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ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK
1. A tételekk árverezése úgy történik, hogy az árverésvezetõ a katalógus sorrendjében bemondja a tételek sorszámát és kikiáltási árát.
A vételár
1.000,-Ft-tól
10.000,-Ft-ig
500,-Ft
10.000,-Ft-tól
20.000,-Ft-ig
1.000,-Ft
20.000,-Ft-tól
40.000,-Ft-ig
2.000,-Ft
40.000,-Ft-tól
100.000,-Ft-ig
5.000,-Ft
100.000,-Ft felett
400.000,-Ft-ig
10.000,-Ft
400.000,-Ft felett
20.000,-Ft
összeggel emelkedik.
2. Azonos összegû ajánlat esetén a vételi megbízással szemben a helyszíni
árverezõ elõnyt élvez.
3. A leütéssel a tétel a vevõ tulajdonába megy át, s ezt befizetéssel érvényesíti.
Ha a vevõ a vételárat az árverés végén fizeti ki, a tételt a helyszínen átveheti. Azon
vásárlóink, aki a helyszínen licitálnak, de könyveiket a helyszínen nem veszik át
30 % foglaló megfizetése mellett 15 napon belül kötelesek könyveiket átvenni. A
foglaló alól felmentést kérhetnek rendszeres és időben fizető vásárlóink. A 15 nap
leteltével fenntartjuk a foglaló megtartásának jogát, az át nem vett könyveket
értékesítjük. A Ptk. 211. § szerint a vásárlástól való elállást szerződésszegésnek tekintjük, amelynek akár peres úton is érvényt szerzünk, akár más árverező cégekkel
közösen is. Az esetlegesen így megkárosított rendes vevőink érdekeit is megvédjük
és erre felhívjuk a többi antikvárium figyelmét is. Ezért kérjük Önöket licitáláskor
felelős döntést hozzanak, mindenkori anyagi lehetőségeiknek megfelelően! Vételi
megbízók és azon vásárlók, akik az árverés helyszínén nem veszik át könyveiket
telefonon egyeztetett idõpontban és helyen (Budapesten), vagy futárszolgálattól
utánvéttel fizetve vehetik át. (Az utánvét díja: 990 Ft/cs.)
4. A leütési ár, +15% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az
ÁFA-t tartalmazzák. A számlaigényt kérjük elõre jelezni.
5. Azon vásárlóink, akik nem tudnak személyesen részt venni az árverésen, vételi
megbízást adhatnak írásban, Abaúj Antikvárium és Aukciósház, 3553 Kistokaj
Táncsics út. 11., Tel.: 20/428-9105, Email: abaujantik@gmail.com
6. A tételek a bemutatón kiállított állapotban kerülnek árverezésre, a vevõnek
saját magának kell meggyõzõdnie a tételek állapotáról és a katalógusban leírtakkal
való egyezõségérõl az árverést megelõzõen. Vásárlás után reklamációt nem tudunk
elfogadni.
Kistokaj, 2013.

Pogány János
Árverési szabályaink megváltoztak, kérjük figyelmesen olvassa el!

www.konyvlap.hu / www.konyvpub.hu

tai unszolására egy régi kézirat után
dolgozott, amelynek szerzője ismeretlen. Ez egy divatos fogás volt. A magyar fordító ezzel tisztában volt, amint
jegyzetei alapján megállapítható és
Haller írói leleményének tartotta.
Uzong alakja azonban mégsem
kitalált, mert ő valóban élő perzsa
uralkodó volt.
24 000,4., Apponyi Sándor, Gróf.
Kiadja: A Magyar Nemzeti Múzeum.
Bp., 1925. Stephaneum Ny.
1 t. (portré, hártyalappal) 12 p.
Kiadói zsinórral fűzött, címkézett bibliofil papírborítóban. A címlap
verzóján a könyvtári bélyegző (M. Kir.
Közp. Statisztikai Hiv. könyvtára). A
jeles bibliofil, műgyűjtő (1844-1925.)
halála évében megjelent emlékezete a
Magyar Könyvszemle 1924. évi folyamának különlenyomata, amely mindössze 15 számozott példányban készült, ez a (15/3.) számú példány!
Apponyi 1924. szeptember 15-én kelt
adománylevelében hungarika gyűjteményét valamint történeti és bibliográfiai segédkönyvtárát a könyvtári berendezéssel együtt a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta. A nemzetgyűlés hálából érdemeit törvénybe
iktatta (1925. évi I. tc.). A magyar bibliofilek fejedelmeként tisztelt Apponyi
nemcsak rendkívül igényes gyűjtő,
hanem széles körű nyelvi és szakismeretekkel rendelkező tudós volt.
6000,5., (Áprily Lajos ford.)
PUSKIN, (Alekszandr Szergejevics):
Jevgenyij Anyegin – Verses regény.
Fordította: Áprily Lajos.

1., ADY Endre:
Levelek Párisból
Bp., 1924. Amicus.
176 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Rosinger Emil
egykori szegedi irodalom és művészetpártoló autográf névbejegyzésével.
4000,2., ADORJÁN Andor:
A császárság (I-II.)
Bp., 1914. Singer és Wolfner.
(1.) 191 p. 16 t. (képek)
(2.) 189 p. 16 t. (képek)
Korabeli álbordákkal díszített, aranyozott préselt félvászon kötésben.
(egybekötve) Mind két kötet címlapján Komáromi János író autográf
névbejegyzése.
5000,3., ALLER Albert:
Uzong - Napkeleti történet.
Készítette - -.
Magyarúl ki-adta F. őri Fülep Gábor.
Pozsonyban, 1792. Wéber Simon
Péter. 10 sztl.lev. 460 p. a címlapon s
a kötetben beszedett könyv-, ill.
záródísszel; a 3. lev. felül metszetvignettán a korona s a csatolt részek
címerrajzával.
Korabeli félbőr kötésben, körben festett lapszéllel.
Albrecht von Haller (1708-1777)
orvos, költő, természettudós. Haller
három tanító államregényt írt, amelyekben a deszpotikus, monarchikus és
arisztokratikus államformákat tárgyalta
regényes mese keretében. Ezek: Usong
(1771), Alfred (1773), valamint Fabius
und Cato (1774). Regényei közül egyet
lefordít F. őri Fülep Gábor. Haller
német előszavában azt írja, hogy bará3

mus legfőbb büszkeségei közé tartozik.
Apja, Arany János és keresztapja Petőfi
Sándor nyomdokain haladt, főműve,
A délibábok hőse (1873) című verses
regény; hősével, a beszédes nevű
Hübele Balázzsal megalkotott egy új
figurát, a koncepció nélküli magyart,
amolyan fordított Pató Pál urat.
15 000,7., ARANY-Zichy Album
Arany János 24 költeménye, Zichy
Mihály 40 rajzával. A Pesti Napló
ajándéka az 1898. évre.
Előszó: Riedl Frigyes.
Bp., 1898. Kosmos. XV. 77 p.
1 sztl.lev. számos szövegközti és lapszámozáson belüli táblákon egészoldalas
rajzokkal illusztrálva, amelyek Zichy
Mihály művészi munkái.
Kiadói festett, illusztrált, szecessziós
(Gottermayer) egészvászon kötésben,
kisebb kopásokkal. Könyvárusi forgalomba nem került, a Pesti Napló
előfizetői számára készült.
6000,8., (ARNOLD Lajos), Fűry Lajos:
A pelikánok este hazatérnek – Regény.
/Magyar emigrációs remekírók/
(Buenos Aires, 1971.) Editorial
Transsylvania. 379 p. 2 sztl.lev.
Kiadói díszesen aranyozott egészbőr
kötésben, a szennylapon „Cleveland
Hungarian Heritage Society – Copy”
bélyegző. Az emigráns venezuelai magyarság életét bemutató regény.
Szép példány!
6000,9., Athenaeum -1837. I. évf.
Első és második félév. I-II.
Tudományok és szépművészetek tára.
Kiadó szerkesztők: Schedel és

Bp., 1954. Új Magyar. 338 p.
1 sztl.lev. számos szövegközti képpel,
amelynek rajzait Zádor István készítette. A könyv díszeit és kötését Végh
Gusztáv festőművész tervezte.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
táblával. Az 1953-ban megjelent Áprily
fordítás díszkiadásának kisebbített
mása. „Gyöngyi Lászlónak a közös
kolozsvári diákmultra gondolva igaz
szeretettel – Budapest, 1954. okt. 4.
Áprily Lajos” dedikált példány!
Puskin Anyeginjának szépségeit a
magyar olvasóközönség Bérczy Károly
fordításában ismerte meg, amely három nemzedék szívében keltett visszhangot. Ez a rendkívül népszerű fordítás nyolc évtized alatt számos kiadást
ért meg és az irodalomtörténeti kritika
is a magyar műfordítói irodalom legkiválóbb értékei közé sorolta. Az idő
azonban korszerűbb nyelvű tolmácsolást sürgetett - olyant, amely nagyobb
hűséggel érvényesíti Puskin művének
egyik legjellegzetesebb stílusvonását:
feltűnően korai realizmusát. Gyöngyi
László (1891. - 1973.), újságíró, műfordító, Áprily Lajos barátja.
16 000,6., (ARANY László):
A délibábok hőse
A Kisfaludy-Társaságnál jutalmat nyert
költemény. Jelszó: Szappanbuborék.
Buda-Pest, 1873. Ráth M.
182 p. Első kiadás!
Kiadói enyhén kopottas, festett díszesen aranyozott egészvászon kötésben,
körben aranyozott lapszéllel.
A délibábok hőse (1872), melyet a
szerző névtelenül adott be a Kisfaludy
Társaság pályázatára, a magyar realiz4

Vörösmarty. Szerkesztő társ: Bajza.
Pesten, 1837. Athenaeum kiadóhivatala. (1.) 2 sztl.lev. (tartalom) 416 p. (2.)
844 hasáb. (a második félévtől hasábszámozás) 1 sztl.lev. (tartalom) szövegközti kisebb fametszetű könyvdíszekkel, fametszetű fejléccel.
Korabeli egységes, gerincén címkével
ellátott egészvászon kötésben.
Teljes, komplett évfolyam! (2 db.)
A folyóirat honosította meg a szerzők
rendszeres honorálását: ívenként fizettek a szerzőknek, ami jelentősen hozzájárult a munkatársak számának növekedéséhez. Már kezdetben megnyerték
a lapnak Kölcsey Ferencet, majd Vajda
Pétert, Kazinczy Gábort is. A lap honosította meg az útleírásokat, elsősorban
fejlettebb társadalmakról szóló beszámolókat közöltek Hunfalvy Páltól,
Szemere Bertalantól, Irinyi Józseftől.
16 000,10., BABITS Mihály: Erato
Az erotikus világköltészet remekei.
(Wien, 1921.) Hellas. 1 t. 147 p. 5 t.
Francois de Bayros erotikus szecessziós rajzaival illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a táblán aranyozott címkével. Kézzel számozott (1./500.) bibliofil
példány! A számozás Babits Mihály
kézjegye. Az erotikus kötetek kiadásának jövedelmező üzletágát Magyarországon a keresztény szellemiség prüdériája beszüntette. Az Erato a bécsi
Hellas Verlagnál jelent meg 1921-ben,
500 számozott példányban és terjesztése csak előzetes feliratkozás alapján történt. A könyvbarátok számára
készült kiadást az akkoriban nagyon
népszerű Bayros metszeteivel díszítet-

ték, és bibliofil értékének megfelelő
áron juthattak hozzá az érdeklődők.
A mű kereskedelmi forgalomba nem
került. A pesti hatóságok később
erkölcstelenség vádjával a kötetet is
elkobozták. „Ez a könyv az 1-ső
példány!”
20 000,11., (BAJCSY)-ZSILINSZKY Endre:
Nemzeti újjászületés és sajtó
Bp., 1920. Táltos. 123 p.
Korabeli félvászon kötésben.
Korai művében még nem használta a
„Bajcsy” előnevet. Bajcsy-Zsilinszky
Endre (1886. – 1944.) publicista és
politikus, a II. világháború idején a
magyar függetlenségért folytatott harc
kiemelkedő vezető egyénisége és vértanúja. 1925-ben vitézzé avatták és
ettől kezdve anyja nevét felvéve, a
Bajcsy-Zsilinszky kettős vezetéknevet
használta. A Tanácsköztársaság kikiáltása után Bécsbe emigrált, majd visszatérve Szegeden csatlakozott az ellenforradalmi erőkhöz. Gömbössel együtt
kilépett Bethlen pártjából és részt vett
a Fajvédő Párt megalapításában. A II.
világháború alatt német- és háborúellenes tevékenysége miatt elfogták és
kötél általi halálraítélték.
8000,12. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. - III.
kötet: A Balaton környékének társadalmi és embertani földrajza. – Első
rész: A Balatonmellék történelme.
I-IV. szakasz.
I. szakasz: Rhé Gyula:
Ős- és ókori nyomok Veszprém körül.
II. szakasz: Kuzsinszky Bálint, Dr.:
A Balaton környékének archeológiája
5

III. szakasz: Békefi Remig, Dr.:
A Balaton környékének egyházai és
várai a középkorban.
IV. szakasz: Makay Béla, Dr.:
A Balaton a történeti korban.
Bp., (én.) 1920., 1907., 1913. Kilián
Frigyes. – A M. Földrajzi T. BalatonBizottsága. (1.) 29 p. 2 sztl.lev. 1
kétoldalos színes kőnyomatos t. (2.)
XVI. 220 p. (3.) IV. 376 p. 1 kihajtható térk. (A Balaton környékének
egyházai és várai (4.) 1 sztl.lev. 254 p.
2 térk. (egyike kihajtható színes) számos szövegközti képpel és ábrákkal.
Korabeli félvászon kötésben. Az első
szakasz önálló címlapja nem lett
bekötve. (4 szakasz egybekötve)
24 000,13., BALÁZS Béla:
Hét mese
Gyoma, 1918. Kner Izidor.
200 p. 4 sztl.lev. Kozma Lajos egészoldalas és iniciális fametszett könyvdíszeivel művészien illusztrálva. A
fametszett címlapon 1917-es évszám
szerepel, mivel a kötet metszett képeit
Kozma 1917-ben készítette az erdélyi
havasokban nyugalmas téli szállásán.
Első kiadás!
Kiadói, Kozma Lajos fametszett rajzával illusztrált papírborítóban, körülvágatlan példány. A címlap előtti lapon
„Balázs Béla - Budapest 1918 ápr.”
aláírt, datált példány!
8000,14., BARABÁS Gyula:
Vihar Erdélyben - Regény.
/Erdélyi Remekírók Sorozata 2./
(Buenos Aires, 1972.)
Editorial Transsylvania.
1 sztl.lev. 393 p. 1 sztl.lev.

Kiadói díszesen aranyozott egészbőr
kötésben. Barabás Gyula regényében
végigkísérjük Bem tábornokot erdélyi
útján. Ebben a könyvben az írói tehetség nemcsak az igazi Bemet, hanem az
igazi Erdélyt is megelevenítette.
Ritka emigráns kiadás.
5000,15., BARAVELLI, G. C.:
Közmunkaügyi politika a fascista
rezsim alatt
Róma, (én.) Societa Editrice di
„Novissima”. 84 p. 24 kétoldalas t.
(képek Mussolini Olaszországának
épületeiről) 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. (Eredeti olasz
kiadás 1936.) Az épülő fasiszta
Olaszországot bemutató különösen
ritka, képekkel illusztrált munka.
8000,16., BARBUSSE, Henri: Sztalin
Fordította: Szenczei László.
Kolzsvár, 1945. Józsa B. Athenaeum.
262 p. 1 sztl.lev.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Későbbi félvászon kötésben. A francia
szimbolizmus egyik jelentős alkotó
egyénisége volt, lelkes kommunista. A
diktátort magasztos szavakkal illeti, de
fogalma sem volt annak rémtetteiről.
4000,17., BARÓTI Szabó Dávid:
Kisded szó-tár
Kassán, 1792. Ellinger J.
292 p. Második ki-adás, meg-bővítve.
Későbbi gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a címlapon bélyegző.
Baróti elsősorban költőként vált
ismertté, azonban tudományos munkásságának egy érdekes próbálkozása a
Kisded szó-tár, melyben a ritkább ma6

gyar szavakat szedi betűrend szerint
hexameterekbe.
20 000,18., BARTÓK Béla:
Cigányzene? Magyar zene?
(Magyar népdalok a német zeneműpiacon.) Különlenyomat.
Bp., 1931. Rózsavölgyi és Társa. 15 p.
3 t. (kotta műmelléklet) Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban.
3000,19., (BÉLDY Béla) Kaszás Nagy Máté:
Így volt… - Történetek az elsüllyedt
magyar falu életéből.
(Buenos Aires), 1964.
Dr. Nádas Gyula „Árpád”. 259 p.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
A szerző Gömbös Gyula szűkebb környezetéhez tartozott, az ogy.-ben a szélsőjobboldal egyik vezérszónoka volt. A
Pesti Újság felelős szerkesztője (1939–
40), a Magyar Újság c. szélsőjobboldali lap egyik szellemi irányítója. 1945ben Nyugatra távozott, kivándorolt az
USA-ba, ahol a clevelandi 24 órás
Magyar Rádió s Kaszás Nagy Máté
(diákkori tehetséges osztálytársa
tiszteletére) írói néven a torontói
Kanadai Magyarság c. fasiszta orgánum egyik munkatársa. Szép példány!
6000,20., BEÖTHY Zsolt:
A magyar irodalom története I-II.
I. A legrégibb időktől Bessenyei fellépteig. II. Bessenyey felléptétől a
kiegyezésig 1772-1867.
Bp., 1896. Athenaeum. (1.) 4 sztl.lev.
516 p.. 1 sztl. 36 műmelléklet. (ebből
8 kétoldalas, 9 kihajtható, részben
színes)+9 feliratos hártyapapír. (2.) 2
sztl.lev. 840 p.. 1 sztl.lev. 36

műmelléklet. (1 kétoldalas, 12 kihajtható, részben színes) 2 hártyapapír.
Korabeli gerincén bordázott, aranyozott, kissé kopottas félbőr kötésben,
körben festett lapszéllel. (2 db.)
10 000,21., BERDA József:
Ördögnyelv - - Új versei.
Bp., 1941. (Szerző. – Ny.: Özv. Ritter
Jenőné.) 23 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Fischer József
építész Úrnak szeretettel 942 VIII 6
Berda József” dedikált, számozott
(500/294.), aláírt példány! A kötetbe
helyezett cédulán gépelt szöveg:
„Könyvem, sajnos hiányos. A cenzura
12 verset törölt. Az engedélyezett
versek sem teljesek, ezekből töröltek
sorokat és egyes szavakat.” A cenzúra
által törölt részeket a szerző sajátkezűleg javította! A kötetben több
helyen Berda József saját kezű, javításai: a 12. oldalon, a „Bár volnék
együgyű…” című vers végéhez plusz
két sor; a 17. oldalon, a „Macska”
című vers végéhez plusz egy sor; a 20.
oldalon, a „Borocskát dicsérő ájtatos
szavak” című vers végéhez szintén két
sor hozzáírva; valamint a 22. oldalon
a költő autográf javítása.
Kiadói papírborítóban.
Fischer József (1901. - 1995.) építész,
szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, a harmadik Nagy Imrekormány minisztere. 1944-ben családi
házában vallási és politikai üldözöttek
egyaránt menedéket találtak, többek
között Schaár Erzsébet, Vilt Tibor
szobrászművészek, Major Tamás színművész és mások.
8000,7

bízásából. A 2-3 kötetre tervezett
monográfia azonban nem készülhetett
el a vármegye támogatásának hiányában. A szerző az elkészült első részt így
külön, egyszerű papírkötésben az
MTA. támogatásával jelentette meg.
20 000,25., BOROVSZKY Samu:
Bars vármegye / Szerkesztette: - -.
/Magyarország vármegyéi és városai/
Bp. (1903.) Kiadóhivatal. – (Apollo.)
Rendkívül gazdag egészoldalas és
szövegközti képanyaggal.
Kiadói restaurált festett illusztrált
egészvászon kötésben. Szép példány!
20 000,26., BÜKY Irén:
Degré Alajos mint elbeszélő –
Bölcsészdoktori értekezés.
Bp., 1939. Arany J. Irod. és Ny. 75 p.
Kiadói papírborítóban.
„Édes Margit néniéknek szeretettel:
Irén” dedikált példány!
4000,27., CSÁSZÁR Elemér:
Katona Lajos
Bp., 1912. Franklin-T. 1 t. 103 p.
Kiadói papírborítóban. „Korniss
Gyulának hálával és barátsággal –
Császár Elemér” dedikált példány!
A dedikáció oldalán a jeles filozófus,
kultúrpolitikus ex-librise.
Kornist a kommunista hatalom
kitelepítette, budai villáját elvették, a
háborúban megmaradt könyvtárát
széthordták.
6000,28., CSERNA Andor:
Beethoven –breviárium
A zene kedvelői és a mester tisztelői
számára.

22., BIBÓ István: 56-os írásai –
Előterjesztés – Kiáltvány – Tervezet –
Memorandum - Emlékirat.
Bp., 1983. Magyar figyelő.
62 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Rota sokszorosított, ritka szamizdat kiadás!
Tartalmazza közreadott munkáinak
jegyzékét Kenedi János összeállításában. Nemzetközileg kimagasló, hazai
viszonylatban pedig a 20. században a
legnagyobb demokrata politikai gondolkodó. 1956-ban a Harmadik Nagy
Imre-kormány - a szovjet megszállás
után helyén kitartó, s a megszállás
ellen tiltakozó államminiszter.
4000,23., BOROSS Mihály: Gyászlapok a
magyar szabadságharcz történetéből
Összeállította: - -.
Székesfehérvárott, (1880.) Ny.
„Vörösmarty” Kny. 1 sztl.lev. 133 p.
Korabeli félvászon kötésben. A szerző
különösen sok írásával igyekezett az
1848–1849-es forradalom és szabadságharc történetét népszerűsíteni.
8000,24., BOROVSZKY Samu, Dr.:
Borsod vármegye története I. (Unicus!)
A legrégibb időktől a jelenkorig. I.
kötet: Vármegye általános története az
őskortól a szatmári békéig.
Bp., 1909. MTA.
1 t. (Borsod címere, hártyalappal) XVI.
419 p. szövegközti képekkel.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben, a kiadó papírborító címlapja
az elülső előzéklapra ragasztva. Ritka!
A monográfia a Magyarország vármegyéi és városai sorozat részeként
készült volna el, a vármegye meg8

/Sacelláry 13./
Bp., (1921.) Sacelláry.
572 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gerincén bordázott, aranyozott
(Cserna Juliska) félbőr kötésben. Az
elülső táblától korábban elvált gerinc
gondosan restaurálva. Ettől eltekintve
is szép művészi kötés. Kézzel számozott (69/29.) merített papirosra
nyomtatott bibliofil példány!
Inkább lexikális mű. Közli leveleinek
fontosabb kitételeit. Beethoven életének nevezetesebb dátumai sorakoznak
elénk. Az író foglalkozik a zeneköltő
szerelmi életével is és tisztázni óhajtja,
ki rejtőzött a „halhatatlan szerelem”
jelzője mögött. Rövid életrajzi adatok
közül Beethoven kortársairól, külön
fejezetben ismerteti a mester magyarországi vonatkozásait. Természetesen
az alkotások ismertetését helyezi előtérbe és esztétikai méltatásukon felül a
műfajok szerint külön-külön táblázatba
is foglalja az opusokat, még pedig
időbeli sorrendben.
10 000,29., CSERNA Andor:
Wilde-breviárium
A művészet és a szépség kedvelői
számára. /Sacelláry 4./
Bp., (1921.) Sacelláry.
262 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gerincén bordázott, aranyozott
(Cserna Juliska) félbőr kötésben.
Kézzel számozott (69/32.) merített
papirosra nyomtatott bibliofil példány! Cserna Júlia könyvei a magyar
művészi könyvkötések legkiemelkedőbb munkái, Kner Erzsébet is az ő
kötészetében tanult. Szép kötés!
18 000,-

30., CSERZY Mihály (Homok):
Vasárnap délután
Szeged, 1912. (Ny.: Endrényi L.)
A Dugonics-T. jutalmazásával. 244 p.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Wagner Gusztáv úrnak mély
tiszteletem csekélyke jeléül –
Szegeden 1912. okt. 24 Cserzy
Mihály” dedikált példány!
Wagner Gusztáv egykor vászonkereskedő ismert szegedi közéleti
személyiség. A szerző nagy érdeme a
20. századi századelő népi életformájának ábrázolása. Munkáinak nagy
részét Homok álnévvel jegyezte.
6000,31., (CSEVAPOVICH Gergely):
Recensio observantis minorum provinciae S. Joann. a Capistrano, per
Hung. Austr. Inf. et Slavon. extensae;
commentariis ethnol. philol. statist.
geogr. hist. illustrata. Cum adnexa ad
calcem mappa calcogr. prov. Pro anno
Dom. 1830.
Buda, 1830. Typis Reg. Scient. Univ.
Hungaricae. 3 sztl.lev. 666 p.
1 nagyméretű, kihajtható rézm.
térkép („Mappa Domiciliorum Obsv.
Provinciae S. Joannii a Capistrano
Anno 1830”). A térkép jobb oldalt
alul szignált: „Renner del. et sc.
Budae”. Az egyes városok templomainak metszett rajzaival, védelmezőink
rézmetszett képeivel. A térkép önmagában is becses darab! (lásd: Pataky
D.: A magyar rézmetszés története
210. oldal)
Korabeli gerincén aranyozott korabeli
keménytáblás papírkötésben, körben
festett lapszélekkel.
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ból a szabadgondolkodás ellensége.
Regényei és novellái borzongató,
démoni világot ábrázolnak. Mivel
korának számos kiváló irodalmárát
megtámadta (Zola, Victor Hugo,
Flaubert), fokozatosan elszigetelődött.
A magyar olvasók először Schöpflin
Aladár ezen kötetét ismerhette meg, de
olyan alacsony példányszámba jelent
meg, amely az a szerző ismertségét
nem alapozhatta meg.
Ritka Nyugat kötet!
4000,35., DAPSY Gizella, Rozsnyai
Kálmánné), Nil:
El nem küldött levelek – (Versek.)
Szeghalom, 1910. (Ny.: Tevan Adolf,
Békéscsaba) 19 sztl.lev. szecesszós rajzos (zöld) könyvdíszekkel, amelyek
Margarete Balla-Rimpl munkái.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Kézzel számozott (300/46.), aláírt
példány! „Ilonkámnak mindig egyforma szeretettel 1911. újév napján. –
Gizi” dedikált példány!
A költő, óvónő a Tanácsköztársaság
idején a községi és járási direktórium
tagja volt, később a román csapatok
bevonulása után kommunista gyanússá vált, letartóztatták, s fogva tartották,
végül állásvesztésre ítélték.
1926-tól Verőcén élt. Férjével,
Rozsnyai Kálmánnal együtt közeli barátságba került Ady Endrével és az Ady
családdal. Költeményeit és elbeszéléseit
Nil név alatt jelentette meg.
6000,36., DEREÁNO István Dr., Rózsahegyi: Arany János „izaparti hű
barátja” – Horogszeghi Szilágyi
István élete és kora.

