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ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK

1.    A tételekk árverezése úgy történik, hogy az árverésvezetõ a katalógus sorrend-
jében 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 meg-
bízóink a 30. nap leteltével visszakérhetik, elállhatnak a velünk kötött szerződés-
től. 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, 2017.
Pogány János



1., ALAPI Nándor:
Vándorlásunk (Tíz év krónikája.) 
/Emlékkönyv az Országos Kamara-
színház háromezredik előadására.
Harmadik kötet./
Debrecen, 1931. Hegedűs és Sándor.
160 p. számos szövegközti képpel.
Korabeli ízléses félvászon kötésben, a
kiadói rajzos papírborító címlapja gon-
dosan a könyvtestbe kötve.
„Rédey Tivadarnak tisztelettel –
Alapi Nándor” dedikált példány!

3000,-
2., AMBRÓZY Gyula, Gróf:
A magyar szent korona története
Írta Ipolyi Arnold és Dr. Rátvay Géza
tanulmányai nyomán - - koronaőr.
(Bp., 1925.) Szerző. –
Ny.: Held kny. 25 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.

A szerző jogász, Horthy Miklós
környezetében a németellenes erők
vezető személyiségeként volt ismert.
Bizalmi pozíciójában a háborúból való
kiugrásért és a zsidók mentéséért tett
erőfeszítéseket.

3000,-
3., ANDAI Ernő:
Színinövendékek – Regény.
(Bp., 1936.) Nova.
277 [3] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. A címlapon poss. bélyegző: 
„Nádas Sándor könyve”. Az író,
színész saját színházi élményeiből
merített regény.
„Nádas Sándornak mély tisztelettel –
936. VIII. 31. Andai Ernő” az
újságírónak dedikált példány!
Nádas Sándor (1883-1942.) író, újság-
író, filmrendező, a Pesti Futár című lap

alapítója, amellyel új népszerű újság-
írást teremtett, a kritikai bulvársajtót.
A pesti kisember életéből vett riport-
szerű írásokkal tűnt fel. 1939-ben
elhagyta az országot az USA-ban tele-
pedett le.

4000,-
4., ANDERS, Franz E.:
A zöld pokolban –
Filmgéppel Északbrazíliában.
Fordította: Zathureczky Gyula.
(Bp., 1940.) Stádium.
301 p. 20 kétoldalas t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.
„Szép cserkészmunkád jutalmául –
1942. karácsonyán Zathureczky
Gyula…” a fordító által dedikált
példány!
A fordítót második világháború alatti

„fasiszta” tevékenységére hivatkozva
1946. április 15-én a kolozsvári nép-
bíróság távollétében 20 év börtönre
ítélte.

4000,-
5., BABAY József:
A császár közvetít – Regény.
Bp., (1943.) „Írás” Hindy András.
308 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén gondosan javított
félvászon kötésben. „Sulzer Adélnak
kézcsókkal – Bp. 943. márc. Babay
József” dedikált példány!
Regényeiben a magyar falu népmesei

elemekkel átszőtt idillikus ábrázolója,
művei nagyatádi ihletésűek.

4000,-
6., BAJZA József Dr.:
Bajza József mint történetíró
Különlenyomat a Századokból.
Bp., 1908. Athenaeum. 14 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
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„Kovács László úrnak tiszteletem jelé-
ül - Bajza József” dedikált példány!

A szerző irodalomtörténész, Bajza
József (1804-1858.) költő öccsének
unokája.

4000,-
7., BÁLINT György:
Az idő rabságába
/Korszerű magyar írások 1./
(Bp., 1935.) Viktória.
63 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Magyar Elek főszerkesztő úrnak
szeretettel – Bálint György” a neves
gasztronómiai szakírónak dedikált
példány!
A kiváló humanista író, újságíró a

holokauszt áldozata lett, ukrajnai
büntetőszázadban vesztette életét. 

6000,-
8., BÁLINT Lajos:
Támár – Színjáték 9 képben.
(Bp.), 1942. Szerző. – (Ny.: Hungária.) 
77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, illusztrált ja-
pán-papír borítékban, amely Zádor
István munkája. Számozott (3./100),
az író, dramaturg és a bemutató sze-
replői: - Beregi Oszkár (1876-1965)
színész, rendező, Párdány Judit
színésznő, Gellért Lajos (18851963)
színész, író, Mányai Lajos (1912-
1964) színész, Siegel Anna, Szigeti
Jenő (1890-1949) színész, Simay Ede
színész, Szilágyi Bea színésznő,
valamint Újfalusi István színész –
által aláírt bibliofil példány!
Megkímélt állapotban.

6000,-

9., BÁLINT Sándor: Szegedi példa-
beszédek és jeles mondások
/A Magyar Nyelvtudományi T. kiad-
ványai 127./
Bp., 1972. M. Nyelvtudományi T. 171 p.
Kiadói papírborítóban. Megjelent 400
példányban. „Borsy Károly szeretett
barátomnak – 1975. II. 3. Bálint
Sándor” a közismeret író, pécsi hely-
történésznek dedikált példány!

6000,-
10., BALLAGI Géza:
A politikai irodalom Magyarországon
1825-ig
Bp., 1888. Franklin-T. VIII. 847 p.
Kiadói papírborítóban, a borító műa-
nyag borítóval bevonva.
Körülvágatlan, jó példány.

12000,-
11., BÁNFFY Dezső, báró:
Magyar nemzetiségi politika
Bp., 1903. Légrády T.
XIII. 216 [2] p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. 
Eötvös Károly előszavával.
Ezen művéért „a legsovinisztább ma-

gyar”-ként tekintünk rá.
6000,-

12., BÁRÁNY Tamás:
És megindulnak a hegyek – Regény.
(Bp., 1947.) Magyar Téka.
158 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Vargha Kálmánnak, meleg baráti
szeretettel – Budapest 1949 febr.
Bárány Tamás” az irodalomtörténész-
nek dedikált példány!

4000,-
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13., (BÁRDOS Arthur):
Charles Kotász (Kotász Károly)
(Róma, 1931. G. Bardi.) 116 p. 13 t.
(ebből 12 kétoldalas képtábla)
a táblákon és a szöveg közt képekkel
gazdagon illusztrálva.
Korabeli felragasztott önarcképpel
illusztrált egészvászon kötésben.
A könyv az Európa-szerte meglátoga-

tott Kotász festmények kiállításával
kapcsolatos sajtóközleményekből áll.
Angol, német, francia és magyar nyel-
vű cikkek. 1926-tól Európa szerte
szerepelt önálló kiállításokon: Pozsony,
Bécs, Berlin, Brüsszel, Párizs, Róma
stb. 1929-től 1933-ig minden évben
kiállítása nyílt Párizsban. Kotász önarc-
képe bekerült a firenzei Uffizi képtár-
ba. A legalaposabb nemzetközileg is
ritka Kotász monográfia.

12000,-
14., BARTALIS János:
Föld a párnám (Erdélyi bukolikák)
Kolozsvár, 1930. Erdélyi Szépmíves
Céh. 89 [5] p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben.
„Bodor Aladárnak testvéremnek –
tisztelettel Alsókosály, 931. I. 8-án
Bartalis János” az erdélyi költő által a
szintén erdélyi költőnek dedikált
példány!

6000,-
15., BARTHA Dénes:
Pelléas és Mélisande – Tanulmány és
ismertetés. A Magyar Zenei Szemle IV.
évf. 1944. 2-3. szám. Szerkeszti: - -.
(Bp., 1944. Kiadóhivatal.) 48 p.
Kiadói papírborítóban.
„??? – nak egy nagyon jóleső közös
munkánk után emlékül – 1952. II.
28. Bartha Dénes” dedikált példány! 

A füzetbe helyezve: Maeterlinck, 
Laurice Pelleas és Melisande zenedrá-
ma gépirat. Zenéjét szerezte:
Debussy. 2 lev. 4 gépel beírt oldal.

4000,-
16., BECZÁSSY Judit:
A menekültek – Regény.
Bp., (1933.) Singer és Wolfner.
272 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„dr. Erdélyi Józsefnek tisztelete jeléül
– Beczássy Judit, Bpest, 1933. febr.
15.” a Baumgarten-díjas költőnek
dedikált példány!

6000,-
17., BELLA István:
Emberi délkörön - - versei.
Bp., (1982.) Magvető.
110 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Szeretettel Misi Mókus legjobb
barátjának, a Hű Füles Köbcsi
Csacsinak – Bella Pisti – 1982. Dec.
20-án” Kőbányai György író, újság-
írónak dedikált példány!

4000,-
18., BENEDEK Elek:
A magyar nép multja és jelene I-II.
1. A szolgaságtól a szabadságig.
2. A bölcsőtől a sírig.
Bp., 1898. Athenaeum.
[4] 558 [2] p. 30 t. (3 színes) ; 463 [4]
p. 21 t. (3 színes) számos képpel, rajz-
zal gazdagon illusztrálva.
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott
egészvászon kötésben. (2 db.)
Enyhén kopottas, jó-közepes példány.

18000,-
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19., BERDA József:
Férfihangon – Versek.
(Újpest, 1933. Szerző. – Ny.: Ritter
Jenő.) 30 [2] p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva. „Nagy Zoltánnak őszinte
barátsággal és szeretettel – Berda
József” a „Nyugat”-os költőnek dedi-
kált példány!

6000,-
20., BERZEVICZY Albert:
A cinquecento festészete, szobrászata
és művészi ipara
A Velenczéről szóló fejezetekkel
kiegészítette: Divald Kornél.
Bp., 1909. Franklin-T.
554 [4] p. 4 t. (ebből 3 kétlapos) a
táblákon és a szövegközt 280 képpel
gazdagon illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói gerincén pótolt félvászon kötés-
ben, eredeti táblákkal. A kötéstábla
verzóján ex-libris „Rózsi Könyve”
(Navratil - Hegedűs Rózsa).
Az első oldalon „Navratil – Hegedűs
Rózsikának, emlékül, 1908. decembe-
rében, atyai barátja Berzeviczy
Albert” a politikus, történetíró, az első
Tisza-kormány vallás- és közoktatásü-
gyi minisztere által dedikált példány!

A dedikáció címzettje Hegedüs
Sándor (1847-1906.) politikus és Jókay
Jolán írónő lánya (Jókay Mór test-
vérének, Jókay Károlynak lánya),
Navratil Dezső férje.

12000,-

BETILTVA!
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány

530/1945. M.E. számú rendeletében
betiltott fasiszta szellemű és szovjet-

ellenes könyvek.

21., (ARATÓ István – Csikós-Nagy
Béla – Török Béla):
Válasz a szürke könyvre
Berlin, 1939. M. Nemzeti Front. 75 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!
Szürke könyv, 1939: politikai röpirat.

Lajos Iván Németország háborús esé-
lyei a német szakirodalom tükrében c.
műve, melyben a nyersanyag- és ter-
melési adatok összevetésével kitörése
előtt megállapította, hogy a II. világ-
háborút Németország gazdasági erőtar-
talékainak fokozatos kimerülése miatt
nem nyerheti meg. Arató Istvánnal,
Csikós-Nagy Bélával (1915-2005) és
Török Bélával íratott cáfolatot a ma-
gyar kormány német nyomásra.

6000,-
22., BENCS Zoltán, Dr.:
A munka alkotmánya Olaszországban
– Carta del Lavoro.
A fordítást átnézte, bevezetéssel és
magyarázatokkal ellátta: - -.
Bp., (1928.) Stádium. 163 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„A legmélyebb tisztelettel ajánlja –
Dr. Bencs Zoltán” a miniszteri taná-
csos által dedikált példány! Betiltva!
1927-ben Gróf Bethlen István meg-

bízásából tanulmányt dolgozott ki a
fasizmusról és a téma előadója lett.
Prónay György vezetésével tanulmány
utat tett Olaszországban. A mű tartal-
mazza Mussolini és Rocco igazságügy-
miniszer beszédeit. 12000,-
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23., BIRÓ Zoltán, Dr. Ravasz László,
Kelemen Krizosztom, Dr. Liptay
Lajos, Dr. Vladár Gábor:
Virraszt a magyar lélek –
A Keresztény Nemzeti Liga nemzet-
politikai estjén elhangzott előadások.
Bp., 1943. Ker. Nemz. Liga. 29 [3] p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!

4000,-
24., BOROS István:
Botosáni Golgota –
Riportregény az erdélyi magyarok 
moldvai munkatáborából.
(Szatmár-Németi), 1940. (Szabad Sajtó
bérlete.) 104 p. Betiltva!
Kiadói rajzos papírborítóban.

4000,-
25., ERDÉLYI József:
Halad az ék - - ujabb versei.
Bp., (1938.) A szerző.
54 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány! A szerző legritkább,
betiltott műve!

6000,-
26., INCZE István: Keresztény vagy?
– milyen lapot olvasol?
/Sajtóröpiratok Uj sorozat – 1./
Bp., (1928.) Katolikus Hölgyek Orsz.
Sajtóegyesülete. 14 [2] p.
Fűzve. A antiszemita szerző többek
között számba veszi a keresztény és a
keresztényellenes lapokat Magyaror-
szágon. Ritka, betiltott röpirat!

4000,-
27., IZSÁKY Margit:
Ország a keresztfán
Bp., (1945.) Müller K. (A borítón:
Gábor Áron kiadás.)
85 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely 
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Bánó Endre munkája. Betiltva!
A színésznő a háború nyomorúságát
fedi fel riportregényében.

3000,-
28., JUHÁSZ Andor:
Halló itt Róma! - - utikönyve.
(Bp., 1937.) Révai. 202 [2] p. 28
kétoldalas t. (képek)
Kiadói festett illusztrált egészvászon
kötésben. Betiltva!

4000,-
29., KORNITZER Béla:
Apák és fiúk I-II.
Nagy magyar értékeink ahogyan fiaik
látják. Dr. vitéz József Ferenc főherceg
Ő királyi fensége előszavával.
(Bp., 1940.) Szerző. – (Ny.: Pesti
Lloyd-T.) 278 [2] p. 35 t. (képek) ;
[2] 283-528 [2] p. 28 t. (képek)
Kiadói egészvászon kötésben.
A második kötetben számozott 
(191./500), az első kötetben „Móser
Antalnak szíves emlékül igaz barátság-
gal – 1943. – Kornitzer Béla” dedi-
kált példány! (2 db.) Betiltva!

6000,-
30., MARSCHALKÓ Lajos:
Tiszaeszlár –
A magyar fajvédelem hőskora.
Debrecen, 1943. Magyar Nemzeti
Könyv- és Lapkiadó Rt.
246 [2] p. Első kiadás!
Későbbi modern félbőr kötésben.

A kötetet Erdélyi József: Solymosi
Eszter vére című versével indítja a
szerző. Betiltva!

18000,-

31., MILOTAY István:
Tíz esztendő – Cikkek, kortörténeti
jegyzetek 1914-1924.
Bp., 1924. Pallas.
368 p. Első kiadás! Betiltva!
Korabeli egészvászon kötésben.

4000,-
32., SZITNYAI Zoltán:
Nincs feltámadás – Regény.
Bp., (1932.) Athenaeum.
286 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Spitz Lászlónak és Haász (?) 
Jucikának sok jót kíván – Szitnyai
Zoltán Bp. 932. V. 19.” dedikált
példány! Betiltva!

4000,-
33., TAGORE, Rabindranat:
Nacionalizmus
Fordította: Barta Sándor.
/Klasszikus írások/
Wien, 1922. Julius Fischer. [4] 103 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!

A Irodalmi Nobel-díjas író, költő
ebben a kötetében politikai nézeteit
fejti ki. Ő az első nem európai, aki
1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-
díjat.

6000,-
34., WÜNSCHER Frigyes, Dr.:
Keresztény erkölcs és nemzeti gondo-
lat a gazdasági életben
Bp., 1937. Csáthy Ferenc. 278 [2] p.
Kiadói papírborítóban. A címlapon
„Tisztelet példány”. Betiltva!

6000,-

* * *
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BOLSEVIZMUS

35., BUCHARIN Nikoláj:
Az imperializmus diktatúrájától a
proletárdiktatúráig
Fordította: Rajczy Rezső. 
/Kommunista könyvtár/
Bp., 1919. M. Szocialista Párt. 53 [3] p.
Kiadói kissé foltos papírborítóban.

3000,-
36., HUSZÁR Károly:
Mi történik Oroszországban?
/Ébresztő írások 4./
Bp., 1934. Actio Catholica Szociális és
Karitatív Szakosztálya. 32 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva! A mű
szerepel az Ideiglenes Nemzeti
Kormány által 1945-ben kiadott,
tiltott könyvek listáján.

4000,-
37., KASSÁK Lajos: Egy ember élete
– Károlyi forradalom.
/Egy ember élete (Önéletrajz) 7./
Bp., (1935.) Pantheon.
228 p. Első kiadás!
Kiadói, Kassák portréjával illusztrált
papírborítékban.

4000,-
38., KRUPA Sándor:
A sarló-kalapács bilincseiben
Youngstown, Ohio U.S.A., 1976. 
Kat. Magyarok Vasárnapja. 358 [2] p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
1948-ban azzal a váddal, hogy a kom-

munizmus ellen és rendőrgyilkosságra
lázított, a népbíróság 4 év börtönre
ítélte. 1965-ben emigrált.

