Abaúj Antikvárium és Könyvlap
88. könyvárverés

K+K Hotel Opera, Budapest VI. ker. Révay utca 24.
2017. december 12.

Abaúj Antikvárium
és Könyvlap
88. Könyvárverés
Kiállítás:
2017. december 12-én (kedden),
az árverés napján 13-tól - 17 óráig,
az árverés kezdetéig.
Az árverés helyszínén: K+K Hotel Opera
Budapest, VI. ker. Révay utca 24.
Tel.: +36.20/428-9105
E-mail: abaujantik@gmail.com
A katalógus olvasható:
www.konyvlap.hu
www.abaujantique.com
Az árverést vezeti:
Pogány János
Árverés:
2017. december 12-én (kedden) 17 órai kezdettel
K+K Hotel Opera , Budapest, VI. ker. Révay utca 24.

ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK
1. A tételekk árverezése úgy történik, hogy az árverésvezetõ a katalógus sorrendjében bemondja a tételek sorszámát és kikiáltási árát.
A vételár
1.000,-Ft-tól
10.000,-Ft-ig
500,-Ft
10.000,-Ft-tól
20.000,-Ft-ig
1.000,-Ft
20.000,-Ft-tól
40.000,-Ft-ig
2.000,-Ft
40.000,-Ft-tól
100.000,-Ft-ig
5.000,-Ft
100.000,-Ft felett
400.000,-Ft-ig
10.000,-Ft
400.000,-Ft felett
20.000,-Ft
összeggel emelkedik.
2. Azonos összegû ajánlat esetén a vételi megbízással szemben a helyszíni
árverezõ elõnyt élvez.
3. A leütéssel a tétel a vevõ tulajdonába megy át, s ezt befizetéssel érvényesíti.
Ha a vevõ a vételárat az árverés végén fizeti ki, a tételt a helyszínen átveheti. Azon
vásárlóink, aki a helyszínen licitálnak, de könyveiket a helyszínen nem veszik át
30 % foglaló megfizetése mellett 30 napon belül kötelesek könyveiket átvenni. A
foglaló alól felmentést kérhetnek rendszeres és időben fizető vásárlóink. A Ptk.
211. § szerint a vásárlástól való elállást szerződésszegésnek tekintjük. Kérjük
Önöket licitáláskor felelős döntést hozzanak, mindenkori anyagi lehetőségeiknek
megfelelően. Vételi megbízók és azon vásárlók, akik az árverés helyszínén nem
veszik át könyveiket telefonon egyeztetett idõpontban és helyen (Budapesten),
vagy futárszolgálattól utánvéttel fizetve vehetik át.
4. A leütési ár, +15% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az
ÁFA-t tartalmazzák. A számlaigényt kérjük jelezni. A 30 napon belül át nem vett
könyveket nem tudjuk garantáltan átadni, mivel bizományos tételeinket megbízóink a 30. nap leteltével visszakérhetik, elállhatnak a velünk kötött szerződéstől. A 30. nap után történő fizetés esetén 20% árverési jutalékot számítunk fel.
5. Azon vásárlóink, akik nem tudnak személyesen részt venni az árverésen, vételi
megbízást adhatnak írásban, Abaúj Antikvárium és Könyvlap, 3553 Kistokaj
Táncsics út. 11., Tel.: 20/428-9105, Email: abaujantik@gmail.com
6. A tételek a bemutatón kiállított állapotban kerülnek árverezésre, a vevõnek
saját magának kell meggyõzõdnie a tételek állapotáról és a katalógusban leírtakkal
való egyezõségérõl az árverést megelõzõen. Vásárlás után reklamációt nem tudunk
elfogadni.
Kistokaj, 2017.

Pogány János

1., ACSAY Ferencz:
Rónay Jáczint János élete
Győr, 1906. (Győregyházmegyei kny.)
1 t. (Rónay Jáczint püspök) 284 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva.
Rónay a szabadságharcban betöltött
szerepe miatt londoni emigrációba
kényszerült, ahol Kossuth Lajos gyermekeinek nevelője. Természettudományi munkálkodását Londonban is
elismerték. A darwinizmus magyarországi megismertetője és első terjesztője.
6000,2., AJTAY József:
A Dunamedence és Magyarország
sorsközössége
Bp., 1936. M. Nemzeti Szöv. 32 p.
szövegközti térképvázlatokkal.
Kiadói papírborítóban.
3000,3., ÁLDOR Imre:
Medicsi Lőrincz
/Történelmi könyvtár 12./
Bp., 1875. Franklin-T. 112 p.
Korabeli félvászon kötésben. A címlap
előtti lapon a szerző két oldalon „…
Szíves emlékezésül ezt a kis könyvet,
melyet irkafirkáim közül én a legsikerültebb és átlapozásra a legérdemesebbnek tartok, ezért ajánlom föl kézcsókkal Riesz Olgicza úrnőnek, mint
az ő, és az egész család minden egyes
tagjának mindenkor és mindenkorra
változatlan mély tisztelettel holtig közös túl öreg tanár bácsija – Áldor
Imre, Újpest 1927 jun. hó” terjedelmesen dedikált példány!
6000,-

4., (ARANKA György):
Júlia levelei Ovidiushoz
Németből szabad fordítás.
Kassán, 1790. Ellinger János.
[6] 130 p. Első kiadás!
Korabeli keménytáblás papírkötésben,
gerincén címkével.
A címlapon poss.: „Ignatii Thurzo”
autográf korabeli névbejegyzés.
A mű Aranka György név nélkül megjelent saját munkája, amelyhez a szerző
közismert legendás szemérmessége bigyesztette a megtévesztő feliratot.
16000,5., BABITS Mihály:
Erato – Az erotikus világköltészet
remekei.
(Wien, 1921). Hellas Verlag (Friedrich
Jasper ny.) 2 t. (címkép, díszcímlap)
147 [1] p. 5 t. A rajzok Francois de
Bayros eredeti munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén javított félvászon
kötésben.
„Babits Mihály jelen műve csupán az
irodalom történetének komoly kutatói
számára készült. Kereskedelmi forgalomba nem került. Terjesztése előzetes
aláírások útján történt.” Megjelent
összesen 500 kézzel számozott példányban. Példányunk számozatlan.
A műfordításban Babitsnak Szabó
Lőrinc személyében névtelen segítőtársa is akadt – az erotikus világköltészet
igen választékos fordításai ellenére a
katolikus klérus fölháborodása nyomán a hatóság 1926-ban pornográfnak
minősítette, és betiltotta.
6000,-
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6., BACKMAN, Ch. Pierre – Leffler,
Béla: Ungern i kultur och historia
Stockholm, (1924.)
P. A. Norstedt & Söners. [6] 156 p.
szövegközti képekkel.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Dr. Párniczky Ede min. osztálytanácsosnak a stockholmi kedves látogatás
emlékéül őszinte baráti tisztelettel
ajánlja – Stocholm 1926 június hó,
Leffler Béla” dedikált példány!
A szerző 1919-ben Svédországba
emigrált, ahol a magyar irodalom ügyét
szolgálta.
3000,7., BÁLINT Jenő:
Benedek Péter földmíves-festőművész
(Bp.), 1923. Amicus.
1 t. (a festőművész önarcképe) 48 [2]
p. 18 képpel. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
kézi festésű borítással, a címtáblán
címkével. A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
„Nádas Sándornak őszinte nagyrabecsüléssel: Bp. 923. V. 14. Bálint Jenő”
a Pesti Futár alapító főszerkesztőjének dedikált példány!
4000,8., BALLAGI Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig
Bp., 1888. Franklin-T. VIII. 847 p.
Kiadói papírborítóban, a borító műanyag borítóval bevonva.
Körülvágatlan, jó példány.
(DÖME 1371.)
12000,-

9., BÁRÁNY Gerő, Dr.:
Jogbölcselkedés
Bp., 1904. Pallas.
45 [3] p. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben.
„Bárdossy László kenyeres pajtásomnak – Bp. 916. aug. 8. Bárány Gerő”
a későbbi politikus, a népbíróság által
bűnösnek ítélt, a II. világháború után
kivégzett miniszterelnöknek dedikált
példány!
12000,10., BÁRDOS Artur:
Játék a függöny mögött
Bp., (1942.) Dr. Vajna és Bokor.
210 [2] p. 12 t. Fülöp Zoltán, Gara
Zoltán, Herquet Rezső, Márkus László
színes díszletterveivel és Kolozsváry
Sándor tollrajzaival. Első kiadás!
Kiadói félbőr kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Kolozsváry S.
munkája. Számozott (33. sz./100),
aláírt bibliofil példány!
4000,11., (BARREY Emil):
Szabadkőműves írások – A világon
szétszórt magyar szabadkőművesek
páholyaiban elhangzott írások.
Paris, 1966.
(Ny.: Molnár József, München.) 63 p.
Kiadói papírborítóban. Magyar, francia, német, angol összefoglalással.
(Bibl.: dr. Dömölki János: „A népért,
a sötétség ellen, az igazsággal! A szabadkőműves szövetség magyar nyelvű
irodalmának kalauza és bibliográfiája
1786-2017. - DÖME 1705.)
4000,-
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12., A Békésvármegyei Régészeti és
Művelődéstörténelmi Társulat évkönyve 1880/81. Szerkeszti:
Zsilinszky Mihály. Hetedik kötet.
B.-Gyulán, 1881. A Társulat.
(Ny.: Dobay J.) 2 kihajtható kőnyomatos t. (Alaprajz, térkép: Gyula vára
1705-ben, az ostromkor és Gyula várának nagyobbítási térképe 1562-ben.)
222 [2] p.
Kiadói papírborítóban. A címlap borítón „Kuczkay János, Szarvas” autográf
névbejegyzés.
Kuczkay János ügyvéd járt el Petőfi
István (Petőfi Sándor öccse) hagyatéka
ügyében. Petőfi István hagyatékából
kerültek Petőfi Sándor egykori könyvtárának kötetei és több kézirat is a
Nemzeti Múzeum gyűjteményébe.
Tartalomból: „Szabó Károly: Gyula
vára bukása 1566. ; Békésvármegye
helynevei ; Gacsári István krónikája…”
6000,13., A Békésvármegyei Régészeti és
Művelődéstörténelmi Társulat évkönyve 1879/80. Szerkeszti:
Zsilinszky Mihály. Hatodik kötet.
B.-Gyulán, 1880. A Társulat.
(Ny.: Dobay J.) 1 kihajtható kőnyomatos t. (Gyula vár és város térrajza
1705-ben) 224 [2] p. 2 t. (Báró Wenckheim László és Béla metszett arcképe)
Kiadói papírborítóban. A címlap
borítón „Kuczkay János” autográf
névbejegyzés.
Tartalomból: „Thaly Kálmán:
A szent-andrási csata és Gyula ostroma
(Gyula vára); B. Wenckheim László
emléke ; A békésmegyei Jacobinusok…
”
6000,-

17.