A kötet tartalmazza a bölcsészdoktor,
kapisztrán-rendi tartományfőnök, ferences szerzetes életrajzát.
30 000,32., CSICSÁKY Jenő:
A magyar nemzetcsalád útja a távol
nyugatról a távol keletig
Sidney, 1961. Hungarian Pub. 157 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
Emigráns kiadás.
8000,33., CSICSÁKY Jenő:
Mu – Az emberiség szülőföldje.
(Buenos Aires, 1970.) Transsylvania.
1 rajzos térk. 226 p. 2 sztl.lev. szövegközti rajzokkal.
Kiadói aranyozott, illusztrált egészbőr
kötésben. Csicsáky Jenő (1885–1960)
könyve, a Mu az emberiség szülőföldje. A világot körbehajózó, a magyarok
őseit lázasan kereső „hosszújáratú
tengerészkapitány” ebben a műben írta
le azt a földtani bizonyítékokkal megtámogatott teóriáját, miszerint Hawaii
közelében létezett egy kontinens, a Mu
kultúra hazája. Amely tizenkét és fél
ezer évvel ezelőtt elsüllyedt, a mainál
sokkal fejlettebb civilizáció az emberiség aranykora volt.
Ritka emigráns kiadás.
8000,34., D’AUREVILLY, J. Barrbey:
A karmazsinfüggöny
Fordította: Schöpflin Aladár.
Bp., 1917. Nyugat.
74 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Berény Róbert illusztris munkája, felés körülvágatlan példány.
A szerző francia kritikus és regényíró.
Ateistából lett hívő katolikus, liberális10

(Nagykőrös), 1941. Nagykőrösi Arany
János T. 251 p. 3 t. (képek) 1 errata
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Biczó András munkája, körülvágatlan,
megkímélt példány.
Szilágyi István, Arany Jánosnak
debreceni tanulótársa volt és barátságuk a nagyszalontai gimnáziumban,
ahol tanári állást kapott, tovább
erősbödött. Arany János pályakezdésére ösztönző hatással volt. Tanárkodásának negyvenéves jubileuma alkalmával a császár a Ferenc József-renddel
tűntette ki. 1840-ben és 1841-ben a
Kisfaludy Társaság pályadíját nyerte el
Árpád című költeményével és a Csák
és a királyleány című elbeszélésével.
6000,37., DÉRY Tibor:
A felhőállatok (Versek.)
Bp., (1970.) Szépirodalmi. 1 t. (portré)
222 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
Válogatás költeményiből, többek között a „Ló, búza, ember” versei.
„Palotai Borisnak életfogytiglani
szeretettel – Bp. 1970. XI. D.T.”
dedikált példány!
8000,38., DÉRY Tibor: Ítélet nincs
Bp., 1969. Szépirodalmi.
640 p. 4 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Kozma Károlynak
szívélyesen Bp. 1972. II. 14. Déry
Tibor” a filmes szakembernek dedikált példány! Emlékirat? Önéletrajz?
Vallomás? Regény? Esszé? Valamennyi
egyszerre.
8000,-

39., DÓCZY Jenő:
Egy nap Arany János életéből
Interieur az ötvenes évekből.
Bp., 1922. Athenaeum. 1 t. (Arany
portréja) 85 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, gerincén
ízléses címkével. „Purébl Győző v.
tanácsnok úrnak, őszinte nagyrabecsüléssel – Dóczy” dedikált példány!
A jeles kritikus, író, irodalomtörténész
sokat tett az Ady-kultusz kialakulásáért.
Ezt a kötetet Zamárdi díszpolgárának a
neves egyetemi tanárnak dedikálta.
6000,40., DUGONICS András:
Etelka, egy igen ritka magyar kis-aszszony Világos-váratt, Árpád és Zoltán
fejedelmink' ideikben I-II.
Első könyv: Szerencsés dolgok.
Második könyv:
A’ szerencsétlen esetek.
Posonyban és Kassán, 1788. Füskúti
Landerer Mihály. (1.) 1 rézmetszett t. 3
sztl.lev. 351 p. (2.) 1 rézmetszett t. 1
sztl.lev. 394 p. kétszínnyomású címlapokkal és egy-egy szövegközti rézmetszettel. A metszetek Tischler Antal
rézmetsző szignált munkái, aki előbb
Egerben, majd 1788-tól Pesten, Budán
működött. Első kiadás!
Későbbi egységes gerincén bordázott,
díszesen aranyozott félbőr kötésben, a
kötéstáblák verzóján ex-libris, márványozott lapszéllel. Néhány kisebb folttól eltekintve kiváló példány. A mű
első kiadása különösen ritka! (2 db.)
Az első eredeti magyar regényként
emlegetett mű első kiadása. A piarista
szerző már 1786-ban elkészült a
munkával, de a cenzúra miatt csak
ekkor láthatott napvilágot. Az Árpád11

korban játszódó, de az udvar németesítő politikája elleni aktuális üzenetet
közvetítő kötet óriási siker lett, főleg a
hölgyek körében volt népszerű.
45 000,41., DUGONICS András:
Magyar példa beszédek és jeles
mondások (I-II.)
Öszveszedte, és meg világosította - királyi oktató.
Szegeden, 1820. Grünn Orbán.
(1.) 1 rézmetszett t. (címképmetszet)
XXXII. 300 p. (2.) 352 p.
A rézmetszetű címkép – Dugonics mellképe – Czetter János Sámuel szignált
munkája. Első kiadás!
Későbbi gerincén vaknyomással
díszített, feliratozott félbőr kötésben, a
kötéstábla verzóján ex-libris. (egybekötve) Posztumusz megjelent, közmondásokat és szólásokat tartalmazó
munka. Sajtó alá rendezte, előszóval és
életrajzzal ellátta Karácsonyi Ince János
Krizosztom piarista.
45 000,42., DUGONICS-Album
A Szeged város közönsége által
Dugonics András emlékére emelt szobor leleplezési ünnepélye alkalmából
szerkesztették:
Farkas Antal, Nagy Sándor.
Szeged, 1876. Burger Zs. özvegye.
1 metszett t. hártyalappal. 2 sztl.lev.
158 p. 1 sztl.lev. lapszámozáson belül
1 táblán Dugonics szobra.
Korabeli aranyozott egészvászon kötésben. A kötés sarkán ázás nyomai,
amely a könyvtestet nem érinti.
Becses irodalom- és kultúrtörténeti
munka!
8000,-

43., DUTKA Ákos:
A Holnap városa
Regényes korrajz a nagyváradi "A
Holnap" születésének idejéből.
Bp., 1955. Magvető. 1 t. (Gulácsy
Lajos rajza) 255 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Lippóczy
Gyuláné őnagyságának ismeretlenül
hódolattal – Dutka Ákos” Szeged
956. VI. 5.” dedikált példány!
4000,44., EJURY Jenő, Dr.:
A római senatus
Pozsony, (1899.) Eder István.
2 sztl.lev. 170 p. 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, aranyozott lapszéllel. „Atyai
jóakarójának hálás szeretettel – Dr.
Ejury Jenő” dedikált példány!
8000,45., ENDRŐDI Sándor:
Játszi órák – Gyermekversek.
Bp., 1921. Athenaeum.
130 p. 7 szecessziós rajzos t. (gödöllői
Nagy Sándorné munkái) 2 sztl.lev.
Első kiadás!
Kiadói szecessziós, festett rajzos
egészvászon kötésben, amely Basch
Árpád művészi munkája.
4000,46., EÖTVÖS József, Báró:
A karthausi
Bp., 1914. Révai T.
1 sztl.lev. III. 520 p. Második kiadás.
Kiadói aranyozott, festett, illusztrált
(Gottermayer) egészvászon kötésben.
8000,47., ERDEŐS László, nemes (m. kir.
őrnagy): Finnország szabadságharca
Az 1939/40. évi hadjárat.
(Bp., 1942.) Magyar-Finn T.
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bíróság 1950-ben távollétében lefokozta, és életfogytiglani fegyházbüntetésre
ítélte, háborús bűnök vádjával. Az
ítélet valódi indoka azonban a nyugatnémetországi magyar emigráció szervezésében vállalt szerepe volt. Több emigráns mozgalom vezetésében szerepet
vállalt, majd később a nyugat-németországi magyar cserkészetnek szentelte
magát.
12 000,50., FAZEKAS Mihály:
Ludas Matyi – Komikai elbeszélés.
Baróti Dezső előszavával.
Bp., (1948.) Bp. Székesfővárosi
Irodalmi Int. 52 p.
Kiadói illusztrált (az első kiadás címlapja) papírborítóban. „Miklós Róbertnek szeretettel: - Baróti Dezső”, az
előszó írója által dedikált példány!
Az 1956-os forradalom után elítélt irodalomtörténész, a PIM munkatársa
által, irodalomtörténész kollégájának
dedikálva.
4000,51., FAZEKAS Mihály:
Ludas Matyi – Egy eredeti magyar rege
négy felvonásban.
Bp., (1948.) Sarló.
32 p. 2 kétoldalas t. (mindkét oldalon
egészoldalas színes rajzok) számos
szövegközti rajzzal, amelyek a táblákkal
együtt Szőnyi Gyula grafikusművész
munkái.
Kiadói félvászon kötésben, színes, rajzos táblával, amely Szőnyi munkája.
4000,52., FEHÉR M. Jenő:
Középkori magyar inkvizíció
/M. történelmi tanulmánysorozat 2./
(Buenos Aires, 1968.) Editorial

1 t. 58 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti
térképvázlattal.
Kiadói rajzos papírborítóban.
A téli háború 1939. november 30-án
kezdődött, három hónappal a II.
világháború kitörését követően. A
Népszövetség illegálisnak minősítette a
szovjet támadást és 1939. december
14-én kizárta a Szovjetuniót soraiból.
A konfliktust az 1940. március 13-án
aláírt moszkvai békeszerződés zárta le.
8000,48., EURIPIDÉSZ:
Íphigeneia Auliszban
Fordította és az utószót írta:
Devecseri Gábor.
Bp., 1960. Magyar Helikon. 235 p. 1
sztl.lev. számos egészoldalas rajzzal,
amelyek Bozóky Mária munkái.
Kiadói bibliofil félbőr kötésben.
Számozott (600/594.), „Malonyay
Dezsőnek igaz szeretettel D. Gabi
1960. VII. 30. a fordító által dedikált
példány! Devecseri mesteri fordítását
Kazimir Károly mutatta be először a
Körszínházban, 1960 nyarán.
Ízléses, szép darab!
6000,49., FARKAS Ferenc, vitéz kisbarnaki:
Az altöttingi országgyűlés története
München, 1969. Mikes Kelemen.
72 p. 2 kétoldalas t. (képek)
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A szerző szinte ismeretlen emigráns
műve. I. Károly és Horthy Miklós után
a II. világháború végén a nyilas uralom
alatt is szolgált, történelmi szerepe vitatott. Ő volt a Horthy által alapított
Történelmi Vitézi Rend harmadik
főkapitánya. 1946-tól a nyugati magyar
emigráció egyik szervezője volt. A nép13

Transsylvania. 496 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
Fehér Mátyás Jenő domonkos rendi
szerzetes, történetíró jelen kötetének
gerincét az általa Kassai Kódexnek
nevezett, eredetijében elveszett forrásmunka alkotja, amelynek a Liber
Inquisitorum c. része 289 per jegyzőkönyvét tartalmazta, amelyből 83 magyar mágusok (táltosok) ellen lefolytatott vizsgálatokról szólt. A Kassai
Kódex általa készített fordítása körül
erős vita kerekedett.
Az egyik legjelentősebb emigráns
történeti munka!
8000,53., FEHÉRI Armand:
Horthy rablásai és panamái
(Bp., 1948. Szerző.) 32 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Gyöngyösy János minister úr,
őkegyelmének tisztelettel – Fehéri”
dedikált példány!
A dedikáció címzettje 1947-ben a
Nagy Ferenc vezette kormány külügyminisztere. 1946 augusztusától októberéig ő irányította a párizsi magyar békedelegáció munkáját. 1947. febr. 10-én
a párizsi békeszerződéseket is ő írta alá.
12 000,54., FÉJA Géza:
Dózsa György
Történelmi tanulmány.
Bp., 1939. Mefhosz.
243 p. 6 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadó picit sérült papírborítékban.
„Péter Lászlónak szeretettel – Szeged,
1954. szept. 27. Féja Géza” dedikált
példány!
6000,-

55., FEKETE Zsigmond: Hol Volt…
Hol nem Volt Pribina Országa
/Népszerű történelmi füzetek 3./
Buenos Aires, 1978.
Ősi Gyökér. 94 p.
Kiadói papírborítóban.
Privina Balaton-menti országlásának
tévhitét Hunfalvy (Hunsdorfer) Pál
vitte a köztudatba. Emigráns kiadás.
4000,56., FENYŐ László:
Városliget (Versek.)
Bp., (1943.) Az Író.
45 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a címlap borító
verzóján ex-libris Éder György
könyvtárából. „Szigeti Jenőnek
szeretettel Fenyő László” dedikált
példány! + Kézirat: A kötetbe
helyezve a költő autográf tintával írt
levele Szigeti Jenő (1881-1944.) festő,
grafikusművésznek címezve, amelyben
részvétét fejezi ki öccse halála miatt. A
kötetet feleségének adta át, és tudatja,
hogy a kötet árát illetően ne csináljon
magának gondot: „- ha egyszer – bármikor – lesz fölösleges öt pengőd, küld
el.” A Radnóti sorsú költő a Nyugat
második nemzedékének kiváló költője.
1944 végén a Gestapo elfogta, nyugat
felé hajtották. Nem sokkal Kőszeg után
egy SS különítmény agyonlőtte,
holttestét egy előre megásott tömegsírba dobták. A dedikáció címzettje, a
kiváló művész szintén koncentrációs
táborban végezte. Fenyő Lászlóról
Lengyel András írt kiváló tanulmányt a
Könyv Pub oldalra:
http://www.konyvpub.hu/
egy-elfelejtett-kolto-portrejahoz
8000,14

57., FLAUBERT, (Gustav):
Bovaryné
Fordította: Ambrus Z oltán.
Bp., 1919. Révai T. 1 sztl.lev. VII. 425
p. Harmadik (magyar nyelvű) kiadás.
Korabeli gerincén bordázott, aranyozott félbőr kötésben. Szép kötés!
8000,58., FÖLDVÁRY László:
Keresztyén Erkölcs-tan (Kézirat!)
Az erkölcstani munka tintával írt,
kézzel számozott oldalakból áll, összesen 169 oldal. Két fő részre oszlik a
második rész „Különös Erkölcs-tan”
címmel. Az első fejezet végén feltüntetett dátum szerint 1856-ban íródott,
a beírt dátum „1856 febr. 8.” Az első
oldal előtt befűzött lapon későbbi bejegyzés: „Földváry László kezeírása –
Igazolom: - Földváry István 1926.”
A kézirat szerzője: Földváry László
(Kunszentmiklós, 1838. jún. 24. –
Váchartyán, 1921. dec. 30.) ref.
lelkész. Tanult szülővárosában, 1852től Nagykőrösön és 1854-től Kecskeméten, hol a teológiát végezte. 1857ben Lovasberényben akadémiai rektor,
majd több helyen káplán és helyettes
lelkész, végül 1881-ben Váchartyánban lelkész lett. Kisebb egyházi dolgozatait számos egyházi közlönyben adta
ki. Több ismert műve jelent meg
nyomtatásban, de ez nem ismert. A
keltezés.ből ítélve ez a mű diplomamunkaként készíthette Kecskeméten,
ahol a teológiát végezte.
(Kecskemét, 1856.) 1 sztl.lev. 169
kézzel számozott, beírt oldal.
Későbbi igényes félbőr kötésben.
50 000,-

59., FRIDECZKY József:
Kudarcok – Önéletrajz.
Buenos Aires, 1966. Editorial
Transsylvania. 262 p. 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben, a
címlapon „Cleveland Hungarian
Heritage Society – Copy” bélyegző.
Az 1914-ben fiatalon Kínába, Japánba
tanulmányútra indult és a I. világháború miatt Amerikában ragadt világfi, „egy aranyszívű, bölcs férfi tündérmeséje”, aki számtalan nyelven beszélt,
aki értette a legnagyobb és legkisebb
nemzet fájó problémáit. Szép példány!
6000,60., FÜST Milán:
Az elmúlás kórusa (Versek.)
Bp., 1921. Amicus. 68 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, a kötéstábla verzóján ex-libris.
200 számozott, aláírt példány készült
a kötetből, ez számozatlan, de aláírt,
merített papirosra nyomtatott bibliofil példány! Füst Milán tartalmi
elvontságához, mely Az elmúlás
kórusa című kötet 1921-es előszava
szerint – az „örök emberi tragikum
szomorúságát is felveté”.
12 000,61., GÁBOR Andor:
Jaj, a feleségem! – És egyéb jelenetek.
(Bp., 1912.) Dick Manó.
111 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A címlapon poss. aláírás
bélyegző „Szilágyi” (Géza). „A Szilágyi
Úrnak szeretettel Gábor Andor”
Szilágyi Géza író, költő, újságírónak
(Könyvek és emberek, 1912.) dedikált
példány! Dedikált köteteivel ritkán
találkozhatunk!
8000,15

65., GELLÉRT Oszkár:
Hajnali három – Uj versek.
(Bp.), 1934. (Az Író. – Ny.: Hungária
Hírlap.) 61 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, részben fel-, és
körülvágatlan példány. Készült
merített papiroson. „Révész Bélának
igaz barátsággal, szeretettel – Gellért
Oszkár” dedikált példány!
15 000,66., GONCOURT, Edmond és Jules
de: A nő a XVIII. században (I-II.)
Fordította és átdolgozta Wildner
Ödön. /Kis Helikon 15./
Bp., (1921.) Rózsavölgyi és Tsa.
(1.) 292 p. 9 t. 2 sztl.lev.
(2.) 265 p. 6 t. 2 sztl.lev.
Kiadói gerincén bordázott, címkével
ellátott félbőr kötésben, fent poncolt
lapszéllel. Készült 3100 példányban.
Ez számozatlan normál papírra nyomott, de bibliofil kötésű példány!
4000,67., GONDOL Dániel:
Magyar nyelvtan - Második iskolások
számára. Második füzet.
Bécsben, 1845. Özv. Straussné és
Sommer. IV. 119 p.
Kiadó papírborítóban.
Poss.: Justrovics György.
A kiváló esztéta, író részt vett a szabadságharcban, Fáy András ajánlatára az
MTA levelező tagja. Nyelvtan könyvét
Pápán tankönyvként használták.
8000,68., GRACZA György:
A nevető Magyarország I- II.
Egyetemes adomagyűjtemény két kötetben.
Bp., (1901.) Lampel R. (1.) 2 sztl.lev.
380 p. (2.) 2 sztl.lev. 371 p.