6000,-

39., MARJAY Frigyes, Dr.:
Keresztes hadjárat 1941…
(Bp., 1941.) Stádium. 349 p. 100 t.
(képek) gazdagon illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben. A szenny-
lapon poss.: „Huszár László prb.
rendőr 1942. I. 1-én” rajzos tulaj-
donosi bejegyzés. A bolsevizmus kia-
lakulásának és regnálásának vádirata.
Betiltva! A mű szerepel az Ideiglenes
Nemzeti Kormány által 1945-ben
kiadott, tiltott könyvek listáján. 

6000,-
40., NITTI, Francesco:
Bolsevizmus, fasizmus, demokrácia
Fordította: Zigány Árpád.
Bp., (1927.) Pallas. 1 t. 174 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
41., (NUSSIMBAUM, Lev), Essad
Bey: Összeesküvés a világ ellen
Sydney, 1986. H. M. (Hídverők.) 303 p.
Kiadói papírborítóban.

Essad Bey (1905-1942.) a bolseviz-
mus elől menekült Németországba. Az
1932-ben elsőként Németországban
megjelent kötet a legtöbbet olvasott
könyv lett. A bolsevizmus ellen küz-
deni akarók ABC-je.

6000,-

* * *

42., BIHARI Klára:
- - versei
(Bp.), 1937. Vajda János T.
80 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Bálint Lajosnak nagyrabecsüléssel –
Bihari Klára, 1938. augusztus tizenki-
lenc” az író, dramaturgnak dedikált
példány!
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A József Attila-díjas költő Barát Endre
feleségének első megjelent kötete.

4000,-
43., BÓKAY János:
Karosszék – Regény.
/Uj Idők könyvtára/
(Bp., 1938.) Singer és Wolfner.
223 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. A cím-
lapon poss. bélyegző: „Nádas Sándor
könyve”. „Nádas Sándornak, őszinte
tisztelettel – Bókay János” a Pesti
Futár alapító főszerkesztőjének
dedikált példány!

4000,-
44., BOLESZNY Antal: A magyar
szent korona Orsova melletti elásatása
1849-ben és megtalálása 1853-ban.
Temesvárott, 1889. (Szerző.) – Ny.:
Csánád-egyházmegyei kny. 27 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
45., CSORBA Győző:
Szabadulás – Versek.
(Pécs, 1947.) Batsányi T.
46 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Cs. Szabó Lászlónak mély tisztelettel
és szeretettel – Csorba Győző” az emig-
ráns írónak dedikált példány!

6000,-
46., CSUKÁS István:
Összegyűjtött versek
Bp., 1996. Kossuth.
449 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Brassó Istvánnak sok szeretettel:
Csukás István 2013. ápr. 20.” dedikált
példány!

4000,-

47., CSURKA István – Rákosy
Gergely: Így, ahogy vagytok!
Bp., (1972.) Magvető.
349 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. A magyar
lóversenysportról írt publicisztika. 
„Köbcsinek baráti szeretettel – 
Csurka István 1973. ápr. 1.” 
Kőbányai György író, újságírónak
dedikált példány!

4000,-
48., CSURKA István:
Vasárnapi jegyzetek
A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság-
jában 1987 és 1991. augusztusa között
elhangzott jegyzetek.
Bp., 1991. Püski. – Magyar Fórum. 
108 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Czellecz Attilának szeretettel –
Csurka István, 1992. augusztus 16.”
dedikált példány!

4000,-
49., DARÁZS Endre:
Vasszobor (Versek)
(Bp.), 1948. Egyetemi Ny.
47 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Vargha Kálmánnak barátsággal,
szeretettel – Darázs Endre” az iroda-
lomtörténésznek dedikált példány! 

4000,-
50. Deák Ferencz – adomák
Bp., (1871.) Révai T.
157 p. Uj jutányos kiadás.
Korabeli félvászon kötésben.

6000,-
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51., (Duna s egyéb folyamok szabá-
lyozása) Az 1840-dik évi 4-dik
Törvény-czikkely által nevezett orszá-
gos Küldöttségnek, a Duna s egyéb fo-
lyamok szabályozása iránti alázatos
Jelentése.
(Pozsony, 1843. Nyn.) 83 p.
Későbbi félbőr kötésben. A jelentés és
csatolmányai többnyire magyar nyel-
ven, 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.

40000,-
52., ELLERT, Gerhart: Attila
Fordította:
vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály.
Bp., (1942.) Stádium.
325 p. 1 kihajtható térk.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
félvászon kötésben, kiadói rajzos papír-
borítóban. Megkímélt példány.

4000,-

EMIGRÁNS IRODALOM

53., BALOGH József:
Hitler titkos fegyvere
Dr. Czakó Ambró előszavával.
Toronto, (1943.) Kanadai Magyar.
[6]  80 [8] p. számos szövegközti anti-
fasiszta karikatúrával és képekkel
illusztrálva.
Kiadói papírborítóban. Emigráns
antifasiszta propaganda kiadvány.

4000,-
54., FÜRY Lajos:
Kecskeláb (Elbeszélések)
(San Francisco, 1972. Hídfő Baráti
Köre. – Turán Printing.) 238 [2] p.
Kiadói egészvászon kötésben. 
„Szeretettel Füry Lajos” dedikált
példány!
A második vh. alatt haditudósító volt,

szerkesztette a Tábori Újságot és a
Rádiót. Katonaként 1945 elején
Nyugatra került, Németországban élt,
majd 1949-ben kivándorolt az Egyesült
Államokba. A nyugati magyarság egyik
legtermékenyebb írója.

4000,-
55., GORDON Rezső:
Fénytelen csillagok (Regény)
Melbourne, (1971.) Venus.
192 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Kroyherr
Gusztáv munkája.
„A legkedveltebb színész barátomnak
szeretettel – Gordon Rezső 1971. jul.
6. Melbourne” dedikált példány!

4000,-
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56., GOSZTONYI Péter: A magyar
honvédség a második világháborúban
Róma, 1986. Katolikus Szemle.
495 p. XXIV. (12 képes tábla) 1 errata.
térképvázlatokkal. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 

4000,-
57., Hídfő könyvtár XII. évf. 3-4.
szám 1977 december (Folyóirat)
A Hídfő három évtized óta a magyar
emigráció lapja. Felelős szerkesztő:
Fiala Ferenc. A Hídfő könyvtár évente
négyszer jelenik meg.
(London – San Francisco, 1977.
Arányi Anna. – Dr. Fabó L.) 80 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
58., (KIBÉDI Varga Áron, Cs. Szabó
László, Papp Tibor, Vitéz György,
Határ Győző, Fáj Attila):
Nyugati magyar irodalom – 
Tanulmányok Driebergen, 1975
szeptember 11-14.
Amszterdam, 1976. Hollandiai Mikes
Kelemen Kör. 111 p.
Kiadói papírborítékban.

4000,-
59., KOVÁCS Imre:
Magyarország megszállása
Toronto, (1979.) Vörösváry.
399 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. 

6000,-
60., NAGY Gyula:
Ki az áruló? / A Görgey kérdés. Ki az
áruló? Széchenyi? Görgey? vagy
Kossuth? – Szintézis.
(Cleveland?), 1986. Szerző. [8] 376 p.
1 errata (könyvtestbe helyezve) 47
mell. (térképvázlatok)

Kiadói papírborítóban. A mellékletek
külön. A szerző írását a clevelandi 14.
sz. „Görgey Arthur” cserkész csapat
tagjainak ajánlja.
Nagy Gyula Kanadában élő történész

a Zürichi M. Történelmi Egy. tagja. 
8000,-

61., NYÍRŐ József:
Az én népem
(Gainesville, Floroda, U.S.A.), 1967. 
Amerikai M. Szépmíves Céh. 227 p.
Kiadói aranyozott, keménytáblás papír-
kötésben.

4000,-
62., NYÍRŐ József:
Kopjafák
(Cleveland, Ohio, U.S.A.), 1956. 
(Kat. Magyarok Vasárnapja.) 196 p.
Kiadói egészvászon kötésben. 

4000,-
63., NYÍRŐ József:
Néma küzdelem – Regény.
San Francisco, California, (1984.)
A Hídfő Baráti Köre. – Fabó L. 576 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 

4000,-
64., NYÍRŐ József:
Székelyek – Elbeszélések és rajzok.
New York, 1977. Framo. 184 p.
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Tóth
Miklós munkája.

4000,-
65., NYISZTOR Zoltán:
Vallomás magamról és kortársaimról
München, 1974. (Ny.: Ledermüller
Olivér.) 407 p. Második kiadás.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 

Nyisztor Zoltán (1893-1979.) teoló-
gus, lelkész, író. A második világ-
háború után a nyilasokkal való rokon-
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szenvezése és antibolsevista megnyil-
vánulásai miatt letartóztatták, meg-
verték, majd börtönbe zárták, csak
több hónap múlva került szabadlábra.
Kiszabadulása után emigrált.

6000,-
66., PIVÁNY Jenő:
Magyarok az amerikai forradalomban
Külön lenyomat az Amerikai Magyar
Népszava 1925. évi naptárából.
New York, 1925. (Szerző.) 32 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
67., Új Európa – Politikai és kul-
turális szemle. 1968. 7. évf.
1-12. szám. Teljes évfolyam.
Felelős szerkesztő: Dr. Csonka Emil.
München, 1968. Új Európa Társaság.
számonként 26-28 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott
modern félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(A 8-9. szám összevont szám, 11 szám
egybekötve) Ritka emigráns folyóirat,
amelynek egyes számai is elvétve
fellelhetők. Árverésen mindössze egy
alkalommal szerepelt egy hiányos
évfolyam.
Csonka Emil (1923-1982.) emigráns,

történész, volt nyilas újságíró. A
második világháború alatt a nyilas-
hungarista Összetartás újságírója és a
Nyilaskeresztes Párt országos ifjúsági
és propaganda vezetője volt. A háború
vége előtt a nyilasok többségével emig-
rált, sohasem vonták felelősségre.
Többek között Szvetlana Allilujeva
(Sztálin lánya) írásait is olvashatjuk a
lapban. Csonka Emil írásai részben
Emilio Vasari álnéven jelentek meg. 

32000,-

68., Új Európa – Politikai és kul-
turális szemle. 1969. 8. évf. 1-12.
szám. Teljes évfolyam.
Felelős szerkesztő: Dr. Csonka Emil.
München, 1969. Új Európa Társaság.
számonként 26-28 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott
modern félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(A 8-9. szám összevont szám, 11 szám
egybekötve) Többek között Habsburg
Ottó írásaival.

32000,-
69., Új Európa – Politikai és kul-
turális szemle. 1972. 11. évf. 1-12.
szám. Teljes évfolyam.
Felelős szerkesztő: Dr. Csonka Emil.
München, 1972. Új Európa Társaság.
számonként 26-28 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott
modern félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(A 6-7. és a 8-9. szám összevont szám,
10 szám egybekötve) Többek között
Kovács Imre, Nyisztor Zoltán írásaival. 

30000,-
70., Új Európa – Politikai és kul-
turális szemle. 1973. 12. évf. 1-12.
szám. Teljes évfolyam.
Felelős szerkesztő: Dr. Csonka Emil.
München, 1973. Új Európa Társaság.
számonként 26-28 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott
modern félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(A 6-7. - 8-9. és 11-12. szám összevont
szám, 9 szám egybekötve)
„Indro Montanelli: Henry Kissinger
portréja ; Habsburg Ottó: A Nixon-
Brezsnyev találkozó és Európa…”

28000,-
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71., Új Európa – Politikai és kul-
turális szemle. 1979-80. 18-19. évf. 1-
6. szám. (Két havonta jelent meg. A
18. évf. 4. sz., a 19. évf. 2. sz. hiányzik)
Felelős szerkesztő: Dr. Csonka Emil.
München, 1979-80. Új Európa
Társaság. számonként 26-28 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott
modern félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(10 szám.) „Karol Wojtyla: Európa
erkölcsi válsága és a kiút ; Czettler
Anta: A Sztálin – Hitler paktum…”

30000,-
72., Új Európa – Politikai és kul-
turális szemle. 1981-82. 20-21. évf. 1-
6. szám. (Két havonta jelent meg.
A 20. évf. 4. száma hiányzik.)
Felelős szerkesztő: Dr. Csonka Emil.
München, 1981-82. Új Európa
Társaság. számonként 26-28 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott
modern félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(11 szám.) „Márai Sándor: Az író meg
a miniszterelnök ; Kovács Imre: Mit
tudok mondani Márairól ; Csonka
Emil: Cím nélküli írás Márai
Sándorról…”

32000,-
73., Új Hídfő Könyvtár XXIII. évf. 3-
4. szám 1988 december / A magyar
emigráció lapja, amely évente kétszer
jelenik meg. Szerkesztő: Dunai Ákos.
(San Francisco, 1988.
Dr. Fabó László.) 54 [2] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Tartalmazza Wass Albert:

Sztrájkolnak az égben című írását.
3000,-

74., WASS Albert:
Elvész a nyom… - Regény.
Cleveland, (Ohio, USA.),
1952. Kossuth. (Ny.: Münchenben) 
315 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.

1944-ben Németországba emigrált,
majd 1952-től haláláig az USA-ban élt.
Magyarországon csak a rendszerváltás
után jelenhettek meg művei.
Ritka emigráns első kiadás.

6000,-

* * *

75., ENCZI Endre:
Százezer ember (Regény)
(Bp., 1936.) Nova. 272 p. (270-272 p.
Nova bibliográfia) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor tulajdona”.
„Nádas Sándor főszerkesztő úrnak
mély tisztelettel – 1936 április hó –
Enczi Endre” a Pesti Futár alapító
főszerkesztőjének dedikált példány!
Enczi Endre (1902-1974.) költő, író

1955-56-ban a budapesti Irodalmi
Újság szerkesztője volt. Az 1956-os for-
radalom bukása után Nyugatra (Párizs)
menekült.

4000,-
76., ERASMUS, Rotterdami:
- - beszéde. A balgaság dicsérete
Kinek nagyhírű művét az ifjabb 
Holbein János képei díszítik. Magyar
nyelvre átültette, magyarázta s az
előbeszédet megírta: Kardos Tibor.
(Bp.), 1958. Magyar Helikon.
190 [2] p. Holbein rajzokkal.
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Kiadói félbőr kötésben, papír védő-
borítóban. Számozott (982./1100),
bibliofil példány!

6000,-
77., ERDŐHÁZI Hugó:
Leánypolgári
Komárno, 1937. „Virradat” kny.
159 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely
Reichenthal Ferenc (1895-1971.) 
szlovák-magyar, később amerikai emig-
ráns festőművész munkája.
A szerző által aláírt példány!

4000,-
78., ESTERHÁZY Péter:
Harmonia caelestis
Bp., (2000.) Magvető. 711 [5] p.
Ötödik változatlan utánnyomás.
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Bohus Magda tanárnőnek tisztelet-
tel Varga Béla focistatársa, név
szerint: Esterházy Péter” Vargha 
Kálmán irodalomtörténész feleségé-
nek dedikált példány!

6000,-
79., FAHRENTHEIL László, Dr.
lovag: Budapest felmérése / Külön-
lenyomat a Magyar Szemle… –ből.
Bp., 1936. Szerző. 9 p.
Kiadói papírborítóban.
„Saáry Elemérnek tisztelettel – Dr.
Fahrentheil László” dedikált példány!

3000,-
80., FALK Géza:
Liszt breviárium / A zeneszerető
nagyközönség Liszt-könyve.
Bp., (1936.) Rózsavölgyi és Társa.
278 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
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A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
„Nádas Sándor főszerkesztő úrnak
mély tisztelettel – Falk Géza 36. V.
27.” a Pesti Futár alapító főszerkesz-
tőjének dedikált példány!

4000,-
81., FELSZEGHY Dezső:
Újabb költemények
Kolozsvár, 1898. Gibbon Albert. –
(Ny.: Ajtai K. Albert.)
153 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. 
„Emlékül Pásztori Jánosnak –
Felszeghy Dezső, Kol. 1900. aug 22.”
a kolozsvári hírlapíró által dedikált
példány!

6000,-
82., FÜST Milán:
Válogatott versei /- - munkáinak
gyűjteményes kiadása I./
(Bp., 1934.) Nyugat.
157 [3] p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben.
Aláírt példány!

6000,-
83., GARAY János:
- - összes költeményei
Pest, 1860. Ny.: Emich G. XI. [3] p.
1072 hasáb (két hasábos) (1 t. a költő
arcképe hiány!) Második, teljes kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott, vaknyomá-
sos egészvászon kötésben, körben
aranyozott lapszéllel.

8000,-
84., GARCIA Lorca, Federico:
Cigány románcok
Fordította: András László.
(Bp., 1947.) Lux. – (Ny.: Máté E.) 63 p.
Kiadói papírborítóban.
„Kolozsvári Grandpierre Emilnek

igaz szeretettel – András László” a
fordító által az író, műfordítónak
dedikált példány!

4000,-
85., GELLÉRI Andor Endre:
Kikötő (Novellák)
(Bp., 1935.) Athenaeum.
152 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben a kiadói
illusztrált papírborítók a könyvtestbe
kötve. A borítókép Laub Juci felvétele.
A lapjai részben vízfoltosak.
„Ernyei János urnak ajánlja igaz
szeretete és tisztelete jeléül – Gelléri
Andor Endre” dedikált példány!
A szerző a holokauszt áldozata lett. A

koncentrációs tábort túlélve a hörschin-
gi amerikai kórházban vesztette életét. 

6000,-
86., GELLÉRT Oszkár:
Emberség, szerelem –
Válogatott versek.
Bp., 1957. Szépirodalmi.
455 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Zerinváry Szilárdnak
szeretettel – Gellért Oszkár 57. szept.
9.” csillagász, természettudományi
írónak dedikált példány!