22.
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18., CSIKÓS Jenő, vitéz:
Lélek a vártán – Versek.
Bp., (1942.) Stádium.
80 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Gönczi-Gebhardt Tibor munkája.
Betiltva!
4000,19., ELEK István:
Arany és kenyér –
Nemzetgazdasági tanulmány.
Eger, 1931. Szerző. 119 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!
4000,20., MAKKAI Sándor:
Tudománnyal és fegyverrel
/- - válogatott munkái. Szefhe magyar
regényei./
(Bp., 1941.) Székely Egyetemi és
Főiskolai Hallgatók E. 192 p.
Kiadói félvászon kötésben. Betiltva!
4000,21., MARSCHALKÓ Lajos:
Tiszaeszlár –
A magyar fajvédelem hőskora.
Debrecen, 1943.
Magyar Nemzeti Könyv- és Lapk. Rt.
246 [2] p. Első kiadás!
Későbbi modern félbőr kötésben.
A kötetet Erdélyi József: Solymosi Eszter vére című versével indítja a szerző.
Betiltva!
15000,22., NIDDA, Krug von: Marianne
(Franciaország az összeomlás előtt.)
Németből fordította: Dr. Balogh Barna.
(Bp., 1939.) Stádium. 224 p. 8 t.
(képek) Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban. Betiltva!
8000,-

14., BELLA István:
Igék és igák (Versek.)
Bp., (1977.) Magvető.
94 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
rajos papír védőborítóban.
„Horváth May Lászlónak, a IV. d-be,
valahonnan a koleszból – Bella István
a IV. e.-ből 1977. V. 29.” dedikált
példány!
3000,-

BETILTVA!
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
által 1945-ben kiadott, tiltott
könyvek listáján szereplő kötetek.
15., (BENDE István, Dr.):
Húsz év a magyar fajvédelem szolgálatában – A „Honszeretet” beszámolója. Felelős szerkesztő és kiadó: - -.
(Bp., 1940. „Jövő” Nyomdaszöv.) 65 p.
Kiadói rajzos papírborítóban. Betiltva!
6000,16., BIRÓ Zoltán, Dr. Ravasz László,
Kelemen Krizosztom, Dr. Liptay
Lajos, Dr. Vladár Gábor: Virraszt a
magyar lélek – A Keresztény Nemzeti
Liga nemzetpolitikai estjén elhangzott előadások.
Bp., 1943. Keresztény N. Liga. 29 [3] p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!
4000,17., CORSI, Pietro:
Az anya- és csecsemővédelem Olaszországban
Róma, 1939. Novissima. 112 p.
12 kétoldalas t. (képek, szociofotók)
Kiadói javított, illusztrált papírborítóban. Betiltva!
6000,6

23., SALAZAR, Oliveira:
Békés forradalom
Fordította: Lovass Gyula.
Előszó: Teleki Pál.
Bp., (1941.) Athenaeum. 315 [5] p.
Kiadói papírborítóban.
Betiltva!
8000,24., STROMFELD Aurél:
Készül az új háború!
Életrajzi bevezetéssel ellátta:
Madzsar József dr.
Bp., 1928. (Világosság kny.) 64 p.
Kiadói papírborítóban.
Betiltva!
3000,25., Suomi Finnország írásban és képben / Kiadja az Országos Magyar Ifjúsági Társadalmi Egyesület. Az országos
néprokonsági hét alkalmával.
(Bp., 1940. OMITE.) [64] p. számos
képpel gazdagon illusztrálva.
Kiadói harántalakú, illusztrált papírborítóban. Betiltva!
4000,26., SZITNYAI Zoltán:
Nincs feltámadás – Regény.
Bp., (1932.) Athenaeum.
286 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
Betiltva!
3000,-

BOLSEVIZMUS
27., ASCH, Schalom:
Moszkva – Regény.
Fordította: Gergely Janka.
Bp., 1932. Káldor. 361 [3] p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói gerincén restaurált félbőr kötésben. Készült 100 számozott példányban a világhírű lengyel-zsidó író autográf aláírásával. Példányunkban a számozás helyét üresen hagyták.
Aláírt példány!
A keleti-zsidóság eposza a bolsevik forradalom Oroszországában.
15000,28., FIALA Ferenc:
Így dolgoztak…
(A magyarországi kommunizmus 133
napja.) – Emlékeztető.
Sydney, 1989. Hungarista Mozgalom.
[4] 70 [18] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Az 1942-ben a Centrum Kiadóvállalat
által kiadott harmadik kiadás hasonmás kiadása, amelyet a Hungarista
Mozgalom a szerző emlékére adott ki
újra. Emigráns.
6000,29., FRANK Thomas:
Az evangélium és a szociálizmus –
Tegnapi előítéletek –
Holnapi igazságok.
Fordította: Dr. Kováts J. István.
/Házi kincstár XI./
Bp., 1910. M. Prot. Irodalmi T.
253 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
4000,-

Lásd még: 33., 37., 38. tétel

***
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30., HAICZL Kálmán, Dr.:
20 év előtt – Egy szomorú korszakból.
– Napló töredékek.
Léva, 1939. Nyitrai és Társa. 44 [4] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A szerző plébános, történetíró, 1939ben kormányfőtanácsos. 1919-ben a
csehszlovák hatóságok meghurcolták.
Fogva tartották és csak a plébániáról lemondó levelének aláírása után engedték szabadon. Csernoch hercegprímás
a lemondását nem fogadta el és visszatért plébániájára, amiért ismét bebörtönözték és 3 havi internálás után csak
ismételt lemondás után szabadult.
4000,31., JÁSZI Oszkár:
Magyar kálvária magyar föltámadás –
A két forradalom értelme, jelentősége
és tanulságai.
(Bécs, 1921.) Bécsi Magyar. [4] 183 p.
Második bővített kiadás.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
4000,32., KASSÁK Lajos:
Egy ember élete –
Károlyi forradalom.
/Egy ember élete (Önéletrajz) 7./
Bp., (1935.) Pantheon.
228 p. Első kiadás!
Kiadói, Kassák portréjával illusztrált
papírborítékban.
8000,33., KUORTTI Ádám:
Pap, száműzött, szökevény
Inkeribeli pap élményei Szovjet-Oroszországban. Finn eredetiből fordította:
Korein Emil.
Győr, 1940. (Harangszó.) - Baross ny.
– Uzsaly és Koncz.

168 [2] p. Második kiadás.
Kiadói illusztrált, avantgárd jellegű
papírborítóban. „Révai Editnek az
Ifjú Évek rajzpályázata nyertesének –
Bp. 1941. XII. 22. Dr. Bánkúti Dezső
főszerkesztő” az Ifjú Évek című evangélikus ifjúsági folyóirat főszerkesztőjének ajándékozó soraival. Betiltva!
A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti
Kormány által 1945-ben kiadott,
tiltott könyvek listáján.
6000,34., LENIN (Vlagyimir Iljics):
A kapitalizmus fejlődése Oroszországban / A nagyipar belső piacának
kialakulása. Fordította: Fedor János.
Bp., 1949. Szikra.
1 t. (Lenin portré) 708 p. 4 kihajtható
t. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban. A címlapon
„Farkas Mihály elvtársnak – 1950.
május 1. Rákosi Mátyás” a zsidó származású kommunista politikus, honvédelmi miniszternek szóló ajándékozó
sorokkal „dedikált példány”!
Farkas Mihályt az 1956-os forradalom
leverését követően 1957 tavaszán és
nyarán a csúcsvezetők közül egyedüliként „a személyi kultusz éveiben” elkövetett bűnökért és törvénysértésekért
bíróság elé állították, és tizenhat évnyi
börtönbüntetésre ítélték.
45000,35., A Magyarországi Tanácsok Első
Országos Gyűlése alkalmából kiadott
807. számú emléklap, amelynek hátoldalát a „Tanácsköztársaság” népképviselet szervének a gyűlésen résztvevő 23 meghatározó képviselője
autográf aláírással látott el:
Kun Béla, külügyi és hadügyi népbiz8

tos – Garbai Sándor, a Forradalmi
Kormányzótanács elnöke – Szabados
Sándor, közoktatásügyi népbiztos –
Nyisztor György, földművelési népbiztos – Kunfi Zsigmond, közoktatási
népbiztos – Vántus Károly, földművelésügyi népbiztos – Szántó Béla,
hadügyi népbiztos – Szamuely Tibor,
hadügyi – közoktatásügyi népbiztos –
Vágó Béla, belügyi népbiztos – Kiss
Mihály, Budapest városparancsnoka –
Haubrich József, Kereskedelmi –
hadügyi népbiztos - Erdélyi Mór, közellátási népbiztos – Brunner József, az
Országos Gyűlés jegyzője – Bajáki
Ferenc, a szociális termelés népbiztosa
– Dovcsák Antal, a szociális termelés
népbiztosa – Ágoston Péter, igazságügyi – belügyi népbiztos – Lengyel
Gyula, pénzügyi népbiztos – Varga
Jenő, pénzügyi népbiztos –
Hamburger Jenő, földművelési népbiztos – Linder Béla, a hadügy bécsi katonai megbízottja – Rónai Zoltán,
igazságügyi – belügyi népbiztos –
Kalmár Henrik, német ügyek népbiztosa – Weltner Jakab, a Tanácsköztársaság vezető személyisége.
„A Magyar Posta ajándéka a Magyarországi Tanácsok Első Országos Gyűlésének emlékére.”
Bp., 1919. Magyar Posta.
1 két színnyomat (sárga-vörös) emléklap, hátoldalán 23 autográf aláírással.
(15.5 x 21 cm.)
Magyar Tanácsköztársaság, Magyarország történetének kommunista vezetésű időszaka volt 1919. március 21. és
augusztus 1. között, a proletárdiktatúra
győzelme után. A diktatúra vezetői
politikai terror intézkedéseket vezettek

33.

35.
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be hatalmuk megőrzése érdekében,
amelynek több százan estek áldozatul.
Tényleges vezetője Kun Béla (18861938.), orosz mintára bolsevik-forradalmat valósított meg. A vörösterrort
még Trockij és Sztálin is elítélte. A 133
napos rémuralom után a Szovjetunióba menekült. 1937-ben Sztálin letartóztatta, mert kapcsolatban állt Trockijjal. Halála tisztázatlan, 1938-ban
kivégezték, vagy egy évvel később a
börtönben halt meg.
Az emléklap ezen példányát Kun Béla
is aláírásával látta el.
Hozzátartozik:
A Tanácsok Országos gyűlésének
(1919 junius 14 – 1919 junius 23)
naplója
A munkás- és katonatanácsok gyorsirodájának feljegyzései alapján.
Bp., 1919. Athenaeum. 280 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
A Tanácsok Országos Gyűlése a
Magyarországi Tanácsköztársaság népképviseleti szerve (parlamentje) volt,
mely az 1919. április 7-8-án megtartott
választások után a hadi események miatt csak június 14-én ült össze és
működött egészen a Tanácsköztársaság
teljes bukásáig. Június 23-án rekesztették be a gyűlést, ami többször már
össze sem ült, de nem is ülhetett; alig
több, mint egy hónappal később ugyanis Horthy és szövetségesei a román
hadsereg hathatós segítségével megdöntötték a Tanácsköztársaságot.
Becses kordokumentum!
3.000.000,-

36., NITTI, Francesco:
Bolsevizmus, fasizmus, demokrácia
Fordította: Zigány Árpád.
Bp., (1927.) Pallas. 1 t. 174 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
6000,37., RACHMANOVA, Alja:
A család halála
(Egy orosz nő emlékirata.)
Cz. Tamásy György fordítása.
Bp., 1942. Centrum.
64 p. Első kiadás!
Kiadói színes, rajzos illusztris papírborítóban. Betiltva!
A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti
Kormány által 1945-ben kiadott, tiltott könyvek listáján.
6000,38., RACHMANOVA, Alja:
Paradicsom vagy pokol?
Cz. Tamásy György fordítása.
Bp., 1943. Centrum.
64 p. Második kiadás.
Kiadói színes, rajzos illusztris papírborítóban. Betiltva!
A mű szerepel az Ideiglenes Nemzeti
Kormány által 1945-ben kiadott, tiltott könyvek listáján.
6000,-

***
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39., (BULYCHEV) Bulicsov, Kir.:
Az utolsó háború (Sci-fi.)
Fordította: Sárközi Gyula.
Bp., 1975. Kossuth. 324 [4] p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói keménytáblás, rajzos papírkötésben.
Trethon Judit (1951-2008.) sci-fi író,
filmtörténésznek eredeti orosz nyelven több sorban „… Bulicsev 19. XII.
82.” a legnépszerűbb orosz sci-fi író
által dedikált példány!
45000,40., CHOLNOKY Jenő Dr.:
A tenger
Bp., (1931.) Singer és Wolfner.
323 p. 40 kétoldalas t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. „Dr. Bulla Béla kedves munkatársamnak – Cholnoky” a neves földrajztudósnak, a Földrajzi Intézet és a
Magyar Földrajzi Társaság későbbi
igazgatójának dedikált példány!
12000,41., CHOLNOKY Jenő:
Balaton /A Magyar Földrajzi Társaság
könyvtára/
Bp., (1937.) Franklin-T.
191 p. 24 kétoldalas t. (képek)
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
sorozatkötésben.
„Dr. Bulla Béla kedves barátomnak
– Dr. Cholnoky Jenő” a neves földrajztudósnak dedikált példány!
12000,42., CZIRBUSZ Géza, Dr.:
Balbi Adorján egyetemes földrajza a
művelt közönség számára. Második
kötet: A nyugoti földségek. (Amerika)
Teljesen átdolgozta és tetemesen kibővítette: - -. /Történeti Nép- és

Földrajzi könyvtár LXIV./
Nagybecskerek, 1894. Pleitz Fer. Pál.
[6] 771 p. számos képpel.
Későbbi félvászon kötésben.
„báró Andrássy Alfonz barátomnak
őszinte elismeréssel ajánlom utazásához. – Nagyernye 1899. III. 25. dr.
Czirbusz Géza” (1853-1920.) a nagyműveltségű földrajztudós, piarista
szerzetes által dedikált példány!
12000,43., CSÁSZÁR Elemér:
Katona Lajos
Bp., 1912. Franklin-T. 1 t. (Katona
Lajos portréja) 103 p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben.
„Gálos Rezsőnek szíves barátsággal –
Császár Elemér” az irodalomtörténész
kollégájának dedikált példány!
Katona Lajos (1862-1910) néprajzkutató, filológus a magyar néprajztudomány iskolateremtő egyénisége volt.
12000,44., CSETÉNYI József:
Revízió – Nemzeti felemelkedés vagy
tartományi életre lesüllyedés.
Bp., (1929.) Szerző. 125 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
A borító verzóján poss.: „ex-libris
Viczián János” (a Magyarországi Baptista Egyház elnöke). „Fodor Oszkárnak barátsággal – Csetényi” a Pesti
Napló újságírójának, Molnár Ferenc
kollégájának dedikált példány!
„Revízió és párturalom ; Csonkamagyarország fenntartása ; A revízió és a
királykérdés…”
6000,-
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45., CSOÓRI Sándor:
A tizedik este (Versek.)
Bp., (1980.) Magvető.
100 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Vilkóczi Erikának szeretettel –
Csoóri Sándor 1980. május 30.”
dedikált példány!
3000,46., CSORBA Győző:
Ritmus, rend, zene (Versek.)
(Pécs, 1981. Szikra Nyomda dolgozói.)
57 [5] p. Martyn Ferenc rajzaival.
Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
Készült a költő 65. születésnapjára
Szántó Tibor tervei szerint. Könyvárusi forgalomba nem került. Számozott (154./300), „Vargha Kálmánnak
régi barátságunk szeretetével –
Csorba Győző Pécs, 82. febr.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
4000,47., CSUKÁS István:
Elmondani adj erőt – Versek.
(Bp.), 1962. Szépirodalmi.
148 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.
„Varga Miskának szeretettel, barátsággal – Csukás Pista. Kecskemét,
1963. ápr. 11.” a kecskeméti író, költőnek a Forrás alapító főszerkesztőjének dedikált példány!
3000,48., DALLOS Jenő:
S.O.S. (Karikatúrák.)
(Bp., 1979.) Corvina. [64] p. a szerző
két színnyomat rajzos karikatúrái.
Harántalakú, kiadói rajzos papírborítóban.

