretettel – Várnai Zseni
1962. jun. 2.” dedikált példány!
3000,203., VÁRNAI Zseni:
Válogatott versek
(Bp.), 1954. Szépirodalmi.
198 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Drága, jó barátomnak és mentoromnak, Dr. Földessy Gyulának és fele-

VÁRTÖRTÉNET
197., SOÓS Elemér:
Sóvár története, hadi és műleírása
Bp., 1926. Barcza J. 37 [3] p. számos
szövegközti rajzzal, rajzos képpel, amelyek a szerző munkái. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely a
vártörténész munkája.
6000,198., (TÉGLÁS Gábor):
A Cetecuje = Váracska nevű előörsi
állomás a gerebenczi várcsoport előtt
Különlenyomat az Archaeologiai Értesítőből.
(Bp., 1905. Nyn.) 4 p.
Feliratozás nélküli papírborítóban.
1000,199., ZAKARIÁS Sándor:
Erdélyi várregék
Szájhagyományok után feldolgozta: --.
Kassa, 1940. MANSZ Kassai Tanügyi
Csoportja. –Ny.: Wiko.
47 p. szövegközti rajzokkal „Petri”
jelzéssel. Első kiadás!
Kiadói, rajzos papírborítóban, amely
az illusztrátor munkája.
8000,-

***
200., VARGA Ottó:
Aradi vértanúk albuma
Arad Sz[abad] Kir[ályi] Város Közönsége és az aradi „Kölcsey-Egyesület”
megbízásából szerkesztette: - -.
Bp., 1893. „Könyves Kálmán” T.
1 t. díszcímlap 246 [2] p. 8 mell. (1 t.
és 7 kézirathasonmás).
Negyedik kiadás.
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált
(piros) Leszik egészvászon díszkötés43

ségének, szívem minden szeretetével –
1954. nov. 3. Várnai Zseni” dedikált
példány!
3000,204., VAS István:
A félbeszakadt nyomozás
Bp., 1967. Szépirodalmi.
430 [8] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Szántó
Piroska munkája. „Fifinek minden
szeretettel – 67. 5. 27. Pista” Radnóti
Miklósné Gyarmati Fanninak dedikált példány!
6000,205., VESZPRÁMY Dezső, vitéz:
Tali és Széchi-Szigeti Dr. Thaly
Kálmán életrajza I.
Bp., 1928. (Apostol Ny.) 1 t. (Thaly K.
portré) 109 [3] p. 1 errata
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos és Főtisztelendő Tiefenthaler József Kollégiumi Igazgató
Úrnak mély tisztelete jeléül a szerző
vitéz Veszprémy Dezső leánygimn.
igazgató Eger, 928. szept. 25.”
dedikált példány! Az életrajz két
füzetben teljes, amelynek második
része 1931-ben jelent meg.
Hozzátartozik:
Veszprémy Dezső, vitéz (1878-1940?)
leánygimnáziumi igazgató autográf
tintával írt levele az „Angolkisaszszonyok Egri Érseki R. K. Leánygimnáziumának Igazgatósága” fejléces
papírján, amelyben megjelent kötetét
ajándékozza.
Kelt.: Eger, 928. okt. 10.
1 lev. 8 sor. (A/5)
6000,-

206., VIZER János (ford.) – Fessler
I.(gnác) A.(urél):
Aristides és Themistocles I-II.
Pesten, 1845-46. Trattner-Károlyi bet.
159 [3] p. ; 126 [4] p.
Első, magyar nyelvű kiadás.
Mind két kötet hibátlan kiadói papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány. (2 db.)
„Tettes Luczenbacher János hites
ügyvéd és a m. tud. társaság tagjának,
az urnak, kedveskedik a – Szerző”
Vizer János (1792-1862, Bölcskén)
által dedikált példány!
A két ókori görög hazafi életrajzának
és történeti tanulmányának első magyar nyelvű kiadása.
A dedikáció címzettje Érdy-Luczenbacher János (1796-1871.) jogász,
numizmatikus, az MTA. tagja. Az
Akadémia éremgyűjteményének, majd
a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őre.
60000,207., WEINEK László:
Hamlet rejtelmének titka
(Bp., 1936. Szerző. – Bichler Ny.)
232 p. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban.
Shakespeare Hamletjének keletkezéstörténete és magyarázata.
„Kiváló tiszteletem és nagyrabecsülésem jeléül: Weinek László” dedikált
példány!
6000,-
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ból járt Werfel Budapesten.
Barbara, (avagy a jámborság hősnője)
a modern katolikus regény első nagy
diadala, beszédes példa arra, hogy az
erény is lehet olyan vonzó téma, mint
a bűn.
20000,210., YESUDIAN, Selva Raja:
Sport és jóga
Ősi hindu testgyakorlatok és lélekzésszabályozás európaiak számára.
Fordította: Dr. Balogh Barna.
(Bp., 1941.) Stádium. 179 p.
8 kétoldalas t. (képek) Első kiadás!
Kiadói, Yesudian portréjával illusztrált
papírborítóban.
„Friendly best regards Selva Raja
Yesudian 22. april. 1942.” baráti
üdvözlettel angol nyelven dedikált
példány!
Selva Raja Yesudian (1916 - 1998.)
indiai származású jógatanító és író.
1937-ben érkezett Magyarországra,
hogy felsőfokú tanulmányait itt tegye
le. Itteni tartózkodása alatt megtanult
magyarul. 1941-ben jelent meg a nagy
sikerű Sport és jóga című könyve. Még
ebben az évben Haich Erzsébet hatalmas budapesti műtermében megalapították Európa első jógaiskoláját. 1948ban Erzsébettel együtt elhagyta az
országot, akivel előtte névházasságot
kötött, mert ő csak így tudott elmenekülni Magyarországról. Svájcban
telepedtek le, ahol Yesudian később
egy tanítványát vette el feleségül.
Erzsébettel Svájcban több városban is
jógaiskolát alapítottak. Yesudian élete
végéig, 1998-ig tanított a zürichi
jógaiskolájában.
8000,-

208., WEÖRES Sándor:
A teljesség felé
Bp., (1945.) „Móricz Zsigmond” Kk.
152 [6] p. rajzos könyvdíszekkel.
Első kiadás!
Kiadói, gerincén javított, rajzos keménytáblás kötésben. A borítólapot, a
tipográfiát és a könyvdíszeket tervezte
Illés Árpád festőművész.
„Abári (?) Jóskának szeretettel – Bp.
46. január, Illés Árpád” a grafikusművész által dedikált példány!
8000,209., WERFEL, Franz:
Barbara
Fordította: Dr. Braun Soma.
(Bp., 1933.) Nova.
551 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói festett egészvászon kötésben.
„Franz Werfel Bpest 1934” aláírt,
datált példány!
Franz Werfel (1890-1945.) osztrák
költő és regényíró, a 20. század egyik
legnagyobb írója. Az első világháború
alatt az orosz fronton harcolt, a háború
után Bécsben telepedett le. 1929-ben
feleségül vette Gustav Mahler özvegyét
Alma Maria Mahlert, aki korábban a
modern építészet egyik atyamesterének, Walter Gropiusnak volt a felesége. 1938-ban a fasizmus elől
Franciaországba emigrált, ahonnan
1940-ben továbbmenekült az USA-ba.
Feleségével együtt Budapesten több30.
ször is járt. Leghíresebb regénye, A
Musza Dag negyven napja (1933) az
első világháború idején játszódik, és az
örmények egy csoportjának hősies harcát ábrázolja az őket deportálni akaró
törökök ellen. Magyarországon a Nova
1934-ben jelentette meg, ez alkalom45
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