3000,-
87., GERŐCZ Kálmán:
A sz. korona tana - Sz. Istvánnak Sz.
Imréhez szóló intelmeiben.
Sátoraljaújhely, 1930. (Szerző. – Ny.:
Vajda J. kny.) 73 [7] p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
88., GODA Gábor:
Levél a pokolból – Öt elbeszélés.
Bp., 1936. (Antos és Társa.)
222 [2] p. Első kiadás!
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Kiadói illusztrált papírborítékban,
amely Gyenes Gitta munkája.
A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
„Nádas Sándor szerkesztő úrnak
mély tisztelettel és nagyrabecsüléssel –
Goda Gábor” a Pesti Futár alapító
főszerkesztőjének dedikált példány!

4000,-
89., 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.

8000,-
90., GRÓSZ Lajos (és többek):
A természet köréből
Népszerű olvasmányok a nagy közön-
ség, a serdülő ifjuság és női olvasók
számára.
Bp., 1896. Franklin-T.
[8] 350 [2] p. 68 szövegközti metszett
képpel gazdagon illusztrálva.
Kiadói festett, rajzos egészvászon kötés-
ben.

4000,-
91., GYERGYAI Albert:
A mai francia regény
/Kultúra és tudomány/
Bp., (1937.) Franklin-T.
212 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva. Az irodalom-
történész, író első kötete.

„Cs. Szabó Lacinak szeretettel küldi –
Bp. 1937. III. 3. Gyergyai B.” az emig-
ráns írónak dedikált példány!

6000,-
92., GYURKOVITS Tibor:
A bíboros – Válogatott novellák.
Bp., (1987.) Magvető.
339 [9] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Dr. Záhonyi Aladárnak az ismeret-
lenből a barátiba fölkusszodó(?) ked-
ves embernek – P. P. részére is –
szeretettel Gyurkovits Tibor 88. II.
9.” dedikált példány!

3000,-
93., HANTHÓ Lajos:
Történelmi csarnok / Érdekes és
tanulságos élet-, kor- és jellemrajzok
gyűjteménye. Szerkeszté: - -.
Pest, 1867. Emich G. [4] 263 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A címlapon kisebb gyer-
mekrajz. „A maurok Spanyolhonban,
Az assassinok, A templomosok…” 

6000,-
94., HATVANY Lili:
Az az ember … - Regény.
(Bp., 1926.) Genius.
[2] 217 [3] p. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben. A cím-
lapon poss.: „Róth Margit 1927.”
autográf tulajdonosi névbejegyzés. 
„Roth Margitnak őszinte barátsággal
– Hatvany Lili” dedikált példány!
Báró Hatvany Deutsch József lánya,

írónő, a Színházi Élet kritikusa, aki
1936-ban elhagyta az országot és New
Yorkban telepedett le.

4000,-
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95., HELTAI Gáspár: A bölcs
Esopusnak és másoknak fabulái és
oktató beszédei valamint azoknak
értelme melly fabulákat egybeszerzette
és Kolosvárott anno MDLXVI. kiadta
- -. Most pedig a mai kegyes olvasónak
átnyújtja Keleti Arthur. /Tevan
amatőr sorozat tizenharmadik kötete/
Békéscsaba, 1943. Tevan.
[2] 155 [4] p. Korda Géza szövegközti
fametszetes illusztrációival.
Kiadói félvászon kötésben, a kötéstáb-
lán címkével. Számozott (737./1200),
bibliofil példány!

6000,-
96., HERCZEG Ferenc:
Breviárium
Bp., 1932. Singer és Wolfner.
206 [2] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott, gerincén álbordá-
zott, préselt, egészvászon kötésben. 
Szinte minden fellelhető példány a
kötés fajtája miatt a gerincén elhasadt.
A gerincnél hasadt kötés gondosan
javítva. Jó állapotban. Aláírt példány!

6000,-
97., HÓMAN Bálint, Dr.:
- - beszéde
Elmondotta a Magyar Nemzeti Múze-
um főigazgatójává történt beiktatásakor
(1923. december 22.)
Bp., 1924. M. Nemz. Múzeum. 16 p.
Kiadói papírborítóban.

2500,-
98., HORVÁTH János: Ungmegye
monographiája I. füzet. (Unicus!)
Ungvár, 1872. Szerző. – (Ny.: özv.
Jager Károlyné.) 48 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány.
Hozzátartozik:

Horváth János (? – 1876.) Ungmegye
levéltárnoka barna tintával írt, autog-
ráf aláírt levele „Tisztelt Szerkesz-
tőség” megszólítással a levélben nem
említett lap számára címezve. 
Levelében kéri művének ismertetését
és közli, hogy havonta két-két füzet
megjelentetését tervezi.
Kelt.: Ungvárt, 1872. szeptember 12.
1 lev. 1 beírt oldal.
A további füzeteknek nem találtuk
nyomát, több szám nem jelent meg.

8000,-
99., HORVÁTH Mihály:
Magyarország függetlenségi harczának
története 1848 és 1849-ben I-III.
Pest, 1871-72. Ráth Mór.
VIII. 535 [3] p. ; [4] 539 p. ;
IV. 532 p. Második kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott, préselt
félvászon kötésben, körben festett lap-
széllel. Jó példány. (3 db.)

12000,-
100., IGNÁCZ Rózsa:
Anyanyelve magyar… - Regény.
Bp., 1937. Dante. 323 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
„Nádas Sándor főszerkesztő úrnak,
tisztelettel – Bp., 937. IV. 12-én
Ignácz Rózsa” a Pesti Futár alapító
főszerkesztőjének dedikált példány!
Az írónő első könyve, amelynek sikere
megalapozta pályáját.

6000,-
101., ILLÉS Endre:
Tüdőgyulladásom első éjszakája
Bp., 1982. Zrínyi Nyomda.
21 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.
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Számozott (55./200), a címlapon 
„Gordon Zsuzsának és Váradi
Istvánnak a régi szeretettel – Bandi
1982. június 16.” a címlap előtti
oldalon „Drága Zsuzsa hadd köszön-
jem meg meleg, baráti szavaidat – és a
felvert szép emlékeket! – B.” a kétsze-
res Jászai Mari-díjas színésznőnek és
műgyűjtő férjének duplán dedikált
példány! A bibliofil kiadvány Szántó
Tibor tervei szerint készült Illés Endre
80. születésnapjára. Könyvárusi forga-
lomba nem került. A kis kötet eredeti
címzett borítékban.

6000,-
102., ILLYÉS András:
A’ keresztényi élet tüköre avagy a
szentek élete, mellyet szerzett - - erdélyi
püspök, s melly megjobbításokkal, és
többítéssel hatodszor kinyomtatott.
Budán, 1813. Kir. Universitás bet.
1 t. (rézmetszetű címkép) VIII. 1095
[5] p. (295-302 p. sérült, hiányos)
Korabeli kopottas félbőr kötésben.
A címlapon poss.: „Kigyóssy család 
tulajdona” bejegyzés.
Illyés Andrást (1637-1712.) 1696-ban

nevezték ki püspöknek, előtte 100 évig
nem volt Erdélynek felszentelt püs-
pöke.

12000,-

JOG, JOGTÖRTÉNET

103., A Felsőház házszabályai – 1939.
évi hivatalos kiadás.
Bp., 1939. Athenaeum. 145 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
104., A Nemzetgyűlés házszabályai –
1924. évi hivatalos kiadás.
Bp., 1924. Pesti kny. 213 p. ; [2] 83 p.
(A Nemzetgyűlés házszabályainak tárgy-
mutatója)
Kiadói papírborítóban.
Az 1922-26 között a trianoni határok

között megválasztott nemzetgyűlés.
Nemzetgyűlés: alkotmányos válság,
nemzeti tragédia (háború, megszállás,
forradalom), stb. után választott
képviselők gyűlése, melynek feladata új
alkotmány vagy alkotmánymódosítá-
sok törvénybe iktatása és az ország-
gyűlés előkészítése.

6000,-
105., Az 1927-1932-iki országgyűlés
felsőháza tagjainak név- és lakjegyzéke
valamint a felsőház választott tisztvi-
selőinek és bizottságainak jegyzéke.
Bp., 1927. Pest kny. Rt. 64 p.
Kiadói papírborítóban. A szövegben a
korábbi tulajdonos ceruzával beírva
vezette a változásokat és az elhalálo-
zókat.

4000,-
106., Az ideiglenes nemzeti kormány
rendeletei I-V. füzet. Megjelentek a
Magyar Közlöny hivatalos lapban.
(Bp., 1945.) A Miniszterelnökség
Sajtóosztája. 64 p.
(füzetenként) Egyetlen kiadás.
Kiadói papírborítóban.
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Teljes, több nem jelent meg!
Ritka forrásmunka az „új Magyaror-
szág”születésének a kezdetéről. (5 db.) 

6000,-
107., BÁNK József, Dr.:
A címzetes apátok és prépostok újabb
jogi helyzete Magyarországon
Bp., 1941. Stephaneum. 64 p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Egyházi Lapok Tek.
Szerkesztőségének tisztelettel: Eszt.
942. II. 3. Dr. Bánk József” dedikált
példány!
A szerző római katolikus püspök, váci
érsek első nyomtatásban megjelent
munkája.

6000,-
108., BÁRÁNY Gerő, Dr.:
Jogbölcselkedés
Bp., 1904. Pallas.
45 [3] p. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben.
„Bárdossy László kenyeres pajtásom-
nak – Bp. 916. aug. 8. Bárány Gerő”
a későbbi politikus, a népbíróság által
bűnösnek ítélt, a II. világháború után
kivégzett miniszterelnöknek dedikált
példány!

15000,-
109., DEÁK Ferencz:
Adalék a magyar közjoghoz
Észrevételek Luskandl Venczel munká-
jára: „Das Ungarisch-Österreichische
staatsrecht” A magyar közjog törté-
nelmének szempontjából.
Pest, 1865. Pfeifer F.
188 p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott ízléses
félbőr kötésben.

Lustkandl osztrák szerző államjogi
tanulmányával szembeni vitairata már

a Kiegyezést készíti elő. Ezt követően
jelent meg a „húsvéti cikk” néven
emlegetett írása, amely az 1848-as
törvények fenntartása mellett magáévá
teszi Apponyi György 1862 végi
javaslatait.

20000,-
110., DÓSA Elek:
Az erdélyhoni evangelico-reformatu-
sok egyházi jogtana
Pest, 1863. Osterlamm Károly.
XII. [2] 219 [5] p.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan.
A szerző Erdély jogtudora, akadémiai

jogtanár, a képviselőház alelnöke, Gróf
Széchenyi István követője.

8000,-
111., MENGER Antal:
A jövő állama
Fordította: Dr. Ormos Ede. 
/Szociológiai könyvtár/
Bp., 1908. Athenaeum. XII. 209 p.
Korabeli félvászon kötésben.

6000,-
112., MUTSCHENBACHER Viktor,
Dr.: A magyar váltójog gyakorlatilag,
elméletileg és történelmileg
Pécs, 1895. Valentin Károly fia.
VIII. 231 p. Második kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Megkímélt állapotú, szép
példány.

8000,-
113., PLÓSZ Sándor, Dr.:
A magyar váltójog kézikönyve
Bp., 1889. Eggenberger-féle. IV. 454
[2] p. Második átdolgozott kiadás.
Korabeli félvászon kötésben. A szöveg-
ben helyenként ceruzás aláhúzásokkal.

6000,-
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114., RÉVÉSZ Vilmos:
Magyar-angol kereskedelmi és jogi
szakszótár / A kereskedelmi és jogi
gyakorlatban használatos szakkife-
jezésekre figyelemmel szerkesztette: - -.
/Lingua kereskedelmi és jogi szak-
szótárak/
Bp., (1929.) Lingua. [4] 128 p.
Kiadói festett egészvászon kötésben.
„Dr. Gerő Tibor min. tan. úrnak
őszinte nagyrabecsülésem és baráti
tiszteletem szerény jeléül – 929. VI.
26. Dr. Révész” dedikált példány! 

8000,-
115., SZÍVÓS Béla:
Az Arany Bulla
/A Miskolci Ág. Hitv. Ev. Jogakadé-
mia Szemináriumának értekezései 5./
Miskolc, 1926. Magyar Jövő Ny.
38 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
116., TÉRFY Gyula, Dr.:
Az országgyűlés felsőháza (1926 :
XXII. T.-C.) / A nemzetgyűlési tár-
gyalások anyagának közlésével összeál-
lította: - -. Előszóval és jegyzetekkel
ellátta: Dr. Egyed István.
Bp., 1926. Franklin-T. 67 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva.

4000,-
117., TISZA Kálmán:
- - jelentése választóihoz az 1869/72.
évi országgyűlésről
Pest, 1872. Légrády T. 54 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

12000,-

118., (Több pesti jogtudós):
Közönséges váltórendszabály
Bevezetéssel, s utasító és felvilágosító
jegyzetekkel kísérve.
/Új törvénytár II./
Ideiglenes utasítás a peres ügyeken
kívül való jog-egyletekbeni eljárás
iránt - Magyar-, Horvát-, Tótország, a
Szerb-vajdaság és a Temesi bánság
számára. /Új törvénytár V./
Uj csődrendtartás /Új törvénytár VI./
Pest, 1853. Heckenast G. [4] VIII. 75
p. ; [4] 155 p. ; XVI. 93 [3] p.
Mindhárom munka egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
maroquen félbőr kötésben, körben
márványozott lapszéllel. Szép bibliofil
kötés! (egybekötve)

30000,-
119., WERNER Rudolf, Dr.:
A bölcsészeti jogtudomány történelme
Bp., 1875. Franklin-T. XVI. 198 [2] p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Poss.: „Szepessy Frigyes”
autográf névbejegyzés.

8000,-
120., 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!

12000,-

* * * 

21



121., KADA Elek:
Magyar történeti album a mohácsi
vésztől napjainkig
Bp., 1896. „Kosmos”.
94 [2] p. 4 színes, rajzos t. (kőnyomat)
egészoldalas rajzos képpekkel.
Korabeli félvászon kötésben. 
Kecskemét város egykori polgármes-

terének történelmi albumát négy
nagyméretű illusztris kőnyomat teszi
becsessé.

8000,-
122., KÁNYÁDI Sándor:
Felemás őszi versek
Pécs, 2002. Jelenkor. 163 [5] p.
Második, javított kiadás.
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban, amely
Szász Endre festménye a költőről. 
„Körösi P. Jóskának otthoni szeretet-
tel – Kányádi Sándor bácsi, Buda-
pest, 2002. nov. 25.” az erdélyi ma-
gyar költőtársnak dedikált példány!

3000,-
123., KÁROLYI Árpád:
A kiegyezés ügye a kassai országgyű-
lésen 1606 tavaszán
Bp., 1899. Pfeifer Ferd. 205 p.
Későbbi félvászon kötésben.
„Mély tisztelete jeléül – a szerző”
dedikált példány!
A bécsi levéltár igazgatója behatóan

foglakozott a Bocskai-féle felkeléssel.
Munkái forráskiadványként szolgál-
nak.

12000,-
124., KASSÁK Lajos:
Uj költők könyve
György Mátyás – Kassák Lajos –
Komját Aladár – Lengyel József lírai
antológiája 1917.

Bp., 1917. Ma folyóirat.
80 [4] p. Első kiadás!
Kiadói, gerincén restaurált rajzos
papírborítékban, amely Demény Ottó
avantgárd munkája.
Poss.: „Földessy Gyula Bpest 1917 –
II. – 28” az irodalomtörténész autográf
névbejegyzése.
Az avantgárd grafikus Demény Ottó

(1896-1919.), háborúellenes aktivista
fiatalon a Tanácsköztársaság idején
tűnt el a kommün bukása után. Kevés
munkája maradt fenn.

15000,-
125., KELLÉR Dezső:
Az én kabarém – Versek, sanzonok,
tréfák és konferanszok.
(Bp., 1944. Szerző. – Ny.: Springer
G.) 63 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, avantgárd jellegű
papírborítóban. „Faragó Ödönnek
régi barátsággal – 950. III. 10. Kellér
Dezső” a színház, színigazgatónak
dedikált példány!

4000,-
126., KEMÉNY Simon:
Hétputtonyos – Versek.
(Bp., 1938.) Singer és Wolfner.
70 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, fel-és körülvá-
gatlan. A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
Az előcímlapon „Sándornak –
Simon 1937 XII.” a Pesti Futár alapí-
tó főszerkesztőjének dedikált példány! 

6000,-
127., KEMÉNY Simon:
Lamentácziók (Versek)
Bp., 1909. Nyugat.
63 [5] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
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Falus Elek munkája. A borítón „Lackó
Géza 1909” a Nyugat írójának autog-
ráf névbejegyzése. A Nyugat kiadó
második kötete, amely 1909. május 1-
én jelent meg.

6000,-

KÉZIRATOK

128., BERDA József (1902-1966.)
költő autográf tintával írt „Többet!
Különbet! című versének autográf,
tintával írt, saját kezűleg aláírt 16
soros kézirata. Megjelent az „Így igaz”
(1961.) című kötetében.
Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (14,5 x 20,5 cm.)
A termékeny és népszerű költő epig-

rammatikus tömörségű szabadverseket
írt főként a lét hétköznapi örömeiről.
Első verskötete után a Nyugat, a
Széphalom és az Est-lapok munkatár-
sa. Baráti szálak fűzték József Attilához,
az irodalmi élet és művészvilág számos
képviselőjéhez.