„Ludas M. Lászlónak barátsággal –
Dallos Jenő Bpest, 1979. okt. 4.” a
Ludas Matyi és az Új Ludas Matyi
karikaturistája által dedikált példány!
3000,49., DEÁK Ferencz:
Adalék a magyar közjoghoz
Észrevételek Luskandl Venczel munkájára: „Das Ungarisch-Österreichische
staatsrecht” A magyar közjog történelmének szempontjából.
Pest, 1865. Pfeifer F.
188 p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott ízléses félbőr kötésben.
Lustkandl osztrák szerző államjogi
tanulmányával szembeni vitairata már
a Kiegyezést készíti elő. Ezt követően
jelent meg a „húsvéti cikk” néven emlegetett írása, amely az 1848-as törvények fenntartása mellett magáévá teszi
Apponyi György 1862 végi javaslatait a
külügyek, a hadügy, valamint a pénzügyek közösségéről.
18000,50., (DOLINAY Gyula):
Történelmi arcképcsarnok
A „Lányok lapja” és „Hasznos mulattató” ifjúsági lapok melléklete.
Bp., 1897. Országgyűlési Értesítő Kőés Kny. Rt. VI. [2] 1119 p. több mint
200 történelmi személy részben egészoldalas fametszett portréjával különösen gazdagon illusztrálva.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben. Közel 300 történelmi személyt bemutató monumentális munka
Keve, hun vezértől Báró Bánffy Dezső
miniszterelnökig.
„Tornya Ödön Úrnak a hazaszeretet
és nemesi érzések lelkes apostolának,
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Kiadói papírborítóban.
„Kalniczky Györgynek az újabb összefutás örömére megbecsüléssel – Dénes
Tibor, 8. 11. 80. München” az emigráns író, irodalomtörténész által dedikált példány!
4000,55., ESZTERHÁS István:
Uriemberek kutyája – Vidám regény.
/Vörösmarty Kör 5./
München, (1958.) Amerikai Magyar.
– (Ny.: Dr. Herp János.) 76 p. szövegközti rajzos képekkel. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Szeleczky Zitának őszinte nagyrabecsüléssel – Cleveland 1959 október 29
Eszterhás István” az emigráns magyar
színésznőnek dedikált példány!
Szeleczky Zitának és Eszterhás Istvánnak a II. világháborút követően kellett
elmenekülnie Magyarországról.
Eszterhás István a világhírű amerikai
producer Joe Eszterhás apja. A producer, forgatókönyvíró 1944-ben szülei
menekülése közben jött a világra.
12000,56., IGNÁCZ Rózsa:
Anyanyelve magyar – Levelek
Erdélyből. /Erdélyi remekírók 4./
(Buenos Aires, 1972.)
Editorial Transsylvania. 325 [3] p.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben,
kis hibával.
8000,57., KEMÉNY György:
Vas András – Verses mese a vándormadarakról tizenkét részben.
(Detroit, Michigan, 1922. Szerző.)
188 [2] p. a szerző rajzos portréjával és
rajzos címlappal, amely Kemény János
munkája. Első kiadás!

a nép őszinte jóakarójának az irodalom nemes barátjának – Bpest, 1907.
jun. 6. – tisztelete és nagyrabecsülése
jeléül a szerző” dedikált példány!
15000,-

EMIGRÁNS IRODALOM
51., BARABÁS Gyula:
Vihar Erdélyben – Regény.
/Erdélyi remekírók 2./
(Buenos Aires, 1972.)
Editorial Transsylvania. 393 [3] p.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
8000,52., BARY József: A tiszaeszlári
bűnper - - vizsgálóbíró emlékiratai.
(Sydney, 1983. Hungarista Mozgalom.) 609 [3] p.
Kiadói zsinórral fűzött papírborítóban.
Stencilgépen sokszorosított kötet.
A borítón és a címlapon bélyegzővel
számozott „00074” példány! Üzleti
könyvárusításra nem került.
8000,53., BIBÓ István:
Harmadik út –
Politikai és történeti tanulmányok.
Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta:
Szabó Zoltán.
London, (1960.) Magyar Könyves
Céh. 380 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
A Magyar Könyves Céh második illetménykötete. Készült 1000 példányban.
6000,54., DÉNES Tibor:
Az ember milyen volt?
München, (1980.) Újváry „Griff”.
178 [2] p. Első kiadás!
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60., MAKKAI Sándor:
Ördögszekér
/Erdélyi remekírók 3./
(Buenos Aires, 1974.)
Editorial Transsylvania. 318 [2] p.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
8000,61., MINDSZENTY József:
Hirdettem az igét –
Válogatott szentbeszédek és körlevelek 1944-1975.
Vaduz, (Lichtenstein), 1982. Mindszenty Alapítvány. (Ny.: András Máté,
München.) 302 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
8000,62., NYÍRŐ József:
Halhatatlan élet – Regény.
/Erdélyi remekírók 1./
(Buenos Aires, 1971.)
Editorial Transsylvania. 314 [8] p.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
8000,63., NYISZTOR Zoltán:
Jézus földi élete
München, 1975.
Mikes Kelemen Kör. 87 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,64., PADÁNYI Viktor:
Vászoly (Dráma.)
(Mosman-Sydney, Australia), 1955.
Szerző. – (Ny.: New Life.)
64 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Saághy Dezső munkája.
4000,-

Kiadói dombornyomásos, festett,
illusztrált egészvászon kötésben.
Elbeszélő költemény az emigráns magyarokról.
„Dr. Réthey Ferencnének a magyar
igazságért küzdő magyar asszonyok
lángoló lelkű vezérének kiváló tisztelete jeléül magyar lélekkel – Kemény
György, Detroit, Mich. 1929. okt.
30.” a Pallavicini család egykori nevelője, a Dongó című amerikai magyar
élclap szerkesztője által dedikált példány!
4000,58., KERECSENDI Kiss Márton:
Emlékkönyv
Cleveland, 1972. Orpheus.
302 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált keménytáblás kötésben, rajzos papír védőborítóban,
amely Szalay Lajos munkája.
Számozott (107./200), „Máté Imrének szívbéli szeretettel – Kerecsendi
Kiss Márton” dedikált példány!
Az emigráns író 1945-ben távozott.
Szerkesztette és kiadta a Magyar Út és
a Magyarok Útja című emigráns lapot.
Itthon filmforgatókönyveket is írt.
4000,59., KOVÁCS Ernő, Dr.:
Mi és a világ…
(Garfield, USA.), 1984.
(Kettős Kereszt Mozgalom. Ny.: Turán.) 196 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A borítón és a
címlapon magyar címer és „Kettős Kereszt Mozgalom” bélyegzés.
„Emigráns sors – kisebbségi sors ;
Ausztria és a magyarok ; Magyarok és
a tót atyafiak…”
4000,14

65., Új Európa – Politikai és kulturális szemle. 1973. 12. évf. 1-12.
szám. Teljes évfolyam.
Felelős szerkesztő: Dr. Csonka Emil.
München, 1973. Új Európa Társaság.
számonként 26-28 p.
Későbbi gerincén címkével ellátott
modern félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve.
(A 6-7. - 8-9. és 11-12. szám összevont
szám, 9 szám egybekötve)
Ritka emigráns folyóirat.
„Indro Montanelli: Henry Kissinger
portréja ; Habsburg Ottó: A NixonBrezsnyev találkozó és Európa… Fekete
István: Egy szál gyertya ; Szitnyai
Zoltán: Egy vérbeli magyar Nyisztor
Zoltán…”
18000,-

ügyvéd, történész).
A címlapon Tettamenti Béla kedves
kollégámnak – Eperjesy Kálmán”
József Attila egykori osztályfőnöke által a makói gimnázium másik tanárának dedikált példány!
Tettamenti szintén tanára József Attilának, akinek útját egyengette Makón és
Bécsben.
3000,68., ERASMUS, Rotterdami:
- - beszéde. A balgaság dicsérete
Kinek nagyhírű művét az ifjabb
Holbein János képei díszítik. Magyar
nyelvre átültette, magyarázta s az előbeszédet megírta: Kardos Tibor.
(Bp.), 1958. Magyar Helikon.
190 [2] p. Holbein rajzokkal.
Kiadói félbőr kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
Számozott (982./1100), bibliofil példány!
4500,69., ERDÉLYI József:
Kökényvirág – Költemények.
Pápa, 1930. Főiskolai kny.
30 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A címlapon
poss.: „Pintér József” (1913-1974) író,
újságíró, irodalmi szerkesztő, lektor
zöld tintával írt autográf névbejegyzése.
„Várnai Zseninek szeretettel –
Erdélyi József Bp. 1930. IX.” dedikált
példány!
12000,70., ERDŐDY János:
Villon a költő – Huszonnégy verse,
amelyeket halála után négy és félszáz
évvel írt - -.
(Bp., 1940.) Népszava Kk.
45 [3] p. Első kiadás!

***
66., EÖRSI István:
A derűlátás esélyei
Bp., (1981.) Szépirodalmi.
454 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
Publicisztikai írásainak gyűjteménye.
„elenyészően Tamásnak üdv – Pista
88. okt. 31.” Nádor Tamás (19342008.) író, újságíró, rádiós szerkesztőnek dedikált példány!
3000,67., EPERJESY Kálmán, Dr.:
Kopáncs-pusztai éremlelet
/Csanádvármegyei könyvtár 2./
Makó, 1926. Gaál László kny. 16 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A borító verzóján „ex-libris Dr.
Habermann Gusztáv könyve” (szegedi
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73., FÁY Aladár:
A magyarság díszítő-ösztöne
(Bp., 1941.) Turul.
127 p. számos szövegközti rajzzal
gazdagon illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblával.
4000,74., FEJÉRPATAKY László:
A pannonhalmi apátság alapító oklevele
Bp., 1878. Knoll Károly. VII. 221 p.
Hozzákötve:
THALLÓCZY Lajos:
I. Apafi Mihály udvara –
Művelődéstörténelmi tanulmány.
Bp., 1878. Athenaeum. [4] 41 p.
WERTHEIMER, Eduard (Ede):
Berichte des Grafen Friedrich Lothar
Stadion ueber die beiziehungen zwischen Oesterreich und Bairen (18071809)
Wien, 1881.
Carl Gerold’s Sohn. 92p.
Későbbi ízléses félvászon kötésben.
(3 mű, egybekötve)
6000,75., FEJTŐ Ferenc:
Rekviem egy hajdanvolt birodalomért
Ausztria-Magyarország szétrombolása.
(Bp.), 1990. Minerva – Atlantisz.
432 [4] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Tankovics Józsefnek rokonszenvvel
– Fejtő Ferenc” dedikált példány!
József Attilával és Ignotus Pállal együtt
alapítója az imperializmus- és egyben
sztálinizmus-ellenes Szép Szó című irodalmi és társadalomtudományi folyóiratnak. Politikai tevékenysége miatt
emigrációba kényszerült.
4000,-

Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Kasitzky munkája.
3000,71., FÁBIÁN Gáspár, Dr.:
Küzdelmeim és alkotásaim 1910-től
1935-ig, életem ötvenedik événél
Bp., 1935. Szerző.
CXVI. (216 műnyomattal, amelyekből
4 színes képoldal) 54 [2] p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. A neves építész az első oldalon
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi
miniszternek ajánlja munkáiból összeállított albumát. A címlapon „méltóságos dr. Hoepfner Guidó műépítész,
felsőházi tag szeretett barátomnak
mély tisztelettel – Dr. Fábián
Gáspár” dedikált példány!
Fábián Gáspár (1885-1953) építész
több iskolát, kórházat, templomot épített történelmi stíluselemekkel. Többek között a székesfehérvári Prohászka
Ottokár Emléktemplom építésze.
Hoepfner Guido (1868–1945) A
századforduló táján Hauszmann Alajos műtermében dolgozott a budai királyi vár átépítési és bővítési tervein. A
királyi lovarda, a királyi és új főhercegi
istálló, majd a magyar parasztház, lépcsők, vízesések és a várkerti pálmaház
tervein dolgozott.
15000,72., FARKAS Lujza: A Nyugat és a
századeleji irodalomforduló
Bp., 1935. Gyarmati kny.
113 [5] p. 1 errata
Kiadói illusztrált papírborítóban.
4000,-

16

76., FERRERO, G.(uglielmo):
Az ókori civilizáció bukása
Fordította: Schmidt József.
Bp., 1924. Pantheon. [4] 151 [5] p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Számozott (53./100), a szerző:
„Guglielmo Ferrero” által aláírt példány!
G. Ferrero (1871-1942.) olasz történetíró. Ellenezte a diktatúrát és a nagy
kormányokat. Hat év alatt hússzor
jelölték irodalmi Nobel-díjra.
12000,77., FITZ József:
Hess András a budai ősnyomdász
Bp., 1932. M. Bibliophil T. – (Ny.:
Kner Izidor, Gyomán.) 195 [5] p.
Kiadói papírborítóban.
Készült diósgyőri famentes papiroson
200 példányban.
4000,78., (Fotó) Lóverseny. A budapesti
Kerepesi úti Ügetőn készült montázs
fotó, amely a verseny három pillanatképét örökítette meg. A fotó alatt
kézírással feliratozva a verseny eredménye: „Budapest, 1958. II. 16.
Szovjet Hadsereg Ünnepe díj. Táv:
2100 m. 1., „Diéta” – Gurbel L.(ipót)
1905. 2., „Csókos” – Kajári 3.,
„Eretnek” – Jónás. Tur: Görböi Ist. –
Idomár: Fittyó.”
A fotó korabeli keretben.
(fotó méret: 16,5 x 23 cm.)
A díj a Sennyey Géza emlékverseny,
amelyet 1952-ben alapítottak és 1964ig Szovjet Hadsereg Ünnepe Díj volt a
neve. A nyertes ló a Pusztaberényi ménes lova.
8000,-

82.

96.
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(GRILL Júlia, Manninger Vilmosné),
Julia néni: Áldozat avagy mi történik
éjjel a fiuintézet éléskamrájában
Hazafias színjáték egy felvonásban.
/Kis magyarok színháza II./
(Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa. –
Ny.: M. Tudományos Társulatok
Sajtóváll.) [40] p. Dobozyné Serédy
Kató rajzos keretdíszes szecessziós,
bűbájos rajzaival.
Mind két kötet kiadói zsinórral fűzött
különleges papírborítóban, a borítófedélen színes linometszet, mind két
fedél verzóján egyszínű linometszet rajzok. (A klisék Wesely Lipót munkái).
A kiadvány dupla pauszpapírszerű
lapokra nyomtatott, amelyek közzé
üres lapot fűztek. Különleges szeceszsziós bibliofil páros. Több kötet nem
jelent meg. A két kötet korabeli félvászon mappában.
Grill Júlia a híres színésznő Csillag
Teréz, Grill Károlyné leánya. 1908ban feleségül ment a tőle 25 évvel idősebb Herczeg Ferenchez az ünnepelt
íróhoz. Házasságuk válással végződött.
Második férje Dr. Manninger Vilmos,
kiváló soproni sebész, a Magyar Sebész
Társaság megalapítója.
Dobozyné Serédy Kató illusztrátor
hazánkban szinte ismeretlen, mert
még ebben az évben 1922-ben Amerikába emigrált. Ott számos gyermekkönyvet írt és illusztrált, 1938-ban elnyerte a legrangosabb elismerést a
Newbery Medalt A fehér szarvas című
kötetéért.
24000,-

79., FRIEDREICH István:
Gróf Széchenyi István élete I-II.
Bp., 1914-15. Szent István-T.
VIII. 440 p. ; VII. 282 [2] p.
A első kötet korabeli félvászon, a
második kötet egészvászon kötésben.
(2 db.) (Szentkirályi: F-47.3.)
12000,80., GERMANUS Gyula:
Allah akbar
Bp., (1976.) Szépirodalmi.
672 [8] p. 21 kétoldalas t. (képek)
Negyedik kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Papp János tanárnak emlékül –
Germanus Gyula 1976. november
26.” dedikált példány!
3000,81., GÖNCZ Árpád:
Találkozások
Bp., (1980.) Magvető.
217 [7] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Zsuzsának, Pistinek szeretettel –
Árpád 1982. Karácsonyán” Gordon
Zsuzsa Jászai Mari-díjas színésznőnek
és műgyűjtő férjének dedikált példány!
3000,82., (GRILL Júlia, Manninger
Vilmosné), Julia néni:
A halhatatlanságot kereső királyfi –
Tündérmese egy felvonásban öt képben. /Kis magyarok színháza I./
(Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa. –
Ny.: M. Tudományos Társulatok
Sajtóváll.) [50] p. Dobozyné Serédy
Kató rajzos keretdíszes és egészoldalas
szecessziós, bűbájos rajzaival.
Hozzátartozik:
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A címlapon „Rózsikámnak, délutáni
szunyókálások elé szeretettel – 1939
május 5. G. Irén” Hegedüs Rózának,
Jókay Károly (Jókai Mór testvére)
unokájának dedikált példány!
4000,86., GUTHY György:
Jubileum (Apró írásgyűjtemény.)
Bp., 1946. Szerző.
55 p. [9] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A borítón „…kollégámnak szeretettel
– Guthy, 946. okt. 29.” dedikált példány! (A dedikáció szövege halvány, de
olvasható.)
4000,87., (GYALAY Mihály (Belényes,
1914 - ?): Magyar igazgatástörténeti
helységnévlexikon (I-II) 1997-ben
megjelent monumentális munkájának szerző általi kézirati munkapéldánya. A 897 számozott oldalból álló
nyomtatott kéziratot számos melléklet,
beragasztott jegyzetek, térképvázlatok
egészítik ki. Hozzátartozik:
Nagy méretű mappában a kötet
kiegészítő mellékleteként megjelent
térképeinek eredeti szerző által rajzolt,
és másolatban gyűjtött térképeinek
gyűjteménye.
“Eddig ilyen alapossággal még nem
állt rendelkezésünkre hazánk közjogi
adatait föltáró szakmunka. Dr. Gyalay
Mihály Helységnév-Lexikonja nemcsak
szakmai szempontból nyújt messzemenő segítséget a közigazgatás mai
gyakorlati vonatkozásaihoz, hanem
tudományos értéket is képvisel.”
A szerző 1950 után Budapesten élt,
és a Közoktatásügyi Minisztériumban
dolgozott, mint előadó. Másodállásban

83., (GROSSCHMID Béni), Zsögöd
Benő: Fejezetek kötelmi jogunk
köréből (I-III. füzet)
Bp., 1897-98. Pesti Lloyd-T.
823 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. Az első
füzet címlapja a könyvtestbe kötve.
A címlapon poss. „Dr. Vladislav K.
Manojlovic, Szabadka” tulajdonosi
bélyegzés és autográf névbejegyzés.
Márai Sándor apai nagybátyjának
műve 1898-ig 3 füzetben jelent meg (1
füzet 1-316 p. ; 2-3. füzet 317-823 p.).
A monumentális munkát később barátai és tisztelői újra kiadták (jubileumi
kiadás: 1932-33.)
12000,84., GRÓSZ Lajos (és többek):
A természet köréből
Népszerű olvasmányok a nagy közönség, a serdülő ifjuság és női olvasók
számára.
Bp., 1896. Franklin-T.
[8] 350 [2] p. 68 szövegközti metszett
képpel gazdagon illusztrálva.
Kiadói festett, rajzos egészvászon kötésben.
4000,85., GULÁCSY Irén:
Tegnap és régmult –
Elbeszélések, rajzok.
Bp., (1939.) Singer és Wolfner.
238 [2] p. Első kiadás!
Korabeli keménytáblás papírkötésben.
A kötéstábla verzóján szecessziós, rajzos ex-libris „Rózsi Könyve” (Hegedüs
Róza, asszonynevén Navratil Hegedüs
Róza 1881-1948.)
A szennylapra beragasztva az írónő
autográf, aláírt, datált „Bpest, I. 29.
P. Gulácsy Irén” fotója.
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a Román Nagykövetségen tolmács,
fordító és magyar nyelvtanár.
A Pest Megyei Levéltár munkatársa,
ahol jog- és helytörténeti kutatómunkát
végzett. Igazgatástörténeti helységnévlexikon (1723-1918 között, továbbá a
későbbi államkeretekbe osztott területek részletes adataival kiegészítve,
általában 1989-ig) élete fő műve.
30000,88., (GYULAI Pál):
Emlékül Gyulai Pálnak (Versek) Születésének nyolczvanadik évfordulója alkalmából.
Összeállította, előszó: A FranklinTársulat igazgatóságának tagjai.
Bp., 1906. Franklin. 43 p. 5 t. (portrék
hártyapapírral védve)
Kiadói ízléses egészbér kötésben, az
elülső kötéstáblán „1906 január 6”
dátum aranyozva. Merített papírra
nyomtatott bibliofil könyvecske, a
szöveg bordó nyomással a szöveg oldalak fejlécében aranyszínű rajzos fejléc
dísszel. A szennylapok selyem-ripsz
borítással, az elülső szennylapon aranyozott festett címer. A lapszélek fent
aranyozva. Mindössze 100 példányban készült a költő barátainak, közelállóinak és családja számára. Könyvárusi forgalomba nem került.
A negyedik oldalon poss. „Dr. Etter
Jenő ügyvéd, Esztergom” bélyegzés,
beragasztott címkén „Főtisztelendő
Keményfy Dániel úrnak – Budapest,
1906. január 25-én Gyulai Pál”
Keményfy K. Dániel (1866-1935)
Szent Ferenc-rendi áldozópap, történetíró, az eszergomi érseki-tanítóképző tanárának dedikált példány!
30000,-

89., GYURKOVICS Tibor:
Kudi, a levegőember
(Gyermekregény.)
(Bp., 1985.) Móra Ferenc. 185 [7] p.
Gyulai Líviusz rajzaival. Első kiadás!
Kiadói rajzos, keménytáblás papírkötésben. „Andreának és Tamásnak
felnőttkorra, apjuk gyerekkorából
szeretettel – Gyurkovits Tibor 87
nov.” dedikált példány!
3000,-

HADTÖRTÉNET
90., BERKÓ István: A magyar királyi
honvédség története – 1868-1918.
Írta: Suhay Imre tábornok vezetése
alatt a M. Kir. Hadtörténelmi levéltár
részéről kirendelt bizottság.
Szerkesztette: - -.
(Bp.), 1928. M. Kir Hadtörténelmi
Levéltár. 601 [3] p. 11 színes t. a táblákon és lapszámozáson belül egészoldalas rajzokkal, amelyek Garay Ákos
munkái.
Kiadói gerincén javított, aranyozott
félbőr kötésben, a kötéstáblán viaszpecsét általi foltok.
15000,91., Bírósági tárgyalás a német-fasiszta rabló-hódítók és cinkosaik által
Krasznodár városában és vidékén az
ideiglenes megszállás alatt elkövetett
vadállati kegyetlenkedése ügyében.
(Pécs, 1945.) „Szikra”. –
(Ny.: Új Dunántúl.) 48 p.
Kiadói papírborítóban. A törvényszéki
tudósítás a „Pravdá”-ban megjelent
cikkek alapján készült.
4000,20