62., GALURA Bernát:
Szent Vincze élete
Esztergom, 1885. Ny.: Buzárovits G.
1 rézmetszett t. VIII. 551 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
8000,63., GAUL Károly: A Magyar Királyi
Technológiai Iparmúzeum alapításának, fejlődésének és működésének
története 1883-1913.
Bp., 1913. „Pátria”.
101 p. 1 kihajtható t. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Nagys. Szekeres Kálmán dr. Úrnak
– Gaul Károly” dedikált példány!
A dedikáció címzettje mennyiségtanés természettantanár, főreáliskolai igazgató. Az általa vezetett tantestületben
tanított többek között Hankó Vilmos,
Kresznerics Károly és Németh József,
Németh László író édesapja. Németh
László is itt végezte el a középiskola
utolsó két osztályát.
6000,64., GELLÉRT Oszkár:
Velem vagytok – Új versek.
Bp., 1926. Genius. 67 p. 1 sztl.lev.
fametszetes könyvdíszekkel, amelyek
Kozma Lajos munkái. Első kiadás!
Kiadói, Kozma metszettel illusztrált
papírborítóban. „Osvát Ernőnek
baráti öleléssel és arra gondolva, hogy
ő van a leginkább velem…” dedikált
példány! 20 éves volt, amikor Osvát
Ernővel megismerkedett, az Új
Időkben és a Budapesti Naplóban
közölte műveit, majd különösen szoros
barátja és munkatársa lett a Nyugatnál.
Irodalomtörténeti kuriózum.
45 000,16

vált: a „grünwaldizmus” ettől kezdve a
kisebbségekkel (elsősorban a szlovákokkal) szemben követett erőskezű, a
jogokat lehető legszűkebben értelmező
nemzetiségi politikát jelölte. Híve volt
a közigazgatás államosításának, a polgári központosításnak, de küzdött a
nemzetiségek erőszakos magyarosításáért is. Elképzeléseinek középpontjában a „magyar állam konszolidációja” állt, s ezért közigazgatás-jogi
munkájában elemezte a rendi berendezkedés adta viszonyokat.
100 000,71., GYULAI Pál:
- - költeményei
Buda-Pest, 1882. Franklin-T. 1 rézmetszett t. (Gyulai Pál portréja) 2 sztl.lev.
495 p. Második bővített kiadás.
Későbbi gerincén bordázott, ízléses
félbőr kötésben, fent aranyozott lapszéllel, körülvágatlan.
A második lapon „Koller Lajosné
Szalay Mariska úrasszonynak –
Gyulai Pál” dedikált példány! A címlapon a későbbi tulajdonos Szabó
Dezső autográf ajándékozó sorai
„Szabó Dezső könyvtárából Szalay
Józsefnek”. Poss.: Szalay Mariska,
Szabó Dezső, Szalay József.
Különleges darab a két világháború
közötti magyar irodalom nagy hatású
képviselőjének, Szabó Dezsőnek
könyvtárából. Gyulai Pál autográf írásai, dedikációja legjobb barátja Arany
János autográfiáinál is ritkábban fordulnak elő.
24 000,72., HAIMAN-Kner György:
A nyomtatott betű művészete
/Officina képeskönyvek 44./

Modern gerincén aranyozott fél-műbőr
kötésben. (2 db.)
8000,69., GROSSCHMID Géza, Dr.:
Kisebbségi sors
Kassa, 1930. Szerző.
499 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. A szerző, Márai Sándor apja,
Kassa szenátora, nemzetgyűlési képviselő. A kötet tartalmazza 1918-tól1929-ig a nemzetgyűlésen mondott
összes beszédét, törvényjavaslatát,
interpellációját, továbbá a hírlapi
cikkeit és alkalmi beszédeit.
8000,70., GRÜNWALD Béla:
A törvényhatósági közigazgatás
kézikönyve I-V. – A fennálló
törvényekből és rendeletekből rendszeresen összeállította: - -.
Bp., (1884-1885.) Ráth M.
(1.) VII. 488 p. (2.) 2 sztl.lev. 414 p.
II. (3.) 2 sztl.lev. 361 p. 1 sztl.lev. (4.)
2 sztl.lev. 473 p. 1 sztl.lev. (5.) 4
sztl.lev. 312 p. XI. Második, bővített
és javított kiadás.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egységes félbőr kötésben, amely
Floegel A. eperjesi könyvkötő igényes
munkája. Poss.: Dr. Krisanich József
ügyvéd, Kaposvár.
Szép egységes sorozat!
Bártfai Grünwald Béla (1839. - 1891.)
politikus, publicista, történész. Nevét
1874-ben ismerte meg az ország,
mikor az ő kezdeményezésére a felvidéki vármegyék mozgalma során a kormány a Matica slovenská és három
szlovák gimnázium bezárását rendelte
el. Grünwald neve ezzel fogalommá
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Bp., (1942.) Officina. 32 p. ; 31 p. (31
hasonmás 16 képtáblán)
Kiadói
illusztrált
keménytáblás
papírkötésben. „Schaffer Andornak
bibliofil és bajtársi köszöntéssel 1943.
febr. 19. Haiman-Kner György”
dedikált példány!
8000,73., HALÁSZ Imre:
Egy letűnt nemzedék
Emlékezések a Magyar Állam
kialakulásának ujabb korszakából.
Bp., 1911. Nyugat. 528 p.
Korabeli gerincén bordázott, aranyozott félbőr kötésben. A kiegyezés korának átfogó története.
Halász Imre (1841-1918.) hírlapíró, az
egykori Pesti Napló és Pester Lloyd
című lapok nagytekintélyű munkatársa. Katona Tamás történész dédapja.
15 000,74., HALMI Bódog:
Őszi termés – Novellák, tanulmányok.
Bp., 1928. Szerző.
126 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A borítón dedikált példány!
4000,75., HELTAI Jenő:
- - versei
Bp., 1911. Nyugat.
123 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói szecessziós, rajzos papírborítóban, amely Falus Elek munkája.
Körülvágatlan, szép példány!
6000,76., HELTAI Jenő:
Írók, színésznők és más csirkefogók
Bp., 1910. Nyugat.
150 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott, Bassits Sándor-féle

„Nyugat” egészvászon kötésben, a
kötet szecessziós rajzos borító címlapja, amely Falus Elek munkája a könyvtestbe kötve. A könyvtestbe helyezve
Einczinger Lívia fejléces autogramm
gyűjtő kártyáján „Heltai Jenő –
Budapest, 1929. ápr. 4.” datált
aláírása. A kötet tartalmazza Heltai „A
könyv-ember” című novelláját.
8000,77., HESZKE Béla:
Színház – Színháztörténeti breviárium.
/Művészetek kézikönyve II./
Kolozsvár, 1944. Minerva.
345 p. 12 kétoldalas t. (képek) számos
szövegközti képpel. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Keményffy Évának és Szöllősy
Bandinak igaz szeretettel adja:
Heszke Béla Kolozsvár, 944. VIII.
18.” és „Kedves Barátom, Ferenc!
Köszönöm, hogy könyvemet megmentetted az antikváriumból. Baráti
szeretettel – Heszke Béla Budapest,
1997. I. 17.” duplán dedikált
példány! A könyvtestbe helyezett
fotón Heszke Béla fordító, Mihályfi
Béla igazgató, Fáray F. főszereplő
kőműves, Nagy Lajos rendező egy
színházi
főpróbán.
(Fotofilm,
Kolozsvár felvétele 9 x 12 cm.)
6000,78., HITLER Adolf:
Harcom (Mein kampf)
Fordították: Kolbay Pál, Lindtner
Antal dr., Szakáts István dr.
Bp., 1935. Centrum. 1 t. 1 sztl.lev.
IV. 1 sztl.lev. 504 p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Későbbi félbőr kötésben. Betiltva! Az
üldözött kötet korai kiadásai szinte
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teljes egészében megsemmisültek, egyegy példány csak különösen ritkán
bukkan fel! Az első kiadás szinte fellelhetetlenül ritka!
120 000,79., HÓKA Imre, Dr.:
Vasárnapi harangszó I-II.
Vác, 1928. Kapisztrán Ny.
(1.) 1 sztl.lev. 254 p. 1 sztl.lev. (2.) 233
p. 1 sztl.lev.
Korabeli egészvászon kötésben. (2 db.)
Az első kötetben: „Legyenek e szerény
sorok csokrok a lélek szőnyegén,
melyeken szívesen lépked a Lélek,
hogy lehelje az élet tüzét. Szíves
emlékül a szerző Dr. Hóka Imre,
Szent-Gellérthegyi Lourdes-i barlang
1929. IX. 12.” dedikált példány!
8000,80., HUSZÁR Károly:
Az égő Oroszország – Báró Wrangel
Péter orosz fővezér, Denikin Antal
orosz hadvezér és Miliukov Pál volt
orosz külügyminiszter közreműködésével írta: - -.
Bp., 1926. Dante. 333 p. 1 sztl.lev.
Ripszám Henrik 44 rajzával illusztrálva, számos művészi portréval.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblával, amely Ripszám munkája.
Az illusztrátor maga is Szibériát
megjárt hadifogoly volt. A szerző műve
végén több mint 250 bolsevista művet
sorol fel, mint forrásmunkát.
Behatóan foglalkozik a cárizmus korával, az orosz-japán háborúval, a világháború előtti forradalmi törekvésekkel,
a világháborúval, hogy így megértesse
a bolsevizmust. Betiltott, a rendszerváltásig tiltó listán szereplő mű!
12 000,-

81., IGNÁCZ Rózsa:
Anyanyelve magyar
Levelek Erdélyből.
/Erdélyi Remekírók Sorozata 4./
(Buenos Aires, 1976.) Editorial
Transsylvania. 325 p. 1 sztl.lev.
Kiadói díszesen aranyozott egészbőr
kötésben. A nagy erdélyi írónő első
regényének ritka emigráns kiadása.
5000,82., ILLÉS József:
Bevezetés a magyar jog történetébe
A források története. (Függelékül
válogatott forráshelyek gyűjteménye.)
Bp., 1910. Rényi K. XVI. 335 p.
Későbbi gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói papírborítók gondosan a könyvtestbe kötve.
Jogtörténeti alapmű!
10 000,83., ILLYÉS Gyula:
Mint a darvak
(Bp., 1942.) Nyugat.
94 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Pintér Józsefnek - Illyés Gyula
1942.VI.” – dedikált példány!
8000,84., JABLONKAY Gábor S. J.:
Loyolai Szent Ignác Jézus-Társasága
alapítójának élete és működése I-II.
Bp., 1921. (Ny.: Pallas.)
(1.) 1 t. 359 p. 1 kihajtható térk.
(2.) 1 t. 756 p. 1 kihajtható térk. lapszámozáson belül számos képtáblával,
az első kötetben számos szövegközti
fametszett képpel.
Mind két kötet kiadói papírborítóban,
körülvágatlan példány. (2 db.)
15 000,-
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Kiadói papírborítóban.
„Varga Pistának a művésznek,
nőhódítónak, inspirátornak kellemes
szórakozást kíván – K.hegyes, augusztus Józsa István” dedikált példány!
A költő kunhegyesi jogtudós földbirtokos tevékenyen részt vett Kunhegyes
kulturális életében.
4000,90., JUHÁSZ Gyula:
Testamentom (Versek.)
Szeged, 1925. Délmagyarország Hírlap
és Ny. 110 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Cs. Sebestyén Károly munkája.
„Réti Ödönnek, bajtársi hálás szeretettel sok szépért és jóért: Szeged, 1925.
Juhász Gyula” dedikált példány!
A dedikáció címzettje Réti Ödön
(1871. - 1939.): író, festő, tanár. Az
iparművészeti és a mintarajziskolát
végezte, rajztanári oklevelet szerzett;
Törökbecsén, Brassóban, Aradon,
1919-től Szegedre tanított. Itt Juhász
Gyulával és Móra Ferenccel írói triumvirátust alkotott; később a fiatal
József Attila is barátai közé tartozott.
Eleinte táj- és arcképeket festett, később az Aradi Közlöny és a Nagyvárad
c. lapokba írt. Az irodalom számára
Osvát Ernő fedezte föl, és a Nyugatban
közölte számos novelláját, valamint
legjelentősebb művét, a nemzetiségi
problémákat tárgyaló Zorka c. regényét. (Erről írta első irodalmi kritikáját
József Attila.) Kain c. skandináv tárgyú
drámája is a Nyugatban jelent meg.
Viora c. drámáját a fővárosban, majd
Szegeden Forgács Rózsi Kamaraszínháza adta elő.
45 000,-

85., JAKAB Ödön:
Pásztortüzek – Költemények.
Bp., 1896. Franklin-T.
183 p. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott (Gottermayer) egészvászon kötésben, körben
aranyozott lapszéllel. „Gróf Festetics
Andorné Ő Méltóságának tisztelete
jeléül – Bpest, 1896. 15/XII. Jakab
Ödön” dedikált példány!
8000,86., JANCSÓ Elemér, Dr.: Móricz
Zsigmond és az új magyar irodalom
/Élő Erdély/
(Kolozsvár), 1936. Erdélyi Szemle. 17 p.
Kiadói papírborítóban.
„Szabó Lacinak erdélyi szeretettel –
Elemér” Cs. Szabó László írónak
dedikált példány!
4000,87., JANCSÓ Elemér, Dr.:
Aranka György élete és munkássága
Kolozsvár, 1939. Minerva.
34 p. 2 sztl.lev. (Jancsó bibliográfia)
Kiadói papírborítóban.
„Nagyméltóságú Hóman Bálint miniszter úrnak erdélyi szeretettel –
Jancsó Elemér” dedikált példány!
4000,88., Japán mesék - Japán eredetiből
fordította dr. Balogh Barna.
(Bp., 1943). Viktória. 142 p. 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblával. A Yoshikawa & Co. Yokohama III. kötetéből készült legismertebb
mesék fordítása.
4000,89., JÓZSA István, Ifj.:
Boldogság kutjánál – (Versek.)
Kisujszállás, 1927. Lading János.
47 p. Első kiadás!
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Ezekben az időkben, beleértve a
Szálasi rezsim hónapjait, Juhász
Vilmosné halált megvető bátorsággal
segítette, védte az üldözötteket; olykor
még nyilaskeresztes katonák is meghátráltak előtte. A háború után Rákosi
ellenzékbe szorította, emigrációba
kényszerült. Az Egyesült Államokból ő
irányította a magyar részét annak a
könyvküldő akciónak, amely céljául
tűzte ki, hogy a vasfüggöny mögötti
országok értelmisége megismerkedjék
a kortárs nyugati szellem alkotásaival.
12 000,93., KABDEBÓ Lóránt:
Szabó Lőrinc lázadó évtizede
Bp., (1970.) Szépirodalmi.
686 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Rába Györgynek
tisztelő barátsággal- Kabdebó Lóránt”
dedikált példány!
3000,94., KÁRMÁN József:
Fanni hagyományai
/Tevan amatőr-sorozat 3./
(Békéscsaba), 1916. Tevan. 72 p. 1
sztl.lev. A címlap és a könyvdíszek régi
motívumok felhasználásával készített
fametszetek.
Kiadói félvászon (selyem) kötésben,
felül aranyozott lapszéllel, a kötéstábla
verzóján ex-libris „K B”, eredeti kiadói
karton tokban. Halványzöld, merített
papirosra nyomtatott, számozott
(250/53.) bibliofol példány!
8000,95., KASSÁK Lajos:
Vallomás tizenöt művészről
Bp., 1942. (Szerző. – Ny.: Popper
Ernő.) 128 p. XXX. (15 kétoldalas kép-

91., JUHÁSZ László:
Pengeti sírván – Költemények.
Bp., 1899. Franklin-T.
166 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Méltóságos
Csiky
Kálmánné
urnőnek, a nagy asszonynak hódolattal: Juhász László Bp., 1905. jan. 28.”
a jogtörténész, Werbőczy fordító,
költő feleségének dedikált példány!
4000,92., JUHÁSZ Vilmos:
Nyersanyagháború
Bp., (1940.) Dante. 411 p. 12 színes,
rajzos t. (ebből 9 dupla oldalas, 2 kihajtható) 1 kihajtható térk. (403-408 p.
ff. rajzos táblák) szövegközti rajzos
képekkel. A színes táblák, a térkép és a
képek Bortnyik Sándor és Kner
Albert munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén gondosan javított
egészvászon kötésben. „Pethő Sándor
főszerkesztő Úrnak mély tisztelettel
Juhász Vilmos” a kiváló történésznek,
a Magyar Nemzet alapító főszerkesztőjének dedikált példány!
Juhász Vilmos (1899-1967.)
kultúrtörténész, író, újságíró, szerkesztő, műfordító, egyetemi tanár. A zsidótörvények által érintett katolikusok
védelmére alakult Szent Kereszt Egyesületnek egyik vezető tagja volt. Igen
sikeres Nyersanyagháború c. művének
célja, hogy nyilvánvalóvá váljék: a
tengelyhatalmak nem nyerhetik meg a
háborút. Mint a Dante könyvkiadó irodalmi igazgatója, progresszív szellemű
szerzők műveinek kiadását segítette
elő. Az 1944-es német megszállás
mind e tevékenységnek hamarosan
véget vetett. Munkatáborba hívták be.
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Metzger Nándor (1895. – Tuscaloosa
AL, 1987.) orientalista, újságíró,
műfordító. A budapesti Tud.egyetemen japán tanulmányokat folytatott.
Bécsben a közös hadsereg főhadiszállásának távol-keleti osztályán dolgozott.
Szibériai fogolytáborokból Japánba és
Kínába került magyar hadifoglyoknak
adta ki lapját. A húszas évek elejétől
1945-ig a tokiói magyar követség kulturális titkára. Összeállította és kinyomatta az első teljes japán-magyar
szótárt, megírta japánul a magyar
nemzet történetét, magyar irodalmi
műveket (többi között Petőfi János
Vitéz-ét) fordított japánra.
30 000,98., KEMPELEN Győző: Kazinczyünnep Magyarországon 1859-ben
Az irodalma vezérét dicsőitő magyar
nemzetnek emlékül irta --.
Szeged, 1860. Ny.: Burger Zs. 1 fametszett t. (Kazinczy portréja) 158 p.
Korabeli félvászon kötésben.
Szüry: 2431.
8000,99., KEMPIS Tamás:
Krisztus követése
Erkölcsi olvasó- és imakönyv.
Latin eredetiből átdolgozta:
Szeremlei Samu.
Szeged, 1864. Bába Imre. 1 sztl.lev.
VIII. 1 sztl.lev. 245 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott egészvászon kötésben.
4000,-

tábla) 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. A
külső és belső címlapon Kernstok
Károly rajza. Kassák a kortársairól.
Közöttük: Egry, Barcsay, Czóbel,
Márffy, Ferenczy, Pátzay, Bernáth
Aurél, Farkas István, stb.
„Márai Sándornak baráti kézszorítással Kassák Lajos” dedikált példány!
80 000,96., KATZBURG Ilona:
Tacitus és a barbár világ
Bp., 1936. (Szerző.) 67 p.
Kiadói javított papírborítóban.
„Dr. Supka Ervinnek szívélyes üdvözlettel – 1936. okt. 22. Katzburg
Ilona” dedikált példány!
4000,97., Keletázsiai magyarság – A Japáni
Magyar Segítőalap, a Sangháji
Magyar Egyesület, A Harbini Magyar
Egyesület és az Észak-Kínai Magyar
Egyesület hivatalos közlönye.
I. évf. 1943. 7-8.; 10.; II. évf. 1.; 3.; 4.;
5.; 9.; 10.; 11. szám.
Felelős szerkesztő: Metzger Nándor.
(Tokyo, 1943-44. Metzger N. – Ny.:
Szalézi-ny. Tokyo.)
számonként 8-12 p. képekkel.
A 1943 7-8. szám címlapján Horthy
Miklós fotója. A lap a kormányzó 75.
születésnapjáról emlékezik meg. A lap
tudósít a háborúról és a magyarországi
eseményekről, ismerteti a magyar múltat, de japán nyelvleckét is közöl,
beszámol a helyi magyar egyesület programjairól. A lap szórványszámai is
különösen ritkák, mivel főként hadifoglyoknak számára szólt, akik
megőrizni nem tudták, az itthoniak
számára szinte ismeretlen! (9 db.)
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KÉZIRATOK

Párt ujpesti szervezetének hozzám
intézett levelét és annak mellékletét
szíves tudomásulvétel és bölcs belátásod szerinti esetleges felhasználás
céljából csatoltan megküldöm. Szívélyesen üdvözöl igaz híved: Baky
László”.
Bp., 1944. június 29.
1 .lev. 1 beírt oldal.
Baky László csendőrtiszt, politikus,
belügyi államtitkár. A pécsi hadapródiskola elvégzése után katonai
pályára lépett. 1919-ben a szegedi
ellenforradalmi szervezkedés egyik
vezéralakja, a hírhedt Prónay - különítmény tagja. 1939-ben a Nyilaskeresztes
Párt országgyűlési képviselője, a párt
szakadása után a Nyilaskeresztes Front
tagja. Az 1944. márc. 19-i német megszállás után a belügyminisztérium politikai államtitkáraként irányította a
zsidó lakosságunk az ország területéről
való kiszállítását. 1944 őszén a Szálasikormány megbízta különleges katonai
rendfenntartó szervezet felállításával.
1946-ban a Népbíróság, mint háborús
bűnöst halálra ítélte és kivégezték.
20 000,102., BÁRDOSSY László (18901946.), mint miniszterelnök, által
géppel írt, autográf aláírásával ellátott, levele Ő Királyi Fensége József
Főherceg tábornagy úrnak „Fenséges
Uram!” megszólítással 1941-ből
„Ministerelnök”-i levélpapírján.
A levél tartalma: „Méltóztassék megengedni, hogy július 9-iki levelemre
visszatérve nagybecsű tájékoztatására
csatolt másolatban megküldjem a
vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter úr részére küldött tájékoztatóját.

100., ÁBRÁNYI Emil, ifjabb (18501920.) költő, műfordító, újságíró saját
kezűleg tintával írt, aláírásával ellátott
levele. Meglehetősen kritikai hangvételű drámabírálata Hajó Sándor
„Felsőbbek” című darabjáról, a
Nemzeti Színház igazgatója részére.
„Meggyőződésem, hogy semmiféle
színpadon nem lehet sikere, - a
nemzeti színpadon legkevésbé.”
Kelt.: Hn., 1941., okt. 26. 1 félbehajtott lev. 1 beírt oldal.
Ábrányi Emil verseinek nagy hatása
volt a századvégi ifjúság körére (hírnevét ezek alapozták meg), melyeket a
„szerelem, haza és emberiség” ihlettek.
Működésének legkiválóbb oldalát
műfordításai jelentik.
Hajó Sándor (1876 – 1944.): drámaíró, színikritikus. 1926-tól a Belvárosi
Színház dramaturgja. 1944-ben a fasizmus áldozata lett. Eredeti színműveit
és drámáit elsősorban ügyes színpadtechnika jellemzi. Sok német,
angol, francia darabot fordított magyarra. Dramatizálta Wilde: Dorian
Gray arcképét (1907).
15 000,101., BAKY László (1898-1946.),
mint Magyar Királyi Belügyi
Államtitkár által géppel írt, autográf
aláírásával ellátott, levele ismeretlennek „Kedves Barátom!” megszólítással
1944-ből a „ Magyar Királyi Belügyi
Államtitkár koronás címerrel díszített
levélpapírján.
A levél tartalma: „Kovásznay Antal
hírlapíró ujpesti lakos ügyével kapcsolatosan a Magyar Nemzetiszocialista
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hadsereg frontra küldéséhez. Nevéhez
fűződik a faji alapon álló, a zsidók és
keresztények házasságkötését tiltó
1941. XV. tc. 1942. márc. 7-én, elsősorban a kormányzóhelyettesi tisztség
körül Horthyval támadt ellentéte miatt
kénytelen volt lemondani, de távozása
után is aktív, németbarát politikát folytatott. A Népbíróság, mint háborús
bűnöst, halálra ítélte, golyó által kivégezték. A vádoltak közül az ő szerepe
és felelőssége osztotta meg leginkább a
magyar közvéleményt. Bárdossy személyéről és tetteiről kivégzése óta vita
folyik, kirakatper áldozatának tekintik.
80 000,103., BORSOS Miklós (1906-1990.)
autográf, aláírásával ellátott levele
Bitvay Józsefnek „Kedves Igazgató
Ur!” megszólítással 1983-ból. A levél
tartalma: „Kós Károly születésének
századik évfordulójával kapcsolatos
kiállítási szövegben elhelyezett írásom
közlését nem kifogásolom, inkább
megtiszteltetésként fogadom. Öröm
számomra, hogy egy … értékes, sokoldalú igazi tehetség létezéséről mégiscsak tudomást veszünk. Szép sikert
kívánok vállalkozásukhoz”.
Bp., 1983. november 29.
1 lev 1 beírt oldal.
Borsos Miklós szobrász, főiskolai
tanár. 1946-tól az Iparművészeti Főiskola tanára volt, 1960-ban tanárságát
idealistának és nacionalistának bélyegezve megszüntették. 1960-tól kapott
rendszeres illusztrátori megbízásokat
Illés Endrétől, a Szépirodalmi igazgatójától. Éremművészettel 1947 óta foglalkozott, neves kortársait örökítette
15 000,meg.