15000,-
129., BOBULA Ida (1900-1981.)
emigráns történész, sumerológus gép-
pel írt, autográf saját kezűleg aláírt
levele „Igen tisztelt kedves Professzor
Uram” (Pekár Mihály ?) megszólítással
a „M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium IV.ügyosztályának, Kül-
földi Tudományos Kapcsolatok” fej-
léces papírján. Levelében megköszöni
a pécsi vendéglátást, ahol egy amerikai
vendéggel „Miss Lynn”-el tett láto-
gatást.
Kelt.: Bp., 1929. július 12.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

6000,-

130., BOGNÁR Cecil Pál (1883-
1967.) bencés szerzetes, pszichológus,
a Lélektani Intézet vezetője volt a
szegedi tudományegyetemen autográf
tintával írt, saját kezűleg aláírt képes
levelezőlapja „Dr. Neuhold Ferencné
Úrasszony-nak” címezve. Levelében
Graz-i tartózkodásáról ír és invitálja a
címzettet. Kelt.: Graz, 1932. júl. 21.
11 beírt sor.

5000,-
131., BOZÓKY Géza (1875-1960.)
jogász, jogtörténész, műfordító, több
egyetem tanára a M. Kir. Erzsébet-
Tudományegyetem rektoraként gép-
pel írt, autográf saját kezűleg aláírt
levele „Kedves Miskám” (Pekár 
Mihály ?) megszólítással. Levelében
beszámol arról, hogy az egyetem nem
tudja megvásárolni Iványi Grünvald
festményét. Viszont három rector
képét szeretné megfestetni.
Kelt.: Pécs, 1930. nov. 8.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)

5000,-
132., CSÁNKY Dénes (1885-1972.)
festőművész, múzeumigazgató, a
zsidóktól elrabolt műkincsekért
felelős kormánybiztos az Orsz. Magyar
Szépművészeti Múzeum főigazgatója-
ként, annak fejléces papírján géppel írt
levele, autográf saját kezű aláírásával
„Fenséges Uram” megszólítással szá-
momra ismeretlennek (Petrovics Elek ?).
Levelében felajánlja egy régebbi fest-
ményét, amelyet megküld a címzett-
nek. Megtiszteltetésnek veszi, hogy
emlékkönyvébe helyet foglalhat.
Kelt.: Bp., 1940. febr. 9.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
1944-ben kinevezték a lefoglalt zsidó
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műkincsek kormánybiztosává, 1944
végén pedig a Szálasi-kormány utasí-
tásának megfelelően ő szervezte meg
hajtotta végre a Szépművészeti 
Múzeum anyagának és az oda beszállí-
tott műkincseknek Németországba
történő elszállítását.

5000,-
133., CSUDAY Jenő (1852-1938.)
római katolikus pap, premontrei
szerzetes, történetíró autográf tintával
írt, saját kezűleg aláírt levele „Kedves
Öcsém” megszólítással. Levelében
beszámol készülő könyvéről, amelynek
támogatásához előfizetőket gyűjt és
ehhez a címzett segítségét kéri.
Kelt.: Bp., 1935. febr. 12.
1 lev. 1 beírt oldal. (17 x 20,5 cm.) 

6000,-
134., DEGEN Árpád dr. (1866-1934.)
orvos, botanikus autográf tintával írt
saját kezűleg aláírt levele kártyán
„Kedves Barátom” megszólítással szá-
munkra ismeretlen személynek. 
Levelében barátja megemlékezését,
elismerését köszöni meg.
Kelt.: Bp., 1926. okt. 27.
8 beírt sor. (13 x 8 cm.)

6000,-
135., DEMKOVICS, Alexius (?) vízü-
gyi szakember, a magyar térkép-
készítés egyik megteremtőjének autog-
ráf latin nyelvű tintával írt hivatalos
hitelesítő „Attestatum” levele saját
kezű aláírásával, viaszpecséttel ellátva.
Kelt.: Oroszvár (Pozsony település-
része), 1814. aug. 6.
1 lev. 1 beírt oldal.
Több vízrajzzal kapcsolatos kéziratos

térkép készítője.
14000,-

136., ECKHART Sándor (1890-
1969.) irodalomtörténész, nyelvész
géppel írt, autográf aláírt levelezőlapja
Terbe Lajos tanárjelöltnek Prónay-
falvára címezve, „Prónayfalva” postai
bélyegzéssel. Levelében egy cikket
köszön meg, amelyet franciára kíván
fordítani és francia nyelven közölni.
Kelt.: Prónayfalva (ma Tázlár), 1930.
április 18.

6000,-
137., FORSTER Gyula, báró (1846-
1932.) jogi és művészeti szakíró, a
Műemlékek Orsz. Bizottságának elnö-
ke saját névjegykártyájára tintával írt
köszönő sorai. Keltezés nélkül.
3 beírt sor. (9,5 x 5,5 cm.)
Művészet pártoló tevékenysége miatt

róla nevezték el a Nemzeti Örökség-
védelmi Központot.

7000,-
138., FRAKNÓI Vilmos, 1874-ig
Frankl Vilmos (1843-1924.) történet-
író, váradi kanonok, arbei címzetes
püspök, az MTA. főtitkárának tintával
írt autográf képes levelezőlapja saját
kezű aláírásával Báró Szalay Gábor
(1878-1956.) államtitkár, postavezér-
igazgatónak (Szalay László történetíró
testvére) címezve. Levelében köszö-
netet mond egy megküldött cikkéért.
Kelt.: Bp., 1913. ?. 7 beírt sor.

5000,-
139., GERMANUS Gyula (1884-
1979.) világhírű orientalista, nyelvész,
kultúrtörténeti szakíró, történetíró
géppel írt rövid köszönő levele autog-
ráf, saját kezű aláírásával. 
Kelt.: Bp., 1974. nov 25.
1 lev. 3 beírt sor. (A/4)

6000,-
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140., GOLDZIHER Ignác (1850-
1921) orientalista, egyetemi tanár, a
budapesti izraelita hitközség titkárának
autográf tintával írt sora saját névjegy-
kártyája mind két oldalán „Tisztelt
Tanár Úr” (Heller Bernát?) meg-
szólítással, amelyben egy készülő
könyvéről ír. Keltezés nélkül.
10 beírt sor. (8,5 x 5,5 cm.)

6000,-
141., GOSZTONYI Péter (1931-
1999.) emigráns történész, újságíró
géppel írt, autográf, saját kezűleg aláírt
levele levelezőlap méretű kártyán
„Kedves Gárdos Úr” megszólítással
Gárdos Miklós (1920-1998) újságíró-
nak a Magyarország című lap szer-
kesztőjének. Levelében beszámol 
Hitlers fremde heere című könyvéről
és képdokumentumokról 1944-ből a
Vár elleni támadásról, amelyeket a lap-
nak ajánl fel.
Kelt.: Bern, 1977. április 25.
1 lev.lap. 2 beírt oldal.

3000,-
142., GYÖRFFY István (1884-1939.)
néprajztudós, egyetemi tanár géppel
írt, autográf saját kezűleg aláírt
levelezőlapja Heller Bérnát (1871-
1943.) orientalista, irodalomtörténész-
nek címezve a Magyar Néprajzi Társa-
ság levelezőlapján. Levelében egy cik-
ket kér, amelyért cserébe az Ethnog-
raphia egy különlenyomatát ajánlja fel.
Kelt.: Bp., 1936. X. 9.
10 beírt sor.

4000,-
143., HANKÓ Béla (1886-1959.)
zoológus, ornitológus, egyetemi tanár
géppel írt, autográf saját kezűleg aláírt
levele „Kedves Barátom” megszólítás-

sal számunkra ismeretlen személynek.
Levelében barátja tanári kinevezéséhez
gratulál.
Kelt.: Tihany, 1929. VIII. 16.
1 lev. 5 beírt sor. (13 x 17 cm.)

5000,-
144., KOCSIS Zoltán (1952-2016.)
zongoraművész, karmester, zeneszer-
ző, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
volt főzeneigazgatója (1997–2016),
érdemes és kiváló művész, a magyar
zene egyik legnagyobb alakjának autog-
ráf golyóstollal írt saját kezű aláírása
hirdetésen a Magyar Állami Hangver-
senyzenekar fellépését a Zeneakadé-
mián 1979. március 8-án hirdetve,
amelyet „vezényel Erős Péter, közre-
működik: Kocsis Zoltán, Kincses
Veronika”. (13 x 17,5 cm.)

8000,-
145., LATINOVITS Zoltán (1931-
1976.) színész, „a Színészkirály” autog-
ráf aláírt, datált „Latinovits Zoltán,
1966. I. 9.” portré fotója.
(9 x 11.8 cm.)

8000,-
146., LATINOVITS Zoltán (1931-
1976.) színész, „a Színészkirály” és
élettársa Ruttkai Éva (1927-1986.)
színésznő autográf tintával írt, datált
aláírása felragasztott jegyzett lapon.
Kelt.: Hn., 964. 4. 28.
A hatvanas években Latinovits igazi

ikercsillagra lelt Ruttkai Éva szemé-
lyében. Regényesen nagy, szenvedélyes
szerelmük számos, közös filmalkotá-
sukba és színházi produkciójukba átvi-
harzott.

8000,-
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147., NAGYATÁDI Szabó István
(1863-1924.) politikus, mezőgazdasági
miniszter géppel írt, autográf saját
kezűleg aláírt miniszteri kinevezése
Erőss Gyula erdőmérnök úrnak,
amelyben főerdőmérnöknek nevezi ki.
Kelt.: Bp., 1922. június 27.
1 lev. 7 beírt sor. (A/4)

Az első Országos Magyarországi
Parasztpárt megalapítója, a demokra-
tikus földreform-program kidolgozója
1910-ben, az első paraszti származású
képviselő a magyar parlament történe-
tében. A forradalmak után 1920-tól
földművelésügyi miniszter, az ország
legnépszerűbb politikusa.

15000,-
148., SZENT-GYÖRGYI Albert
(1893-1986.) Nobel-díjas magyar
orvos és többek ceruzával írt autográf
aláírása (Visegrád) képes levelező-
lapon: „Mikor fogunk mi eszedbe
jutni?” szöveggel. Az aláírók között a
Nobel-díjas professzor, Szentgyörgyi
Mariann, Rybár István fizikus, Tálas
Manci, Kiss Mici, Éderer Sára,
Kossuth ?... (kb. 15 aláíró) stb.
Keltezés nélkül.

8000,-
149., TELEKES Béla (1891-ig Klein)
(1873-1960.) költő, műfordító autog-
ráf tintával írt, saját kezűleg aláírt
„Vénségem éneke” című 11x4 soros
versének kézirata. A vers megjelent a
Válogatott versek (1956.) című köte-
tében. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (16,5 x 29,5 cm.)
Az Ady előtti költőnemzedék egyik

legtehetségesebb tagja. Tóth Árpád
egyik legkiforrottabb nyelvezetű mű-
fordítónknak tartotta. 6000,-

150., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „Invokáció”
című 5x4 soros versének saját kezűleg
írt és aláírt kézirata „Rím, bólintó
tilinkó, / csöpögj szívemre, vers…”
kezdettel. A vers önálló kötetben nem
jelent meg. Lőcsei Péter (Vasi Szemle)
közléséből tudjuk, hogy Pável Ágoston
hagyatékában fennmaradt a vers kéz-
iratának egy másik példánya.
Legkorábbi verseinek egyike, amely
1933 körül keletkezett.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (17 x 21 cm.) 

36000,-
151., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „Gyászének”
című 8x2 soros versének saját kezűleg
írt és aláírt kézirata „Elmentél, mint a
kolomp-hang / széljárta, messzi uton…”
kezdettel. A költemény egy későbbi vál-
tozata megjelent a Harmincöt vers
című kötetben „Elégia egy halott
parasztlány felett” címmel, amely
nagymértékben eltér a kézirattól. A
közölt vers 6x2 soros, amelyből az első
3x2 sor azonos, a negyedik és ötödik
és az utolsó versszak (3x2 sor) a kötet-
ben nem szerepel. Az utolsó két sor
eltér a kézirattól. A kézirat hatodik és
hetedik versszaka megegyezik a közölt
vers negyedik, ötödik versszakával.
A nyomtatásban megjelent vers alatt
közli a költő: „(Régi vers, 1933.)”.
Legkorábbi verseinek egyike, amely így
ebben a formában nem jelent meg,
ismeretlen.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
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néni családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (17 x 21 cm.)

36000,-
152., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „Novemberi
kettős” című 6x5 soros versének saját
kezűleg írt és aláírt kézirata „Már ősz
szélszakácsa / a levelet meri - / kondér-
ban keveri / és sír a fák alján: / holt
kannibál s bús rokon…” kezdettel.
A verssorok mellet a lap jobb szélén
piros ceruzás feljegyzés: 
„Kosztolányinak tetszett”. Számomra
ismeretlen piros ceruzás szignóval.
Önálló kötetben nem jelent meg. Bori
Imre (Híd, 1987.) közléséből tudjuk,
hogy Pável Ágoston hagyatékában fenn-
maradt a vers kéziratának egy másik
példánya, de más címmel. Bori köz-
lésében szerepel a vers első öt sora,
amely megegyezi kéziratunkkal, de ő
„Őszi kettős” címen ismeri a verset.
Levelezésükben is említésre kerül,
hogy a vers elnyerte Kosztolányi tet-
szését. Innen ismerjük a vers 1933-as
keletkezési idejét. Legkorábbi ver-
seinek egyike.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 1,5 beírt oldal. (17 x 21 cm.) 

40000,-
153., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „Fakó ház” című
2x4 és 2x3 soros versének saját kezűleg
írt és aláírt kézirata „Úgy élt szegény
már, / mint puszta-ház, / ki szétvigyáz
/ magába, némán…” kezdettel. A lapot
helyenként szúrágás érte, amely a
szöveget is érinti, de teljes egészében

olvasható a szöveg. A szúrágás a lap
verzójáról gondosan javítva. A vers
ugyanezen címen megjelent a Hideg
van (1934) című kötetben megegyező
szöveggel. Az Egybegyűjtött írások
(1970) első kötetében Vénülő férfi
címen közli a költő. A vers keletkezési
ideje: 1930. Legkorábbi verseinek
egyike.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (17 x 21 cm.) 

24000,-
154., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „A hullaőrzők
zúgolódnak” című 29 soros versének
saját kezűleg írt és aláírt kézirata
„Indulásra ha érünk, szép uram? /
takarásra ha érünk, szép uram?...”
kezdettel. Az ötödik versszak első szava
„Leszedte” áthúzva fölötte javítva:
„Kanalazta”. Önálló kötetben nem
jelent meg. A vers először „A hulla-
őrzők” címen jelent meg az Egybe-
gyűjtött írások (1970) első kötetében,
amely megegyezik kéziratunk javított
változatával. A vers keletkezési ideje
1930. Legkorábbi verseinek egyike. 
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 2 beírt oldal. (17 x 21 cm.) 

45000,-
155., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „Kereszt-sziluett”
című 13 soros versének saját kezűleg
írt és aláírt kézirata „Kereszt, ki van,
fölső / ággal eget kotor…” kezdettel.
A vers első négy és utolsó négy sora
rövidebb, középre igazítva, így a vers
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képe keresztet formáz: képvers. A kő
és az ember (1935) című kötetben
megjelent „Kereszt-árnykép” című 
verse rokonságot mutat ezzel a verssel,
ugyan így képvers, de olyan mértékű
változáson ment át, hogy csak hangu-
latában és néhány szóban egyezik a
kézirattal. Ebben a formában nem
találtam nyomát a versnek, ismeretlen.
Az Egybegyűjtött írások (1970) 1933-at
jelöli meg a Kereszt-árnykép című vers
keletkezésének. Legkorábbi verseinek
egyike.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (17 x 21 cm.) 

40000,-
156., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt „A nyugodtság
nyugtalansága” című 6x2 soros ver-
sének saját kezűleg írt és aláírt kézira-
ta „Látni ne volna még elég: / valamit
várni kéne még / Jó volna látni-futni
tán / új tájak, új igék után… / nem
hogy jóllakjon, telt legyen: / jaj csak a
vágy hogy meglegyen. / Vagy nem-e
volna jobb: szemem / kiszúrni, és a
két kezem / tőből lecsapni s föld alatt,
/ mint ébrenalvó hindu had, / hallgat-
ni: zúg a létpatak / és várni: ég és föld
alatt?” sorokkal.
A versnek vagy egyes sorainak sem
találtam nyomát, címvariáns sem
ismert. A kézírás arról árulkodik, hogy
korai verseinek egyike (1930 körül). 
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (17 x 21 cm.) 