92., Hadtörténelmi közlemények
XXIX. évf. II. füzet.
Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére.
Szerkeszti: Gyalókay Jenő.
Bp., 1928. MTA. 137-258 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Pollák Zsigmond festő, fametsző metszett munkája.
„Újabb adatok Nagy Lajos tüzérségéhez ; Galgóc eleste 1663-ban (Galgóc
vára) ; A tüzérség története (több várat
említ) ; Soós Elemér: Ónod vár története (ismertető)…”
3000,93., Hadtörténelmi közlemények
XXIX. évf. III. füzet.
Évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére.
Szerkeszti: Gyalókay Jenő.
Bp., 1928. MTA. 259-389 p. szövegközti térk. vázlatokkal. (Nagy Kereki
várkastély Soós Elemér rajza, alaprajz)
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Pollák Zsigmond metszett munkája.
„A biharmegyei hadjárat 1604-ben
(Nagy Várad vára, Nagy Kereki vára,
Szentjobb…) A tüzérség története...”
3000,94., Harcászati szabályzat (H. Sz.) –
II. rész: Alaki határozványok és műszaki adatok. /1924. évi 5000 elnökség számú körrendelethez. Honvédségi
Közlöny 11. sz./
Bp., 1924. M. kir. honvédelmi ministerium. VII. 89 p. ; 3 p. ; [2] 11 p. ; 4
p. ; 2 p. ; 3 p. ; 2 p. ; 23 p. ; 8 p. ; 6
p. ; 16 p. ; 3 p. ; 4 [2] p. 1 t. ; [2] 4 p.
; 2 p. ; 44 p. 7 melléklet.
Kiadói egészvászon kötésben.
4000,-

95., 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!
6000,96., MARJAY Frigyes:
Sedántól Prágáig…
A magyar tragédia története.
Pécs-Bp., 1938. Danubia.
430 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, javított
papír védőborítóban.
„Méltóságos Dr. Ivándy Kálmán miniszteri tanácsos igen tisztelt barátomnak, leginkább nagyrabecsülésem jeléül ajánlom igaz hazafias szeretettel –
Marjay Frigyes Bpest 938 VI. 11.”
dedikált példány!
12000,97., RÁCZ Vilmos, Dr.:
Párbajkódex és lovagias eljárás
Bp., (1938.) Az író. – Athenaeum.
264 p. Első kiadás!
Kiadói kartonborítóban.
„Csorna Tivadar fiatal barátomnak
szeretettel – Rácz Vilmos 938. VIII.
23.” dedikált példány!
4000,-
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lenül. Az írót a kor karhatalmi erői
rendszeresen zaklatták, KMK-snak
minősítették, kényszergyógykezelésre
ítélték. A huszadik századi abszurd
regény „nemzedéki élmény” megformálója. Fiatalon, 39 éves korában
hunyt el, négy önálló kötete jelent
meg, mindegyik kultikus. Ezt a kötetet
halála előtt néhány hónappal dedikálta
legközelebbi barátjának. Csak közvetlen barátainak dedikált, így dedikált
kötete ritkaság.
20000,101., HALÁSZ Gyula:
Öt világrész magyar vándorai
Magyar fölfedezők Benyovszkytól napjainkig.
Bp., 1936. Grill K. 191 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Végh Dezső munkája.
„Schöpflin Aladárnak, régi barátsággal – 36. 5. 22. Halász Gyula” a Nyugat vezető irodalomkritikusának dedikált példány!
6000,102., HANTHÓ Lajos:
Történelmi csarnok / Érdekes és
tanulságos élet-, kor- és jellemrajzok
gyűjteménye. Szerkeszté: - -.
Pest, 1867. Emich G. [4] 263 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A címlapon kisebb gyermekrajz. „A maurok Spanyolhonban,
Az assassinok, A templomosok…”
4500,103., HEDIN, Sven:
Ázsia sivatagjain keresztül
Átdolgozta: Dr. Thirring Gusztáv.
/A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára I./
Bp., (1902.) Lampel R.

98., RESCHNER Róbert – Sebestyén
József: A 68-as Jász-Kún Gyalog-ezred
háborús albuma
Hn., 1917. Kn. 1 t. (Szurmay Sándor
altábornagy, honvédelmi miniszter) [2]
239 p. szövegközti képekkel.
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Herman Lipót munkája.
8000,99., RÉVAI Mór:
A világháború végcélja –
Anglia kiválása Európából.
Bp., 1915. Révai T.
155 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Reutter Kamillo Úrnak igaz
tisztelettel – a szerző” ideg- és elme
orvos, neves könyv- és műgyűjtőnek
dedikált példány!
4000,-

***
100., HAJNÓCZY Péter:
A fűtő (Elbeszélések.)
Bp., (1975.) Szépirodalmi.
189 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Botinak, Évának, egyszóval mindenkinek, akiket szeretek. Csalinak. –
1981. III. 3. Péter” Csalog Zsolt
(1935-1997.) író, szociográfusnak és
családjának dedikált példány! Az író
első megjelent műve!
A szerző törvénytelen gyermekként
született, gyermekkorát nevelőintézetekben töltötte. Fizikai munkából
kazánfűtőként ismerkedett meg Moldova Györggyel. Fiatalon inni kezdett,
számos elvonókúrán vett részt sikerte22

1 t. (a szerző portréja) 221 [3] p. 15 t.
2 színes térk. (egyike kihajtható)
szövegközti képekkel. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, festett
(Franklin) egészvászon sorozat díszkötésben. Megkímélt állapotú, szép
gyűjtői példány.
6000,104., HEDIN, Sven:
Ázsia szívében I-II.
Tízezer kilométernyi úttalan utazás.
Átdolgozta: Dr. Thirring Gusztáv.
/A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára VII-VIII./
Bp., (1906.) Lampel R.
[6] 214 [2] p. 16 t. 1 kihajtható színes
térk. ; [4] 270 [2] p. 15 t. szövegközti
képekkel. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, festett
(Franklin) egészvászon sorozat díszkötésben. (2 db.) Megkímélt állapotú,
szép gyűjtői példány.
8000,105., HEDIN, Sven:
Transzhimalája
Felfedezések és kalandok Tibetben.
A kézirat nyomán svéd eredetiből
átdolgozta: Kondor Alfréd.
/A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára XIII-XIV./
Bp., 1910. Lampel R.
1 t. (a szerző portréja) VI. 330 p. 44 t.
(ebből 5 színes, egyik kihajtható
panoráma; 1 kétoldalas) 1 kihajtható
színes térk. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, festett
(Franklin) egészvászon sorozat díszkötésben. Megkímélt állapotú, szép
gyűjtői példány.
6000,-

106., HEGEDÜS Sándor, Ifj.:
A réztornyu kastély
(Huszonegy elbeszélés)
Bp., 1913. Singer és Wolfner.
188 [4] p. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott egészvászon kötésben. A kötéstábla verzóján
szecessziós, rajzos ex-libris „Rózsi
Könyve” (Hegedüs Róza, asszonynevén Navratil Hegedüs Róza 18811948). A címlapon „Rózsi hugomnak
szeretettel – Sándo(r) Budapest 1913.
május 18.” az író húgának dedikált
példány!
Az író és testvére Hegedüs Sándor
(1847-1906.) politikus és Jókay Jolán
(1849-1922.) (Jókai Mór testvérének
Jókay Károlynak lánya) gyermekei.
4000,107., HELTAI Gáspár:
A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei valamint azoknak értelme melly fabulákat egybeszerzette és Kolosvárott anno MDLXVI.
kiadta - -. Most pedig a mai kegyes
olvasónak átnyújtja Keleti Arthur.
/Tevan amatőr sorozat 13./
Békéscsaba, 1943. Tevan.
[2] 155 [4] p. Korda Géza szövegközti
fametszetes illusztrációival.
Kiadói félvászon kötésben, a kötéstáblán címkével. Számozott (737./1200),
bibliofil példány.
4500,108., HELTAI Jenő:
Kis királyok
Family hotel – VII. Emanuel és kora.
– Két kis regény.
(Bp., 1949.) Révai. 187 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Csillag Vera
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munkája. A két kisregény egymás folytatása, amelyeknek ez az első közös
kiadása. „dr. Vitán Lászlónak szíves
megemlékezésül – Heltai Jenő” dedikált példány!
6000,109., HERCZEG Ferenc:
A Mílói Vénusz karja – Regény.
Bp., (1927.) Singer és Wolfner.
167 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott egészvászon kötésben. A kötéstábla verzóján
szecessziós, rajzos ex-libris „Rózsi
Könyve” (Hegedüs Róza, asszonynevén Navratil Hegedüs Róza 18811948.).
A címlapon „Rózsinak régi barátsággal – 928. máj. 1. Herczeg Ferenc”
Hegedüs Rózának, Jókay Károly
(Jókai Mór testvére) unokájának dedikált példány!
6000,110., HORVÁTH Mihály:
Magyarország függetlenségi harczának
története 1848 és 1849-ben I-III.
Pest, 1871-72. Ráth Mór.
VIII. 535 [3] p. ; [4] 539 p. ; IV. 532
p. Második kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott, préselt
félvászon kötésben, körben festett lapszéllel. Egységes sorozat, jó példány.
(3 db.)
10000,111., HUNFALVY Pál:
Magyarország ethnographiája
Bp., 1876. MTA. XI. [3] 544 p.
Későbbi gerincén aranyozott, bordázott félbőr kötésben.
8000,-

112., IGNÁCZ Rózsa:
Torockói gyász – Történelmi regény.
(Bp., 1959.) Móra Ferenc. 294 [2] p.
Kass János rajzaival. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Kőszegi Imrének szeretettel - 960.
Ignácz Rózsa” dedikált példány!
3000,113., ILLYÉS András:
A’ keresztényi élet tüköre avagy a
szentek élete, mellyet szerzett - - erdélyi püspök, s melly megjobbításokkal,
és többítéssel hatodszor kinyomtatott.
Budán, 1813. Kir. Universitás bet.
1 t. (rézmetszetű címkép) VIII. 1095
[5] p. (295-302 p. sérült, hiányos)
Korabeli kopottas félbőr kötésben. A
címlapon poss.: „Kigyóssy család tulajdona” bejegyzés.
Illyés Andrást (1637-1712.) 1696-ban
nevezték ki püspöknek, előtte 100 évig
nem volt Erdélynek felszentelt püspöke.
10000,114., JANCSÓ Elemér, Dr.:
A mai magyar irodalomtörténetírás
irányai / Különlenyomat az E. M. E.
1937. évi emlékkönyvéből.
Cluj (Kolozsvár), 1938.
Minerva. 14 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
„Mélt. Bartók György professzor úrnak tisztelettel – Jancsó Elemér” dedikált példány!
4000,115., JÓSIKA Kálmán, B.:
Vallás, politika és társadalom
Egyház-politikai, társadalmi és szépirodalmi apróbb művek gyűjteménye.
Bp., 1877. „Hunyadi M.” Int. 1 metszett t. (portré) IX. 212 p. Első kiadás!
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119., GOLDMAN, Nahum:
Izraelnek felejteni kell
(Bp., én. MSZMP KB. – Kossuth.)
141 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
A MSZMP Központi Bizottságának
tagjai számára készült számozott
(190.), belső terjesztésű kiadvány,
könyvárusi forgalomba nem került.
4000,120., HEVESI Simon, Dr.:
Dalalat Alhairin –
Majmuni útmutatójának ismertetése.
(Bp., 1928.) Pesti Izr. Hitközség. –
(Ny.: Biró M.) 188 [2] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Az előzéken poss.: „Ex libris B.
Morgenstern 1942 I.” bejegyzés.
A címlapon számozott: „125. szám.”
és aláírt példány!
6000,121., (ISTÓCZY Győző) - Du MesnilMarigny, (Jules): A zsidókról
Fordította: Istóczy Győző.
Bp., 1875. Tettey N és Tsa. [4] 53 p.
Hozzákötve:
SCHWICKER Ján. Henrik:
Magyarország s a bajor örökösödési
háboru – Történelmi tanulmány.
Bp., 1878. Athenaeum. [2] 47 p.
Későbbi ízléses félvászon kötésben.
(2 mű, egybekötve)
8000,122., KEMPELEN Béla:
Magyarországi zsidó és zsidó eredetű
családok II-III.
Bp., 1938-1939. (Szerző.)
159 [1] p. ; 158 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A 3. kötet kissé körbevágva.
Poss.: Gárdos Miklós ex-libris.