Hódolatteljes tisztelettel vagyok Királyi
Fenségednek mindenkor készséges
híve: Bárdossy László”.
Bp., 1941.augusztus 6.
1 lev. 1 beírt oldal.
Hozzátartozik:
A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar
Főnöke (Wert Henrik) által a Magyar
Királyi Honvédelmi Miniszternek
küldött levelének a másolata. Az ügy
előzménye, hogy a vezérkari főnök a
Szovjetunió megtámadása után, 1941.
július hó 8-i harctéri jelentéséhez fűzött
közleményében, az Oroszország ellen
viselt háborúk megnyerhetetlenségét
terjesztő suttogó propaganda ellenében
összehasonlítást tett az akkor folyó
hadműveletek és az I. világháború
(Szovjet-) Oroszország elleni háború
között. József főherceg ez ellen valószínűleg az első világháború számunkra tragikus végének okából kiindulva - kifogással élt a miniszterelnöknél vagy a honvédelmi miniszternél, és emiatt kellett a vezérkari
főnöknek levélben védekeznie.
Bp., 1941 július 30.
2 lev. 2 beírt oldal.
Bárdossy László politikus, külügyminiszter, majd miniszterelnök. Horthy
1941. február 4-én külügyminiszterré,
Teleki Pál halála után, április 3-án
miniszterelnökké nevezte ki. A németek által elkövetett provokatív célzatú
kassai repülőtámadásra hivatkozva, az
alkotmányt megsértve, a parlament
hozzájárulása nélkül hadat üzent az
SZU-nak (1941. jún. 27.), majd az
USA-nak is (1941. dec.). Ribbentroppal és Keitellel folytatott tárgyalásain
(1942. jan.) hozzájárult a II. magyar
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104., DIVALD Kornél (1872-1931.)
fotográfus, művészettörténész, író
saját kezűleg eredeti és írói nevén,
Tarczai György néven is aláírt, saját
kezűleg kitöltött kiadói szerződése a
Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársasággal egy
novelláskötetről, amely Felvidéki históriák címen jelent meg a Radó Antal
által szerkesztett Magyar könyvtár
sorozat 746. számaként 1914-ben. A
szerző egyszáz korona tiszteletdíjban
részesült, amelynek átvételét a lapalján
igazolja és aláírásával hitelesít.
Kelt.: Bp., 1912. XII. 4. 1 nyomtatott,
fejléces kitöltött, aláírt oldal.
Hozzátartozik:
A kiadó részéről kézzel írt levél
üzenet, amelyben utasít „Radó dr.
úrral”, Radó Antallal történt
megbeszélés folytán Divald Úrnak a
100 koronát kifizetni.
Kelt.: (Bp.), 1912. XII. 4.
1 beírt oldal (7 sor).
Divald elsősorban műkritikusként
vált ismertté. A budapesti M. Nemzeti
Múzeum munkatársa. Az egykori
Felvidék régiségeit, szobrait, ötvösműveit, textíliáit, az iparművészet népi,
polgári és egyházi kincseit mentette
meg, szállította múzeumokba, gyűjteményekbe és dokumentálta fotográfiákon is. Az önmagát tréfásan „műtörténeti detektívnek” aposztrofáló
Divald Kornél az utókor emlékezetében a Szentek fuvarosaként él tovább.
10 000,105., FIALA Ferenc (1904-1988.)
által géppel írt, autográf aláírásával
ellátott képeslapja, egy helyen saját
kezű javításával, Anna Horvathnak

címezve. Tartalma: „… Kérem írja
meg, hogy a könyvrendeléseket küldhetem e a Maga címére továbbra is.
Remélem, a lapokat pontosan kapja és
írja meg, hogy hányat küldjek. Meleg
időt kívánva sok szeretettel Fiala F”.
Hn. én. 1 lev. 1 beírt oldal.
Fiala Ferenc építész-mérnök, kardvívó, szélső jobboldali politikus, nyilas
újságíró. 1932-től 1934-ig a Magyarság
politikai cikkírója és belső munkatársa,
1934-től az Új Magyarság belső munkatársa. 1944-ben a Nyilaskeresztes
Párt sajtófőnöke, az Összetartás c. lap
szerkesztője, a Pesti Újság és a Magyarság politikai főmunkatársa és vezércikkírója. 1946-ban a Népbíróság előbb
halálra ítélte, majd büntetését életfogytiglani fegyházra változtatták. 1956
októberében szabadult a börtönből, az
NSZK-ban telepedett le ahol a Magyar
Egység, az Összefogás, a Hídfő, ill. az
Új Hídfő emigráns lapok szerkesztőjeként tevékenykedett.
25 000,106., (GÁBOR) Andor, Greiner
(1884-1953.) regényíró, költő, humorista, publicista, dalszövegíró,
fordító saját kezűleg aláírt kiadói
szerződése a Wodianer F. és Fiai
kiadóval. (Henri) Lavedan francia
újságíró, drámaíró „Elbeszélések”
című fordítás kötetének kiadási jogát
átengedi ívenkénti tíz korona tiszteletdíj fejében. A lap alján a kiadó ellenjegyzi a kézirat átvételét, a lap tetején
Gábor Andor a pénz átvételét, alul a
tiszteletkönyv átvételét.
Kelt.: (Bp.), 1903. III. 3.
2 lev. 1 beírt oldal.
1903-ban több fordítása is készült.
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1944 áprilisában a Gestapo letartóztatta, majd számos magyar politikussal
együtt a mauthauseni koncentrációs
táborba hurcolták. Feltehetően befolyásos ismerőseinek közbenjárására 1944
júliusában kiengedték a táborból. A
Magyar Szemle köteteiben nagy alapossággal tárja elénk a dualizmust és a forradalmak korát.
12 000,108., GYARMATHY (Ehrenfeld),
Michel (1908-1996.) a Folies-Bergére
revüszínház világhírű igazgatójának
saját színes, fejléces levélpapírján,
saját borítékában filctollal írt üdvözlő
levele Rácz Gábornak.
Kelt.:Páris, 1982. 09. 04.
4000,109., HORTHY Istvánné, (19182013.) mint Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége Vasutas Szakosztály Országos Elnök által géppel
írt, autográf aláírásával ellátott levele
Méltóságos Tóth Tibor m. kir főtanácsos úrnak „Méltóságos Uram!” megszólítással 1942-ből.
A levél tartalma: Farkas Jánosné
Hatvani lakos hozzám intézett levelét
illetékes tárgyalás végett Méltóságodnak küldöm meg. Nevezett északi csoportunk tagja s kérelmét az illetékes
csoportvezető pártolja. Szivélyes üdvözlettel: Horthy Istvánné”.
Bp., 1942. január 29.
1 lev. 1 beírt oldal.
Horthy Istvánné, Marosnémethi és
nádaskai gróf Edelsheim - Gyulai Ilona
Mária Andrea Gabriella 1940 február
1-én ismerkedett meg jövendőbeli férjével, majd 1940. április 27-én
feleségül ment vitéz nagybányai

A Kisfaludy Társaság pályázatára
lefordította Frédéric Mistral Mireio
című eposzát, majd a Roland-éneket.
Az 1910-es években mint sikeres
kabarészerző mutatkozott be. Emellett
sikereket ért el vígjátékaival, szatirikus
regényeivel és versesköteteivel is. Még
a Mo-i Tanácsköztársaság kikiáltása
előtt kapcsolatba került Kun Bélával.
1919-ben részt vett a proletárforradalomban. Börtönbe került, innen
néhány hét múlva szabadult és Bécsbe
emigrált, majd Párizs, Berlin, Moszkva
után a világháború után tért haza, s lett
a Ludas Matyi főszerkesztője.
12 000,107., GRATZ Gusztáv (1875-1946.)
politikus, gazdasági szakember, történetíró fejléces levélpapírján géppel
írt, saját kezűleg tintával aláírt levele
Dr. Pongrácz Kálmán ügyvédnek, akit
fiatalsága miatt a Pesti Napló eszméinek terjesztésére buzdít. Ettől az évtől
lett a liberális Pesti Napló főszerkesztője.
Kelt.: Bp., 1939. junius 21.
1 lev. 1 beírt oldal.
Amikor Gömbös Gyula miniszterelnök megtiltotta a kormánypárti képviselőknek mindennemű legitimista
akcióban való részvételt kilépett a kormánypártból. Tagja volt a Magyar
Szemle és a Külügyi Szemle szerkesztőbizottságának. A második világháború utolsó éveiben részt vett annak
a titkos bizottságnak a munkájában,
amely a kormány megbízásából
Bethlen István és Szegedy-Maszák
Aladár irányításával békekonferenciára
való titkos felkészülést szolgálta.
Magyarország német megszállása után,
26

Horthy Istvánhoz, Horthy Miklós kormányzó fiához, aki 1942. augusztus
20-án repülőszerencsétlenségben életét
vesztette. Egy fiuk született 1941. jan.
17-én, István. Szerteágazó közéleti,
majd megözvegyülése után reprezentatív szerepet játszott. Szerepet vállalt a
zsidók megmentésében, ő juttatta el
Horthy Miklóshoz az Auschwitzjegyzőkönyvet, amelyből világossá vált,
hogy a magyarországi zsidókat nem
munkaszolgálatra, hanem kiirtásra
viszik. Ennek hatására szüntette be a
deportálásokat a kormányzó. 1944-ben
közreműködött a kiugrási kísérletben.
Követte a kormányzót a német fogságba, az amerikai hadifogságba, majd a
portugáliai emigrációba is, ahol a volt
kormányzó levelezését intézte. Emlékiratai Becsület és kötelesség címen
jelentek meg. A magyarországi rendszerváltozást követően többször járt
Magyarországon, ahol - Horthy Miklós
végakaratának megfelelően - intézte a
kormányzó és felesége kenderesi újratemetését.
25 000,110., HUBAY Kálmán (1902-1946.),
mint Függetlenség politikai napilap
Felelős szerkesztője által géppel írt,
autográf aláírásával ellátott levele
Méltóságos Szörtsey József m. kir főtanácsos úrnak „Kedves Barátom!”
megszólítással 1935-ből a „Függetlenség” levélpapírján.
A levél tartalma: „Az ujesztendő alkalmából fogadd, kérlek, legőszintébb
jókívánságaim kifejezését. Adja Isten,
hogy azt a nagyvonalú nemzetépítő
munkát, melyet a Társadalmi Egyesületek Szövetségében esztendők óta

nagyszerű eredménnyel kifejtettél, a
jövőben még fokozottabb erővel folytasd. Igaz barátsággal vagyok őszinte és
régi híved: Hubay Kálmán”.
Bp., 1901. október 26. 1 lev.
1 beírt oldal.
Hubay Kálmán újságíró, nyilaskeresztes politikus. A Függetlenség c.
jobboldali lap felelős szerkesztője,
majd részt vett a kormánypárti Esti
Újság megalapításában. 1937-ben
Szálasi Ferenchez és a hungarizmushoz
csatlakozott és több kisebb-nagyobb
nyilas frakciót egyesített. Amikor
Szálasi börtönben volt, ő irányította a
nyilaskeresztes pártot. Szerepe volt
abban is, hogy a nyilas mozgalom
1939-től anyagi támogatást kapott a
náci Németországtól. Agitációja a
német megszállást igyekezett előkészíteni. 1940-ben a nyilas, ún.
országépítő tanács vezetője és Szálasi
helyettese lett. 1942-ben Szálasi és
közte anyagi okok miatt ellentét
támadt, ezért ki kellett lépnie Szálasi
pártjából. Ekkor a Pálffy Fidél-féle
nemzeti szocialista párthoz csatlakozott. A nyilasuralom alatt a kultuszminisztériumot ellenőrizte. A népbíróság halálra ítélte, kivégezték.
25 000,111., HUSZÁR Károly (1882-1941.),
mint Orsz. Munkásbiztosító Intézet
Elnök, által géppel írt, autográf
aláírá-sával ellátott levele Mosdossy
Imre miniszteri tanácsos urnak
„Kedves Barátom!” megszólítással
1928-ból az „Orsz. Munkásbiztosító
Intézet Elnök” koronás címerrel
díszített levélpapírján. Az író köszönetét fejezi ki a címzettnek a „tehet27

ségvédelmi hangverseny eredményéről
történt beszámolóért”.
Bp., 1928 március 16.
1 .lev. 1 beírt oldal.
Huszár Károly politikus, miniszterelnök. Eredetileg tanító, majd a Néppárt, ill. a Népújság szerkesztője.
1919. aug. 15-től nov. 24-ig vallás- és
közoktatásügyi miniszter, majd 1919.
nov. 24-től 1920. márc. 15-ig az ún.
koncentrációs kormány miniszterelnöke. 1927-ben az Orsz. Társadalombiztosító Intézet elnökévé nevezték ki,
mandátumáról lemondott és hivatali
állásánál fogva tagja lett a felsőháznak.
1934-ben visszavonult a közéletből.
20 000,112., ILLYÉS Gyula (1902-1983.) író,
költő, műfordító saját kezűleg golyóstollal írt válasz-levelezőlapja dr. Péter
László irodalomtörténésznek Szegedre. Értesíti, hogy nem fogadhatja
Tihanyban mert betegsége miatt nem
lesz ott. Kérdésre válaszolva tájékoztatja, hogy sem Móra Ferencről, sem
Politzer Györgyről nem tud többet
mondani, mint amit eddig megírt
róluk. Kelt Bp., 1970. VI. 25.
2 beírt oldal, aláírással.
8000,113., JÓKAI Mór (1825-1904.)
regényíró, a „nagy magyar mesemondó” autográf tintával Mátyás
király lustái című adomájának tintával írt kézirata. Az adoma felett
„Vialis levelek” (joviális, derűs,
vidám) cím, alatta „II. szám (Lásd I.
számot augusztus 5-én)”. Vialis levelek
címen jelent meg több cikke egy által
szerkesztett folyóiratban. A kézirat
verzóján Feszty Mária (Masa), unokája

igazolja, hogy az írás Jókai Mór
kézírása, amelynek keltezése Bpest.,
1921. aug. 20. A kézirat Jókai legaktívabb időszakában keletkezhetett, az
1860-as években, amikor is több lapnak is szerkesztője, munkatársa.
Keltezés nélkül. 1 lev. 1 beírt oldal, a
verzón az igazoló sorok.
A Mátyás király lustái adoma Jókaitól
először 1856-ban A magyar nép
adomái című kötetben jelent meg,
majd 1857-ben 150 adomával bővítve,
A magyar nép élcze szép hegedű
szóban 1884. A kézirat jelentősen eltér
a kötetben megjelent változattól. A
történet első ismert közlése Ráday
Gedeon megfogalmazásában ismert
Mátyás király három restje című versében. Jókai azt írja, egy része a nép
ajkán forog, másik részét Galiotti,
Mátyás udvari tudósának jegyzékéből
vétetett. Galottinak ilyen írása nem
ismert így vagy a néphagyományból,
vagy Rádaytól ismerhette a történetet.
Mai is az egyik legismertebb, legnépszerűbb Mátyás király mese-adoma.
Filológusok számára is becses kézirat!
45 000,114., KASSÁK Lajos (1887─1967)
író, költő, műfordító, képzőművész
géppel írt, saját kezűleg tintával aláírt
levelezőlapja dr. Péter László irodalomtörténésznek a Szegedi Tud.egyetem magyar irodalomtörténeti tanszékére. Megköszöni a Juhász Gyulára
vonatkozó dokumentum-gyűjteményt.
Nagyon helyesli Juhász Gyula költői
életművének kutatását, és hívja, ha
Pesten jár, keresse föl.
Kelt.: Bp., 1962. máj. 29. 1 gépelt
oldal, aláírással.
12 000,28

„Kedves Jenő!” megszólítással 1935ből a Migazzi Papiotthon Nógrádverőce levélpapírján. Egy tervezett
találkozó körülményeit beszélik meg.
Ezt követően arról ír, hogy mivel telnek napjai, kik látogatták meg.
Nógrádverőce, 1935. február 23.
2 lev. 3 beírt oldal.
Meszlényi Zoltán Lajos magyar vértanú püspök, XVI. Benedek pápa
2009-ben avatta boldoggá. Miután
esztergomi érseki helynök lett nem volt
hajlandó megválasztani az állam által
támogatott Beresztóczy Miklóst. A
kommunista hatalom ezt nem tudta
megbocsátani. A választás után 12
nappal, 1950. június 29-én elhurcolták
esztergomi lakásáról az Államvédelmi
Hatóság emberei. A kistarcsai internáló táborba került, ahol a többi rabtól
elkülönítve magán-zárkában őrizték és
kínozták. Nem folyt ellene semmiféle
nyilvános per. Ítélet nélkül tartották
fogva. Arra törekedett az állami elnyomó gépezet, hogy semmi hír ne kerüljön nyilvánosságra a letartóztatott püspök sorsáról. Halálának körülményeiről sem tudni semmi bizonyosat.
Halála feltehetőleg az elszenvedett
megpróbáltatások és az orvosi ellátás
hiánya miatt következett be. Halálának
időpontja sem teljesen biztos: Kahler
Frigyes történész szerint 1953. jan.
11., mások szerint valószínűbb az
1951. márc. 4.
30 000,118., MÓRA Ferenc (1879 - 1934)
író, újságíró, múzeum- és könyvtárigazgató, „tiszteletbeli makai”, autográf tintával írt, saját kezűleg aláírt,
datált, Üzenet című 4 x 8 soros kötet-

115., KERESZTURY Dezső (19041996.) író, költő, irodalomtörténész,
kritikus, műfordító autográf golyóstollal sűrűn beírt, aláírt levelezőlapja
Rába György (1924-2011.) „költő,
tudós”-nak címezve, amelyben megköszöni jókívánságait és viszonozza,
valamint dicséri pontos filoszságáért.
Kelt.: Bp., 1986. X. 30.
4000,116., KOLOSVÁRY - Borcsa Mihály
(1896-1946.), mint az Orsz. M.
Sajtókamara Elnöke, által géppel írt,
autográf aláírásával ellátott levele
Nagyméltóságú Méltóságos Nagyságos
Reinhardt Kálmán úrnak 1943-ból az
Orsz. M, Sajtókamara levélpapírján.
Bp., 1943. november 12.
1 lev. 1 beírt oldal
Kolosváry - Borcsa Mihály újságíró, a
Horthy-korszak sajtópolitikusa. A
Szózat c. fajvédő lap belső munkatársa,
Gömbös környezetének tagja. 1935ben a miniszterelnökség sajtóosztályára
került. 1937-től 1938. májusig, majd
1939. februártól 1944-ig a kormány
félhivatalos lapjának, a Függetlenségnek a főszerkesztője, országgyűlési
képviselő. Az Imrédy-kormány sajtófőnöke. 1939. júniustól a Sajtókamara
elnöke. A Sztójay-kormány kinevezte a
sajtó, a rádió, a könyvkiadás és a külföldi hírszolgálat kormánybiztosává.
1945 elején a Sajtókamara pénzével és
bizalmas irattárával Németországba
szökött. A Népbíróság halálra ítélte,
kivégezték.
25 000,117., MESZLÉNYI Zoltán (1892 –
1951?) autográf, aláírásával ellátott
levele Dr. Etter Jenő főügyész urnak
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ben meg nem jelent költeménye.
E kéziratot Vasváry Ödön (1888 1977) szegedi születésű, 1914-ben
Amerikába költözött, washingtoni
református lelkész a 20-as években
kivitte magával, őrizgette, majd 1960ban hazahozta Szegedre. Jellemző
Mórának az ellenforradalom első
éveiben vallott nézeteire. A főváros
zűrzavaros viszonyaival szembeállította
Szeged falusias nyugalmát, a földnek a
parasztság érzésvilágával azonosuló,
mitikus elsőbbségét minden széthúzás,
politikai küzdelem fölött. 1920. június
elején fehérterrorista csoport készült
katonai puccsra, a nemzetgyűlés szétkergetésére. - A kézirat két darab A/4
méretű fekete keretes levélpapír
hosszanti felére íródott, a lapok
verzóján „Vasvári Ödön (Edmund),
Washington, D. C.” gyűjteményi
bélyegzője.
Szeged, 1920. június 15.
2 lev. 2 beírt oldal.
Becses verskézirat Móra Ferenctól a
fehérterror idejéből!
60 000,119., MÓRICZ Zsigmond (író, 18791942) géppel írt levele autográf
aláírásával, „Igen tisztelt Uram!”
megszólítással a Nyugat fejléces levélpapírjén. „A Nyugat kisérletképpen a
könyvesboltjával kapcsolatban képkiállítást rendez. Ezen kiállításon Basilides
Barna és Sándor, Fáy Dezső, Kohán
György, Szobotka Imre és Szőnyi
István egész kollekcióval vesznek részt
s a Nyugat kedvéért műterem-árakat
szabtak meg. Ilyen olcsón ilyen szép
képeket még nem lehetett Budapesten
kiállításon kapni. Kérjük, látogassa

meg a Nyugat boltját, amely a Vilmos
Császár út 34 sz. házban van. Nyitva
hétköznaponként de. 9-től du. 4-ig. –
Tisztelettel a Nyugat Móricz Zs.”
Kelt: Budapest, 1930. jún. 6. A nyugat
fejléces levélpapírján, 1 gépelt oldal,
alul Móricz autográf aláírásával.
30 000,120., ORTUTAY Gyula (1910-1978.)
néprajzkutató, politikus, az MTA
tagja. A Magyar Telefonhírmondó és
Rádió Rt. Igazgatóságának fejléces
levélpapírján tintával írt, aláírt levele
„Kedves Barátom” megszólítással.
Közli, hogy semmi akadálya a címzett
darabjának műsorra tűzésének, valamint betegsége miatt mielőbbi teljes
gyógyulást kíván.
Kelt.: Bp., 1940. 7. 12.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
Ortutay Gyula 1945 után a magyarországi néprajztudomány, és azon
belül is a folklorisztika legmeghatározóbb alakja volt. Nagyrészt tudományszervezői tevékenységének köszönhető az etnográfusképzés és a
néprajzi kutatás intézményes kereteinek megteremtése, egy sor néprajzi
folyóirat születése. 1945–1947 között a
Magyar Központi Híradó elnöke is.
8000,121., PILINSZKY János (1921-1981.)
a huszadik század egyik legjelentősebb
magyar költője, gondolkodójának Egy
lírikus naplójából címmel az Új
ember 1973 augusztus 19-i számában
megjelent írásának golyóstollal írt
autográf kéziratának első oldala. A
teljes kézirat két oldalas lehetett.
Naplójában így ír az Egy lírikus
naplójából címmel megjelent cikk30

123., RAKOVSZKY István (18581931.) által géppel írt, autográf
aláírásával ellátott, levele Nagyságos
Clair Vilmos Urnak „Igen tisztelt
Barátom!” megszólítással 1938-ból az
író fekete keretszegélyes levélpapírján.
Az író értesíti a címzettet: „a vallás- és
közoktatási minister urtól kapott
közlés szerint, kérvényedet meleg pártolással a m. kir. Ministerelnök urhoz
terjesztette fel”.
Bp., 1938. október 21.
1 lev. 1 beírt oldal.
Rakovszky István politikus. Katonai
pályán indult, betegsége miatt azonban
kilépett a hadseregből. 1906-tól 1909ig a képviselőház alelnöke, e minőségében letörte a horvát obstrukciót.
1920-ban Veszprém város képviselőjeként a nemzetgyűlés elnöke lett. IV.
Károly 1921. áprilisi és októberi puccskísérletekor a király oldalára állt.
Juliusban lemondott a nemzetgyűlés
elnökségéről és az ellenzékhez csatlakozott. Októberben IV. Károly miniszterelnökké nevezte ki. A királypuccs
kudarca után más legitimista vezetőkkel együtt fogságba került, ahonnan
1922-ben szabadult. 1926-tól visszavonult a politikai élettől.
25 000,124., SZABÓ Dezső (1879-1945.) író,
kritikus, publicista. A két világháború
közötti magyar irodalom nagy hatású
képviselőjének tintával írt levele,
aláírásával a Genius könyvkiadó igazgatójának, amelyben Mosolygok című
elbeszélő-kötetét ajánlja fel kiadásra,
meglehetősen „kemény” feltételeket
szabva, amelyet 3 oldalon részletez. „A
négyévi kiadói jog ára 3000 P. Ez a

sorozatáról: „Az esztétikám. Az Új
Ember-cikkekben teljes tudatossággal
körvonalazom, ami hátravan.
Úgy, ahogy én elgondolom, befejezem
a költészetemet, s elindítom a drámákat.” 1957-től lett az Új Ember katolikus hetilap belső munkatársa
haláláig. Nagyrészt itt jelentek meg tárcái, vallásos és bölcseleti elmélkedései,
művészeti kritikái.
Keltezés nélkül.
Megjelent: Új ember 1973. aug. 19.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
20 000,122., PROHÁSZKA Ottokár (18581927.) autográf, aláírásával ellátott
levele ismeretlennek „Kedves Barátom!” megszólítással 1910-ből. A levél
szerzője üdvözli a címzettet névnapján
Megköszöni, hogy meglátogatta. Megírja, hogy Dvihalli (Géza) barátjukat
„tranzsirozta” „valami zsurnaliszta”.
Székesfehérvár, 1910 október 11.
2 lev. 4 beírt oldal.
Prohászka Ottokár a magyar
keresztényszocializmus képviselője, a
MTA. tagja. Ékes, egyéni stílusa révén
a modern katolicizmus egyik legnagyobb hatású képviselője. Írásai máig
hatóak, gondolatai, személye ma is
viták tüzében áll. Kíméletlen harcot
folytatott a forradalmi munkásmozgalom és a Nyugat, főként Ady ellen,
modernista nézetei miatt Rómában
három könyvét, indexre tették. Nemzeti önvédelemnek tartotta a „pozitív”,
azaz a keresztényeket előnybe helyező
antiszemitizmust, és a liberalizmus mételyével az általa megalkotott fogalmat,
a „hungarizmust” állította szembe.
25 000,31