36000,-

157., WEÖRES Sándor (1913-1989.)
költő, műfordító, irodalomtudós
autográf tintával írt és saját kezűleg
aláírt levele „Kedves Panna Néném”
megszólítással, „Cina” aláírással. 
Levelében beszámol a költő arról, hogy
több, mint egy hónapig súlyos gyomor-
bajjal kórházban feküdt, ezért nénikéje
levelét nem kaphatta meg, arra csak
késve válaszol. Emiatt lemaradt egy
pesti rádiószereplésről és egy győri
szerepről is. Kellemes húsvéti ünne-
peket kíván és közli, hogy Tili Néni
(Weöres Ottília), Gyuri (Gyurkovich
György, Tili néni fia) és Sári (Szegfy
Sarolta, Weöres Róza lánya) is haza
utazik Csöngére az ünnepekre. Ha
egészségi állapota engedi, akkor ő is
haza utazik Pécsről, ahol egyetemi éveit
tölti.
Weöres Sándort családja, legközelebbi
barátai „Cina”-ként becézték, amely
beszámolók szerint a Sanci becenévből
ered. Édesanyja adta a becenevet neki
még kisgyermek korában. A címzett
pontos kilétét nem sikerült feltárnom,
irodalomtörténeti nyomát nem talál-
tam. A költő „hálás, szerető öccse”-
ként, unokaöccseként köszön el, így ha
a szabályos családi kapcsolatoknak
megfelelően, mint unokaöccsre tekin-
tünk a költőre, a címzett „nénikéje”,
akkor szülei valamely lány testvérét,
vagy fiú testvéreinek feleségét kell a
címzettnek tekintenünk. Egyik család-
ban sem volt Panna vagy Anna nevű
testvér, akire egyértelműen gondolhat-
nánk. Feltételezésem szerint talán
Weöres Elemérné Rosa Maximilianna
(1880-1947.) lehet a címzett, de ez
csupán feltételezés. A talány megoldása
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az irodalomtörténészekre vár.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja.
Kelt.: Pécs, 1936. IV. 9. 
2 lev. 2,5 beírt oldal. (17 x 21 cm.)
A levél foltos, viseltes, de tökéletesen
olvasható állapotú. Számos irodalmár-
hoz címzett levelével találkozhattunk
már, de ilyen jellegű korai, közeli
családtagjához írt levél árverésen még
nem szerepelt.

24000,-

* * *

158., KNER Izidor:
- - aforizmái
Gyoma, 1917. Szerző. 1 t. 167 p. szá-
mos szövegközti rajzzal, amelyek
Vadász Miklós munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben. „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).

8000,-
159., KODOLÁNYI János:
A hazugság öl
Memorandum Huszár Károlyhoz a
parlament alelnökéhez.
Bp., 1927. Előszó. – Kir. M. Egyetemi
Ny. 15 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
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Kodolányi a dunántúli falvakban dúló
egykézésről és hatásairól írta meg indu-
latos, vádló röpiratát, mivel a honatyák
a parlamentben teljesen másról vitáz-
tak. A memorandum kisebbfajta port
kavart felsőbb körökben, Huszár
Károly személyes találkozásra hívta
Kodolányit, de érdemi intézkedés nem
történt. Ezzel kapcsolatos élményeit az
író Baranyai utazás c. visszaem-
lékezésének első lapjain foglalta össze.

6000,-
160., KODOLÁNYI János:
Julianus barát
(Bp., 1943.) Athenaeum.
711 p. Harmadik kiadás.
Kiadói gerincén gondosan javított
félvászon kötésben, rajzos táblával.
„vitéz Székely Leventének magyar
testvérséggel – 943. VI. 2. Kodolányi
János” dedikált példány!

6000,-
161., KOMLÓS Aladár:
Írók és elvek –
Irodalmi tanulmányok.
Bp., 1937. Nyugat.
245 [3] p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító címlapja a kötéstáb-
lára ragasztva.
„Vargha Kálmánnak szeretettel:
Komlós Aladár – Bpest, 48. szept 1.”
az irodalomtörténésznek dedikált
példány!

6000,-
162., KOPÁCSI Sándor:
Életfogytiglan
Tardos Tibor írói közreműködésével.
(Nyíregyháza, 1989. Bibliotéka.)
291 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.

„Dr. Jeney Károlynak Ötvenhatos
harcostársamnak bajtársi és baráti
szeretettel: Kopácsi Sándor Budapest,
1991. október 21.” az 56-os forradal-
mi Nemzetőrség helyettes parancsno-
ka, Budapest rendőrfőkapitánya által
dedikált példány!
Figyelemre méltó beszámoló 1956-ról

(Graham Greene). A szerző Nagy Imre
perének életfogytiglanra ítélt hatod-
rendű vádlottja.

3000,-
163., KORMOS István:
Fehér mágia –
Válogatott versfordítások.
Bp., 1974. Európa.
374 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Rába Gyurkának
szeretettel – 1974 júl. 22. Kormos
Pista” írónak dedikált példány!

6000,-
164., KOSZTOLÁNYI Dezső:
Aranysárkány (Regény)
Bp., 1925. Légrády Ny.
458 [2] p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A kiadói rajzos papír-
borítók, amelyek Jaschik Álmos mun-
kái gondosan a könyvtestbe kötve.

4000,-
165., KOSZTOLÁNYI Dezső:
Káin – – novellái.
Bp., 1918. Pallas. 144 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Boris László (1897-1924) munkája. 
Körülvágatlan, jó példány.
Az illusztrátor, Boris László tanulmá-

nyait Budapesten és Párizsban végezte,
ahol különböző élclapok közölték
munkáit. Münchenben munkatársa
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volt a híres szecessziós lapnak, a
“Simplicissimusnak”.

4000,-
166., (Kotta) ADORJÁN, Alessandro
(Sándor): L’Ungheria integrale! –
Nagymagyarországot!
Una marcia al duce: S. C. Mussolini.
Vero grande amici dell’ Ungheria con
profonda devozione: - -.
Zircz, 1933. Szerző. 2 sztl.lev.
Három kotta oldal, kézzel színezett raj-
zos címlappal. „Szeretett Dr. Kárpáth
Zoltán barátomnak nótás szívvel –
Adorján Sándor, Zircz 1934. julius
hó” dedikált példány!
A kottalap a címlap illusztráció fel-
használásával készült későbbi papír
mappában.

15000,-
167., (kotta) VENDÉGHEGYI Géza:
Chrisanthéme (Aranyvirág) –Polka
Mazur.
Zongorára szerzé: - -.
Bp., (1896 körül) Pesti kny.
3 p. két kotta oldallal.
Kőnyomatos, rajzos címlappal.
A címlapon „Tekintetes Rózsa Gyula
úrnak tisztelete jeléül – a szerző
Vendéghegyi Géza” a zeneszerző által
az Operaház egykori pénztárnokának
dedikált példány!
A kottalap a címlap illusztráció fel-
használásával készült későbbi papír
mappában.

15000,-
168., KOVÁCS Imre:
A néma forradalom
/Szolgálat és Írás Munkatársaságának
könyvei/
(Bp., 1937.) Cserépfalvi.
262 [2] p. Második kiadás.

Kiadói egészvászon kötésben.
Az előcímlapon „eladta Turay Ida” a
színésznő autográf bejegyzése alatta
„1937 könyvnap – Kovács Imre”
dedikált példány!

E munkája miatt íróját háromhavi
börtönre ítélték nemzetgyalázás és
izgatás miatt. 1947-ben Svájcba emig-
rált.

6000,-
169., KOVALOVSZKY Miklós:
Ady Endre önképzőköri tag
Bp., 1943. (Szerző.) 71 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Tiszteletem jeléül – Kovalovszky
Miklós” dedikált példány!

4000,-
170., KOZOCSA Sándor:
Zilahy Károly esztétikája
/Esztétikai füzetek 4./
Bp., (1937.) Egyetemi Ny.
22 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Kornis Gyula őexellenciájának ta-
nítványi hűséggel – Kozocsa Sándor”
a filozófus, kultúrpolitikusnak dedi-
kált példány!

4000,-
171., KRISTÓF György:
Királyhágóninneni írók Erdélyben
/Kolozsvári Tudományos könyvtár 2./
Kolozsvár, 1942. A Rothermere-Alap
jövedelméből a M. Kir. Ferenc J.
Tud.egyetem. 252 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
„Gyegely Lajosnénak lányaim nagyon
kedves háziasszonyának b.u.é.k. – K.
1949. I. 1. a szerző, Kristóf György”
dedikált példány!

6000,-
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172., KUNSZT János dr.:
Gyakorlati balneológia
Átnézte és előszóval ellátta:
Vámossy Zoltán dr.
Bp., (1936.) Hasenfeld Oszkár.
85 [11] p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Medgyaszay Jenő min. tanácsos
úrnak igaz tisztelettel – Dr. Kunszt
J.” dedikált példány!

4000,-
173., KUZSINSZKY Bálint, Dr.:
A Balaton környékének archaeologiá-
ja – Lelőhelyek és leletek.
Különlenyomat „A Balaton tudomá-
nyos tanulmányozásának eredményei”
czímű mű III. kötet I. részéből.
Bp., 1920. Hornyánszky V.
XVI. 220 p. számos szövegközti képpel
és ábrával.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
174., 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.)

18000,-
175., LACZKÓ Géza:
Királyhágó – Regény.
Bp., 1938. Grill K. 400 p. Első kiadás!
Kiadói népi motívumokkal hímzett sza-
laggal díszített egészvászon kötésben. 
Aláírt példány!

4000,-

176., LAKATOS István:
Írás a porban (Versek)
Bp., (1981.) Szépirodalmi.
342 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Magdinak és Kálmánnak harminc-
egynéhány éves ronthatatlan barátsá-
gunk jegyében, hasonló további évti-
zedeket kívánva – Bp. 1981. szept. 25.
– Pista” Vargha Kálmán irodalom-
történésznek és feleségének Bohus
Magda irodalmi szerkesztőnek dedi-
kált példány!

4000,-
177., 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.) 

10000,-
178., LÁZÁR Béla:
Tizenhárom magyar festő
Lyka Károly előszavával.
Bp., (1912.) Singer és Wolfner.
220 p. 24 t. (képek) [4] p. Első kiadás!
Kiadói szecessziós, rajzos papírborí-
tóban, amely Falus Elek munkája. 
Csók István, Ferenczy Károly, Fényes
Adolf, Glatz Oszkár, Iványi-Grünwald,
Katona Nándor, Kernstock, Koszto-
lányi-Kann, Magyar Mannheimer,
Mihalik Dániel, Perlmutter, Rippl-
Rónai, Vaszary János.
A szerző által „Dr. Lázár Béla” aláírt
példány!

6000,-
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179., LEDERER Emma, Dr.:
A középkori pénzüzletek története
Magyarországon (1000-1458)
Bp., 1932. MTA. 272 p.
Későbbi félbőr kötésben.

8000,-
180., LENGYEL Balázs:
Verseskönyvről verseskönyvre
Bp., 1977. Magvető.
286 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Vargha Kálmánéknak nagy szeretet-
tel – Balázs” az irodalomtörténésznek
dedikált példány!

4000,-
181., LENGYEL Péter:
Cseréptörés (Regény)
Bp., 1978. Szépirodalmi.
430 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Zsoltnak, újra – Péter – Pesten, 79
szeptember” Csalog Zsolt író, szocioló-
gusnak a rendszerváltás és a cigányügy
emblematikus alakjának dedikált pél-
dány!

4000,-
182., LIPPAY Lajos Dr.:
Krisztus szülőföldjén
Bp., (1933.) Szent István-T.
202 [2] p. 15 kétoldalas t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Őszinte tisztelettel Direktor
Atyának- Esztergom 1933. ápr. 4. – a
szerző” dedikált példány!

6000,-
183., LŐWINGER Sámuel, Dr.:
Germánia „prófétája” – A nácizmus
száz esztendeje.
Bp., 1947. (Szerző. – Langer Kk. –

Ny.: Neuwald I. utódai.) [4] 235 p.
Kiadói javított papírborítékban, az
utolsó oldal sarkán kisebb szakadás. 
„Dr. Csech Arnold igazgató úrnak
tanítványi tisztelettel – Dr. Lőwinger
Sámuel” az Orsz. Izraelita Tanítókép-
ző igazgatójának dedikált példány!

4000,-
184., LUKÁCS József:
A magyar katonai hírlapok és folyói-
ratok bibliográfiája II. Rákóczi
Ferenctől napjainkig (1705-1941.)
Összeállította: - -.
Bp., (1942.) Lukács Sándor.
2 t. 189 [3] p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. 

6000,-
185., MAGYAR László:
- - délafrikai utazásai 1849-57 években
I. (Unicus!)
A MTA. megbízásából sajtó alá egyen-
gette és jegyzésekkel ellátta:
Hunfalvy János.
Pest, 1859. (Ny.: Emich G.)
1 színes kihajtható térk. (Magyar
László készítette) XVI. [4] p. 464 p. 8
kihajtható litografált, rajzos tábla (a
kötet végére kötve) A lithographiák a
szerző rajzai nyomán Rohn Alajos
pesti kőnyomdájában készültek.
Hozzákötve:
MAGYAR László:
- - délafrikai levelei és naplókivonatai
Kiadta: Hunfalvy János.
Pest, 1857. Eggenberger F. –
(Ny.: Emich G.) 92 p. 1 kihajtható 
metszett térk.
Korabeli gerincén gondosan javított
félvászon kötésben.
(A két mű egybekötve.)
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Kutatási anyagát, útleírásait, az általa
készített térképeket hazaküldte a MTA-
nak. Ebből készült el 1859-ben
útleírásának első része. 1858-ban a
MTA levelező tagjává választotta. Erről
az értesítést és könyve magyar kiadását,
s 140 arany összegű honoráriumát a
portugál tisztviselők hanyagsága miatt
csak 1861. decemberében kapta kéz-
hez. Útleírásának második része halála
miatt nem jelenhetett meg, kézirata
elveszett. A két külön-külön is becses
munka a magyar Afrika-kutatás első és
legjelentősebb alkotásai.
Megkímélt állapotú, jó példány!

80000,-
186., MÁNDY Iván:
Francia kulcs – Regény.
Bp., (1948.) Új Idők.
144 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Vargha Kálmánnak (- aki Lakatos
mellett ül) baráti szeretettel – 1948
május 5. Mándy Iván” az irodalom-
történésznek dedikált példány!
Az ajánlásban említett „Lakatos”, 
Lakatos István író, költő.

6000,-
187., MÁRKI Sándor, Dr.:
Horváth Mihály (1809-1878.)
/Magyar Történeti Életrajzok/
Bp., 1917. M. Történelmi T.
[4] 1 t. 388 p. 5 t. a táblákon és a
szövegközt számos képpel és hason-
mással illusztrálva.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók gondosan a könyvtestbe
kötve.

8000,-

188., MEGYERI Sári
(Sacy von Blondel): …és könnyűnek
találtatott – Regény.
(Bp., 1934.) Nova.
315 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. 
„Margitunknak nagy szeretettel –
Sacy 1939.” Róth Margitnak dedikált
példány!
Róth Margit kalapboltja volt a leg-

előkelőbb kalapszalon a Váci utcában.
Számos híresség fordult meg boltjá-
ban. Megyery Sári (1897 - Párizs,
1983.) színésznő, író, költő, újságíró.
Sacy von Blondel néven a némafilmkor-
szak sztárja. Negyvenkilenc magyar és
német film női főszerepét játszotta el.
Megyery Ella (1889–1962) író, újság-
író húga.

4000,-
189., MESTER Miklós: Az autonom
Erdély és a román nemzetiségi követe-
lések az 1863-64. évi nagyszebeni
országgyűlésen
Bp., 1936. Dunántúl Pécsi Egyetemi. 
265 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
190., MÉSZÖLY Miklós:
Saulus (Regény)
Bp., (1988.) Szépirodalmi.
165 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Hrenkó Pálnak sok barátsággal –
Mészöly Miklós 988” a topográfus,
térképész alezredesnek dedikált pél-
dány!

4000,-
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191., MIHALIK Gyula:
A XVIII. század divatjai (Kézirat)
(Hn., 1921. Kn.) [4] 31 [1] p. 16 ere-
deti tustintával rajzolt divatrajzzal.
Kiadói harántalakú, kézzel fűzött rajzos
papírborítóban.
A kötet teljes egészében kézi rajzolás-
sal készült, mind a rajzos képek, mind
a szöveg és a borító.
A merített papírosra kézirajzzal készí-
tett kötet 30 kalligrafikus betűkkel író-
dott keretdíszes lapból áll 16 rajzzal. A
31. oldalon a rajzoló feltűntette a nevét
és a készítés évét: „Rajzolta: Schmidt
János 1921”. A borító címlapja fekete,
zöld és piros tintával rajzolt. A belső
rajzos címlapon és az első kézzel szá-
mozott oldalon rajzos könyvdísz, a szö-
veg végén záródísszel. A kötetnek nem
találtam nyomát, így nem tudható
készültek-e belőle további példányok.
A rajzoló ismeretlen számomra.
Mihalik Gyula (1874 - 1935.) magyar

iparművészeti író, festő. A Mintarajz-
iskolában végezte tanulmányait.
Tanított Kaposváron, 1910-től pedig
az Iparművészeti Főiskolában oktat.
1919-ben az Iparművészeti Főiskola
rektora lett a Tanácsköztársaság idején,
ezért még 1919-ben állásából elbocsá-
tották. Az észak-amerikai Clevelandbe
vándorolt ki, ahol az ottani iparművé-
szeti intézmények igazgatójaként műkö-
dött. Rippl-Rónai József és W. Crane
angol iparművész baráti körébe tarto-
zott.

15000,-
192., MIKECS László:
Csángók
/Bolyai könyvek/
(Bp., 1941.) Bolyai Akadémia.

412 p. 4 kétoldalas t. (képek)
Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
193., NAGY Géza:
Szent István vérsége s a magyar és
külföldi kútforrások
(Különlenyomat a Turul 1907. és
1908. évfolyamából.)
(Bp., 1908. Szerző. –
Ny.: Franklin-T.) 61 [3] p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók gondosan a könyvtestbe
kötve.
Az első borítón „Dézsi Lajos kedves
barátomnak – Nagy Géza” a régész
etnográfus által a történész, irodalom-
történésznek dedikált példány! Ritka
és fontos őstörténeti mű!