Korabeli félvászon kötésben.
Az újságíró, színműíró Jósika Miklós
unokaöccse. Ez a mű tartalmazza A
szabadkőművesség Magyarországon
című írását. (DÖME 1347.)
15000,-

JUDAIKA
116., BERECZKY Albert: A magyar
protestantizmus a zsidóüldözés ellen
Bp., 1945. Református Traktátus.
44 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
4000,117., BOGNÁR Kapisztrán, P.:
Izsaiás próféta könyvének szentségeszméje
Bp., 1940. Stephaneum Ny. 68 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,118., CLEON, Skousen W.:
A leleplezett kapitalista
Könyvbírálat és megjegyzések Quigley
Caroll dr. Tragédia és reménység című
könyvéhez. Angolból fordította:
Ödövényi Péter.
Canada, (1982.) Canadian Intelligence Pub. 160 p. számos képpel.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban.
New York-ban 1966-ban látott napvilágot Dr.Quigley Caroll könyve, a
Tragédia és reménység (A világ története napjainkban), amely megdöbbentette a világot. A szerző bennfentesként
feltárja, hogy létezik egy, az egész világra kiterjedő politikai összeesküvés. Ezt
a munkát ismerteti és bírálja Skousen
W. Cleon e könyvében.
4000,25

126., JUHÁSZ Ferenc:
A virágok hatalma (Versek.)
Bp., 1955. Magvető.
1 t. (portré) 149 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban. Számozott (242./500), „N.
Jóskának öregedő barátsággal, nagy
szeretettel – Juhász Ferenc Budapest,
1957. március 16.” dedikált példány!
4000,127., K.(OLOZSVÁRI) Grandpierre
Emil: Lófő és kora (Regény.)
(Bp., 1946.) Hungária.
122 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Ecker Ferencnek szeretettel –
Grandpierre Emil, 46. VII. 27.” a
Kossuth-díjas mérnök, feltalálónak
dedikált példány!
4000,128., (KACSKOVICS Imre, daruvári), Yves de Daruvár:
A feldarabolt Magyarország –
Trianon, 1920. junius 4.
Luzern, Svájc, 1976.
Balogh József. 286 p. szövegközti
térképvázlatokkal és képekkel.
Kiadói egészvászon kötésben, nemzeti
színű papírborítóban.
A szerző francia katonatiszt, aki a
Trianoni szerződés következtében került családjával Franciaországba.
6000,129., KAFFKA Margit:
- - könyve (Versek.)
Bp., 1906. Athenaeum.
1 t. (Sassy Attila: Kaffka Margit pasztell portréjának képével) 131 [3] p. számos szövegközti szecessziós rajzzal,
amelyek Sassy munkái. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben.

A sorozat három kötetben teljes.
(2 db.)
30000,123., LEDERER Emma, Dr.:
A középkori pénzüzletek története
Magyarországon (1000-1458)
Bp., 1932. MTA. 272 p.
Kiadói papírborítóban.
8000,124., LŐWINGER Sámuel, Dr.:
Achikar
Bp., 1930. Neuwald Illés. 42 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos Dr. Csetényi Imre tanár
úrnak tanítványi tisztelettel…” dedikált példány!
Az ókori kelet irodalmának egyik
legérdekesebb maradványa az Achikarregény.
4000,125., NAGY Lajos:
Találkozásaim az antiszemitizmussal
Bp., 1922. Szerző. 95 p. Első kiadás!
A kötet a szerző Múlt és Jövő c. lapban
megjelent karcolatait tartalmazza.
Legritkább munkája!
Elékötve:
PÉRELY Imre:
Magyar írók (rajzok) – Első sorozat.
(Unicus, több nem jelent meg!)
Bp., 1927. Berény Imre. 61 [3] p. (961 oldal Pérely Imre rajzai, amelyek
Freund J. Utóda cinkográfiái)
Későbbi egészvászon kötésben.
(A két mű egybekötve.)
4000,-

***
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Korábbi előzéken „Sassy” tintaceruzával aláírt példány!
Sassy Attila a magyar szecesszió kimagasló művésze Kaffka Margit miskolci
baráti köréhez tartozott.
8000,130., KAINDL, Raimund Friedrich:
Geschichte der Deutschen in Ungarn
Ein deutsches Volksbuch von - -.
Gotha, 1912.
Fridrich Andreas Verthes. [4] 86 p.
Későbbi fél-műbőr kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva.
A magyarországi németség története.
4000,131., KÁLNOKY László:
A gyógyulás hegyén (Versek.)
Bp., 1983. (A kecskeméti Petőfi Nyomda dolgozói.) 35 [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
Készült a költő születésének 70. évfordulójára.
Szerkesztette: Filippinyi Éva.
Tervezte: Szántó Tibor.
Könyvárusi forgalomba nem került.
Számozott (295./350), Magdának és
Kálmánnak a régi szeretettel – 1984.
szeptember, Laci” Bohus Magda irodalmi szerkesztőnek és férjének,
Vargha Kálmán irodalomtörténésznek dedikált példány!
4000,132., KARDOS G. György:
Villon és a többiek
Rock-musical. Verseit Villon balladáinak felhasználásával Mészöly Dezső
írta, Victor Máté zenéjére.
Bp., 1978. Magvető.
138 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.

„Köbcsinek a Hungiban a régi szeretettel és barátsággal – Kardos Gyuri
78, Julius 7” Kőbányai György író,
újságírónak dedikált példány!
3000,133., KARINTHY Ferenc:
Alvilági napló
/Rakéta regénytár/
Bp., (1979.) Magvető.
205 [3] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Pista, Zsuzsa én is utazom, remélem,
fogunk még együtt! Szeretettel – Cini
1979. jun.” Gordon Zsuzsa Jászai
Mari-díjas színésznőnek és műgyűjtő
férjének dedikált példány!
3000,134., (KASSAI Vidor), Khottana
Mózsi: A bank-ban
Drámo ütt szhokkeszban és egy
ölőverschengisch. Irthott a - -. A barbárból magyorórszhagoschított a Rákhóczy Phinkelesz. (Khézirat gyonánt.)
(Bp., 1889. Schmidl Sándornál.) 15 p.
Korabeli egyedi egészvászon (selyem)
kötésben, a kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve. A címtáblán kivágott ablakban egyedi kézi hímzéssel
készült virágcsokor motívum.
A címtábla verzóján művészi „ex-libris
Nagel József könyveiből”, amely „Egry
József 1912” az avantgárd festőművész,
a Balaton festőjének jelzett munkája.
A szennylapon autográf tulajdonosi
feljegyzés „ Kassai Vidortól lenn. Saját kezei írásával, a hímzés első ideálomtól Kleinheicz Mariskától. 1940.
VI. 9. Nagel József”.
Mind a kötet, mind a mű különleges
bibliofil ritkaság.
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Kassai Vidor (1840-1928) színész,
Bánk-bán paródiája szinte ismeretlen
az irodalom- és könyvtörténet számára.
Kassai Vidor rövid ideig, 2 évig Jászai
Mari férje volt. Jászai Marival együtt
szerződött 1869-ben Kolozsvárra, a
Kolozsvári Nemzeti Színházhoz, de
csak ő maradt itt 1880-ig. A kötet egykori tulajdonosát Egry Józseffel összefüggésben ismerhetjük. Egry a Mintarajziskolában ismerkedett meg Nagel
József kereskedővel, akit rajzolni, festegetni tanított. Nagel ezt követően
évtizedekig segítette, támogatta a
festőművészt.
30000,135., KATSCHTHALER János, Dr.:
Katholikus ágazatos hittan I-VI.
Latin eredetiből többek közreműködésével fordította és kiadja Dr. Kiss
János pápai kamarás, a Szent IstvánTársulat igazgatója.
Bp., 1896-99. Pallas.
XVI. 485 [3] p. ; 415 p. ; 427 p. ; 520
p. ; 404 p. ; 629 p.
Kiadói egységes, a gerincén és a táblákon díszesen aranyozott, illusztrált, festett félbőr kötésben. (6 db.)
45000,136., KAZINCZY Ferenc:
Erdélyi levelek I-II.
Bevezetéssel ellátta: Dr. Kristóf
György. /Erdélyi ritkaságok 16-17./
Kolozsvár, 1944. Minerva.
XXXIII. 176 p. ; 195 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Megkímélt példány. (2 db.)
3000,-

137., KEMÉNY Lajos, Ifj.:
A reformáczió Kassán – Oklevéltárral.
Kassa, 1891. Bernovits G. Kő és Kny.
[4] 110 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva.
4000,-

KÉZIRATOK
138., Az „Újhold-csapat” Vas István,
Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs,
Székely Magda autográf, golyóstollal
írt születésnapi köszöntő dísztávirata
Vargha Kálmán (1925-1988.) irodalomtörténésznek címezve „Drága
Kálmán!” megszólítással, amelyben az
irodalmárok egymást követően néhány
sorban köszöntik őt. Vas István tanulmányt vár tőle az Újhold 30. évfolyamába Nemes Nagy Ágnesről,
Lengyel Balázsról. Nemes Nagy Ágnes
és Lengyel Balázs külön-külön sorokban köszöntik a 60 éves irodalomtörténészt. Székely Magda sorai után
2x4 soros versikével ír köszöntőt.
Kelt.: Bp., 1985. jan. 19.
2 lev. 2 beírt oldal. A Képcsarnok által
kiadott az Országház rézkarcával
illusztrált dísztávirat.
Az Újhold szépirodalmi negyedéves
folyóirat, 1946 decemberétől 1948
májusáig jelent meg. Az 1970-es években gondolt Lengyel Balázs és Nemes
Nagy Ágnes az Újhold című folyóirat
valamilyen feltámasztására, végül a
Jelenkor biztosított 1984-ben egy különszámot az Újhold eszméinek aktualizálására. Két évvel később, 1986-ban
az Újhold szerkesztői, Lengyel és
28

Nemes Nagy Újhold Évkönyv címen
létesítettek új periodikus kiadványt
Lakatos István író közreműködésével.
6000,139., CHOLNOKY Jenő (18701950.) író, földrajztudós, tanár autográf ceruzával írt, aláírt képes levelezőlapja feleségének Dr. Cholnoky
Jenőnének címezve Kolozsvárra.
A képeslap a Rév falu, Király-erdő mellett található Ménmaróth (két püspök)
sziklapár fotója. Amelyről így számol
be: „Ezt csodaszépnek tartjuk, pedig
semmi nincs rajta. Cs. Jenő”.
Kelt.: Kolozsvár, 1905. jul 14.
Cholnoky-t 1905-ben nevezték ki a
Kolozsvári Tudományegyetemre nyilvános, rendes tanárnak. 15 évet töltött
Kolozsváron, magas színvonalra emelte az egyetemi oktatást, közben részletesen tanulmányozta és leírta Erdély természeti viszonyait.
6000,140., CSÁTH Géza (1887-1919.) író,
orvos pszichiáter autográf tintával írt,
aláírt levele „Igen tisztelt szerkesztő
úr” megszólítással a levélben meg nem
nevezett lap szerkesztőjének. Levelében
arra kéri a szerkesztőt, hogy megküldött írása, ha nem felelne meg, küldje
azt vissza a József körút 63. IV./1. címre. Ugyan erre címre kéri, hogy a lap
példányait is küldjék meg számára.
Keltezés nélkül. 1 lev. 1 beírt oldal.
(10,5 x 17 cm.)
Csáth Géza egyetemi tanulmányának
utolsó évében rövid ideig a József
körút 71. szám alatt lakott unokatestvérével Kosztolányi Dezsővel. Ezt
követően a Moravcsik-féle Elme- és
Idegkórtani Klinikán kapott állást,

1914-ig kisebb nagyobb megszakításokkal annak épületében lakott. 1904
és 1911 között legalább 8 helyen lakott
a Ferenc- és Józsefvárosban. A József
körút 63 alatt 1910-11 körül lakhatott.
Ebben az időszakban elsősorban a
Nyugattal folytatott levelezést, amely
legaktívabb időszaka volt. 1910-ben
használt először morfiumot, amely
1919-ben elhatalmasodott rajta.
Elmeosztályon ápoltak, ahonnan elszökve lelőtte feleségét, majd túladagolásban életét vesztette.
80000,141., ENDRE László (1895-1946)
fajvédő politikus, belügyi államtitkár
géppel írt, autográf aláírásával ellátott
levele Szörtsey József (1888-1941) politikus, lapszerkesztőnek, a Társadalmi
Egyesületek Szövetsége alelnökének,
amelyben kéri, hogy a Tesz. Orsz.
Központjának álláspontjában egy számunkra ismeretlen ügyben, módosított formában illetékes helyen intézkedni szíveskedjen.
Gödöllőn, 1930. november 10.
1 lev. 1 beírt oldal.
Endre László 1944 áprilisától jelentős
szerepet játszott a magyarországi zsidóság deportálásában. A Népbíróság
mint háborús főbűnöst kötél általi
halálra ítélte.
8000,142., MÁNDY Iván (1918-1995.) író
autográf ceruzával írt „Kosztos vendég” című novellájának 72 oldalas,
tisztázatlan kézirata a szerző javításaival. A novella Mándy barátja,
Vargha Kálmán (1925-1988.) irodalomtörténész házasságkötése alkalmára
íródott, amelynek kéziratával meg29

ajándékozta őt és párját. Az írólapra írt
kézirat írólap gyűjtőborítékban elhelyezve, amelyre az irodalomtörténész
feljegyezte: „Mándy Iván: Kosztos
vendég. Kézirat. Iván nászajándéka.”
A novella a „Vendégek a palackban”
című elbeszélés kötetben jelent meg
1949-ben. Kéziratunk némileg, egyes
szavakban eltér a nyomtatásban megjelent műtől. Lengyel Balázs már a kötet
megjelenése előtt méltatta az Újholdban Mándy elbeszélés kötetét. Legfontosabb művének tartja.
„A novellák világa földrajzilag, szociológiailag is jól körülhatárolható: a
külső Józsefváros olykor valóban egzotikum számba menő helyszínei és
figurái. Ez a kötet – akárcsak a Francia
kulacs – már jó néhány olyan témakört
exponál, melyekhez az író később is hű
marad. A Kosztos vendég a huszonegyedik utcából ismerős miliőbe visz,
diákok, albérlők között játszódik;
impresszionisztikus hangütéssel, elmosódottabb kontúrokkal, középpontban
a szerelem motívumával.”
Keltezés nélkül. (Bp., 1948-49 ?)
36 lev. 72 beírt oldal. (A/5)
80000,143., NÉMETH László (1901-1975.)
író és felesége Démusz Gabriella gyermekének a kis Kata halála alkalmával
nyomtatott gyászlevél. „Kata e hónap
29-én négyheti kemény szenvedés után
másféléves korában meghalt…”
Kelt.: Bp., 1942. október 29.
1 nyomtatott oldal. (A/4)
Hozzátartozik:
Gyászkeretes köszönő kártya:
„Veszteségünkben a jóleső együttérzést hálásan köszönjük – Németh