126., TORMAY Cecile (1876-1937.),
mint a M. Asszonyok Nemzeti Szövetsége Orsz. Elnöke, által géppel írt,
autográf aláírásával ellátott, levele
Allodiatoris Károlynénak „Kedves
Ilona!” megszólítással 1932-ből „A M.
Asszonyok Nemzeti Szövetsége Orsz.
Elnök” Nagy-Magyarország térképével
díszített levélpapírján. A levél tartalma:
„Új évi megemlékezésedet szívemből
köszönöm s én is boldogabb, békességes esztendőt kívánok kedves mindnyájatoknak. Szívesen köszönt egész
családoddal együtt Tormay Cecile”.
Bp., 1932. január 8.
1 lev. 1 beírt oldal.
Tormay Cécile író. 1904-ben a
Virágfakadás c. lap munkatársa. 1911ben jelent meg első regénye: Emberek
a kövek között, melynek külföldön is
sikere volt. A régi ház c. – a biedermeier kori Pest életét ábrázoló –
nemzedékregényét az MTA. Péczely díjjal jutalmazta. 1919 után a Horthyrendszer egyik reprezentáns írójaként
közéleti tevékenységet is folytatott.
Bujdosó könyv c. regényében a
Tanácsköztársaság időszakát ábrázolja
személyes élményei alapján. Szervezője
és tevékeny tagja volt az 1920-ban alapított Magyar Nők Nemzeti Szövetségének. 1922-ben a Nyugat ellensúlyozására alapította a Napkelet c. jobboldali irodalmi folyóiratot.
30 000,127., (Végrehajtási eljárás) A kovásznai „Nemes Orbai Tekintetes ell.
Székhez hivatalbéli atyafiságos tisztelettel” címzett „Tekintetes Törvényszék!” megszólítással ellátott autográf
magyar nyelvű jelentés 1839-ből, ami

kézirat átadásakor fizetendő a kézirat
csak a lakásomon olvasható előre el.”
A kötet végül A kötél legendája címen
jelent meg a Ludas Mátyás kiadásában,
1934-ben.
Keltezés nélkül. 2 lev. 3 beírt oldal.
Szabó Dezső Ludas Mátyás füzetei
nagy hatással voltak a világháborút
megelőző időkben. Az antiszemitizmuson és a németellenességen túl harcos
ellensége volt a katolicizmusnak is. A
véleménye szerint nyilvánvalóan nemzetellenes nemzetközi szocializmust és
kommunizmust világosan elutasította.
30 000,125., TASNÁDI Nagy András (18821956.), mint a Képviselőház Elnöke,
által géppel írt, autográf aláírásával
ellátott,
levele
Csoór
Lajos
országgyűlési képviselő úrnak „Kedves Barátom!” megszólítással, aranyozott, koronás címerrel díszített levélpapírján. A levél írója arról tájékoztatja a
címzettet, hogy a Bólyai szobor ügyében pártfogoltja, Eösze Ádám, „pályázatát a legmesszebbmenő gonddal és
jóindulattal” fogja elbírálni.
Bp., 1944. május 22.
1 lev. 1 beírt oldal
Tasnádi Nagy András politikus,
ügyvéd. 1938. nov. 15-től 1939. nov.
9-ig igazságügy miniszter. Az Ő minisztersége alatt fogadták el az ún. I.
zsidótörvényt. 1939. november–1945.
október között az országgyűlés képviselőházának elnöke. Elnökségi tagja
volt a nyilas Törvényhozók Nemzeti
Szövetségének 1944. nov. és 1945.
márc. között. A Népbíróság háborús
bűnösként elítélte.
25 000,32

129., WLASSICS Gyula (1852-1937.),
mint Vallás és Közoktatásügyi
Miniszter, által géppel írt, autográf
aláírásával ellátott, levele Vaszary
Kolosnak „Főméltóságú és Főtisztelendő Bíbornok, Herczegprímás Érsek
Úr!” megszólítással 1901-ből a „Vallás
és Közoktatásügyi Minister” koronás
címerrel díszített levélpapírján.
A levél írója a címzettnek „az ország
herczegprímásává és esztergomi
érsekké történt kinevezésének tizedik
évfordulóján” rendkívül meleg hangú
levélben tiszteletteljesen üdvözletét
küldi és köszönete mond „az egyház, a
közművelődés, a jótékonyság terén
kifejtett áldásos tevékenységéért…”
Bp., 1901. október 26.
1 lev. 2 beírt oldal.
Wlassics Gyula, báró jogász, egyetemi
tanár, miniszter, kultúrpolitikus, az
MTA tagja, 1892-től szabadelvű párti
országgyűlési képviselő. 1895-től 1903.
nov.-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter a Bánffy- és a Széll-kormányban.
1916-ban báróságot kapott. 1898 –
1901-ben az MTA másodelnöke.
1918-ban a főrendiház, majd 1927-től
1935-ig a felsőház elnöke. 1923-tól
tagja volt a hágai választott bíróságnak.
25 000,-

egy 1838-39-ben több eljárási cselekményből álló végrehajtási eljárás foganatosítását tartalmazza rendkívüli részletességgel aláírásokkal, viaszpecsétekkel. Az ügy érdekessége, hogy a
végrehajtási eljárás tárgyát képező
jogerős ítélet még 1796-ban született!
Ezek után még szidja valaki a mai magyar „igazságszolgáltatást”!
Hn. 1839. 4 lev. 5 beírt oldal.
Rendkívül ritka, végrehajtási jogi kordokumentum, mivel a magyar nyelvet
a jogi eljárások során csak 1835-től
kezdték alkalmazni!
30 000,128., VOINOVICH Géza (18771952.), mint a MTA. főtitkára által
géppel írt, autográf aláírásával ellátott, levele Vargha Zoltán tanár urnak
„Nagyságos Tanár Ur!” megszólítással
1936-ból a MTA. levélpapírján.
A levél tartalma: „Nagynevű és nagyérdemű néhai elnökünk, Berzeviczy
Albert halálakor kifejezett részvétéért
fogadja Nagyságos hálás köszönetemet...”.
Bp., 1936. április 2.
1 lev. 1 beírt oldal.
Voinovich Géza irodalomtörténész,
esztéta, az MTA tagja. Gyulai Pál
tanítványa, 1900-ban bölcsészdoktori
oklevelet szerzett. Ettől kezdve irodalmi és tudományos munkásságának élt.
1905-ben feleségül vette Szalay
Gizellát, Arany László özvegyét.
Konzervatív szellemű irodalomtörténeti tanulmányokon és kritikákon
kívül drámái és novelláskötetei jelentek meg. Mint műfordító is tevékenykedett.
8000,-

***
130., KÉZDI-KOVÁCS László:
A fájdalom könyve (Versek.)
(Hn., 1925. Nyn.) 1 t. (Az orosz harctéren elveszett fia Lóránt emlékezete)
83 p. 1 mell. (Sirató levél)
Kiadói harántalakú illusztrált papírborítóban.
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Kiadói papírborítóban.
A kötet a szerző 1766-1768-ban tett
szentföldi zarándokútjának leírása, a
legszebb magyar nyelvű útleírások
egyike. A mű egy gyönyörűen rajzolt
kéziratos kódex, amely a gyöngyösi ferencrendi könyvtárban maradt ránk.
Emigráns kiadás.
6000,134., KISS József:
Mese a varrógépről (Költemény.)
Bp., 1884. Dobrowsky és Franke. 63
p. 4 kőnyomatos t. a táblák rajzai és a
szövegközti részben egészoldalas képek
Baditz Ottó munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén restaurált, díszesen
aranyozott, festett egészvászon díszkötésben, a lapszélek körben arany
élmetszéssel. Szép díszmű!
4000,135., KISSHÁZY Bulcsu Bertalan:
Sátor és politika – Történelmi regény
a magyar fejedelmek korából.
(Bp., 1941.) Szittya. 324 p.
Kiadói javított papírborítóban.
„B. Tamásy Ferenc barátomnak: Bp.
1943. szept. 23. Kissházy Bulcsú
Bertalan” dedikált példány!
6000,136., KODÁLY Zoltán:
Pünkösdölő (kotta)
Népi töredékek alapján gyermekkarra
írta: - -.
Bp., 1929. (Pesti kny.) 15 p.
Későbbi papírborítóban a kotta egy
másodpéldányának címlapjával illusztrálva a kotta füzet és Szalatnay József
festőművész Kodály Zoltánról készült
festményének egy reprodukciója a
festőművész által dedikált példányban
a borítóba illesztve. A kotta címlapján

„Kállay Miklósnak igaz tisztelettel
Kézdi Kovács László” dedikált
példány! A jeles festőművész, művészeti író egyetlen verseskötete, amely
fia Lóránt elvesztése iránt érzett fájdalmának költeményei.
8000,131., KISBÁN Emil:
A magyar Pálosrend története I-II.
I. kötet: 1225–1711.
II. kötet: 1711–1786.
Bp., 1938-40. Pálos Kolostor.
(1.) 1 t. 361 p. 3 sztl.lev. (2.) 478 p. 1
kihajtható térk. 1 sztl.lev.
Kiadói egységes, illusztrált papírborítóban. (2 db.) Az első kötetben
„Kiváló tisztelettel Kozocsa Sándor
tanár Úrnak P. Besnyő Gyula” pálos
perjel ajándékozó sorai a jeles irodalomtörténésznek. Az ajándékozó
sorok írója virágzó gazdaságát, szőlő
telepeit hagyta a Pálos rendre.
20 000,132., KISJÓKAI Erzsébet:
Titokzatos jel a falon – Regény.
Róma, 1957. Anonymus.
197 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Ujváry Sándornak a kollégának és
jóbarátnak 1958. október Kisjókai
Erzsébet” a jeles emigráns könyvkiadónak (Ujváry Griff) dedikált
példány! Mindmáig az egyik legjobb
regény 1956-ról. Emigráns kiadás.
6000,133., KISS István, P.:
Jeruzsálemi utazás
A bevezetést és a jegyzeteket írta:
Pásztor Lajos.
Róma, 1958. Anonymus.
XXIII. 275 p. 2 kétoldalas t. 2 sztl.lev.
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138., KOLB, Victor:
Das Leben Mariae / Bilder von Ph.
Schumacher. Text von - -.
Wien, (1910.), Leo-Gesellschaft. 2
sztl.lev. 48 p. 2 sztl.lev. A kötet teljes
egészében szecessziós ihletésű színes
képekkel, és rajzos könyvdíszekkel
illusztrált.
Kiadói, haránt alakú, színes képpel
illusztrált, festett, aranyozott szecessziós díszkötésben, eredeti védődobozban. 27,7×36 cm.
24 000,139., (KOVÁCS Júlia):
Az árva Mariska napjai
A könyvhöz Bródy Sándor írt előszót.
Bp., 1911. Nyugat. 227 p. Első kiadás!
Kiadói szecessziós festett egészvászon
kötésben, amely Falus Elek munkája.
A szerző és a kötet a huszadik századi
magyar irodalom egyik legpikánsabb
története. Kovács Júlia vidékről, paraszti sorból, árván maradva kerül a
fővárosba, és egy bordélyház mindenes
cselédjeként dolgozik, amikor Hatvany
tartóssá váló kapcsolatba kerül vele –
Bródy Sándor (elő)szavaival, „rátalál a
ganajdombon a nagy értékre”.
A néhány évig tartó együttélésből két
gyermek is születik: a többnyire Lillyként emlegetett Viola (1902. nov. 11.)
és Károly (1905?).
8000,140., KŐHEGYI Lajos, Dr.:
Szabadkőműves-káté – II. Legény-fok.
Az „Árpád”-Páholy megbízásából.
Szeged, 1914. „Árpád” Páholy. 14 p.
Hozzátartozik:
KŐHEGYI Lajos, Dr.:
Szabadkőműves-káté – III. Mesterfok. Szabadkőműves rendszerek.

a VII. ker. Állami Leánylíceum és
Tanítóképző Intézet bélyegzője.
„Lakatos Juliannának – Bpest 1935.
Kodály Z.” a líceumi énekkar
vezetőjének dedikált példány!
A kórusművet eredetileg a Szilágyi
Erzsébet leánylíceum énekkarának írta,
és mesterének B. Sztojanovits
Adrienne-nek ajánlja. 1924. december
1-jén hangzott fel első alkalommal
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusának azon verziója, amelyben gyermekkar is közreműködik. Feltehetően
az ekkor szerzett tapasztalat keltette fel
a komponista érdeklődését az előadói
apparátus iránt. 1925 februárjában
ismerkedett meg a Borus Endre vezette
Wesselényi utcai fiúiskola kórusával, s
április 2-i népdal-estjén az együttes már
fel is lépett a számára komponált Víllő
és Túrót eszik a cigány című két gyermekkarral. Jelentős fordulat ez Kodály
alkotói pályáján: habár már korábban
is komponált kórusműveket, 1925-től
kezdve a kóruszene életműve központi
műfajává válik – számos remekmű
születik ebben a műfajban, tételünk
kétségkívül az egyik legnépszerűbb.
45 000,137., KODOLÁNYI János:
Esti beszélgetés (I-II.)
Bp., 1944. Magyar Élet.
476 p. Második kiadás.
Kiadói gerincén gondosan javított
félvászon kötésben. (egybekötve)
„Szabó Lacinak a „kitartás” hősi napjaiban, szeretettel 944. nov. 3.
Kodolányi János” Cs. Szabó László
író barátjának dedikált példány!
6000,-
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Az „Árpád”-Páholy megbízásából.
Szeged, 1917. „Árpád” Páholy. 44 p.
Mind kettő kiadói karton borítóban.
(2 db.)
4000,141., KRISZTICS Sándor, Dr.:
Szociográfiai elméletek és eszmények
/Szociográfiai értekezések tára 1./
Bp., (1941.) M. Szociográfiai Int. 28 p.
Hozzátartozik:
KRISZTICS Sándor, Dr.: Nép,
nemzet, állam viszonya korunkban
/Szociográfiai értekezések tára 3./
Bp., (1944.) M. Szociográfiai Int. 28 p.
Mind két füzet egységes, kiadói papírborítóban. (2 db.)
A liberális, sokszor szélsőséges szocialisztikus, nacionalista, tanokat hirdető
szerző a M. Szociográfiai Int. igazgatójaként írott művei.
8000,142., KRÓNIKÁS:
Csillagfények a hadak útján
Magyar hősök vitézi tetteiről szóló karcolatok a honfoglalástól az első
világháború befejezéséig.
Bp., 1943. (May J. Ny.)
221 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Déry munkája. A hősök többek között:
Lehel, Szent László, Zrínyi, Hadik,
Gábor Á., Horthy Miklós… stb.
6000,143., KUIK (József) Ignátz:
Bonaparte Napoleon megbukása,
vagy sírvers a jacobinismusra
Szerzette - -. Magyarázta Döme Károly.
Párhuzamos magyar és latin bilingvis
szöveggel.
Pozsony, 1826. Wéber S. Lajos.
143 p. 2 rézmetszett t.

Korabeli gerincén címkével ellátott
egészvászon kötésben.
Szűry 2713. (Csak egy táblát említ.)
12 000,144., (KÚN Béla, kókai):
Az orosz invázió veszélye
Bp., 1883. Athenaeum. VII. 191 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapjának részlete
a könyvtestbe kötve.
A szerző jeles publicista, aki Andrássy
Gyula gróf figyelmét felkeltve lépett
politikai, újságírói pályára. Nagyműveltségű író, élete végét tébolydában
végezte. Ausztria-Magyarországot egy
készülő orosz invázióra figyelmezteti,
amely valóban komoly fenyegetettséget
jelentett.
8000,145., KUNOSS Endre:
Gyalulat, vagy is megmagyarosított
jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek különféle nyelvekbül kölcsönöztetvén, a magyar beszédben és irásban korcsosítva vagy eredeti kép
használtatnak.
Pesten, 1835. Ny. Füskúti Landerer.
XVIII. 1 sztl.lev. 116 p.
magyar és német nyelvű címlappal.
Első és egyetlen kiadás!
Későbbi papírkötésben, az eredeti
kiadói papírborítók gondosan a
kötéstáblákra ragasztva.
„Teljes nyelvtisztaság az egész nemzet
között szintolly lehetetlenség, mint
egyes embereknél a' tökéletes igazságszeretet.”
Ritka és becses nyelvújítási munka.
Makkai-Horváth 1658.
8000,-
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146., KVASSAY Ede:
A vármegye szava
Bp., 1884. „Petőfi-Társaság”. - Révai
T. 284 p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált, díszes
(Gottermayer) egészvászon kötésben,
festett lapszélekkel. „Matuska István
kedves barátomnak – Kvassay Ede
1887.” dedikált példány!
Az író többek között Andrássy gróf és
Lónyay közvetlen munkatársa volt a
miniszterelnökségben.
6000,147., LANTOS Iván: Szentesi útmutató, címtár és zsebtérkép
Szerkesztette és rajzolta: - -.
Szentes, 1934. (Szentesi Hírlap.) 88 p.
1 kihajtható színes, rajzos térkép:
Szentes megyei város belsőségének
térképe 35x56 cm. 1:10000. A térkép
önmagában is becses darab!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
megkímélt szép példány.
6000,148., LÁSZLÓ Gyula: Szent László
győri ereklyetartó mellszobráról
Különlenyomat az Arabona 1965. évi
7. számából.
(Győr, 1965. Xantus J. Múzeum.)
157-209 p. képekkel.
Kiadói papírborítóban.
A borítón „ ifj. Miklós Róbertnek
szeretettel…” dedikált példány!
4000,149., LÁZÁR Béla, Dr.:
Bernhard Strigel: II. Ulászló és
családjának arcképe
/Ernst-Múzeum II./
Bp., 1918. Ernst-Múzeum. 1 t. 16 p.
1 sztl.lev. szövegközti képekkel.
Kiadói illusztrált, bal felső sarkában

javított papírborítóban.
„Supka Gézának igaz tisztelettel –
Lázár Béla” dedikált példány!
3000,150., (LECLERC, Jean):
Histoire d Emeric comte de Tekeli,
ou memoires pour servir á sa Vie. Oú
l on voit ce qui s est passé de plus considerable en Hongrie depuis sa naissance jusques á present. Par ****.
Cologne, 1693. Jacques de la Verité.
1 rézm. t. (Thökölyt ábrázoló címkép)
1 sztl.lev. 280 p. 6 sztl.lev. kétszínnyomású címlappal. Első kiadás!
Későbbi, XIX. századi gerincén díszesen aranyozott, bordázott félbőr kötésben, festett lapszéllel. A korabeli bőrkötés tábláinak borítása a kötéstáblákra kasírozva. A kötéstábla verzóján
„Ditton Park” (London mellett) nemesi címerrajzos ex-libris. Thököly Imre
legrészletesebb korabeli életrajzának
első, az RMK III. által nem ismert
kiadása, Magyarország egykorú európai megítélésének fontos dokumentuma. A magyarországi események iránti
felfokozott érdeklődést mutatja, hogy a
mű ugyanebben az évben további
kettő, majd a következő évben még
több kiadást is megért. Angolul is megjelent. A Thököly életét leíró szerző a
magyarok iránti szimpátiával mutatja
be az eseményeket. A korabeli európai
közvélemény általában elítélte a
Thököly-felkelés kapcsán Magyarországot, mely nem volt hajlandó a Habsburgokkal együttműködve vállalni a
török elleni védőbástya szerepét,
hanem - törvényes uralkodója ellen
lázadva - veszélyeztette Európa biztonságát. A kiadványnak több változata
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153., LONDESZ Elek: A mennyei
koldusasszony – Költemények.
Bp., (1929.) Athenaeum. – (Ny.: Spatz
Henrik.) 100 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Jeges Ernő munkája. „Adorjánné M.
Frida művésznőnek tisztelete jeléül –
Londesz Elek” dedikált példány!
A költő előbb szülővárosában, azután
Aradon, végül Bp.-en újságíró. 1898tól a Pesti Napló londoni és párizsi
levelezője, visszatérve Angliából, belső
munkatársa. Lefordította Firduszi
Sahnáméjának egyes részleteit perzsából, valamint angolból Marlowe Doktor Faustusát. A dedikáció címzettje
Adorjánné, Mayersberg Frida tánctanárnő, a m. kir. opera v. balett
művésze, tánctanára.
4000,154., LUCKA, Emil: Michelangelo
ein buch über den genius
Berlin, 1930. Paul Neff. 1 t. 359 p. 15
kétoldalas t. (képek) Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
Dr. Genthon István művészettörténésznek német nyelven 6 sorban Emil
Lucka osztrák író által dedikált
példány! A címlapon autográf névbejegyzése 1932-ből.
8000,155., MADÁCH Imre: A civilizátor –
Komédia Aristophanes modorában.
/Hungária-könyek 12./
(Bp., 1946. Hungária.) 30 sztl.lev.
Győry Miklós humoros rajzaival.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. Kézzel számozott (53.)
dr. Supka Géza (magyar régész,
művészettörténész, író, újságíró, ma-

ismert ugyanezzel az impresszummal,
de eltérő tipográfiai jellemzőkkel. Az
RMK III. által leírt, Apponyi Sándor
gyűjteményéből ismert két példány lapszáma példányunkétól eltérő, azok
nem tartalmazzák Thököly Imre mellképét, de szövegük megegyezik.
Apponyi gyűjteményében ez a kiadás
nem szerepel, különösen ritka!
40 000,151., LENGYEL Tamás:
Klapka György emlékiratai és emigrációs működése
Bp., 1936. Bethlen G. Ny. 113 p.
Kiadói papírborítóban.
„Sárközi Györgynek szeretettel
Lengyel Tamás” dedikált példány!
8000,152., LÉVAI Jenő: Fehér cártól –
vörös Leninig (1-8 szám egybefűzve)
Magyar hadifoglyok szenvedései
Oroszországban.
Bp., (1934?) A Magyar Hétfő
szerkesztősége. – Ny.: Stádium.
számonként 3-18 p.
Kiadói illusztris rajzos, ólommetszett
papírborítóban, amely Kner Albert
munkája. (folió)
Lévai Jenő (1892. - 1983.) magyar író,
újságíró, szerkesztő. Az első világháborúban ütegparancsnok volt Przemyśl
ostrománál, majd orosz fogságba került. Szabadulása után 1921-től Az
Újság, később az Est-lapok belső
munkatársaként tevékenykedett. 1932től a Magyar Hétfő c. politikai lap és a
Kis Újság c. napilap fő- és felelős
szerkesztője, valamint tulajdonosa lett.
Orosz fogságáról készített riportjai a
Magyar Hétfő kiadásában jelentek
24 000,meg.
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gasfokú szabadkőműves)
készült példány!

Keresztury Dezső.
Bp., 1966. Magvető. 156 p. 2 sztl.lev.
Kass János egészoldalas eredeti rézkarcaival gazdagon illusztrálva.
Kiadói illusztrált (Kass) egészvászon
kötésben. Az előzéklapon és a címlapokon „Rácz Gábor úrnak nagyrabecsüléssel és tisztelettel – Kass
János – 2001. dec. 17.” különleges rajzos művészi dedikációval!
6000,160., Magyar nyomdászok évkönyve
1909. / Szerk.: Novák László. Kiadja:
a Könyvnyomdászok Szak. XXIV. évf.
Bp. 1909. Pesti Kny. 194 p. 19 t.
(ebből 13 színes, 1 kétlapos, 1 kihajtható) 5 műmell. (színes, Kner Imre
tervei) 16 sztl.lev. (vonatkozó tárgyú
hirdetések). A szecessziós könyvdíszek
Fekete Béla munkái. Számos szövegközti rajzzal és ábrával.
Kiadói illusztrált szecessziós egészvászon kötésben. A szecessziós könyvnyomtatás és nyomdatermékek illusztris albuma.
6000,-

részére

8000,156., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája
(Bp., 1920). Pantheon. 2 sztl.lev. 167
p. 14 t. (Haranghy Jenő egészoldalas
művészi képei, a táblák előtt hártyapapírral) keretdíszes és szövegképes
oldalakkal, amelyek szintén Haranghy
munkái.
Kiadói illusztrált (feliratos) egészhalina
kötésben, saját dobozában.
Kézzel számozott (500/3.) bibliofil
példány!
15 000,157., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája
Előszó: Babits Mihály.
Bp., én. Athenaeum.
1 sztl.lev. 1 t. (Madách portré) VI. 229
p. 5 t. (Zichy Mihály öt rajza) 1 t.
(Madách Imre kastélya Szigetváron)
rajzos díszcímlappal.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben, a
lapszélek körben arany élmetszéssel.
Számozott (200/179.) szép, bibliofil
példány!
40 000,158., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája
Jegyzetekkel és magyarázatokkal kiadta:
Alexander Bernát.
Bp., 1921. Athenaeum.
254 p. 2 sztl.lev. Negyedik kiadás.
Korabeli gerincén bordázott, aranyozott félbőr kötésben. Szép kötés!
15 000,159., MADÁCH Imre: Mózes
- - drámai költeménye két részben.
Élő színpadra alkalmazta:

Mai magyar művészet sorozat
161., BAUER Jenő:
Hincz Gyula
/Mai magyar művészet/
Bp., (1975.) Képzőművészeti Alap. 46
p. 1 sztl.lev szövegközti részben színes
egészoldalas képekkel és a művész
portréjával (Koffán Károly).
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. „Dr. Krizsán Pál kedves barátomnak sok szeretettel - 975. IX. 17.
Bauer Jenő” dedikált példány!
4000,39

épületeinek belső tereibe készített
kézzel szövött, majd nyomott textileket.
4000,164., MEZEI Ottó:
Papp Oszkár
/Mai magyar művészet/
Bp., (1980.) Képzőművészeti Alap.
46 p. 1 sztl.lev. 8 kétoldas t. (színes
képek) szövegközti képekkel és a
művész portréjával.
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. „A művésszel való barátságom
régi emléke képen szeretettel és
őszinte barátsággal: 1981. nov. 12. M.
Ottó” és a szennylapon a művész tollrajzával „Imrének régi barátsággal:
81. XI. 19. Papp Oszkár” festőművész, tűzzománcművész által, Soós
Imre kisgrafika gyűjtő, művészeti szakírónak dedikált példány!
6000,165., NAGY Katalin, S.:
Anna Margit
/Mai magyar művészet/
Bp., (1971.) Képzőművészeti Alap.
46 p. 1 sztl.lev. szövegközti részben
színes egészoldalas képekkel és a
művész portréjával (Koffán Károly).
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. „Sós Imrének - Anna Margit - S.
Nagy Katalin” a jeles művészetörténész, szociólógus és a festőművésznő
által Soós Imre művészeti szakírónak
dedikált példány!
1936-tól alkotói munkásságának fő
helyszíne Szentendre volt, férjével,
Ámos Imrével együtt. 1937-ben férjével együtt ellátogatott Párizsba, ott
találkoztak Marc Chagall művészetével, amely mindkettőjükre mély
6000,benyomást tett.