8000,-
194., NAGY László:
Babérfák – Délszláv népköltészet.
Válogatta: Vujicsics D. Sztoján.
(Bp., 1969. Magyar Helikon.)
437 [3] p. 10 t. (felragasztott képpel)
Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Pistának szeretettel barátsággal: N.
Laci” Vas Istvánnak dedikált példány!

6000,-
195., NAGY Márton:
Patikás Gyurka mókái / Vidám kis
történetek azokból a régi jó időkből.
Oradea-Nagyvárad, 1929.
Szent László-Ny. 160 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. 
Poss.: „Soós Jenő” autográf névbeírás.
„Méltóságos Soós Jenő postafő-direk-
tor Úrnak, az irodalom lelkes párt-
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fogójának, a legjobbszívű emberbarát-
nak, régi barátsággal – 1930 XII. 20.
a szerző” dedikált példány!

4000,-
196., NAVRATIL Ákos:
Smith Ádám rendszere és ennek böl-
cseleti alapjai
Bp., 1898. Eggenberger-féle.
[8] 238 [2] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, papírborítók a könyvtestbe kötve. 
„Méltóságos Hegedűs Sándor ország-
gyűlési képv. sat. sat. úrnak mély
tisztelete jeléül – Navratil Ákos”
dedikált példány! Adam Smith (1723
– 1790.) skót klasszikus közgazdász és
filozófus. Általában őt tartják a mo-
dern közgazdaság-tudomány atyjának.

30000,-
197., NEMES Nagy Ágnes:
Szárazvillám –
Versek és műfordítások.
Bp., 1957. Magvető.
1 t. (portré) 206 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Kálmánnak szeretettel, barátsággal
– 1957. szept. 12-én Nemes Nagy
Ágnes” Vargha Kálmán irodalomtör-
ténésznek dedikált példány!

6000,-
198., NEMESKÜRTY István:
A magyar film története (1912-1963)
Bp., 1965. Gondolat.
333 [3] p. 34 kétoldalas t. (68 oldal
képmelléklet) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Vargha Kálmánék-
nak baráti szeretettel – 1965. V. 29.
Nemeskürty István” az irodalomtör-
ténésznek dedikált példány!

4000,-

199., NÉMETH László:
Az értelmiség hivatása
/A tájékozódás könyvei 1./
Bp., 1944. Turul. 287 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
200., NÉMETH László:
Égető Eszter
Bp., 1956. Magvető.
1 t. (portré) 781 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
Aláírt példány!

4000,-
201., NÉMETH László:
Kisebbségben (I-II.)-(III-IV.)
Bp., 1942. Magyar Élet.
369 p. ; 364 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. (2 db.) 

6000,-
202., NICOLAS Ágost:
A kereszténység bölcsészeti tanulmá-
nyozása 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 félvá-
szon kötésben. Komplett mű rend-
kívül ritkán kerül elő, így a fénymásolt
kötettel is becses egyháztörténeti mun-
ka. (4 db.)

12000,-
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203., NYUGAT – XVIII. évf.
III. kötet (18-24. szám)
Főszerkesztő: Ignotus.
Szerkesztők: Babits Mihály, Gellért
Oszkár, Osvát Ernő.
Bp., 1925. Hungária Hírlapny.
[4] (tartalomjegyzék) 620 p.
Kiadói gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben.

6000,-
204., 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.
30000,-

205., ORBÁN János:
Sámboky Jánosról
Szeged, 1916. Endrényi Lajos kny.
1 t. 70 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
Zsámboki János (1531-1584.) bölcse-

leti és orvosdoktor, történetíró, a
humanista levélírás jeles képviselője, a
nevezetes Emblémáskönyv szerzőjének
életrajza.

3000,-

206., OTTLIK Géza: Próza
Bp., (1980.) Magvető.
296 [8] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Kálmánnak régi, igaz barátsággal,
Cipi – 1980. április 27” Vargha
Kálmán irodalomtörténésznek dedi-
kált példány!

Közvetlen környezete és barátai
számára „Cipi” volt Ottlik beceneve.
A dedikáció arról tanúskodik, hogy az
irodalomtörténészt közvetlen, bensősé-
ges baráti kapcsolat fűzte az íróhoz.
„Cipi” –ként dedikált kötete tudtom-
mal könyvárverésen még nem szere-
pelt. Az író Nyugatban, Ezüstkorban, a
Budapesti Hírlapban, a Magyarokban
megjelent cikkeinek, karcolatainak,
novelláinak gyűjteménye, amelyek
fontos kiegészítői életművének. 

30000,-
207., ÖRKÉNY István:
Budai böjt (Novellák)
/Pesti könyvtár/
Bp., 1948. Bp. Székesfőváros Irodalmi
Intézete. 250 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban, 
amely Csillag Vera munkája. „Petőfi,
Zsidóhalál, Budai böjt…”

4000,-
208., ÖRKÉNY István:
Hóviharban – Válogatott novellák.
(Bp.), 1954. Szépirodalmi.
253 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Kozma Károlynak – 1971 könyvhét
– Örkény István” a filmes szakember-
nek, a Művészeti Szakszervezetek Szö-
vetsége főtitkárának dedikált példány! 

8000,-
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209., PÁRIS Ila:
Tavasz - - versei.
(Keszthely, 1943. Szerző. –
Ny.: Sulyánszky László.) 1 t. (portré)
46 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„a kedves Hévizi napok emlékére
Gulyás Józsefnek! – Hévíz, 1944. VI.
19. Páris Ila” dedikált példány!
Páris Ila (1904- ?) elsősorban festő-

művészként ismert. A szentendrei
művésztelepen később Berlinben tevé-
kenykedett. Ez az egyetlen megjelent
kötete.

6000,-
210., PASSUTH László:
Kutatóárok – Regény.
Bp., 1966. Szépirodalmi.
499 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Borsos
Miklós munkája.
„Basics Imrének szíves ajánlással –
Passuth László” dedikált példány!

4000,-
211., Pesti Futár életrajzok –
Magyar selfmademanek –
1. Otthon. 2. Külföldön.
Előszó: Nádas Sándor.
(A Pesti Futár című hetilap kiadványa.)
(Bp., 1929. A Pesti Futár.)
141 [3] p. ; 70 p. (külföldi magyar élet-
rajzok) számos portré képpel.
Kiadói egészvászon kötésben.
99 magyar és 35 külföldön élő (emig-
ráns) magyar életrajzával. A első
oldalon poss.: „Ifj. Nádas Sándor”
autográf névbejegyzés.

Nádas Sándor 1907-ben indította
meg Pesti Futár c. hetilapját, amely
éles hangú támadásaival, eleven, iro-

dalmi igényű riportjaival, a közéleti
személyek magánéletét leleplező cikke-
ivel a m. bulvársajtó első jellegzetes
képviselője. A fasizmus előretörése ide-
jén, 1939-ben az USA-ba vándorolt ki.

6000,-
212., PETERDI Andor:
Éneklő zarándok - - uj versei.
(Bp.), 1925. (Szerző. –
Ny.: Világosság.) 78 [2] p. Első kiadás!
A címlapon „Nádas Sándornak igaz
szeretettel – Peterdi Andor” dedikált
példány!
A költő, műfordító Várnai Zseni férje.
Hozzákötve:
GARA Ákos:
Gyöngyök gyöngye, ifjuság (Versek)
(Nagyvárad, 1919. Szerző. – Ny.:
Nagyváradi Napló.) 79 p. Első kiadás!
A címlapon „Nádas Sándor kedves
kollégámnak régi barátsággal - Kvár,
1925. márc. 9. Gara Ákos” dedikált
példány!
Az erdélyi magyar író, költő, újságíró

első verseskötete. Álneve Gara Bonci-
ás, a Garabonciás élclap főszerkesztője.
A nyilasok ölték meg 1944-ben. 
Korabeli félvászon kötésben.
Az első kötetben poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
Mind két kötet Nádas Sándornak a
Pesti Futár alapító főszerkesztőjének
dedikált példány! (egybekötve)

6000,-
213., (Plakát) A Nyilaskeresztes Párt
helyi csoportjainak tagtoborzó propa-
gandaplakátja 1939.
„Megalakult Hubay Kálmán ország-
gyűlési képviselő elnöklete alatt álló
Nyilaskeresztes Párt helyi csoportja.
Testvér! Jelentkezz! Várunk! Hozzánk
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tartozol, közöttünk a helyed!”
Kiskunhalas, 1939.
Ny.: Brecska Antal.
A plakát illusztráció felhasználásával
készült későbbi igényes papír mappá-
ban az állagmegóvás érdekében.
A Nyilaskeresztes Párt 1939 márciusá-
nak elején alakult, az 1939. május 28-
29-én tartott országgyűlési választá-
sokon 31 mandátumot szerzett. Egy
parancsuralmi hungarista párt volt,
Szálasi Ferenc harmadik pártja. A párt
neve a magyar szélsőjobb berkein belül
egy ideje már használatban levő nyilas-
keresztből alakult ki.

15000,-
214., POLLÁK, Dr. Av. N.:
Izrael népének története - Történelmi
elbeszélések ifjúság részére.
Héberről magyarra fordította:
Danzig Eliséva.
Tel-Aviv, (195?) „Am Umedina”.
245 [3] p. számos képpel.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban.

6000,-
215., REMSEY György:
A tűzrakó – Versek.
(Bp., 1930.) Szerző. 96 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„A Magyar Hírlap irodalmi rovatve-
zetőjének őszinte tisztelettel – 
Remsey György 1930. szept.” a gödöl-
lői művésztelep festőművész, költője
által dedikált példány!

4000,-
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216., RICHARD J., Dr.:
Oczeánográfia
Fordította: Dr. Pécsi Albert.
/Természettudományi Könyvkiadó-
Vállalat LXXXV./
Bp., 1912. Kir. Magy. Természettudo-
mányi Társulat. XI. 1 t. 576 p. számos
szövegközti képpel, rajzzal, ábrával
gazdagon illusztrálva. 
Kiadói festett, aranyozott, ill. egészvá-
szon kötésben, apróbb foltokkal. 
„Kedves Lajos barátomnak igaz
tisztelettel és baráti szeretettel – a
fordító” Dr. Pécsi Albert geográfus
által egyetemi adjunktusának Lóczy
Lajos geográfus, geológus, földrajz
professzornak dedikált példány!

6000,-
217., RIMBERTUS (Monacis 
Laurentius de): - - Anskariusa - Vita
Anskarii auctore Rimberto et vita
Rimberti. Monaci krónikája Kis
Károly megöletéséről.
Fordította: Oláh Mihály.
Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel
ellátta: Dr. Domanovszky Sándor.
/ Középkori krónikások X. Szerk.: Dr.
Gombos Ferencz Albin./
Bp., 1910. Athenaeum. 163 p.
Kiadói festett, rajzos keménytáblás 
(Bíró M.) papírkötésben.
II. Károly magyar király krónikája. 

8000,-
218., RÓNAY György:
Fák és Gyümölcsök - Regény. (I-II.)
I. Ezerkilencszáztizenkilenc.
II. A csodálatos álom.
/Új magyar regények/
(Bp., 1941.) Franklin-T.
227 p. ; 201 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.

„Márai Sándornak őszinte tisztelettel
és szeretettel – Rónay György” dedi-
kált példány!

Az író saját családjának történetén
keresztül ábrázolja a középosztály sor-
sát a forradalomtól, a trianoni éveken
át a 30-as évekig.

20000,-
219., ROZSNYAI Polett:
Férfihárem (Novellák)
/Uj Magyar Szalon könyvtára/
Bp., (1937.) Ny.: Révai T.
156 [4] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Kiss Ernő munkája.
„Hogy el ne felejtsenek – Polett”
dedikált példány!
Karinthy Frigyes utolsó nagy szerelme.
Az írónő a húszas-harmincas évek
budapesti társasági életének és művész-
világának sajátos egyénisége. Kávéhá-
zakban, értelmiségi körökben sokan
ismerték, Néhány régi fénykép bizo-
nyítja, hogy meghitt viszonyban állt
Karinthyval egészen az író haláláig. 

6000,-
220., RUFFY Péter:
Harminchárom élet
Bp., 1957. Magvető. 151 p. Bozóky
Mária rajzaival. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
„A pályatársnak, a közös évek emlé-
kezetére Kőbányai Györgynek – Ruffy
Péter” az író újságírónak dedikált pél-
dány!

3000,-
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221., SÁNTA Ferenc:
Az ötödik pecsét – Regény.
Bp., 1963. Szépirodalmi.
299 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Kőbányai Gyurinak őszinte tisztelet-
tel és szeretettel – 1963 okt. 15. Sánta
Ferenc” az író, újságírónak dedikált
példány!

4000,-
222., SCHNEIDER Miklós:
Nemes családok története
I. kötet (I-II.!) (III-IV.) (V-VI.) füzet
Szerkesztette: - -.
Az előszót írta: Gróf Széchenyi Viktor.
Székesfehérvár, 1937.,1938., 
Szombathely, 1941. (Szerkesztő.)
48 p. 1 kihajtható geneológiai t. 1
kőnyomatos t. (Kornis-család színes
címere) ; 49-80 p. 1 kihajtható gene-
ológiai t. 1 kőnyomatos t. (Hollósy-
család színes címere) ; 81-96 p.
Mind három füzet kiadói papírborító-
ban. (3 db.) Rendkívül ritka családtör-
téneti munka Vasvármegye egykori
főlevéltárnokától.

6000,-
223., SEBESTYÉN Béla:
Enyingi Török Bálint mint Pápa
város földesura (1535-1550.)
/Művelődéstörténeti értekezések 47./
Pápa, 1911. Ny.: Főiskolai kny. VIII.
64 p. Enyingi Török Bálint címerével.
Kiadói a hátulsó borítófedéllel pótolt
papírborítóban.
„Nagyméltóságu György Endre úrnak
mély tisztelete és hódolata jeléül – a
szerző” a politikus, földművelésügyi
miniszternek dedikált példány!

4000,-

41
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224., SEIGNOBOS, (Charles):
A francia nemzet őszinte története
Fordította: Cs. Szabó László.
(Bp., 1935.) Athenaeum.
363 p. Első, magyar nyelvű kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
„Varró Pista bátyámnak szeretettel –
Cs. Szabó László 935 V/9” az író,
fordítónak a Századunk c. folyóirat
szerkesztőjének dedikált példány! 

6000,-
225., SELYE János:
Álomtól a felfedezésig –
Egy tudós vallomásai.
Fordította: Józsa Péter.
Ellenőrizte: Dr. Benedek István.
Bp., 1967. Akadémiai. 523 p.
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Dr. Weiszfeiler Gyulának őszinte
nagyrabecsüléssel – Selye János,
Montreál 1972” az osztrák-magyar
származású kanadai vegyész, belgyó-
gyász által a neves magyar mikrobio-
lógusnak dedikált példány!
Selye János (1907-1982.) Komárom-

ban nőtt fel; róla nevezték el a komáro-
mi Selye János Egyetemet és a Selye
János Gimnáziumot. Nemzetközi hír-
névre szert tett tudós.

8000,-
226., SERESS Imre:
A nagy háboru legendái (Versek)
Bp., 1920. (Szerző.) - Ny.: Apostol-ny.
288 p. Mühlbeck Károly és Volkoff
Ulászló rajzaival. Első kiadás!
Kiadói hátulsó borítófedéllel pótolt 
papírborítóban, rajzos címlapborítóval.

3000,-

227., SIKLÓSSY László, Dr.:
Műkincseink vándorutja Bécsbe
Bp., 1919. Táltos. 236 [4] p. 8 t. 
(képek) szövegközti rajzos képekkel.
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Palmer Kálmánnak régi barátsággal
– Budapest, 1920. XII. 23. Siklóssy
László” Palmer Kálmán (1860-1933.)
író, országgyűlési gyorsírónak dedi-
kált példány!
A kötetet az a feltételezés hozta létre,

hogy a békeszerződés lehetőséget ad a
magyar eredetű műkincsek vissza-
igénylésére.

6000,-
228., SOMOGYVÁRY Gyula, vitéz:
Virágzik a mandula… (I-II.)- Regény.
Bp., (1942.) Singer és Wolfner.
212 p. ; 198 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. 
Megkímélt állapotban. (egybekötve)
A címlapon „vitéz Somogyváry 
Gyula” aláírt példány!

6000,-
229., SŐTÉR István:
Hídszakadás (Regény)
/Révai könyvtár 23./
(Bp., 1948.) Révai.
187 [5] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Csillag Vera
munkája. „Vajda Endrének szeretet-
tel – Sőtér István” a költő, barátnak
dedikált példány!

6000,-
230., STEIER Lajos:
Felsőmagyarország és a revízió
/Az Erdélyi Férfiak Egyesülete Jancsó
Benedek T. kiadványai 18./
Bp., 1933. Erdélyi Férfiak E. 47 p.
Kiadói papírborítóban.
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„Igaz barátsággal – Steier Lajos” a
tót-nemzetiség kutató, történetíró
által dedikált példány! Irredenta.

6000,-
231., (STRATZ, Rudolf),
A „Szerelem” szerzője:
Bűbájos április – Regény.
Az angol eredetiből fordította:
Ruzitska Mária.
Bp., (1930.) Singer és Wolfner.
264 p. Második kiadás.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító címlapja, amely
Laczkovich Zsófi munkája a könyvtest-
be kötve.
„Fridának, északi utazásunk emléké-
re. Őszinte szeretettel – Mária Bpest,
1930. X. 16.” dedikált példány! 