Lászlóék”Németh László autográf
aláírásával. (13,5 x 9 cm.)
A harmincas–negyvenes években öt
lányuk született: Magda, Judit, Ágnes,
Kata, Csilla. Az elhunyt kis Katának
Móricz Zsigmond volt a keresztapja.
15000,144., SCHÖPFLIN Aladár (18721950.) író, irodalomtörténész, a Nyugat vezető irodalomkritikusa által
géppel írt, autográf tintával aláírt levele a Franklin-Társulat fejléces levélpapírján „Méltóságos Uram! megszólítással a levélben meg nem nevezett
Vargha Gyula (1853 – 1929.) költő,
műfordító, statisztikusnak címezve.
Levelében 70. születésnapja alkalmából köszönti a költőt.
Kelt.: Bp., 1923. nov. 5.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
8000,-

***
145., KOMLÓS Aladár:
Reggeltől estig (Versek.)
Bp., 1963. Magvető.
126 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Vargha Kálmánéknak szeretettel:
Komlós Aladár, Bp. 63. szept.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,146., KORMOS István emléke 19231977 (Versek.)
Bp., 1979. Egyetemi Ny. Könyvművészeti Köre. [24] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Tervezte: Szántó Tibor.
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Könyvárusi forgalomba nem került!
Megjelent 250 példányban.
Kormos Istvánné autográf ajándékozó soraival.
4000,147., KORMOS István:
Az égig érő fa - - verses meséi.
(Bp., 1946.) Aquincum. –
Főbizományos: „Misztótfalusi”. 99 p.
Szabó Vladimir szövegközti és egészoldalas rajzaival illusztrálva. Korábbi
tulajdonos az 50., 56., 66. oldal rajzát
kiszínezte. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblával, amely Szabó Vladimir munkája.
Kissé kopottas, karcos példány.
A szerző első megjelent műve!
6000,148., KORMOS István:
N. N. bolyongásai (Versek.)
/Mikrokozmosz füzetek/
Bp., (1975.) Szépirodalmi.
61 [7] p. Bálint Endre linómetszetével.
Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban, védőborítóval.
„Rádics Jóskának régről keltezett
szeretettel – Kormos Pista 1975.
márc. 17.” Rádics József irodalmi
szerkesztőnek dedikált példány!
15000,149., KOVÁCS Zsuzsika:
Kárpáthy Ildikó – Nem teljesült
álmok. – Történelmi elbeszélés.
Gyoma, 1931. Szerző. – (Ny.: Kner
Izidor.) 31 p. Kozma Lajos fametszett
könyvdíszeivel. Első kiadás!
Kiadói illusztrált (Kozma) papírborítóban.
„Ilona néninek és Lajos bácsinak
szeretettel: Zsuzska” dedikált példány!

147.

149.
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1949. I. 1. a szerző, Kristóf György”
dedikált példány!
6000,152., LABOULAYE Eduard:
Az Egyesült Államok története I-III.
I. A gyarmatok a forradalom előtt
1620-1763. - II. A függetlenségi harc
1763-1782. - III. Az Egyesült Államok
alkotmánya 1783-1789.
Pest, 1870-71. Ráth Mór. IV. 444 p. ;
IV. 406 p. ; IV. 503 p.
Korabeli gerincén aranyozott (zöld)
egészvászon kötésben. (3 db.)
18000,153., LAKATOS István: A pokol
tornácán és egyéb kisebb költemények
Bp., (1949.) Dante.
104 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.
„dr. prof. Vargha Kálmán tanár
úrnak, fiúi szeretettel: Lakatos István
Bp. 1949. 5. 17.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
A költő első megjelent kötete!
Legjelentősebb műfordítóink egyike.
4000,154., LENGYEL Balázs:
A Sárkány-vitorlás dzsunka
Bp., 1962. Móra F.
82 [2] p. 4 színes, rajzos t. (Würtz
Ádám rajzai) Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
„Évának régi barátsággal – Balázs,
1962. szept. hó” T. Aszódi Éva ifjúsági író, szerkesztőnek dedikált példány!
3000,155., LENGYEL Péter:
Cseréptörés (Regény.)
Bp., 1978. Szépirodalmi.
430 [2] p. Első kiadás!

Történelmi elbeszélés a gyulai várban,
amelynek szerzőjét homály fedi.
Minden bizonnyal egy a Kner családhoz közel álló szerző műve. Árverésen
mindössze egy alkalommal szerepelt,
az is Kner Mihály példánya volt.
Kis példányszámban megjelent, ritka
Kner nyomtatvány!
8000,150., KRAUS, Karl:
Bucsuztató – Halotti ének az
Osztrák-Magyar Monarchia fölött.
Fordította: Szini Gyula.
/Károlyi-könyvtár I./
Bp., 1919. Kultúra. 208 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Hozzátartozik: A Kultúra Könyvkiadó
fejléces ajánló levele „Tekintetes
Szerkesztőség!” megszólítással.
Kelt.: Bp., 1919. márc. 11.
1 lev. 1 beírt oldal.
A szerző Osztrák költő, esszéista és
újságíró. Megvesztegethetetlenül bátor,
briliáns tollal írt cikkeiben kérlelhetetlen logikával és erkölcsi szigorral
leplezte le a Monarchia szellemi, kulturális életének és közéletének hazugságait és züllöttségeit. Sokat járt Magyarországon is, Ő és Thomas Mann
ugyanazon estén, 1913. december 6-án
tartottak fölolvasást Budapesten.
6000,151., KRISTÓF György:
Királyhágóninneni írók Erdélyben
/Kolozsvári Tudományos könyvtár 2./
Kolozsvár, 1942. A Rothermere-Alap
jövedelméből a M. Kir. Ferenc J. Tud.egyetem. 252 [4] p.
Kiadói papírborítóban.
„Gyegely Lajosnénak lányaim nagyon
kedves háziasszonyának b.u.é.k. – K.
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Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Zsoltnak, újra – Péter – Pesten, 79
szeptember” Csalog Zsolt író, szociológusnak a rendszerváltás és a cigányügy emblematikus alakjának dedikált
példány!
3000,156., LOVÁSZY Károly:
Pfujságok és Pfujságírók.
Igy nyirtok ti! --- tréfája.
Bp., 1918, Galántay Gyula.
[32] p. Második kiadás.
Kiadói javított, illusztrált papírborítóban. „Ányos Laci legkedvesebb
barátomnak Budapest 1931 nov. 24
Lovászy Károly” dedikált példány!
Lovászy Károly (1887-1952) író, költő,
újságíró pamfletszerű tárcákban, bökversekben panamákat, botrányokat
leplezett le, nemegyszer nevén nevezve
a szereplőket.
8000,157., A Magyar Jogászegylet Könyvkiadó Vállalat könyvei II. évf. (I-III.
kötet) ; III. évf. (I-III. kötet) ; IV. évf.
(I-II. kötet) ; V. évf. (I-II. kötet)
Kiss Géza, Dr.:
A jogalkalmazás módszeréről
Balogh Jenő:
Fiatalkorúak és büntetőjog
Meszlényi Artur, Dr.:
A svájci polgári törvénykönyvről
Friedmann Ernő, Dr.:
A határozatlan tartalmú ítéletek
Almási Antal, Dr.: A dologi forgalom
Tomcsányi Móricz, Dr.:
Önkorményzat és decentralizáció
Mesztény Arthur Dr.:
A polgári perrendtartáshoz
Schwarz Gusztáv, Dr.:

150.

156.
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Új irányok a magánjogban
Szászy-Schwarz Gusztáv: Parerga
Panajoth Gyula, Dr.: A bizonyítás a
magyar közigazgatási eljárásban
Bp., 1909.-1910-11.-1911.-1911-12.Athenaeum. 243p. + XIX. 286 p. 2
kihajtható t. + VIII. 430 p. ; 263 p. +
417 p. + 72 p. ; VIII. 497 p. + 616 p.
; [4] 521 [3] p. + 186 p.
Mind a négy évfolyam korabeli egységes, gerincén bordázott, aranyozott
igényes félbőr kötésben. A kötéstáblák
verzóján „ex-libris Dr. Habermann
Gusztáv könyve”. Az egykori tulajdonos szegedi ügyvéd, történész.
A kötések „Müller György könyvkötészete, Budapest” munkái. A négy
teljes évfolyam 10 könyve évfolyamonként kötve. (4 db.)
60000,158., MÁNDY Iván:
Idegen szobák (Novellák.)
Bp., 1957. Magvető.
1 t. 392 [4] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Kálmánnak régi barátsággal – Iván
957. okt. 31.” Vargha Kálmán irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,159., MÁRTON Ferencz (Abonyi
Lajos): Az utolsó Radák – Magyarbényei Báró Radák Katalin Rétyi
Antos Jánosné emlékezete.
Bp., 1897. Czettel és Deutsch-féle
Műintézet. 1. t. (portré) 87 p. 1 kézirati hasonmás mell.
Kiadói címerrajzos papírborítóban.
A szerző azonos Abonyi Lajos (18331898.) regényíróval.
4000,-

160., MARTONYI János: A közigazgatás jogszerűsége a mai államban
Előszó: Magyary Zoltán.
/M. Közigazgatástudományi Int. 29./
Bp., 1939. (Szerző.) – Ny.: Dunántúl
Pécsi Egyetemi. 158 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Polzovics Ivánnak meleg barátsággal: Martonyi János” a neves jogász, közgazdásznak (volt külügyminiszterünk apja) dedikált példány!
12000,161., MÉCS László:
Élőket nézek – Versek.
(Bp., 1938.) Révai.
142 [2] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. A kötéstábla verzójába ragasztott
Mécs Lászlót ábrázoló ex-librisen a
szerző által aláírt, (6075.) számozott
példány! Az ex-libris Bajor Ágost
munkája. A címlap előtti lapra felragasztott kártyán „Bárányfehér virágú
ezerjó füvet vetek / hogy meggyógyuljon beteg szívetek / és csupa-csupa
nefelejcseket, hogy soha-soha ne felejtsetek – Mécs László” a „Fehéren és
kéken” című versidézetének zöld tintával írt autográf kézirata.
4000,162., MELLER Simon:
Ferenczy István élete és művei
/Magyar történeti életrajzok/
Bp., 1905. M. Történelmi T.
[4] 402 [2] p. 10 t. (egy színes címképpel) szövegközti képekkel.
Korabeli félvászon kötésben.
8000,-
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Theodor Mommsen (1817-1903.)
német történész, egyike a 19. század
legjelesebb ókortudósainak. A Római
Birodalom történetéről szóló műveit a
mai kutatók is alapvető fontosságúnak
tartják. 1902-ben irodalmi Nobel-díjjal
tüntették ki, elsősorban erre a művére
tekintettel.
30000,167., MÓRA Ferenc:
Könyes könyv
(Szeged, 1920. Engel L. –
Délmagyarország Hírlap és Ny.) 141
[5] p. keretdíszes oldalakkal, rajzos
címlappal, amely Sebestyén Károly
munkája. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, az eredeti
kiadói, rajzos (Sebestyén Károly)
japánpapír védőboríték címoldala a
borítófedélre ragasztva.
Merített papírra készült, számozott
(52./400), „Szeged, jan. 19. 1921. –
Szegény kis Emminek szegény Ferkóka” Domokos Lászlóné Löllbach
Emmának dedikált példány!
Domokos László (1882-1973) szegedi
születésű költő, újságíró, író, politikus,
Móra Ferenc közeli barátja.
Pedagógus, pszichológus feleségéhez,
Löllbach Emmához gyengéd szálak
fűzték Mórát. A kapcsolat nem maradt
titokban, a jóhiszemű férj azonban
haláláig úgy hitte, csupán szellemi,
lelki barátság köti egymáshoz feleségét
és az írót. Móra A festő halála, későbbi
kiadásokban Négy apának egy leánya
című regényében így ír: „Az egyetlen
asszony volt, akinek a lelkével is
tudtam csókolózni.”
45000,-