162., KATONA Imre:
Németh János
/Mai magyar művészet/
Bp., 1975. Képzőművészeti Alap.
46 p. szövegközti részben színes egészoldalas képekkel és a művész portréjával.
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. „Kedves Imre, e sorokkal
szeretném megköszönni jó kívánságaidat. A további találkozás reményében
tisztelettel köszöntelek és barátsággal
üdvözöllek – Bp. 1982 márc. 6.
Németh János” a szobrász és
keramikus művész által Soós Imre
művészeti
szakírónak
dedikált
példány!
Borsos Miklós és Gádor István
tanítványa a Gorka Géza által képviselt
új keramikus generáció és a hagyományok képviselője.
4000,163., KOÓS Judith:
P. Szabó Éva
Bp., (1974.) Képzőművészeti Alap. 50
p. 1 sztl.lev. szövegközti részben színes
egészoldalas képekkel és a művész
portréjával.
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. „Dr. Soós Imrének barátsággal,
szeretettel, nagyrabecsüléssel P. Szabó
Éva” a textilművész által Soós Imre
művészeti
szakírónak
dedikált
példány!
P. Szabó Éva 1931-ben nyitotta meg
első szövőműhelyét Budapesten. Nyüstös-, majd Jacquard szövőszékeken állított elő bútorszövetet, hazánkban elsőként. A korszak legjobb építészeinek, Kozma Lajos, Kaesz Gyula, Molnár
Farkas, Vágó József - modern
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166., SZAMOSI Ferenc:
Schéner Mihály
/Mai magyar művészet/
Bp., (1978.) Képzőművészeti Alap.
46 p. 1 sztl.lev. 8 kétoldas t. (színes
képek) szövegközti rajzokkal, képekkel
és a művész portréjával.
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. „A fantázia működése az ember
áldott állapota. Folytonos virágzás,
telítve az élet gazdagságával Soós
Imrének régi barátsággal és szeretettel
79. nov 7. Schéner Mihály” festő,
grafikus, szobrász, keramikus és
bábtervező által a művészeti szakírónak dedikált példány!
Neoavantgárd expresszív jellegű szürreális alkotásai a 20–21. század egyik
jeles művészegyéniségévé avatták.
6000,167., WESSELY Anna:
Asszonyi Tamás
/Mai magyar művészet/
Bp., (1982.) Képzőművészeti Alap.
46 p. 1 sztl.lev. 8 kétoldalas t. (színes
képek) szövegközti képekkel és a
művész portréjával.
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben. „Tisztelettel ajánlja: Asszonyi
Tamás” – szentendrei éremművész
által dedikált példány!
Jávor Piroska festőművész férje a
játékosság, a humor, az irónia mestere.
Hofi Gézának Asszonyi Tamás állított
méltó és karakteres síremléket.
4000,-

168., MÁLNÁSI Ödön, Dr.:
Gróf Csáky Imre bíbornok élete és
kora (1672-1732.)
Kalocsa, 1933. A gróf Csáky család.
1 sztl.lev. 327 p. 2 sztl.lev. 1 kihajtható
nagy rajzos mell. (A kőrösszeghi és
adorjáni gróf Csáky család genealógiája) számos szövegközti, részben metszett képpel.
Kiadói rajzos papírborítóban, részben
fel-, és körülvágatlan példány. A borító
rajz gróf Csáky Imre bíbornok képe,
születési helye (Szepesvár rekonstruált
képe) és temetkezési helye (a debreceni
templom), alul rajzos címere.
A szerzőre ezen mű kapcsán
elsősorban, mint kiváló történészre
tekinthetünk. Szélsőjobboldali, nyilas
politikusként Szálasi híve volt. Szálasi
ideológusaként könyvet is írt A magyar
nemzet őszinte története címmel.
Háborús bűnösként tíz év kényszermunkára ítélték. 1956-ban helyezték
szabadlábra. Ezután Ausztriába költözött, ahol a nyugati szélsőjobboldali
emigráció lapjaiban publikált.
Körösszegi és adorjáni gróf Csáky
Imre (Szepesi vár, 1672 –
Szálkapuszta, Nagyvárad mellett,
1732.) példás életű bíboros, kalocsai
érsek, költő. A kötet rendkívül alapossággal mutatja be a Rákóczi szabadságharcot követő két évtizedet.
Ritka, alapos, forrásértékű munka!
8000,169., MÁRTON Lajos: A korai La
Téne-kultúra Magyarországon – Die
Frühlaténezeit in Ungarn.
(magyar-német bilingvis)
/Archaeologia Hungarica XI./
Bp., 1933. (Ny.: Karcagon, Kertész J.)

***
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120 p. 1 sztl.lev. XXIX. (képtáblák) 1
sztl.lev. számos szövegközti képpel.
Kiadói papírborítóban. (folio méret)
„Supka Gézának szeretettel és régi
barátsággal – Márton Lajos” dedikált
példány! A Kárpát-medence kelta korának első, teljességre törekvő összefoglalása az ismert leletanyagok
közlésével. Művét kollégájának a jeles
régész művészettörténésznek dedikálta.
10 000,170., MÉRŐ Ferenc:
Emigrációs magyar irodalmi lexikona
Köln – Detroit – Wien, (1966.)
Amerikai Magyar Kiadó. 207 p.
számos szövegközti képpel.
Kiadói rajzos papírborítóban. A ritka
emigráns lexikon, nagy segítség az emigráns magyar irodalom gyűjtéséhez.
8000,171., MESTER János, Dr.: Rogerius
Baco fejlődése, jelleme és szerepe az
emberi művelődés történetében
Bp., 1916. Szerző. 67 p.
Későbbi félbőr kötésben.
„Tiszteletpéldány őszinte nagyrabecsülésem jeléül – Dr. Mester J.”
dedikált példány!
Poss. bélyegző: Bedő Géza, Budapest.
4000,172., MIKES Kelemen:
Török országi levelek, mellyekben a
II-dik Rákótzi Ferentz Fejedelemmel
Bújdosó Magyarok Történetei más
egyébb emlékezetes dolgokkal eggyütt
barátságossan eléadatnak. Írta - -.
Most pedig Az eredetképpen való
Magyar Kézírásokból kiadta Kultsár
István.
Szombathelyen, 1794. Ny.: Siess
Antal Jósef. 4 sztl.lev. 490 p. (helyesen

471 p.! a 304. oldal után több helyen
rontott, helyre nem álló oldalszámozás. Az őrszavak és ívszámozás
szerint a mű teljes!) Első kiadás!
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
a gerincén aranyozott címkével.
A XVIII. században Európa-szerte
divatos leveleskönyv műfajának első és
legjelentősebb, egyben a magyar irodalomtörténet egyik mérföldkövének
számító darabja. Kézirata sokáig lappangott, végül Kultsár István előszavával
és kiadásában látott napvilágot, az általa adott címmel (a szerző eredetileg
"Constantinapolyban Groff P.. . E.. .
irot leveli M.. . K. .." címen írta fiktív
leveleit). Megkímélt állapotú, becses
darab. Szüry: 3189.
30 000,173., MILOTAY István:
Az ismeretlen Magyarország
(Bp., 1930.) Genius.
222 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Fel-, és
körülvágatlan, „Cavallier Józsefnek
őszinte nagyrabecsüléssel 930. I. 16.
Milotay István” dedikált példány!
Milotay István (1883-1963.),
szélsőjobboldali újságíró, politikus,
író. Újságíróként együtt indult
Cavallier Józseffel az Új Nemzedék
című lapnál. A közte és Bangha Béla
között fennálló állandó nézeteltérés
miatt egy évvel később új (szélső-jobboldali) lapot volt kénytelen alapítani
Magyarság címmel. 1930-ban jelent
meg „Az ismeretlen Magyarország”
című cikkgyűjteménye, amely akár
korai szociográfiának is tekinthető.
Ebben a műben kendőzetlenül ír a
vidéki Magyarország nyomorúságos
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állapotáról, a szegény emberek kilátástalan helyzetéről, a kivándorlásról.
1944 végén Németországba, majd
onnan 1947-ben Brazíliába emigrált.
Cavallier ellenben a hitleri eszmék
hódításakor a haladó katolikusok
táborához csatlakozott. 1939-ben vállalta a zsidótörvények által érintett
katolikusok védelmére alakított M.
Szent Kereszt Egyesület ügyvezető
főtitkári, majd elnöki tisztségét; 1944től Angelo Rotta pápai nuncius bizalmasaként halált megvető bátorsággal
küzdött az üldözöttekért. A nyilasok
többször bántalmazták, s meg is sebesítették. 1947-48-ban rövid időre rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki. Később azonban
méltatlanul mellőzték, nehéz körülmények között élt haláláig (1970).
15 000,174., MINDSZENTY József:
Emlékirataim
Toronto, 1974. Vörösváry I.
497 p. 14 kétoldalas t. (képek) 3
sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. A kommunista hatalom által
meghurcolt hercegprímás, bíboros a
magyar katolikus egyház egyik legnagyobb alakja. Emigráns első kiadás.
8000,175., MOENICH Károly és dr.
Vutkovich Sándor:
Magyar írók névtára (Életrajzi és
könyvészeti adatok gyűjteménye.)
Pozsonyban, 1876. Nirschy Ferenc
Kny. XIV. 575 p. XXIX.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói papírborító címlapja a könyvtestbe kötve.

A kötet több olyan íróról is közöl adatokat, akikről a későbbi hasonló irodalmi lexikonok mélyen hallgatnak.
6000,176., MOMMSEN, (Theodor)
Tivadar: A rómaiak története (I-II.)
(III-IV.) (V-VI.) (VII-VIII.)
Az ötödik kiadás után a MTA. megbízásából fordította: Toldy István.
Bp. 1874-77. Franklin-T. (1.) IV. III.
8-321 p. (2.) 2 sztl.lev. 322 p. (3.) 3
sztl.lev. 329 p. (4.) 1 sztl.lev. 304 p.
(5.) 4 sztl.lev. 289 p. (6.) 4 sztl.lev. 329
p. (7.) 5 sztl.lev. 426 p. (8.) 5 sztl.lev.
385 p. + 1 kihajtható kőnyomatos
térk. Első, magyar nyelvű kiadás!
Korabeli aranyozott egészvászon sorozat kötésben. Szép sorozat! (4 db.)
A Római Birodalom történetéről
szóló művét a mai kutatók is alapvető
fontosságúnak tartják. Művéért 1902ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki.
Róma történetét tartalmazza a Római
Köztársaság végig, illetve Julius Caesar
uralkodását, akit Mommsen zseniális
államférfinak ábrázolt. A politikai konfliktusokat a 19. század politikai fejlődésével hasonlítja össze, ez tükröződik a szóhasználatában is (nemzeti
állam, demokrácia). Az elkötelezett
módon megírt mű a történetírás legnagyobb klasszikusai közé tartozik.
Első magyar fordítása, kevéssel az első
világháború előtt még „sérthetetlen
tabu volt a pesti és kolozsvári egyetemen”. Magyarországon is többször
megfordult, több római kori feliratot
fejtett meg. Mommsen felkérésére
Rómer Flóris is végzett kutatásokat a
kolozsvári múzeum kőtárában.
45 000,43

177., MORAVCSIK Gyula:
Bíborbanszületett Konstantín – A
Birodalom kormányzása.
A görög szöveget kiadta és magyarra
fordította: - -.
Bp., 1950. Közoktatásügyi. 347. p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány.
12 000,178., MOSONYI Dezső, Dr.:
A zene lélektana – Új utakon.
Prof. Charles Baudouin előszavával.
(Bp., 1934.) Somló Béla.
134 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Baranyai Gyulának, a szombathelyi
musicumban végzett közös munkánk
emlékére barátsággal – 937. III. 29.
Mosonyi” dedikált példány!
3000,179., Munkálatai a’ Pesti Növendékpapság’ magyar iskolájának –
Nyolczadik kötet.
Budán, 1841. M. Kir. Egyetem
betűivel. XV. 284 p. 1 sztl.lev. (a 280.
oldal után tévesen a lapszámozás
egyessel (181-184) kezdődik)
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben.
8000,180., Munkálatai a’ Pesti Növendékpapság’ magyar iskolájának – Ötödik
kötet.
Budán, 1838. M. Kir. Egyetem
betűivel. 3 sztl.lev. X. 343 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben.
8000,181., MUNKAY János:
Korunk fő tévedései a religio körül
Egyházi beszédekben megfejtette: - -.

Pesten, 1853. Müller Emil.
5 sztl.lev. 293 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félvászon kötésben.
A címlapon bejegyzés: „Ns. Ihász
Gábor Úr ajándéka”.
8000,182., (MÜLLER Jakab Ferdinánd):
Acta litteraria Musei Nationalis
Hungarici. Tomus I. (Unicus!)
Budae,
1818.
Typ.
Regiae
Universitatis Hungaricae. 2 t.
(rézmetszetű címkép: József Nádor
portréja és díszcímlap magyar címerrel) 4 sztl.lev. XXXII. 384 p. 3
rézmetszetű t. 1 színezett, kihajtható
rézmezszett térk. A táblák a bécsi
Blasius Hőfel munkái, a térképet
(Rézbánya, falu Erdélyben) Karacs
Ferenc készítette. Német bányászai
számára 1793-ban római katolikus
plébániát szerveztek. A helyben bányászott réz- és ezüstércet a gyulafehérvári
pénzverdének adták el. Az egyik táblán
egy magyar lovag metszett képe.
Korabeli gerincén aranyozott egészbőr
kötésben, körben festett lapszéllel.
Megkímélt állapotú, szép példány!
A tanulmánygyűjtemény összeállítója
Müller Jakab Ferdinánd, a Nemzeti
Múzeum első igazgatója. Horvát István
szerint Müller (Miller) a könyvtár
értékes duplum példányaiból a múzeum bélyegzőjét kivakarva, azokat
Ivanics Zsigmond könyvkereskedőnek
eladta. Érdemeit Horvát elismeri, de
bepanaszolta József Nádornak, aki vizsgálatot indított. Bűnösségének bebizonyításától és a felelősségre vonástól
1823-as halála mentette meg.
30 000,44

Ma című folyóiratának, majd később a
Munka munkatársa volt. 1944-ben
Mauthausenbe deportálták, de a
dedikáció címzettjével ellentétben ő
túlélte a megpróbáltatásokat.
10 000,185., NÁDOR József:
A mindenki költője
Versek, gondolatok.
Bp., 1936. Nádor Kálmán. 1 rajzos t.
(portré) 104 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Lakatos Gézának a lelkes muzsikusnak barátsággal, szeretettel…”
dedikált példány! A költő verseit
Márai Sándornak, Kalmár Pálnak,
Erdős Renének, Kodály Zoltánnak
ajánlja.
Nádor József (1876 – 1967.): dalszerző. 1889-től apja, - - Kálmán zeneműkereskedésében dolgozott, majd
annak halála után 1917-ben a cég tulajdonosa lett. Többek között Lehár
Ferenc-műveket is kiadott. Írt táncdarabokat, gyermekdarabokat és számtalan magyar nótát.
4000,186., NAGY Ernő:
Magyarország közjoga (Államjog)
Bp., 1897. Eggenberger-féle.
IX. 1 sztl.lev. 432 p.
Harmadik, átdolgozott kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
10 000,187., NAGY Lajos:
Pincenapló
Bp., 1945. Hungária.
96 p. 12 rajzos t., amelyek Toncz
Tibor művészi munkái. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.

183., NÁDASS József:
Szakadj ki szó! – Versek 1920-22.
(Bp., 1922. Heller K. és Társa.)
47 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Sugár András avantgárd munkája.
Számozott (300/195.), aláírt példány!
A címlapon Tauszig Zoltán autográf
névbejegyzése.
Tauszig Zoltán, Kassák Munka című
folyóiratába írt és Kassák köréhez tartozott. Írásai Balázs Zoltán és Farkas
Ödön álnéven is jelentek meg a lapban. A Munka szerzői ellen számos
bűnvádi eljárás indult, amelyek mindegyikét még ma sem ismerjük. Két
hónapot ült börtönben 1934-ben az
1932 júniusi számban megjelent
Quante bella giovanezza! című
cikkéért. Az budapesti gettóból, 1944ben került Németországba, ahol életét
vesztette.
10 000,184., NÁDASS József:
Te és ti – Versek.
Bp., (1931.) Munka.
43 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói feliratos avantgárd papírborítóban.
„Tauszig Zoltánnak szívesen Nádass
József 931. V. 12.” dedikált példány!
Tauszig Zoltán, Kassák Munka című
folyóiratába írt és Kassák köréhez tartozott épp úgy, mint a Szerző (18971975.), akit ezen kötetéért elítélték.
Az első világháború alatt elvesztette fél
lábát. A Tanácsköztársaság idején
(1919) a munkástanács tagja és a fővárosi Vörös Őrség propagandaosztályának vezetője volt, amiért 1920-ban
Bécsbe emigrált, ahol a Kassák Lajos
45

könyvtestbe kötve. A címlap verzóján
„Nagys. Puskás József urnak és K.
neje Őnagyságának…” 7 sorban
dedikált példány! Szép kötés!
18 000,191., NAGYFALUSI Jenő:
Az isten derengése - - versei.
Szeged, 1924. Symposion.
26 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Dr. Tonelli
Sándor úrnak mély tisztelettel:
Nagyfalusi Jenő.” dedikált példány!
Nagyfalusi Jenő (1901─1944) s
Juhász Gyula körül csoportosuló ifjú
szegedi költők egyik legtehetségesebbike, Radnóti Miklós alkatát és sorsát
követő poéta. 1925-ben a pécsi egyetem hallgatójaként szerkesztette a
Symposion című folyóiratot. Ukrajnában pusztult el.
4000,192., NÉMETH László:
Az emberiség hivatása
/A tájékozódás könyvei 1./
Bp., 1944. Turul. 287 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén javított papírborítóban.
„Péter Lászlónak, veszélyes iránytűül
szeretettel – Vásárhely, 1946 május
Németh László” dedikált példány!
8000,193., NÉMETH László:
Készülődés – A Tanú előtt. I-II.
Bp., (1941.) Magyar Élet.
(1.) 368 p. (2.) 243 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén pótolt félvászon kötésben. (2 db.)
Az első kötetben „Péter Lászlónak
szeretettel – Németh László” dedikált
példány!
10 000,-

„Székely Bélának szeretettel – Nagy
Lajos” dedikált példány!
A szerző Budapest ostromát a helyszínen élte át, jelen műve az első híradások közé tartozik, amelyet az ostrom
utolsó heteiben vetett papírra személyes „élményei” alapján. A dedikáció
címzettje érdekes módon katonatiszt, a
magyar néphadsereg későbbi vezérkari
főnöke.
8000,188., NAGY László:
Darázskirály
Válogatott műfordítások 1958-1968.
Bp., 1968. Magvető.
510 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, színes,
rajzos papír védőborítóban, amely
Kondor Béla művészi munkája.
A kötet borító illusztrációja Kondor
Béla legismertebb, misztikus hangulatú festménye. „Dogi Editnek
szeretettel az ifjúságnak jókívánsággal:
N. László” dedikált példány!
10 000,189., NAGY Márta: Az 1848-1849-es
emigráció memoire irodalma
Bp., 1936. (Szerző.) 158 p. 1 sztl.lev.
Kiadói javított papírborítóban.
„Döncinek édes pajtásomnak régi
szeretettel: Márta” dedikált példányt!
6000,190., NAGY Sándor (Senex):
Ötven év - - összegyűjtött műveiből
(1859-1909.)
(Szeged, 1910.) Dugonics-T. – (A
borítón: Endrényi L.)
1 t. 318 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli, gerincén díszesen aranyozott, címkével ellátott félbőr kötésben,
a kiadói rajzos papírborítók a
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197., NIZSINSZKIJ, (Vaclav):
Harc Istenért - Nizsinszkij naplója.
Paul Claudel utóhangjával. Sajtó alá
rend. és ford. Nizsinszkij Romola.
Bp., (1935.) Grill K.
223 p. 8 t. (képek)
Kiadói aranyozott bibliofil egészbőr
kötésben. Számozott (150/24.),
„Romola Nyizsinszkij” által aláírt
példány! A napló írója a táncművészet
egyik legnagyobb alakja. A Gyagilevféle Orosz Balett párizsi fellépéseinek
Nizsinszkij lett a sztárja. A Debussy
zenéjére készült Faun a nyílt erotikája
miatt a párizsi közönséget megbotránkoztatta. Az 1913-as délamerikai turnén – Gyagilev tudta
nélkül – Nizsinszkij összeházasodott
Pulszky Romolával (1891-1978),
Pulszky Károly művészettörténész és
Márkus Emília színésznő leányával, s
emiatt Gyagilev azonnal elbocsátotta
társulatától. Ettől fogva Nizsinszkij
pályája hanyatlásnak indult. Hátralevő
évtizedeit szanatóriumokban, illetve
családja mellett töltötte. A házaspár
1945-ig Magyarországon élt. Pulszky
Romola mindent megtett a férje
érdekében.
18 000,198., NOPCSA Ferenc dr., Báró:
Adatok az Északalbán parti hegyláncok geologiájához
/A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve
XXIV. köt. 5. füz./
(Bp., 1916. Ny.: Franklin-T.)
1 sztl.lev. 368-392 p. 1 sztl.lev. 2 t.
1 kihajtható színes térk.
Hozzákötve:
HALAVÁTS Gyula: A baltavári
felsőpontusi korú molluszka-fauna

194., NÉMETH László:
Magyarság és Európa
/Kultúra és tudomány/
Bp., 1935. Franklin-T.
137 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gerincén pótolt félvászon kötésben. „Péter Lászlónak barátsággal –
Vásárhely, 1946 május Németh
László” dedikált példány!
8000,195., NÉMETHY Géza:
Az ember és az Isten
Újabb költemények.
/Értékes könyvek/
(Bp., 1929.) Glória.
85 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.
„Báró Wlassics Gyulának Némethy
Géza” dedikált példány! A jeles
klasszika-filológus ritka verseskötete.
6000,196., NEY Ferenc:
Családképek – Költeményfüzér.
Pest, 1856. Szerző.
6 sztl.lev. 272 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
vaknyomással díszített egészvászon
kötésben.
1848-ban a magyar nevelési társaságnak és az első egyetemes tanári gyűlésnek megválasztott elnöke. 1848-ban
nemzetőr főhadnagy. A magyar
képeskönyv-irodalom fejlődésének
segítésében is jelentékeny érdemeket
szerzett. Költeményeket, elbeszéléseket, társadalmi és közművelődési
cikkeket, bírálatokat, tanügyi és
emlékbeszédeket, stb. írt, de a magyar
sci-fi történelem is jegyzi nevét (Utazás
a holdba).
4000,47

/A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve
XXIV. köt. 6. füz./
(Bp., 1923. M. Tud. Társulatok Sajtóvállalata.) 2 sztl.lev. 396-407 p. 1 t.
LŐRENTHEY Imre: Adatok Északi
Albánia eocén képződményének
kifejlődéséhez és faunájához
/A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve
XXV. köt. 6. füz./
(Bp., 1917-1923. M. Tud. Társulatok
Sajtóvállalata.) 2 sztl.lev. 21 p. 3
sztl.lev. 2 t.
Későbbi papírborítóban. Különlenyomatok, amelyek önálló címlap nélkül
kiadói borítóban jelentek meg.
(3 mű, egybekötve)
4000,199., NOPCSA Ferenc dr., Báró:
Erdély dinosaurusai
/A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve
XXIII. köt. 1. füz./
(Bp., 1915. Ny.: Franklin-T.)
23 p. 4 sztl.lev. 4 t.
Későbbi papírborítóban. Önálló címlap nélkül megjelent különlenyomat.
Az első magyarországi dinoszauruszlelet tudományos leírása!
4000,200., NOPCSA Ferencz, ifj. Báró:
A Gyulafehérvár, Déva, Ruszkabánya
és a romániai határ közé eső vidék
geológiája (Különlenyomat a m. kir.
földtani intézet évkönyvéből.)
Bp., 1905. Franklin-T. 83-253 (173) p.
1 kihajtó színes, nagyméretű kőnyomatos térkép, amely önmagában is
becses darab!
Kiadói papírborítóban. A borítón a
kalandor szerző által egy tanár kollégájának „Dr. Szörénthey (?) magán
tanár úrnak szerető üdvözletével báró