3000,-
232., SÜTŐ András:
Anyám könnyű álmot ígér –
Naplójegyzetek.
Bukarest, 1976. Kriterion.
234 [6] p. Negyedik kiadás.
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban, amely
Blaier Tamás Klára munkája.
„Dr. Záhonyi Aladárnak barátsággal
– Sütő András 1977. XI. 4.” dedikált
példány!

3000,-

SZABADKŐMŰVESSÉG

233., A Magyarországi Symbolikus
Nagypáholy 1901. évi márczius hó 24.
és 25. napján tartott XVI. rendes
nagygyűlésének jegyzőkönyve.
Bp., 1901. Ny.: Márkus Samu. 23 p.
Későbbi modern félbőr kötésben. 

6000,-
234., A Magyarországi Symbolikus
Nagypáholy jelentése az 1901. évi mű-
ködésről, ügyvezetésről és pénzkeze-
lésről.
Bp., (1901. Ny.: Márkus S.) 90 [2] p.
Későbbi félvászon kötésben.

6000,-
235., (ADY Endre, Jászi Oszkár,
Rubin László, Pólányi Károly):
Három március 1911-1912-1913
Ady Endre három ünnepi verse. - -
ünnepi beszédei. A Galilei Kör öt éves
fennállása alkalmából.
/A Galilei Kör könyvtára 11./
Bp., 1913. Galilei Kör. 32 p.
Kiadói javított papírborítóban.

3000,-
236., BNÉ Brit: A „Nordau” Páholy
40 éve – 1949-1989.
Szerkesztőbizottság: Deutsch Lóránt,
Gálor Élijáhu, Gréda József, Hőnig
Smuél és Schönfeld Mihaél.
Tel-Aviv, 1991. (Kn.) 112 p, 23p.
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 

3000,-
237., GELLÉRI Mór: Huszonöt év a
királyi művészet szolgálatában
- - szabadkőművesi dolgozatainak
gyűjteményes kiadása. 1880-1905.
(Bp., 1906.) Demokrata Páholy.
(Ny.: Márkus S.) 691 p.
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Korabeli egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító részlete a kötéstáblára
ragasztva.

15000,-
238., LENKEI Henrik: A „Könyves
Kálmán” „Az előítéletek legyőzésé-
hez” címzett szabadkőműves páholy
története 1878-1932.
Bp., 1932. Szerző.
192 [8] p. 14 t. (képek)
Későbbi egészvászon kötésben.

6000,-
239., PROHÁSZKA Ottokár (ford.):
Szentséges atyánknak XIII. Leo
Pápának beszédei és levelei
Fordította: - -.
Bp., 1891. Szent István-T. 395 XV. p.
Későbbi modern félbőr kötésben.
Tartalmazza XIII. Leo Pápa a szabad-
kőművességről szóló 1884. évi encik-
likáját.

8000,-
240., WILCZEK Gusztáv és Singer
Arthur: Szabadkőmüves almanach az
1918-ik esztendőre
Szerkesztik és kiadják: - -.
Bp., 1917. Biró Miklós.
1 t. (feliratos hártyalappal: Bókay
Árpád a Mo-i Symbolikus Nagypáholy
nagymestere) 190 [34] p.
Kiadói illusztrált keménytáblás papír-
kötésben.

6000,-

* * *

241., SZABAD (Frereych) Imre),
Egy megbukott diplomatától: 
Documentált felelet Kemény 
Zsigmondnak, Forradalom után czí-
mű munkájára
Pest, 1850. Emich G.
36 p. Első kiadás!
Későbbi igényes, szép félbőr kötésben,
a kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve. A szerző családi nevét 1848-ban
Szabadra magyarosította. A szabad-
ságharc idején a Hadügyminisztérium-
ban dolgozott, majd Angliába emig-
rált. Röpiratában Kemény Kossuth
politikáját bíráló gondolataira reagál.

12000,-
242., SZABÓ Ervin:
A munkásmozgalom 1903-ban
/A Huszadik Század könyvtára 2./
Bp., 1904. Politzer Zs. és Fia.
25 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
(A 12-13. oldal piszkolódott.) 
„Bresztovszky Ernőnek szocialista
kézszorítással – a szerző” a kommu-
nista újságírónak dedikált példány! 
Szabó Ervin (1877-1918.) társadalom-
tudós, kommunista forradalmár. Egy
erőszakos, terrortól sem mentes pro-
letárforradalom híve volt. Részt vett
annak a csoportnak (forradalmi szo-
cialisták) a munkájában, amely meg-
kísérelte Tisza István miniszterelnök
meggyilkolását.

6000,-
243., SZABÓ Lőrinc:
A huszonhatodik év –
Lírai rekviem százhúsz szonettben.
Bp., 1957. Magvető.
1 t. [144] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
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védőborítóban. A 36. szonettben a
költő autográf sajátkezű javítása. „Dr.
Venesz (?) Margitnak – Szabó Lőrinc
1957 húsvétján” dedikált példány! 

6000,-
244., SZABÓ Magda:
A félistenek szomorúsága
(Esszék, tanulmányok) /- - művei/
Bp., (1992.) Szépirodalmi.
443 p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Ördögh Szilveszternek szeretettel –
Szabó Magda” az író, műfordítónak
dedikált példány!

6000,-
245., SZALAY László Dr., zalai:
Sallangos acskóm… (Novellák)
Bp., (1927.) Fővárosi Ny.
348 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val, amely Gebhardt munkája.
„Bálint Lajos szerkesztő úrnak tisz-
telettel – Bpest, 917. VI. 22. – a
szerző” az író, drámaíró, kritikusnak,
a Nemzeti Színház egykori dra-
maturgjának dedikált példány!

6000,-
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SZAMIZDAT

246., EÖRSI István:
Az utolsó szó jogán
Bp., 1985. AB Független.
93 p. Első (szamizdat) kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.

Lukács György tanítványa és mű-
veinek fordítója. Ez a műve interjú
kötet Lukács Györggyel. Az 1956-os
forradalomban aktívan részt vett,
főként újságírói tevékenységével. 1956
decemberében nyolc év börtönre
ítélték, de 1960-ban amnesztiát kapott.
1983–1986 között Nyugat-Berlinben
élt. 1989-ben visszatért. A rendszer-
váltást követően az SZDSZ tagja volt
2004-ig, amikor a párt politikája elleni
tiltakozásból kilépett. 1983-tól 1989-ig
művei itthon főként illegálisan szamiz-
datként jelenhettek meg.

6000,-
247., I.U.S. – 7. – Az Irodalmi Újság
sorozata. Válogatás a lap 1986-ban
megjelent számaiból.
Szerkeszti: Méray Tibor.
(Páris, 1986. Gezetta Litteraire 
Hongroise.) 96 p.
Kiadói papírborítóban.
„A monori tanácskozás, Fejtő Ferenc:
Nyílt levél Gorbacsov úrnak, Sneé
Péter: Az 1956 utáni Déry…”

4000,-
248., KOESTLER Arthur:
Sötétség délben
Bp., 1984. AB Független. 144 [2] p.
Első hazai (szamizdat) kiadás!
Kiadói, Sztálin rajzos portréjával
illusztrált papírborítóban.
Újváry-Griff 1981-es müncheni kia-

dásának stencilgépen készült után-
nyomása. Ugyanebben az évben egy
másik szamizdat kiadás is napvilágot
látott itthon a Szabadidő Független
kiadó szamizdat kiadása eltérő borító-
rajzzal.
Kulcsregény, amely a sztálini önkényu-
ralom világában játszódik, főhőse a
sztálini rémuralom áldozatává válik.

6000,-
249., KONRÁD György:
A cinkos I-II.
(Bp.), 1983. ABC Független.
[2] 107 p. ; 108-199 p.
Első (szamizdat) kiadás!
Kiadói papírborítóban. (2 db.) 
Stencilgéppel sokszorosított illegális
szamizdat kiadás.

A mű főszereplője 1956-ban Nagy
Imre oldalára áll. Filozófiai reflexiók-
kal tűzdelt politikai pikareszk regény.
Konrád művei 1974-től 1989-ig nem
jelenhettek meg Magyarországon, betil-
tott szerző volt. 1974-ben kezdte el írni
A cinkos-t és 1978-ban fejezte be New
Yorkban, gyakorlatilag lopva írt re-
gény. 1979-ben egy gépiratos példá-
nyát lefoglalták Demszky Gábornál.
Végül először Demszky Gábor „föl-
dalatti” kiadója jelentette meg. 
Ritka szamizdat első kiadás.

6000,-
250., KONRÁD György:
Ölni vagy nem ölni
Bp., 1985. ABC Független.
181 [3] p. Első (szamizdat) kiadás!
Kiadói, a szerző rajzos portréjával
illusztrált papírborítóban. Stencilgép-
pel sokszorosított illegális szamizdat
kiadás. A kiadó vezetője Nagy Jenő
illegálisan árusította a kötetet. 1986-
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ban házkutatást tartottak nála és Gadó
Györgynél. A lakásukon található
köteteket elkobozták.

6000,-
251., KUNDERA, Milan:
Búcsúkeringő
Fordította: Dénes Gyula.
(Bp., 1987. AB Független.)
152 p. Első hazai szamizdat kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.

A keleti tömb országaiban tiltott
szerző. 1975-ben Franciaországba emig-
rált, ahol a rennes-i egyetem vendég-
professzora lett. Ekkor látott napvilá-
got a még 1972-ben Csehszlovákiában
írt Búcsúkeringő című regénye.

6000,-
252., KUNDERA, Milan:
Tréfa
Fordította: Rubin Péter.
Bp., 1987. AB Független. 372 [2] p.
Első hazai szamizdat kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Rajk László munkája. Az illegális
kiadás az 1968-ban az Európa kiadónál
készült és azonnal bezúzott, meg nem
jelent kiadás reprintje.

Az 1965-ben hazájában megjelent
regény a sztálinizmus visszáságát
jeleníti meg. Regényével Kundera
hatalmas botrányt kavart, és a párt tett
is róla, hogy a Tréfa eltűnjön a köny-
vesboltok és a könyvtárak polcairól.
Kundera jelentős szerepet vállalt az
1968-as prágai tavasz eseményeiben,
így a bukás után ő sem kerülhette el
hőse sorsát.

6000,-
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253., ORWELL, George:
Hódolat Katalóniának
Bp., 1986. AB Független.
127 p. Első hazai szamizdat kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Magyarországon 1989-ig tiltott szerző,

művei csak illegálisan jelenhettek meg.
Orwell részt vett a spanyol polgár-
háborúban, mint tudósító. 1937-ben
kimenekült az országból, feleségével
Franciaországba menekült. Spanyol-
országban több társát megölték, meg-
sebesült. Élményeit írja meg ebben az
önéletrajzi kötetében.

6000,-
254., SNEÉ Péter:
A nyolcvanas filmek (A kötet összeál-
lításában az MTA-Soros Alapítvány
nem támogatott. Anyámnál ebédeltem.)
Bp., 1990. ABC Szamizdat.
147 p. az utolsó oldalon Jim Jarmusch
(1953-) amerikai filmrendező portréja. 
Kiadói papírborítóban.
„Beniczky Attilának kínálva ? ! –
Sneé Péter” dedikált példány!
Sneé Péter (1953-2015.) író, újságíró,

a Kádár-kori ellenzék emblematikus
alakja. A ’80-as évek elejétől jelentek
meg írásai rangos irodalmi, művészeti
folyóiratokban (a régi Mozgó Világban
és a Filmkultúrában már 1980-ban
publikált). 1987-től a Demokrata című
szamizdat folyóirat munkatársa volt; a
lapot megjelentető Nagy Jenő ABC
Szamizdat Kiadójánál 1990-ben látott
napvilágot filmes írásainak gyűjtemé-
nye miután a Mozgóképforgalmazási
Vállalatnál munkaviszonyát felmond-
ták. Ritka, illegális kiadás!

6000,-

255., TAMÁS Gáspár Miklós:
Idola tribus
A nemzeti érzés erkölcsi lényege –
Vázlat a hagyományról – Az értékvál-
ság legendája.
/Magyar füzetek könyvei 12./
Malakoff Cedex (France), 1989. 
Dialogues Européens.
III. 316 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Az erdélyi magyar filozófus, politikus

a Kádár-korszak demokratikus ellen-
zékének egyik legismertebb tagja.
Művét itthon csak szamizdatként ter-
jeszthették. 1989 elején elkötelezte
magát egy liberális program mellett, és
a Szabad Demokraták Szövetségének
vezetője volt. A 90-es évek végére eltá-
volodik a nemzeti liberalizmustól.
Élesen elítéli a magyarországi jobb-
oldali szervezeteket és rendezvényeit.

6000,-

* * *

256., SZÁNTÓ Tibor:
Triciklin – Elbeszélések.
Pécs, 1955. Dunántúli Magvető.
283 [5] p. Szőnyi Gyula rajzaival.
Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Kőbányai Györgynek baráti szeretet-
tel ajánlom – 1955. jul. 12. Szántó
Tibor” az író, újságírónak dedikált
példány!

3000,-
257., SZÉCSI Ferenc:
Hegedűszóló - - versei.
Bp., 1925. Lampel R.
1 t. (a szerző beragasztott fotó portréjá-
val) 111 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
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A tábla első oldalán a szerző „Költői
igazságszolgáltatás (Drámai jelenet:
két képben)” című humoros, 2x8
soros tintával írt verses írásának autog-
ráf kézirata. A tábla fotós oldalán
„Eggert Marcsinak szeretettel – Szécsi
Feri. Budapest, 1927.” dedikált pél-
dány! A dedikáció címzettje az ekkor
még csak 15 éves Eggert Márta
világhírű énekesnő és színésznő. Az
író, költő, nyelvész azonos az Idegen
szavak szótárának (1936) és a Szálló-
igék (1937) szerzőjével. Szécsi Pál tánc-
dalénekes apja, akit zsidó származása
miatt agyonlőttek.

4000,-
258., SZEDERKÉNYI Anna:
Felszabadultak – Regény.
Bp., (1932.) Athenaeum.
202 [6] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
A kötéstábla verzóján nemesi (vitézi)
címer ex-libris.
„Hertzka Pálnak, az igaz embernek
meleg szívvel – 1934. ápr. 25. – Dr.
Párniczkyné Szederkényi Anna” a
nemzetközileg is elismert labdarúgó
játékvezetőnek, a vitézi rend tagjának
dedikált példány!

4000,-
259., SZÉKELY Aladár:
- - fényképei – Írók és művészek.
Első sorozat. (Unicus!)
Ady Endre és Ignotus előszavával.
(Bp., 1915. „Jókai” és Löbl Mór Ny.)
4 sztl.lev. 36 t. (feliratos hártyalappal)
(1 t. Ady Endre portréja hiány!)
Későbbi félbőr kötés, a kiadói kissé
foltos, rajzos papírborító, amely Gara
Arnold munkája a könyvtestbe kötve.
Az elülső borító verzóján:

„Kedves Fischer sógoromnak szeretet-
tel – Budapest 1915. decz. 31.,
Aladár” dedikált példány!

10000,-
260., SZÉKELY Júlia:
A magányosság iskolája – Regény.
Bp., (1975.) Szépirodalmi.
239 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. A borítón
Csontváry „Magányos Cédrus” képe.
„Kőbányai Gyurikának szeretettel –
Székely Jucika, 1976. június 22.” az
író, újságírónak dedikált példány!
A szerző Kodály, Bartók és Hevesi

növendék, zongoraművész, író.
3000,-

261., SZENTMIHÁLYINÉ Szabó
Mária: Emberé a munka… (I-II.)
Bp., (1935.) Singer és Wolfner.
263 p. ; 278 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban. (egybekötve)
Az első kötet címlapján „Bellának,
nagyrabecsülő szeretettel – 940, okt.
7-én Mária” dedikált példány!
Kevesen tudják, hogy az erdélyi magyar
írónő Szabó Magda unokatestvére apai
ágon. Szabó Magda apja és Szentmi-
hályiné anyja testvérek voltak. Ez a
regénye, amelyet férjének ajánl az író-
nő életrajzi ihletésű, épp ennek a csalá-
di ágnak a történeteit meséli el.

6000,-
262., SZEPES Mária: A mindennapi
élet mágiája – A fény mágiája.
Bp., 1997. Édesvíz. 140 [4] p.
Kiadói papírborítóban. „… a szerető
közvetítő – Szepes Máriától 1997.
XII.” dedikált példány!

4000,-
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263., SZERB Antal:
A királyné nyaklánca
Bp., 1963. Magvető. 359 [5] p. Gyulai
Líviusz rézkarcaival illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Vargha Kálmánéknak szeretettel –
Szerb Klári 1963. karácsony” az iro-
dalomtörténésznek az író felesége
Szerb Antalné Bálint Klára (Bálint
Endre festőművész nővére) által
dedikált példány!

6000,-
264., SZMIDA Lajos:
A Timáry-család 1848-1849-ben
Különlenyomat a „Tört. és Rég.
Értesítő I-IV. füzetéből.
Temesvár, 1900.
Csanád-Egyházmegyei kny. 15 p.
Kiadói a hátulsó borítófedéllel pótolt
papírborítóban. A borítón és a cím-
lapon poss.: „Kempelen Béla”
bélyegzés.

3000,-
265., SZOMORY Dezső:
Szabóky Zsigmond Rafael –
Színmű 3 felvonásban.
Bp., (1924.) Athenaeum.
123 [2] p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
a kiadó papírborítók a könyvtestbe
kötve.
Számozott (48./100), aláírt példány! 

6000,-
266., TABÉRY Géza és Incze Ernő:
Jókai Erdélyben
A legnagyobb magyar regényíró
születésének századik forduló évében.
Összeállították: - -. Ady Endre,
Fogarasi Albert, Gyalui Farkas, Jókai
Mór, Karácsonyi János, Kelemen

Lajos, Osztie Andor, Reményik
Sándor, Szentimrei Jenő és Tabéry
Géza írásaiból.
(Nagyvárad) Oradea-Mare, 1925. 
Sonnenfeld Adolf. 191 p. 4 t. (színes
felragasztott képpel) számos szöveg-
közti képekkel.
Kiadói díszesen egészbőr kötésben, a
kötést Tabéry Iván építészmérnök ter-
vezte. A könyv csakis előfizetők
számára készült s belőle könyvárusi
forgalomba példányok nem kerültek.
Ez a könyv Vass Jenő számára készült. 

15000,-
267., THÚRY József (ford.):
Török történetírók II. (1521-1566.)
A MTA. Történelmi Bizottságának
megbízásából fordította és jegyzetekkel
kísérte: - -. /Török-magyarkori történel-
mi emlékek. Második osztály: Írók./
Bp., 1896. MTA. [4] 426 [2] p.
Későbbi félvászon kötésben.
„Lutfi pasa, Az Oszmán-ház története,
A törvényhozó Szulejmán szultán
története…”

8000,-
268., THURZÓ Gábor:
Hamis pénz - (Regény)
Bp., 1956. Magvető.
296 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Vargha Kálmánnak a régi szeretettel
– Thurzó Gábor” az irodalomtörté-
nésznek dedikált példány!

4000,-
269., TIPOLD Özséb:
Világtörténelmi helyek zsebszótára
különös tekintettel hazánkra
Tanodai és magán használatra.
Pécs, 1870. Ny.: Ifj. Madarász 
Emilnél. XII. 647 p.
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Korabeli ízléses, vaknyomással díszített
egészvászon kötésben. A címlapon
poss. bejegyzés:
„Az írótól emlékül. Tóth…”.
A szerző a pécsi kath. főgymnasium-
ban a történelem és földrajz tanára
volt. Langer Mór az 1000 legritkább
magyar könyv jegyzékében tartja szá-
mon.

12000,-
270., TOLDALAGI Pál:
Végítélet ablaka (Versek)
Bp., 1948. (Szerző. – Ny.: Hungária.)
64 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Varga Kálmánnak egy mohos fejű
Matuzsálem: Toldalagi Pál” az iro-
dalomtörténésznek dedikált példány!

4000,-
271., TOLDY Ferenc:
Magyar chrestomathia (I-II.)
Első folyam, A nagy-gymnasiumok V.
és VI. osztályai szükségeihez alkalmaz-
va. - (Második folyam, VII-VIII. osztály)
Pest, 1853. Eggenberger F.
X. 222 p. ; III-VI. 242 p. (A második
folyam címlapját feltételezhetően nem
kötötték be)
Kiadói gerincén aranyozott félvászon
kötésben. (egybekötve) Ritka tankönyv
az ékesszólás-, költészet-, és széptan
oktatásához.

4500,-
272., TOMPA Mihály:
- - összegyűjtött költeményei I-VI.
Kiadták barátai: Arany János, Gyulai
Pál, Lévay József és Szász Károly.
Pest, 1870. Ráth Mór. [6] 1 t. (metszett
portré) LI. (életrajza Szász Károlytól)
366 [4] p. ; [4] 342 p. ; [4] 335 p. ; [4]
248 p. ; [4] 272 p.; [4] 288 p.

Kiadói illusztrált, díszesen aranyozott
préselt egészvászon díszkötésben, kör-
ben aranyozott lapszéllel. (6 db.)
Szép egységes sorozat.

15000,-
273., TOMPA Mihály:
Legujabb költeményei
Pest, 1867. Heckenast G.
[6] 167 p. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, vaknyo-
mással díszített egészvászon kötésben,
körben aranyozott lapszéllel.

4500,-
274., TÓTH Árpád:
Lélektől lélekig – Versek (1923-27.)
Bp., (1928.) Athenaeum.
1 t. (portré) 123 p. Első kiadás!
Korabeli különleges, ízléses pergamen
kötésben, gerincén és a táblán aranyoz-
va. Poss.: „ex-libris Merkly-Belus
József” bélyegzés.

6000,-
275., TÓTH Árpád:
Lomha gályán – Versek.
(Bp.), 1917. Nyugat.
96 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

6000,-
276., TÓTH Mór:
Zenebonás emberek – Bűnügyi 
elbeszélések közel és távoli időből.
Karczag, 1900. Szödi S. Kk.
166 [2] p. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben. 
„Lovrich Gusztávné szül.: Harácsek
Emma úrnő ő nagyságának örök
tisztelete jeléül – a szerző Tóth Mór”
a köztiszteletnek örvendő karcagi
ügyvéd feleségének dedikált példány!
A szerző Karczag város díszpolgára,

kir. törvényszéki ügyész. 6000,-
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277., TÖRÖK Sándor:
Örök vasárnapok -
Hét nap története. I-II.
(Bp., 1939.) Franklin-T.
286 p. ; 176 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Csillag Vera munkája. (2 db.)
„Selmeczi Ferencnek szeretettel ajánl-
ja – Török Sándor, Bp., 1939. III.
15.” dedikált példány!

A Baumgarten-díjas író jutatta el
Özvegy Horthy Istvánnén keresztül a
kormányzóhoz az Auschwitz-jegyző-
könyv egy példányát.

4000,-
278., Történeti Lapok I. évf. 1874
április 2. - 1875. márczius 28. 1-52
szám. I-II. Felelős szerkesztő: 
K.(eresztesi) Papp Miklós.
Kolozsvárt, 1874. Ny.: K. Papp 
Miklósnál. 416 p. ; [2] 417-832 p.
Korabeli egyszerű papírborítóban, az
első kötet elülső borítófedele pótolt.
Körülvágatlan példány. (2 db.)
A ritka történeti folyóirat teljes évfo-
lyama könyvárverésen nem szerepelt.

Erdély nemesi családjainak levél-
táraiból, magángyűjtőktől és saját
gyűjteményéből hétről-hétre közölte
történelmi nagyjaink és régmúlt idők
krónikásainak okleveleit, levelezését,
naplóját és emlékiratait. Az alig 43 évet
élt Keresztesi Papp Miklós (1837–
1880) csodálatra méltó energiával –
szinte morzsánként – gyűjtötte össze,
és tette közkinccsé lapjában egyre pusz-
tuló írásos emlékeinket.
„Az 1848-49. román mozgalmak
történetéhez, Mikor lesz hirlap-
könyvtárunk? Mikor született Kossuth
Lajos, Még egy adat Kazinczy Ferencz

fogsága történetéhez, Mikes Kelemen
követsége a havasalföldi vajdához,
Konstantinápoly Soliman császár
alatt…”

36000,-
279., TRAGOR Ignác:
Váci kalauz
(Vácon, 1929.) Váci-Múzeum-E.
1 kihajtható térk. 95 p. számos képpel.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
280., TURÓCZI-Trostler József:
Keresztény Seneca
Fejezetek a kései humanizmus európai
és magyarországi történetéből.
Bp., 1937. Kir. M. Egyetemi Ny.
53 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón poss. autográf névbejegyzés:
„Trócsányi Zoltán” (1886-1971.) 
nyelvész, irodalom-, könyvtörténész, az
OSzK. főkönyvtárnoka.

3000,-
281., UJHÁZI Ede:
Régi színészekről
Bródy Sándor előszavával.
Bp., 1908. A Nap Ujságvállalat.
[2] 116 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén pótolt, festett egészvá-
szon kötésben. Aláírt példány!

4000,-
282., VÁCI Mihály:
Eső a homokra (Versek)
Bp., 1968. Magvető.
1 t. (portré) 162 [2] p. Váci András
metszeteivel illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Szűcs Antalnak baráti szeretettel –
Váci Mihály” dedikált példány!

4000,-
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283., VADÁSZ Pál, Dr. Gyöngyös
Halászi:
Bíkis-besenyő megye és a besenyőkről,
meg nyelvükrűl; meg a Barsa-nemrűl
s helynevek magyarázata.
Túrkeve, 1925. Ny.: Daróczy Antal. 
106 [2] p.
Későbbi korhű keménytáblás festett
papírkötésben, a kiadói papírborítók
gondosan a könyvtestbe kötve.
A címlap verzóján „Gutkeled nemes
Daróczy Zoltán Urnak de Király-
Derék – Budapesten, I. Vár Országos
Levéltárban a Nemz. Muz. és Levéltár
utján mint Paksy-utódnak… -
Túrkeve 1925. maj 11. tisztelettel és
köszönettel Dr. Vadász Pál, Szónak-
megye tb. főlevéltárnoka…” a gene-
ológus történetírónak fél oldalon
dedikált példány!

8000,-
284., VARGA Ottó:
Aradi vértanúk albuma
Arad Sz[abad] Kir[ályi] Város Közön-
sége és az aradi „Kölcsey-Egyesület”
megbízásából szerkesztette: - -. 
Bp., 1893. „Könyves Kálmán” 
Társulat. 1 t. díszcímlap 246 [2] p.
8 mell. (1 t. és 7 kézirathasonmás).
Negyedik kiadás.
Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált
(piros) Leszik egészvászon díszkötés-
ben, körben aranyozott lapszéllel. A
díszcímlap verzóján korabeli szívélyes
ajándékozó sorok. Jó példány.

12000,-
285., VAS István – Szántó Piroska:
Római rablás – Versek és rajzok.
Bp., 1962. Magvető.
122 [2] p. Szántó Piroska egészoldalas
tollrajzaival. Első kiadás!

Kiadói illusztrált egészvászon kötés-
ben. „Vargha Kálmánnak őszinte
szeretettel – Vas István és Szántó
Piroska” a költő és az illusztrátor által
dedikált példány!

4000,-
286., VÁSÁRHELYI Zoltán, Dr.:
A Néppárt jövő hivatása és a nemzeti-
ségek
Bp., 1906. Pallas. 15 p.
Kiadói papírborítóban.

2500,-
287., VATHY Zsuzsa:
Itt a szépséget nézzük –
Regény három részben.
(Bp., 1995.) Pesti Szalon.
224 [6] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Kőbányai György saját könyve.
Szeretettel: Zsuzsa 1995. december
10.” az író, újságírónak dedikált
példány!

Az idén januárban elhunyt írónő,
Lázár Ervin felesége volt.

3000,-
288., VECSEY Windisch György:
Igazságot Magyarországnak! 
(Irredenta versek)
(Keszthely, 1934. Nádai Ny.)
[4] 96 [4] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban, fel-
és körülvágatlan példány.
Ritka irredenta.

6000,-
289., VESZPRÉMY Dezső:
Tali és széchi-szigeti Thaly Kálmán
Dr. életrajza
Pozsony, 1915. Angermayer K. 60 p.
Kiadói papírborítóban. A Vutkovich-
díjjal jutalmazott pályamű.

3000,-
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290., Vicinális dugóhúzó 1925.
A Királyi József – Műegyetem Mérnök-
és Gépészmérnök hallgatóinak kiad-
ványa. / Bp., 1925. „Pátria”.
70 [2] p. számos szövegközti rajzos
karikatúrával illusztrálva.
Kiadói illusztrált papírborítóban. Az
utolsó néhány lap belső szélén folt. 
Számozott (438.) példány!

6000,-
291., VILLÁNYI Andor: Emlékkönyv
(Elbeszélések, mesék, versek.)
Bp., 1922. Légrády T.
166 [2] p. Első kiadás!
Kiadói felragasztott rajzos címlappal
illusztrált papírkötésben, amely Végh
Gusztáv munkája.
„Nádas Sándornak soha el nem évülő
szeretettel, tisztelettel és hálával –
Villányi Andor” a Pesti Futár alapító
főszerkesztőjének dedikált példány!
Villányi (Schwabach) Andor magyar

zsidó író, újságíró Rákosi Jenő Buda-
pesti Hírlapjánál. Apja villányi zsidó
borkereskedő. 1944 után nem tudunk
róla, valószínűleg a holokauszt áldoza-
ta lett családjával együtt.

4000,-
292., VITNYÉDI N. István:
Az áldozat – Történelmi regény.
Bp., (1942.) Szent István-T.
423 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. 
„Kodolányi Jánosnak, a kiváló író-
nak, a „Boldog Margit” szerzőjének
mély tisztelettel: Lövő, 1943. jan.
Boldog Margit ünnepén – Dr.
Vitnyédi Németh István plébános”
dedikált példány!
Szent Margit életének regénye.

4000,-

293., WEÖRES Sándor:
A szerelem ábécéje – Versek.
(Bp., 1946.) Új idők.
52 [4] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban. A kötet ezer
számozott példányban készült, ebben a
kötetbe a számozás helye üres. 
„Sárinak emlékül – Cina” Szegfy
Saroltának dedikált példány!
Szegfy Sarolta a költő unokatestvére,

Weöres Róza (1874-1902.) lánya, akit
testvéreivel együtt édesanyja korai
halála miatt Weöres Gizella (1871-
1958.), Giga néni nevelt.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja.

30000,-
294., WEÖRES Sándor:
A vers születése
(Meditáció és vallomás)
/Specimina 168. – A Filozófiai Intézet-
ben készült dolgozat 15./
Pécs, 1939. Dunántúl Pécsi Egyetemi.
39 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Gyuriéknak, szeretettel – Cina”
Gyurkovich Györgynek dedikált pél-
dány! Gyurkovich György a költő
unokatestvére, Weöres Ottília (1873-
?), Tili néni fia. Prov.: Weöres Ottília
(1873 - ?), Tili néni családja.
A kötet Weöres Sándor doktori disz-

szertációja, amelynek tárgya egy évfo-
lyamtársával közösen írt vers. Az
évfolyamtárs Schridde Éva (1914-
2001.), akihez szoros barátság fűzte a
költőt. Egy ideig 1937 körül a költő a
Schridde-családnál lakott Pécsen.

(Vasi Szemle, Fehér Zoltán)
„Cina”-ként dedikált kötet mindössze
egy alkalommal került (levelezési)
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árverésre, éppen az említett Schridde
Éva testvérének Schridde Ottíliának
(1919-2000.), Tilának dedikált pél-
dány, a Hideg van (1934) című kötet
(Abaúj, 2015 nyár).

30000,-
295., WEÖRES Sándor:
Gyümölcskosár – Versek.
Bp., (1946.) Új idők. 64 p. számos
szövegközti rajzzal, amelyek Hincz
Gyula munkái. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Hincz munkája.
„Sárinak szeretettel – Cina” Szegfy
Saroltának dedikált példány!
Szegfy Sarolta a költő unokatestvére,
Weöres Róza (1874-1902.) lánya.
Prov.: Weöres Ottília (1873 - ?), Tili
néni családja.

30000,-
296., WILDGANS, Anton:
Ead - - szonettei. Tábory Pál fordítása.
Karinthy Frigyes előszavával.
Bp., 1928. (Arany János Irodalmi és
Ny. Műintézet.) 36 p.
Kiadói papírborítóban.
„Bayor (?) Palinak, aki egyike ama
keveseknek, akik meg tudják érteni,
miért őrül meg az ember annyira,
hogy verset ír vagy pláne - ??? – fordít
– 1928 okt. 31. szeretettel Tábory
Pál” író, fordító, újságíró által
dedikált példány!
A fordító Tábori Kornél író fia. 1937-
ben zsidó származása miatt Angliába
emigrált. A magyar kommunista állam-
biztonsági szervek adatai szerint a
második világháborúban a brit hír-
szerzés ügynöke volt. Film- és tv-film-
forgatókönyveket írt.

6000,-

291.

295.
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297., WISEMAN Miklós:
Fabiola vagy a katakombák egyháza
- - bíbornik és westminsteri érsektől.
Fordítá: Holló Mihály.
Pest, 1856. Ny.: Herz Jánosnál.
XII. [4] 389 p. metszett címképpel.
Korabeli egészvászon kötésben.

4500,-
298., ZELK Zoltán:
Akit az Isten nem szeret (Versek)
Bp., (1976.) Szépirodalmi.
1 t. (Balla Demeter portréja a költőről)
474 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Kőbányai Györgynek meleg kéz-
szorítással – Zelk Zoltán 1977. I. 26.”
az író, újságírónak dedikált példány!

5000,-
299., ZELK Zoltán:
Gyermekbánat (Versek)
(Bp., 1947.) Hungária.
32 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.
„Vargha Kálmánnak, szeretettel –
Zelk Zoltán” az irodalomtörténésznek
dedikált példány!

6000,-
300., ZSOLT Béla:
Igaz könyv (Versek)
(Bp., 1923.) Genius.
205 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
táblával, amely Leidenfrost S. munká-
ja. A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
„Nádas Sándor bátyámnak, őszinte
tisztelettel és ragaszkodással – Bpest,
1923. dec. 3. Zsolt Béla” a Pesti Futár
alapító főszerkesztőjének dedikált pél-
dány! 6000,-

Nyári ajánlójegyzékünkbe,
az Abaúj Autográfok

új katalógusába
különleges

dedikált könyveket
és becses kéziratokat

keresünk! 

Pogány János
+3620/4289105

FIGYELEM!

Árverésünk
helyszíne:

K+K Hotel Opera
(Az Opera mellett)
Budapest, VI. ker.

Révay utca 24.

A szállodában kulturált
bár & bisztró működik.

A vidékről érkezők számára
kedvező áru, igényes

szálláshely.
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