Nopcsa F.” dedikált példány!
Nopcsa Ferenc, báró (Déva, 1877. Bécs, 1933.) kalandos életű, magyar
báró, paleontológus, geológus, albanológus, hírszerző, albán trónaspiráns.
Nincs még egy magyar tudós, akinek
olyan mozgalmas és romantikus lett
volna a sorsa, mint ifj. Nopcsa
Ferencnek. Kalandosabb élete volt,
mint Indiana Jonesnak. Világhírű
dinoszauruszkutatásai után ott volt az
albán nemzetállam alakulásánál, hol
diplomataként, hol gerillaként. Egy
ideig a Monarchia kéme volt, majd
újra a tudomány felé fordult, és
tragikus halála előtt még motorral
bejárta Olaszországot.
16 000,201., NYÍRŐ József, Albert Mária,
Csiky Ágnes Mária, Hanvai Hajnal,
Marschalkó Lajos, Pohárnok Jenő,
Torjai Szabó István, Ujváry Sándor:
Szabad magyar színpad
Köln, (1955?) Amerikai Magyar
Kiadó. – (Ny.: Greif. Ujváry & Co.)
336 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. A kötet tartalmazza Nyíró József Próféta című
színművének első kiadását! Újváry
Sándor által 1955 karácsonyán
dedikált példány! Rendkívül ritka!
6000,202., NYÍRŐ József:
A zöld csillag – Regény.
Madrid, 1950. Szerző.
275 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. A vitatott politikai nézeteket valló
erdélyi író emigrációban született
munkája. Halála után a magyar és
román kommunisták Nyírő politikai
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érzelmeket és indulatokat (Aladdin és
a csodalámpa, Pinocchio, Csizmás
Kandúr…). Nagyon sokat vendégszerepelt külföldön, szólóestjeivel az egész
világot bejárta, meghódította Európa
és Ázsia számos országát és az Egyesült
Államokat is. Színházával Magyarországon is többször járt. Szergej
Obrazcov Moszkva egyik legendás
személyisége volt.
8000,205., (Okmányok) A francia vezérkar
titkos okmányai
Auswartiges Amt 1939/41 No. 7.
Berlin, 1941. Deutscher V. 400 p.
Kiadói papírborítóban. (folio)
A kötet tartalmazza az eredeti titkos
okmányok hasonmásait és a francia
vezérkar titkos megbeszéléseinek
leírását. 1945-ben rendszerellenesnek
minősített, betiltott, megsemmisítésre
ítélt kötet, rendkívül ritka kordokumentum!
12 000,206., (Okmányok) A jugoszláviai és
görögországi viszályra vonatkozó
okmányok
Auswartiges Amt 1939/41 No. 7.
Berlin, 1941. Deutscher V. 192 p.
Kiadói papírborítóban. (folio)
A kötet tartalmazza a Führer
kiátványát a német néphez, a birodalmi kormány nyilatkozatai, jegyzeteit,
a hivatalos okmányokat. 1945-ben
rendszerellenesnek minősített, betiltott, megsemmisítésre ítélt kötet,
rendkívül ritka kordokumentum!
12 000,207., (Okmányok) További okmányok
a nyugati hatalmak háborút
kiterjesztő politikájához. – Anglia és

bűneit igyekeztek hangsúlyozni. Ő volt
Sopronban a Szálasi-kormány utolsó
sajtótermékének, az Eleven Újságnak a
főszerkesztője. Ritka emigráns mű!
8000,203., NYIRŐ József:
Halhatatlan élet - Regény.
/Erdélyi Remekírók Sorozata 1./
(Buenos Aires, 1971.)
Editorial Transsylvania.
1 sztl.lev. 314 p. 3 sztl.lev.
Kiadói díszesen aranyozott egészbőr
kötésben. A regény a második
világháború elején játszódik. Főhőse
Bojzás Küs Dani, a fiatal székely fiú,
rajta keresztül mutatja be Nyírő a
kisebbségben élők helyzetét. Az emigrációba kényszerült szerző kitűnően
mutatja be a székelység csavaros
észjárását, humorát, derűs világlátását:
a góbéságot, amely átsegíti a főhőst a
mindennapok nehézségein.
Ritka emigráns kiadás.
5000,204., OBRAZCOV, (Szergej):
Hivatásom
Bp., 1954. Művelt Nép.
257 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti
képpel illusztrálva. Első és egyetlen
magyar nyelvű kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblával. Duplán, aláírt és datált, Tyápa
báb tollrajzával dedikált példány!
A világhírű bábművész előbb 1958ban írta alá a kötetet és datálta, amikor
a Könyv Klubban (Liszt Ferenc tér 1.)
lépet fel, másodszor 1972-ben, amikor
a szennylapra megrajzolta elválaszthatatlan társát Tyápát, a csecsemőbábut. A bábelőadásokon megdöbbentő egyszerűséggel fejezte ki az emberi
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Franciaország vezérkari megbeszélései
Belgiummal és Németalfölddel.
Bp., 1940. (A borítón: Pfeiffer F.)
104 p. 1 kihajtható térk.
Kiadói papírborítóban a térkép és
néhány lap vízfoltos. (folio) 1945-ben
rendszerellenesnek minősített, betiltott, megsemmisítésre ítélt kötet.
Rendkívül ritka a titkos vezérkari
megbeszélést feltáró dokumentum!
12 000,208., (Orientalista kongresszus) Actes
du seiziéme Congrés International
des Orientalistes session D’ Athénes
(6-14 avril 1912)
Athénes, 1912. Imprimerie „Hestia”C. Meissner & N. Kargadouris.
1 t. 252 p. 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, a szennylapon „Supka” Géza
autográf névbejegyzése. Supka Géza
magasfokú szabadkőműves, régész,
művészettörténész, író könyvtáróból.
A kongresszus magyar résztvevője és
előadója volt Goldziher Ignác,
Schilling Lajos és Mahler Ede.
Hozzátartozik: Az orientalista kongresszus bulletinjének első száma,
meghívója. A Le Messager D’Athénes
(Athéni futár) politikai, irodalmi és
régészeti lap 1912. márc 28-i száma,
amely beszámol a kongresszusról.
10 000,209., OSVÁTH Ferenc:
A nagykőrösi református tanítóképzőintézet története
Első rész: Az intézet megalapításától a
világháborúig (1839-1914)
(Unicus! Több rész nem jelent meg.)
(Nagykőrös), 1939. (Ny.: Első
Kecskeméti Hírlapkiadó és Ny.)

256 p. 14 t. LXIII. (függelék)
Kiadói papírborítóban, a borítón
Nagykőrös (kőrisfa) címerével.
Osváth Ferenc 1905-ben került a
Nagykőrösi Tanítóképzőbe és összesen
32 esztendőt töltött a falai között. Ez
volt a híres nagykőrösi tanítóképző
kialakulásának időszaka. Az iskolán
kívüli közéleti tevékenységében
megkülönböztetett helyet kapott a
Nagykőrösi Arany János Társaság.
10 000,210., OVIDIUS NÁSO’, Publius:
- - keservei – Öt könyv.
Fordította: Egyed Antal.
Székes-Fejérvárott, 1826. Számmer
Pál’ bötüivel. 1 t. (metszett díszcímlap,
középen Ovidius portré) 160 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Megkímélt állapotú, szép
példány. Egyed Antal (1779-1862.)
nagyműveltségű költő, katolikus plébános a klasszikus költők jeles ismerője.
Bonyhádi plébánosként megismerkedett a fiatal Vörösmarty Mihállyal,
aki a Perczel családnál volt házitanító.
A plébános bíztatása is közrejátszott
abban, hogy Vörösmarty a költészettel
elmélyülten kezdett foglalkozni.
12 000,211., ÖRKÉNY István:
„Rózsakiállítás” – Regény.
Bp., 1977. Szépirodalmi.
118 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„Kapás Dezsőéknek szeretettel ajánlja – Örkény István” dedikált példány!
Kapás Dezső (1940-1993.) színházi
rendező, főiskolai tanár.
10 000,50

gus, lelkész, szerkesztő, író autográf,
tintával írt képes levelezőlapja Rómából Londonba címezve Arányi Anna
részére címezve. Arányi Anna a Hídfő
című emigráns folyóirat egyik kiadója,
munkatársa. A teológus lelkész neki
küldött könyveket köszön meg és jelzi,
hogy a Hídfő számait egy ideje nem
kapja meg.
Kelt.: Róma, 1970. IV. 9.
Nyisztor Zoltán a második világháború után a nyilasokkal való rokonszenvezése és antibolsevista megnyilvánulásai miatt letartóztatták, megverték, majd börtönbe zárták, csak több
hónap múlva került szabadlábra.
Kiszabadulva előbb Rómába emigrált,
majd Spanyolországban élt, ahonnan
először Kolumbiába, aztán Venezuelába költözött és az ott élő magyarok
közt lelkipásztorkodott. Végül visszatért Rómába, itt élte le élete hátralevő
részét.
8000,215., PATAKI Vidor, Dr.:
Az egri vár élete –
Történelmi tanulmány.
Eger, 1934. Érseki líceumi kny. 47 p.
Kiadói papírborítóban. „Holzschuck
Sándor Úrnak szeretettel: Vidor”
dedikált példány!
6000,216., PILINSZKY János:
Szálkák
Bp., (1972.) Szépirodalmi.
80 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Szeretettel: Pilinszky János” dedikált példány!
18 000,-

212., Az Özönvíz - Károli Gáspár bibliafordítása szerint.
/Hungária könyvek 11./
(Bp. 1945. Hungária ny.) 10 sztl.lev.
Berény Róbert egészoldalas rajzaival.
Kiadói félvászon kötésben. Készült
számozott, névre szóló példányokban,
ez az 53. kézzel számozott, dr. Supka
Géza részére készült kötet.
8000,213., (PAJOR István), Csalomjai:
Költemények
Balassagyarmaton, 1859. Kék László.
104 p. 2 sztl.lev. 1 errata Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben.
A csalomjai földbirtokos, ügyvéd poéta
a szabadságharcot főhadnagyként harcolta végig – Görgey futára volt. A 19
század nógrádi irodalmi életének egyik
központi alakja volt. Versei már az
1840-es években megjelentek különböző pesti lapokban. Horatius és
Schiller fordításai a művek magyarországi első megjelentetését tette
lehetővé. Madách Imre barátja.
Madách őt kéri meg, hogy vegye át
„Az ember tragédiája” második
kiadásáért járó honoráriumot.
4000,214., PAPINI, (Giovanni): Góg
Fordította: Nyisztor Zoltán.
(Bp., 1934.) Vigilia. 296 p. 1 sztl.lev.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Aba-Novák Vilmos művészi munkája.
A világirodalom az egyik leggroteszkebb könyvként tartja számon, mégis
komoly, mély kérdéseket vet fel.
Hozzátartozik:
Nyisztor Zoltán (1893-1979.) teoló51

nagyapjáról, I. Szelim szultánról kapta.
Szelim 1566-ban lépett a trónra,
miután édesapja Szigetvár ostrománál
elhunyt. Az RTL-Klub televízió
Szulejmán sorozatóból is jól ismerhetjük, ezek a történelmi események
ott kezdődnek, ahol a sorozat idővel
befejeződik.
6000,221., RILKE, Rainer Maria:
Mesék a jó Istenről
(Bp. 1921. Pán.) 200 p. 1 sztl.lev. 6 t.
Bor Pál hat tollrajzával.
Kiadói, művészien aranyozott, szecessziós egészbőr-kötésben, Cserna Juliska
műhelyéből. Készült 100 példány,
amateurok részére, merített papíroson, egészbőr-kötésben. Példányunk
számozatlan, a fordító, Bartos Zoltán
által dedikált példány!
80 000,222., RUGONFALVI Kiss István:
A nemes székely nemzet képe I-II.
Debrecen, 1939. Lehotai Pál.
(1.) 447 p. 2 sztl.lev. 1 kihajtható térk.
(2.) 496 p. 1 sztl.lev. 1 kihajtható mell.
(Ábrák a Székelyföld című fejezethez –
ez a legtöbb példányból hiányzik)
Kiadói festett illusztrált székely
egészvászon kötésben. (2 db.)
Az első kötet címlapján „Dr. Pethő
Sándornak őszinte barátsággal R. Kiss
István” a Magyar Nemzet alapító
főszerkesztőjének dedikált példány!
A szerző a Székely Nemzeti Tanács
elnöke. Részt vett a Székely Hadosztály
első alakulatainak a megszervezésében
is. Amikor 1919 januárjában a Székely
Hadosztály áttette székhelyét Debrecenbe, Rugonfalvi Kiss István toborzókörútra indult és sikerrel közvetített a

217., PUSKELY Mária:
Avilai Teréz
Róma, 1977. (Ny.: Dario Detti.) 418 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,218., RAB Géza:
Meglakom én kunyhóban is – Versek.
Szeged, 1932. Délmagyarország.
8 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói fametszett képpel illusztrált
papírborítóban, amely Buday György
Vándor cirkusz c. munkája. „Emilnek
a régi szeretettel – Rab Géza Szeged,
1932. III. 24.” Rosinger (Jeddi) Emil,
szegedi irodalom és művészet pártolónak dedikált példány!
3000,219., RÁKOS Sándor:
Az eb válaszol – Versek.
(Bp., 1949.) Egyetemi Ny.
41 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Reményi Bélának baráti szeretettel:
Rákos Sándor Budapest, 1949. jun.
5.” író, költőtársának dedikált
példány! A kötet Rákos Sándor első
lázadó verses kötete.
4000,220., REMÉNYI Antal:
A Szent Szövetség hadjárata II.
Szelim Szultán ellen / Don Juan de
Austria és a lepantói csata.
Bp., 1903. Franklin-T.
1 t. 115 p. 4 t. (ebből 3 kihajtható csatakép) számos szövegközti képpel.
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadó
papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.
Szelim 1524. május 28-án született I.
Szulejmán szultán és kedvenc felesége,
Aleksandra Lisowska második fiaként
és harmadik gyermekeként. Nevét apai
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hadosztály iránt bizalmatlan Károlyi
kormányzat, és a harcoló alakulat
között. 1919. márc. 2-án Szatmárnémetiben Károlyi Mihály több kormánytaggal együtt megtekintette a
székelyek harckészségét. Ezt a Károlyit
árulónak tartó székely katonák arra
akarták felhasználni, hogy az ország
vezetőit elfogják, de az akciót sikerült
Rugonfalvi Kiss Istvánnak személyes
fellépésével megakadályoznia. Kun
Béla hatalomra kerülése után azonban
1919. márc. 30-án a románok előtti
fegyverletétel mellett érvelt. A II.
világháború
idején
Budapestre
menekült. A főváros ostromát szerencsésen túlélte, ám ugyanakkor kéziratainak jelentős része a bombázások
során megsemmisült. A háború után
az őt ért vádak ellen volt kénytelen
védekezni. Két koncepciós per is indult
ellene, majd többszöri tárgyalás után a
büntetőtanács az idős történészt
börtönbüntetésre ítélte. A szegedi
Csillag börtönből csak súlyos betegség
árán szabadulhatott.
24 000,223., SÁNTA Ferenc:
Húsz óra – Krónika.
Bp., 1967. Magvető. 214 p. 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Sánta Feri bácsi”
által 5 sorban dedikált példány!
Egy újságíró előtt egy 1956-os
gyilkosság után feltárul egy falu élete.
Csak ritkán dedikálta műveit!
6000,224., SAROLEA, Ch.:
Szovjet Oroszország
Bp., 1925. Stádium.
232 p. Első magyar nyelvű kiadás!

Korabeli félvászon kötésben.
Minden, amit szovjet Oroszországról
sokáig nem volt szabad tudnunk.
Charles Sarolea az edinburgh-i
egyetem tanára volt az orosz bolsevik
forradalom idején. Hosszú éveken át
tanulmányozta az orosz nyelvet, irodalmat és történelmet. Majd egy nagy
tanulmányút után megírta kora egyik
legkiválóbb antibolsevista könyvét. Ez
a könyv a tények sorozata - és a tények
önmagukért beszélnek.
12 000,225., SAYOUS Eduárd:
A magyarok egyetemes története
Francziából fordította:
Dr. Molnár Antal.
Bp., 1884. Athenaeum.
(1.) II. 317 p. 1 sztl.lev. (2.) 1 sztl.lev.
320 p. Új, olcsó (második) kiadás.
Kiadói papírborítóban. (2 db.)
Mindmáig a legjobb külföldi szerző
által írt magyar történelem!
18 000,226., SCHILLER Fridrik: - - versei
Kiadta magyarúl:
Soproni Fidler Ferencz.
Kolozsvártt, 1836. Tilsch és Fia.
4 sztl.lev. 214 p. 1 sztl.lev.
Későbbi félvászon kötésben, a korabeli
kötés szennylapjai a könyvtestbe kötve.
A kötetet Fidler Gottfried könyvnyomtató fia adta közre, aki a gitárnak
művészi mestere volt, de fiatalon 28
évesen vesztette életét. Különféle meg
nem nevezett fordítók fordításait állította össze, plagizálta. Szenvey József
fordításaiból többet is merített, ám számos hibával. Becsületére legyen mondva, közli Schiller életrajzát és az idegenszavakhoz magyarázatot fűz. Ritkaságát
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talán épp az okozza, hogy köztudottan
más tollával ékeskedett.
8000,227., SCHÖPFLIN Aladár:
Kitli János szerencséje
Bp., (1924.) Franklin-T.
128 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Mészáros Józsefnek szíves barátsággal Schöpflin Aladár” dedikált
példány! A Nyugat és nemzedéke
meghatározó, alapító irodalomkritikusa. Komoly szerepe van Ady Endre
és a Nyugat írónemzedékének elismertetésében.
8000,228., SEBESTYÉN László:
Kézai Simon védelmében - - vitairata
Bp., 1975. (Szerző) 175 p. 1 sztl.lev
Kiadói papírkötésben.
„Márton Jánosnak a régi barátsággal
– 75. IX. 12. Sebestyén László” –
dedikált példány!
Szerzője a magyar régmúlt egyik legbecsesebbnek bizonyult krónikáját, Kézai
Simon Gesta Hungarorumát fantasztikus koholmánynak, Kézait magát
félművelt fantasztának nevezi.
6000,229., SHAKEPE(A)RE, (William):
Shakspere színművei – Tragoediák I-II.
Fordítják többen. (Szász Károly, Petőfi
Sándor, Arany János, Vörösmarty
Mihály, Greguss Ágost, Fejes István,
Rákosi Jenő, Lőrinczi Lehr Zsigmond.)
Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta:
Csiky Gergely.
Bp., (1886-1887.) Ráth M. (1.) 1 sztl.
lev. 1 t. 2 sztl. lev. Othello. 1 sztl. lev.
VIII, 48 p. benne 8 t. Antonius és
Cleopatra. 1 t. VII, 51 p. benne 8 t.

Romeo és Julia. 1 t. VIII, 44 p. benne
7 t. Coriolanus. 1 t. VI, 53 p. benne 8
t. Macbeth. 1 t. VI, 36 p. benne 6 t.
Hamlet. 1 t. VII, 55 p. benne 10 t. (2.)
3 sztl. lev. Lear király. 1 t. VII, 52 p.
benne 8 t. Julius Caesar. 1 t. VII, 38
p. benne 6 t. Athéni Timon. 1 t. VII,
36 p. benne 6 t. Troilus és Kressida. 1
t. VII, 50 p. benne 7 t. Cymbeline. 1
t. VII, 52 p. benne 8 t. Perikles. 1 t. V,
36 p. benne 6 t. a táblákon és a szöveg
közt több száz metszett képpel
gazdagon illusztrálva.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben, körben aranyozott
lapszéllel. (2 db.) Szép kötés!
30 000,230., (SHAKESPEARE, W.)
Shakespere:
A Szent-Iván éji álom
Fordította: Arany János.
Bp., 1880. Ráth Mór. (Fischer J. C.)
90 p. szövegközti árnyékrajzokkal, amelyek Konewka Pál művészi munkái.
Kiadói, díszesen aranyozott, festett
egészvászon díszkötésben, aranyozott
lapszélekkel
(Scheier
Herman
műhelyéből, Bécs), bájos árnyékrajzokkal. A díszes szennylap utáni első oldalon „1880 évi új évi emlékül szerető
férjed Makay Emil” ajándékozó sorai.
8000,231., SIKABONYI Antal:
Jókai és Komárom
Különlenyomat –
Az Est Hármaskönyvéből.
Bp., 1925. (Ny.: Athenaeum.) 32 p.
Kiadói papírborítóban. „Supka Géza
kedves barátomnak régi szeretettel –
Sikabonyi Antal” dedikált példány!
6000,54

A magyar balkanisztikai kutatások első
jelentős képviselője, egyben a Magyar
Néprajzi Társaság egyik megalapítója
és tiszteletbeli tagja. Európa számára ő
fedezte fel a Balkánt geológiailag,
történetileg, politikailag, etnográfiailag.
Díszelnöke a Magyar Cionista Szövetségnek. A kiváló tudóst 91 éves
korában a nyilasok bestiális kegyetlenséggel megölték.
12 000,236., SZABÓ Ferencz:
Európa története I-II.
A franczia forradalom kezdetétől a
bécsi congressusig (1789-1815.)
Menzel, Weisz, Horváth, Springer s
mások művei után írta: - -. /Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár XI-XII./
Nagy-becskerek, (1890.) Pleitz Fer. Pál.
(1.) 4 sztl.lev. 549 p. 1 sztl.lev. (2.) 3
sztl.lev. 542 p. (helyesen 532 p., az
529. oldaltól téves lapszámozás)
Kiadói gerincén aranyozott, kissé
kopottas félbőr kötésben. (2 db.)
8000,237., SZABÓ József: Pest-Buda
környékének földtani leírása
/Természettud. pályamunkák IV./
Pest, 1858. Emich G.
VIII. 58 p. 1 kihajtható, nagyméretű,
kőnyomatos térkép: Pest-Buda területének földtani térképe, amely önmagában is becses darab!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány.
12 000,238., SZABÓ László: Magyar mult
Dél-Amerikában (1526-1900)
Buenos Aires, 1978. Transsylvania.
230 p. 2 sztl.lev. lapszámozáson belüli
táblákon képekkel illusztrálva.

232., SILBERSTEIN Adolf:
Farissol Ábrahám
Bölcsészdoktori értekezés.
Bp., 1930. (Szerző. – Ny.: Gewürczkny.) 40 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
A nagyműveltségű zsidó tudós,
könyvmásoló (1451-1525.) geográfiai
munkája az első a zsidó irodalomban.
Műveiben a rávilágít a középkor itáliai
zsidók életére.
3000,233., SOMOGYI Ferenc dr.:
Magyar nyelv és irodalom 1825-ig
/A magyar öntudat forrásai/
Cleveland, Ohio, 1975. Kárpát.
442 p. 55 képpel, Németh Nándor
rajzaival.
Kiadói egészvászon kötésben.
Emigráns kiadás.
12 000,234., SOMOS Jenő:
Baudelaire és az uj magyar líra
(Pécs), 1938. (Szerző. – Dunántúl
Pécsi Egyetemi Ny.) 181 p. 1 sztl.lev.
Második kiadás.
Kiadói
javított
papírborítóban.
„Kodolányi Jánosnak igaz tisztelettel
és őszinte ragaszkodással ajánlja – Dr.
Somos Jenő” dedikált példány!
6000,235., STRAUSZ Adolf: Az új Balkán
félsziget és a Török Birodalom
Politikai, gazdasági tanulmány.
A magyar kir. Keleti keresk. Akadémia
segédkönyve.
Bp., 1913. Kilián Frigyes utóda.
XXII. 1 sztl.lev. 640 p. 7 egészoldalas
metszett térképpel.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.
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Kolozsvár, 1944. Erdélyi Múzeum-Egy.
42 p. 25 kihajtható t.
Kiadói papírborítóban.
3000,242., SZABOLCSI Bence:
Tinódi zenéje
/Magyar zenei dolgozatok 6.– Kodály
Zoltán/
Bp., 1929. (Szerző. – Ny.: Tipográfiai
Műintézet.) 20 p.
Kiadói papírborítóban. „Dr. László
Zsigmondnak igaz nagyrabecsüléssel –
Szabolcsi Bence” dedikált példány!
Hozzátartozik:
SZABOLCSI Bence:
Tinódi Sebestyén dallamai
(Bp., 1920. Ny.: Pesti kny.) 35 p.
A „Cronica” eredeti falemezekbe
vésett kottáinak hasonmásaival.
Szabolcsi, mint zenetudós a magyar
zenetudományi kutatás megteremtője.
4000,243., SZÁLASI Ferenc:
Út és cél - 1936
(Rioja, 1954. „Mercur”.)
61 p. 1 sztl.lev.
Kiadói rajzos papírborítóban.
A hungarizmus tanát összefoglaló
rendkívül ritka emigráns mű!
A budapesti népbíróság által háborús
bűnösként elítélt hungarista politikus,
több nyilaskeresztes és hungarista párt
és mozgalom megalapítója, Magyarország nemzetvezetője volt 1944 és 1945
között. A második világháború után
halálra ítélték és kivégezték.
18 000,244., SZALATNAI Rezső:
Van menekvés
Bratislava-Pozsony, 1932. Slov. Grafia.
194 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!

Első kiadás!
Kiadói aranyozott, illusztrált egészbőr
kötésben. Emigráns kiadás.
„Dr. Péter Lászlónak, szeretettel,
barátsággal, szívesen; messziről, de
mégis közel – Szabó László Buenos
Aires, 1980. február 6.” dedikált
példány!
8000,239., SZABÓ Lőrinc:
Összes versei 1922-1943
Bp., (1944.) Új Idők. (Singer és
Wolfner.) 695 p. Második kiadás. A
kötet ezen kiadása tartalmazza először
nyolcadik verseskötetét, az első négy
kötet szövege helyenként eltér a régitől.
Kiadói félvászon kötésben.
„Szokolay Karcsinak sok-sok jókívánsággal öreg barátja – Szabó Lőrinc
1951. IV. 26” Szokolay Károly
költőnek dedikált példány!
15 000,240., SZABÓ Magda:
Az órák és a farkasok
Kiálts város! – Az a szép, fényes nap.
(Színjátékok.)
Bp., (1975.) Magvető.
258 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált (képes) papírborítóban. „Gyurkának szeretettel Magda”
Rába György írónak dedikált
példány! A Kiálts, város!-t, Szabó
Magda színművét először 1973-ban
mutatta be a Debreceni Csokonai
Színház.
6000,241., SZABÓ T. Attila, Gálfy Mózes,
Márton Gyula: Huszonöt lap
„Kolozsvár és vidéke népnyelvi
térképé”-ből
/Erdélyi tudományos füzetek 181./
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246., SZEKFŰ Gyula:
Mi a magyar?
Szerkesztette: - -.
/A Magyar Szemle könyvei XV./
Bp., 1939. M. Szemle T.
557 p. XVI. (8 kétoldalas képtábla) 1
sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Győry
Miklós illusztris munkája.
Babits Mihály, Bartucz Lajos, Eckhardt
Sándor, Farkas Gyula, Gerevich
Tibor, Kercsényi Dezső, Keresztury
Dezső, Kodály Zoltán, Ravasz László,
Szekfű Gyula, Viski Károly, Zolnai
Béla, Zsirai Miklós egy-egy írása.
Szép borítós példány!
8000,247., SZELÉNYI Imre:
Szumér-magyar rokonság
Őstörténeti, nyelvészeti, archeológiai
és irodalmi tanulmány.
München, 1961. (Hídfő.) 47 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. A
hátulsó borítófedél verzóján poss.
bélyegző „Ludwig Szabó, New York”,
alatta ajándékozó sorok.
Emigráns kiadás.
4000,248., SZELESTEY László:
Falu pacsirtája (Versek.)
Írta, és kemenesi barátainak ajánlja - -.
Pest, 1854. Friebeisz István. – Müller
Gyula biz. 1 rézmetszett t. (A költő
portréja Barabás után) 5 sztl.lev. 181
p. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
vaknyomással díszített egészvászon
kötésben.
Szelestey László (1821-1875.) lírikus
és népies költő, ügyvéd, országgyűlési

Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Brogyányi Kálmán munkája.
„Kodolányi Jánosnak régi, nem változott barátsággal – Szalatnai Rezső
Pozsony, 1932. május 16.” dedikált
példány!
8000,245., SZÉCSI Ferenc:
Hegedűszóló - - versei.
Bp., 1925. Lampel R.
1 t. (a szerző beragasztott fotó portréjával) 111 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A tábla első
oldalán a szerző „Költői igazságszolgáltatás (Drámai jelenet: két képben)”
című humoros, 2x8 soros tintával írt
verses írásának autográf kézirata.
Felette bevezetésként: „1927. VI. 16.
…És Lulu kutya összerágta vala Marcsi
legkedveltebb hajasbabájának a kezét…
Marcsi erre sajátkezűleg és alaposan
kiporolá Lulut…”. A tábla fotós
oldalán „Eggert Marcsinak szeretettel
– Szécsi Feri. Budapest, 1927.”
dedikált példány!
A dedikáció címzettje az ekkor még
csak 15 éves Eggert Márta világhírű
énekesnő és színésznő. Az operett
Callasa. 1927-ben kapta első filmszerepét Berlinben, 1929-ben szerepelt az
első magyar hangosfilmben Jávor Pál
oldalán. Hollywoodban többek között
Gene Kellyvel játszott együtt. Idén
áprilisban ünnepelte 101. születésnapját.
Az író, költő, nyelvész azonos az
Idegen szavak szótárának (1936) és a
Szállóigék (1937) szerzőjével. Szécsi
Pál táncdalénekes apja, akit zsidó származása miatt agyonlőttek.
6000,57

képviselő, Petőfi Sándor hatására
kezdett el népies verseket, költeményeket írni. Pályafutásának csúcspontjának számít a Falu pacsirtája című
kötet. E dalaival a hazai tájköltészet legnevezetesebb személyei közé került.
5000,249., SZENTKUTHY Miklós:
Az egyetlen metafora felé (1935)
Bp., (1985.) Szépirodalmi. 1 t. (portré)
263 p. Második kiadás.
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„Baránszky-Jób * Lászlónak „maximaxi” hálával, szeretettel, múlhatatlan barátságunk pünkösdi örömével
1985 V. 26. Sz. Miklósod *” írótársának extravagánsan teljes oldalon
dedikált példány!
Szentkuthy Miklós nevezetes, de
alighanem kevesek által olvasott
munkája 1935-ben jelent meg először,
kis példányszámban; azóta sokat
emlegetik, hivatkoznak rá, könyvritkaság. A mű voltaképp napló, vagy
ahogyan Szentkuthy nevezi: Catalogus
Rerum - jelenségek, dolgok jegyzéke.
Az író száztizenkét rövidebb-hosszabb
szekvenciában jegyezte föl élményeit,
gondolatait, kommentálta olvasmányait, a politikai és egyéb eseményeket.
6000,250., SZENTKUTI Mihály:
Szinházi emlény 1862. évre
Debreczenben, 1862.
Ny.: A város kny. 16 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. Poss.
bélyegző:
Dr.
Perényi
József
főgimnáziumi tanár. Tartalmazza az
előadott darabokat, Szász Károly: A
koldus-asszony c. költeményét, Gróf

Széchenyi István, Scitovszky herczeg,
Magyaro. Prímásához intézett levelét.
6000,251., SZÉP Ernő:
Jó szó (Versek.)
(Bp., 1929.) Singer és Wolfner.
96 p. Első kiadás!
Korabeli restaurált, gerincén aranyozott, bordázott félbőr kötésben, az
elülső táblán H. L. monogram aranyozva. „Hetényi Lajosnak barátja Szép
Ernő” dedikált példány!
A Nyugat első nemzedékének népszerű költője, írója. Ady Endre,
Molnár Ferenc barátja, a Nyugat szűk
irodalmi körének tagja. Zsidósága élete
végéig meghatározta irodalmi pályáját.
12 000,252., SZÉP Ernő:
Szegény, grófnővel álmodott…
Bécs, (1921), Hellas.
33 sztl.lev. 4 felragasztott rajzos képpel illusztrált tábla hártyalappal. A
szecessziós, színes képek Erich Schütz
bécsi festőművész eredeti aquareljei
után készültek. Első kiadás!
Kiadói illusztrált bibliofil papírborítékban. Kézzel számozott (325/311.)
példány!
Szép Ernő naplójának hőse egy fiatal
férfi, akinek álmait a szép grófnő megjelenése kavarja föl. Nem bizonyos,
valóságos-e a grófnő vagy mindig is
csak álomkép formájában létezett, és
hogy a gróffal történő ostorcsapkodásos párviadal meddig harc az imádott
nőért, és mikortól szado-mazochista
szerelmi játék. A férfi provokálja az
álmokat, az álmok egyre erotikusabbak, a világ ebben az álom-szerelemben egyre szépül, a férfi lelke pedig
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egyre inkább elszegényedik. elsekélyesedik. Egyik álmában a szerelmi
játékot a férfi az imádott grófnővel
kezdeményezi, az aktust viszont egy férfival fejezi be. Ettől kezdve férfi és nő
állandó dulakodása tölti ki belső életét,
az álmon túl, a hétköznapjait is ez a
viaskodás köti le. Minden őt körülvevő
tárgyban erotikus szimbólumokat
keres és lát. Illusztrikus erotikus mű!
8000,253., SZERDA I. évfolyam 1-7. szám.
(Több nem jelent meg!)
Szerkesztő és laptulajdonos:
Gundel Antal.
(Bp., 1906. Ny.: Hornyánszky.) 351 p.
számos szecessziós könyvdísszel gazdagon illusztrálva a magyar szecesszió
legkiválóbb alkotóitól.
Korabeli félvászon kötésben.
A Nyugat közvetlen elődje a csak két
hónapot megélt Szerda (1906.
október–november). A lap szerkesztője
ugyan Gundel Antal (a vendéglőtulajdonos fia), de a meghatározó személyek Ambrus Zoltán és Ignotus voltak.
A szerzők lényegében a Figyelő
munkatársai közül kerültek ki. Többek
között Ady Endre, Gellért Oszkár,
Kaffka Margit, Vámbéry Rusztem,
Cholnoky Viktor, Ambrus Zoltán,
Fülep Lajos és Fenyő Miksa írásaival.
Az irodalmi témák mellett a lap nyitott
volt a társművészetekre és a tudományokra. Fülep Lajos művészettörténész, Zemplén Győző fizikus, Entz
Géza biológus, Angyal Dávid történész, Gombocz Zoltán nyelvész,
Lukács György esztéta egyaránt publikált itt. A kitűnő gárdával indult
folyóirat anyagi okok miatt, viharos

körülmények között szűnt meg.
28 000,254., SZIGET I-III. 1935-36-39.
Szerkesztette: Kerényi Károly.
(Bp.), 1935-1939. (Löbl Dávid és Fia.
– Kerényi Károly.)
(1.) 111 p. 4 sztl.lev. (2.) 126 p. 1
sztl.lev. (3.) 128 p.
Kiadói egységes, aranyozott egészvászon kötésben. (3 db.)
A Sziget ókortudományi és művelődéstörténeti időszaki kiadvány volt.
Dobrovics Aladár, Gallus Sándor,
Hamvas Béla, Kerényi Károly, Németh
László, Kövendi Dénes, Szerb Antal,
Brelich Angelo, Gulyás Pál, Prohászka
Lajos írásai. A korszak egyik máig ható
szellemi vállalkozása az emigrációba
kényszerült polihisztor, klasszika-filológus korai vállalkozása. Szerb Antal róla
mintázta az Utas és holdvilág című
regényének Rudi Waldheim professzorát. Mindössze ez a három kötet jelent
meg! Együtt különösen ritka!
24 000,255., SZITNYAI Zoltán:
Az óriás kezében
(Toronto), 1966. Amerikai Magyar
Szépmíves Céh. 348 p. 2 sztl.lev.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. A második oldalon Prof. Dr.
Somogyi Ferenc (politikus, diplomata,
külügyminiszter) adományozó kártyája
a „Cleveland Hungarian Heritage
Society” könyvtárának. A kötetben a
Múzeum másolati (duplum) példány
bélyegzője.
6000,256., SZOMAHÁZY István:
Egy éjszaka Péterpusztán
/Az Érdekes Ujság könyvei/
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költeményei saját korában nagy
népszerűségnek örvendtek. Ziza iránt
érzett szerelmének dalai még Csokonait is felülmúlják érzékiségben, szerelme
lángoló, felemésztő. Az előszóban
maga ellen hívja ki a sorsot. A barátai
(többek között Kazinczy) unszolására
született verseskötet megítélésére szólítja fel olvasóit. Az eredmény nem is
maradt el. Bár érzéseinek kétségbe
vonásán kívül azt írja, egyébért nem
haragszik meg, de Ungvárnémeti Tóth
László egy glosszájára a sértődött
szerző durva hangú, személyeskedő
gúnyirattal, a Tükröcskével (1816),
válaszolt, kirobbantva kora legnagyobb
éles hangú irodalmi vitáját. Tóth viszontválaszai Görög verseiben és a
Tudományos Gyűjtemény 1818-as
évfolyamában („A költőnek remek
példáiról, különösen Pindarról, s
Pindarnak Versmértékéről”) láttak
napvilágot. Terhes újonnan elszenvedett sérelmeit az Újra amalgamázott
üveg táblácskában (1819) torolta meg.
Midőn Ungvárnémeti Tóth László
görög epigrammáiban költői képzettségét kétségbe vonta, így héber epigrammákkal válaszolt. Mint dalköltő a
jobbak közé tartozott, jóllehet neve
nem lett országos hírű. Az 1850-es
években sokat énekelték: „Nem úgy
van már, mint volt régen”,
„Megvirrad még valaha” kezdetű hazafias népdalait. Ő volt első fordítója az
Alkoránnak.
Ungvárnémeti Tóth László (17881820) görögös műveltségű költő, ódák
és tanulmányok mellett görög nyelven
is írt verseket. Kazinczy levelezőtársa
volt, Weöres Sándor Psyché című

Bp., (1917.) 217 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, szecessziós,
rajzos papírborítóban, amely Végh
Gusztáv munkája. A szerző beragasztott autográf aláírásával. Aláírt
példány! Összesen háromszáznál több
elbeszélést és tárcát, továbbá mintegy
kétszáz humoros cikket írt. Nagyvárosi
romantikáját derűs humor és enyhe
irónia tette még népszerűbbé.
6000,257., TAMÁS Mihály:
Tátra-almanach
Szlovenszkói városképek. Kassa,
Érsekújvár, Eperjes, Losonc, Lőcse.
Szerkeszti: - -. /Tátra-könyvek I./3./
Bratislava-Pozsony, 1938. Tátra. 256 p.
Kiadói festett illusztrált egészvászon
kötésben, rajzos papír védőborítóban.
Szép példány!
8000,258., TEMESVÁRY László:
A fasizmus pénzügyi politikája
Az olasz banktörvény. Paolo Thaon di
Revel Olaszország pénzügyminiszterének előszavával.
(Bp.), 1940. Szerző. 133 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
12 000,259., (TERHES Sámuel), Az ifjú
Érzéki: Ziza, vagy az én tüzem –
Ötven eredeti magyar dallokban.
A’ szerző - -.
Hn., 1811. Nyn.
112 p. Első és egyetlen kiadás!
Későbbi stílszerű keménytáblás festett
(vörös) papírkötésben, körben festett
lapszélekkel, széles margójú, megkímélt állapotú példány.
A református-esperes, dalköltő (17831863.) Csokonai stílusában írt, rokokó
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művében állít neki emléket.
Különösen ritka irodalomtörténeti
kuriózum. Az utóbbi 20-25 évben
könyvárverésen nem szerepelt, mindössze a válaszként írt két másik mű!
45 000,260., A Természet XXXI. évf. 1-12.
szám. Teljes!
Szerkeszti: Nadler Herbert.
Bp., 1935. Bp. Székesfőváros Állat- és
Növénykertje. 2 sztl.lev. (tartalom) 303
p. számos képpel gazdagon illusztrálva.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. A tartalomjegyzék oldalán „Az
édestestvérnek hűséggel és szeretettel
Herbert” dedikált példány!
Nadler Herbert (1883-1951.) zoológus, vadászati szakíró. 1916-ban
Budapestre költözött, s mint a Nimród
vadászújság szerkesztője, továbbá
vadászati, ill. vadgazdálkodási szakértőként működött. Ez időben alkotta a
nevéhez fűződő ún. Nadler-pontozást,
a hosszú ideig nemzetközileg is
használt trófeaértékelési módszert.
1929-1948-ig a Budapesti Állat- és
Növénykert igazgatója volt, melyet a
korszerű és a természeti körülményeket megközelítő állattartás elvei
alapján magas szintre fejlesztett. Hazai
és külföldi szaklapokban számos tanulmánya jelent meg, főként a vadgazdálkodás köréből. Könyvei közül többet külföldön is kiadtak.
24 000,261., TERSÁNSZKY Józsi Jenő:
Annuska - Az utolsó Kakuk Marci
regény.
(Bp., 1941.) Nyugat.
205 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban, amely

Lengyel munkája. „Bónyi Dorninak
szeretettel: - Tersánszky Jenő 941”
Bónyi Adorján írótársának dedikált
példány!
6000,262., TORMAY Cecile:
Virágok városa – Szirének hazája
(Bp.), 1935. Genius.
189 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói zsinórral fűzött, rajzos japánpapír borítóban, amely Jaschik Álmos
munkája.
3000,263., VAJDA János:
- - költeményei
Bp., 1910. Franklin-T.
494 p. Második kiadás!
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
8000,264., VÁRKONYI Nándor:
Magyar katonaköltők
Pécs, (1940.) Janus Pannonius T.
232 p. 16 t. (képek) 2 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Kedves Róbi öcsémnek szeretettel
ajánlom... – V. Nándor” dedikált
példány!
4000,265., VAS ZOLTÁN:
Tizenhat év fegyházban
Előszó: Gerő Ernő.
Bp., 1951. Szikra. 335 p. 8 t. (képek)
Hetedik kiadás.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
táblával. ”Honthy Hannának az örökifjú hetven évesnek, az operett örökös
miniszterelnökének igaz szeretettel
baráti megemlékezéssel – Vas Zoltán
1963. február 22.” dedikált példány!
Vas Zoltán (eredeti neve: Weinberger
Zoltán, 1903-1983.) kommunista poli61

tikus, író. Fiatalon, a Tanácsköztársaság idején csatlakozott a kommunistákhoz. A Horthy-korszak nagy
részében börtönben vagy emigrációban volt. 1940-ben szabadult Rákosi
Mátyással együtt. Rákosi Mátyás, Gerő
Ernő, Farkas Mihály és Révai József
mellett a legbefolyásosabb, „moszkovita” kommunisták alkotta ún. „ötösfogat” tagja. 1956-ban Nagy Imre
oldalára állt, ezért kegyvesztett lett, de
kegyelembe részesült. Ettől kezdve írással foglalkozott. A kötetet Honthy
Hanna 70. születésnapjára ajándékozza az író, aki még ekkor is énekórákra
jár és szerepel, sőt 80. születésnapján
is fellépett.
10 000,266., VASZARY Gábor:
Monpti
(Bp., 1937.) Nova. 320 p. az író 27
rajzával illusztrálva. Tizenkettedik
kiadás.
Kiadói illusztrált (Vaszary) egészvászon
kötésben. Aláírt példány!
4000,267., VEDRES Istvány:
A haza szeretete; avagy: nemes Szeged
várossának a törököktől való el vétele.
Azon város történetibűl kivett négy
részbűl álló vitézi játék. Első rész az
előadás. (Unicus!)
Szeged, 1809. Grünn Orbán által. XV.
98 p., a két fejezet kezdeténél fametszetes fejlécekkel, amelyek a szegedi
várat ábrázolják déli, illetve nyugati
oldalról. A rajzok Vedres munkái.
Első kiadás!
Korabeli papírborítóban, a borító
verzóján ex-libris. Szép, nyomdatiszta,
körülvágatlan ritka Példány!

A szerző Szeged főmérnöke volt, de
foglalkozott irodalommal is, és nagy
könyvtárat gyűjtött. Tervei szerint
alakították át a szegedi kőszínházat. Jó
kapcsolatokat ápolt a piaristákkal,
köztük Dugonics Andrással is.
20 000,268., VÉRTES O. Auguszta:
A finnugorság felfedezése a francia
irodalomban
/Bibliothéque de l’Institut Francais a
l’Université de Budapest 36./
Bp., 1938. Kókai Lajos. 51 p.
Kiadói javított papírborítóban.
„Miklós Béla igazgató úrnak őszinte
tisztelettel…” dedikált példány!
6000,269., VICTOR, Walther:
Egy a sok közül - Regény.
Fordította: Dr. Braun Soma.
Bp., (1931.) Népszava.
127 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált avantgárd papírborítóban. A fordítót a kötet miatt
perbe fogták. A színes (piros-feketefehér) borító tervezője ismeretlen, de
kvalitása alapján a magyar avantgárd
egyik jeles képviselőjének nevéhez
köthető.
4000,270., VÖRÖSMARTY Mihály:
A két szomszédvár – Négy énekben.
/Amatőr Tevan-kiadás 12./
(Békéscsaba, 1925.) Tevan. 2 sztl.lev
64 p. 4 t. (Kolozsváry Sándor kézzel
színezett kőrajzai) 4 sztl.lev. Az
illusztris rajzok és könyvdíszek
Kolozsváry Sándor munkái.
Kiadói gerincén aranyozott Cserna
Juliska félbőr kötésben, tábláján aranyozott könyvjeggyel, amely Kolozsváry
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Tűzkút c. kötetéből.) A verseket fordította: Lalic, Ivan V. A prózai részeket
Ács Károly. A szerb utószó a költőről
Bori Imre írása.
Novi Sad (Újvidék), 1965. Forum.
158 p. 5 t. (Janez Bernik kiváló szlovén
festőművész különleges munkái) 2
sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Kozma Károlynak szeretettel
Weöres Sándor” a filmes szakembernek dedikált példány!
20 000,273. (WERBŐCZY) Verbőczi István:
Magyar és Erdély-országnak törvénykönyve. - Iratott - - által 1514.
esztendőben.
Posponyban (nyomda hiba!) és Pesten,
1802. Füskúti Landerer M. 1 metszett
t. (címkép) 516 p. 12 sztl.lev.
Későbbi gerincén díszesen aranyozott
egészbőr kötésben.
Igényes, szép darab!
24 000,274., ZILAHY Lajos:
Csöndes élet és egyéb elbeszélések
(Bp., 1941.) Athenaeum.
185 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Aláírt példány!
3000,275., ZSEMLEY Oszkár:
A magyar sütő-, cukrász-, és
mézeskalácsos ipar története
Bp., 1940. Kiadóhivatal. – (Ny.: Sárik
Gyula és Géza.) 428 p. 8 kétoldalas t.
(képek) 73 p. (személyi adattár)
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben.
Megkímélt állapotú, ritka monográfia!
12 000,-

munkája. Kézzel számozott (400/79.)
velinpapirosra nyomtatott példány!
Kéziratul az 1884-iki Gyulai Pál-féle
kiadás szolgált.
Megkímélt állapotú, szép darab!
36 000,271., WEBER Gyula:
A pápaság története (I-II.)-(III-IV.)(V-VI.)-(VII-VIII.) (IX-XI.) Teljes!
Lipcse, 1871. Köhler K. F. (1.) VIII. 1
sztl.lev. 12-186 p. (2.) 178 p. (3.) 151
p. (4.) 2 sztl.lev. 122 p. (5.) 158 p. (6.)
133 p. 2 sztl.lev. (7.) 163 p. (8.) 149 p.
(9.) 195 p. (10.) 178 p. 1 sztl.lev. (11.)
161 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egységes félvászon kötésben.
Megkímélt állapotú, szép egységes,
becses sorozat. (5 db.) Poss. bélyegző:
Lónyay Zsigmond. (A Lónyay család
ősi magyar nemesi család. A könyv
egykori tulajdonosa egy mellékági
leszármazott.) A kötetek tartalmazzák a
zsinatok jegyzékét. Nagyon ritka pápa
és egyházellenes munka!
Carl Julis Webber (1767-1832.) német
író és kiemelkedő szatirikus leghíresebb műve a „Democritos- A nevető
filozófus hátrahagyott írásai” Filozófiai
nézeteit épp oly közérthető „szatirikus”
módon adta közre, mint a Pápaság
történetét. A művében arra tanít, hogy
a Pápaság nem isteni eredetű s nem
Jézus által alapíttatott, hogy emberi hű,
mint minden más hatalom. Így művét
az egyház élesen támadta.
90 000,272., WEÖRES, Sándor:
Preobrazenja (Átváltozás)
(Bilingvis magyar-szerb nyelvű kiadás.
Válogatás a szerző Hallgatás tornya és
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Ha még több!
Ha még érdekesebb!
Ha még becsesebb könyvekre vágyik,
megtalálja az
Abaúj Antikvárium kínálatában a
www.konyvlap.hu oldalon.

Kellemes

boldog

karácsonyi

új

ünnepeket

évet

és

kívánunk!

Ha még több
hasznos információt
és érdekességet
szeretne olvasni, keresse a
www.konyvpub.hu
oldalt!