163., MESTER Miklós:
Az autonom Erdély és a román
nemzetiségi követelések az 1863-64.
évi nagyszebeni országgyűlésen
Bp., 1936. Dunántúl. 265 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
8000,164., MÉSZÖLY Miklós:
Pontos történetek, útközben
Bp., 1970. Magvető.
321 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Nádor Tamásnak szeretettel –
Mészöly Miklós 1987” az író, újságíró, rádiós szerkesztőnek dedikált példány!
4000,165., MILKÓ Izidor:
Divatok
Bp., 1883. Révai T. [4] 187 p. metszett
könyvdíszekkel. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott
egészvászon díszkötésben, körben festett lapszéllel. A címlapon poss.:
„Benedek Vincze” bélyegzés.
A szabadkai író, újságíró többek
között a Fővárosi Lapok tárcaírója,
Kosztolányi Dezső barátja.
4000,166., MOMMSEN Tivadar:
A rómaiak története I-VIII.
Fordította: Toldy István
Bp., 1874-1877. Ráth Mór - FranklinT. IV. III. 4-321 [3] p. ; [4] 322 p. ; [4]
329 p. ; [4] 304 p. ; [6] 289 p. ; [4] 329
[2] p. ; [4] 426 [2] p. ; [4] 385 p. 1
kihajtható metszett térk.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
és részben felvágatlan.
Megkímélt állapotú sorozat. (8 db.)
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168., MURAKÖZY Gyula:
Este az erdőn – Versek.
Kecskemét, 1921.
Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Ny.
175 p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált, gerincén aranyozott egészvászon kötésben, amely
Pataky István és Fia Könyvkötészete,
Kecskemét - ízléses munkája. A kiadói
(szecessziós) rajzos papírborítók gondosan a könyvtestbe kötve.
„Nagytiszteletű… Úrnak igaz tisztelettel… Muraközy Gyula” dedikált
példány!
4000,169., MÜNNICH Adolf:
A felsőmagyarországi bányapolgárság
története
Igló, 1895. Schmidt J. kny. 127 p.
Későbbi ízléses félvászon kötésben.
A neves bányaigazgatót, bányamérnököt munkája elismeréséül IV. Károly
jánosvölgyi előnévvel magyar nemességgel tüntette ki.
8000,170., NAGY Lajos:
Három magyar város
/Kis Kosmos könyvek 3./
Bp., (1933.) Kosmos. (Ny.: Radó.)
70 [2] p. Első kiadás!
Kiadói linómetszett papírborítóban,
amely Dallos Hanna munkája.
„Borbély Antalnak szeretettel – 933.
XII. 24. Nagy Lajos” dedikált
példány!
A Nyugat írójának ritka szociográfiája,
amelynek témája: Szolnok, Hódmezővásárhely és Győr.
6000,-

171., NAGY László:
A nap jegyese – Versek.
(Bp.), 1954. Szépirodalmi.
75 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.
„Kőbányai Györgynek szeretettel –
Bp. 1955. nov. 27. Nagy László”
Kőbányai György író, újságírónak
dedikált példány!
8000,172., (NAPOLEON, Bonaparte) (I.):
Francia polgári törvénykönyv
(Code Napoleon)
Fordította: Kún Barna.
Pest, 1866. Kugler Adolf.
XII. 13-448 p. Első, és mindmáig
egyetlen magyar nyelvű kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Megkímélt, szép és ritka
kötet.
Bonaparte Napóleon 1800-ban, mint
Első Konzul, felállított egy jogászokból
álló bizottságot, melynek feladata volt,
hogy hozzon létre egy tisztán racionális
jogi felfogás alapján álló, minden múltbéli előítélettől mentes, az erkölcsi jog,
és az ésszerűség alapján álló polgári
törvénykönyvet. A bizottság tagjai Jean-Etienne-Marie Portalis, Jaques de
Maleville, Félix-Julien-Jean Bigot de
Préameneu és François-Denis Tronchet - négy évi munka eredményeként
megalkották a 1804. március 21-én
hatályba lépett Code Napoléon-t, a
világ első polgári törvénykönyvét, ami
Franciaországban – számos módosítással – ma is hatályban van.
A törvénykönyv a világon először
bevezette a polgári jogegyenlőséget,
eltörölte az elsőszülöttséget, az öröklődő nemességet és az osztálykiváltsá36

gokat. A polgári intézményeket
függetlenítette az egyházi ellenőrzéstől,
deklarálta és alapelvéül tette meg
többek között az egyén szabadságát, a
szerződés szabadságát és a magántulajdon sérthetetlenségét. A Code
Napoleonnak a világ törvényhozására
gyakorolt hatása szinte felmérhetetlen.
A 19. század folyamán számos európai
és latin-amerikai ország önkéntesen
átvette a Code Napoléont vagy egyszerű fordításként, vagy számottevő
módosításokkal. Haiti-ban és a Dominikai Köztársaságban még mai napig
hatályos.
80000,173., NÉMATI Kálmán:
Nagy-Magyarország ismeretlen történelmi okmánya
Bp., 1911. (Ny.: Pápai Ernő.)
[2] 78 [2] p. szövegközti rajzos képekkel, térképvázlatokkal.
Korabeli aranyozott egészvászon kötésben. Az első oldalon „Nagyméltóságú
Hieronymi Károly Úrnak, v. b. t. t.,
m. kir. kereskedelemügyi Miniszter…
”-hez címzett egészoldalas ajánló levélben dedikált példány!
Kelt.: „Budapesten, 1910. XII. 20.
Némati Kálmán”.
15000,174., Nemes családok - Első kötet.
(Unicus! Több kötete nem jelent
meg.) /Magyar nemzetségi zsebkönyv.
Második rész./ Kiadja a Magyar
Heraldikai és Genealógiai Társaság.
Előszó: Dr. Schönherr Gyula.
Bp., 1905. (Ny. Franklin -T.)
VIII 664 p. 11 színes kőnyomatos t. a
táblákon és a szövegközt nemesi címerek rajza.

170.

176.
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Kiadói gerincén aranyozott, festett
egészvászon kötésben, körben pirossal
festett lapszélekkel. Megkímélt állapotú, szép példány.
8000,175., NEMES Nagy Ágnes:
A lovak és az angyalok –
Válogatott versek.
Bp., 1969. Magvető.
197 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Kálmánéknak 16 éves barátias közös
asztal után szeretettel – Ágnes 1969…
” Vargha Kálmán irodalomtörténésznek dedikált példány!
6000,176., NÉMETH Kálmán, Dr.:
Százezer szív sikolt – Hazatért és hazavágyó magyarok verőfényes golgotája.
Bácsjózseffalva, 1943. „Zenélő kút”
Könyvműhely. – (Ny.: Globus – Papp
Géza, Szabadka.)
520 p. 2 kétoldalas t. (képek) számos
szövegközti képpel és Márton Lajos
rajzaival gazdagon illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblával, eredeti kiadói színes, rajzos papírborítóban, amely Márton munkája.
A címlapon „dr. Jancsó Elemér drága
testvéremnek végtelen szeretettel –
Németh Kálmán” az erdélyi irodalomtörténész, professzornak dedikált
példány!
15000,177., OLÁH Gyula, Dr.:
Tanulmány a keleti hányszékelés
(Cholera Asiatica) kór- és gyógytanára
vonatkozólag
Jászberény, 1868.
Ny.: Bittermann Edénél. 79 p.

Kiadói papírborítóban.
A borító verzóján „Dr. Rózsa József
főorvos úrnak tiszteletem jeléül – Dr.
Oláh” dedikált példány!
Oláh Gyula (1836-1917.) polihisztor
orvosdoktor, országgyűlési képviselő.
18000,178., ORLAY Jenő, Chappy:
Dzsessz-dobbal a világ körül
Bp., 1943. (Szerző. – Ny.: May János.)
252 p. 16 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
A szennylapon „Jávor András úrnak
hódolatom jeléül – Orlay Jenő
Chappy 944. II. 7.” dedikált példány!
Orlay Jenő Chappy (1905-1973)
zeneszerző, dobos Az 1920-as években
Arthur Briggs (néger trombitás)
zenekarában játszott. Az 1940-es évek
legnépszerűbb és egyik legjobb big
bandjét (Orlay Chappy and His
Orchestra) vezette. Zenekarában játszott a híres jazzdobos Weisz Api is.
Európát és a Távol-keletet is bejárta dobosként és zenekarvezetőként.
5000,179., OROSZLÁN Zoltán és
Dobrovits Aladár: Az egyiptomi
gyűjtemény – Vezető.
Bp., 1939. Orsz. M. Szépművészeti
Múzeum. 128 [4] p. 12 kétoldalas t.
Kiadói egészvászon kötésben.
„Abrasits Bandinak szeretettel –
Aladár” a művészettörténész, egyiptológus által dedikált példány!
4000,180., ÖRDÖGH Szilveszter:
Bizony nem haltok meg (Regény.)
Bp., (1979.) Magvető.
289 [3] p. Első kiadás!
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rádiós műsorvezető (Miska bácsi levelesládája) által, Földes Péter írónak
dedikált példány!
3000,183., PALÁSTI László és Ernyei
Frigyes: Aeropolis –
Regény a közeljövőből.
Bp., (1928.) Légrády Ny.
196 p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben.
„Évike! Furcsa, hogy első regényem
dedikációjában a második, készülő regényemről írok… - Palást László
1929. május” terjedelmes sorokban
dedikált példány! Ritka fanti.
4000,184., PALOTAI Boris:
A színésznő és az oroszlán –
Vidám történetek.
Bp., 1966. Szépirodalmi.
440 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Rózsa Jenőnének szeretettel: Palotai
Boris” dedikált példány!
3000,185., PAPINI, Giovanni:
Krisztus története
Fordította: Révay József.
A bevezetést írta: Fülep Lajos.
Bp., (1929.) Athenaeum. 1 t. (Papini
portréja) XL. (Fülep Lajos tanulmánya)
[2] 572 p. Hetedik kiadás.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben.
Számozott (168./300), a portré alatt
Papini által Firenzében saját kezűleg
aláírt példány!
Fülep Lajos híres tanulmányát nem
minden kiadás tartalmazza.
6000,-

Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
„Deák Árpádéknak szívem minden
szeretetével – valóban a szívemből… ajánlja – Szilveszter - 994. okt. 13.”
dedikált példány!
3000,181., ÖRKÉNY, István:
Eheleute (Házastársak – Regény.)
Übersetzt von Bruno Heilig.
Berlin, 1953. Tribüne.
595 p. Első német nyelvű fordítás.
Kiadói félvászon kötésben.
Alpári Tilda műfordítónak „…
Budapest, den 22. X. 1953. Örkény
István” német nyelven 5 sorban dedikált példány! A szövegben helyenként
ceruzával írt rövid bejegyzések.
Hozzátartozik:
Örkény István (1912-1979) író géppel
írt, autográf aláírt levele „Jelentés”
címmel a levélben meg nem nevezett
Alpári Tilda műfordítónak címezve.
Levelében beszámol róla, hogy Házastársak című regényének német fordításával elégedetlen, „a fordító meghamisította az eredeti regényt…”. Egy
esetleges második kiadás fordításáról
kezdeményez egyeztetést a fordítóval.
Kelt.: Hn., 1953. okt. 22.
1 lev. 1 beít oldal. (A/5)
20000,182., PADISÁK Mihály:
Kanóc, az emberszelídítő
/Delfin könyvek/
(Bp., 1984.) Móra Ferenc.
260 [12] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Csala Károly munkája.
„Földes Péternek barátsággal –
Padisák Mihály 1984. XI. 15.” az író,
39

186., PARANCS János:
A versírás természetrajza (Versek.)
Bp., (1977.) Magvető.
91 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Szabó Csabának baráti szeretettel –
Parancs János Bp. 77. ápr. 20.” az
erdélyi magyar zeneszerző, zenei szakírónak dedikált példány!
3000,187., PASSUTH László:
Négy szél Erdélyben – Regény.
Bp., (1975.) Szépirodalmi. 521 [3] p.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Dobosi Bélának szeretettel –
Passuth László” dedikált példány!
3000,188., PEKÁR Gyula:
A tízezermérföldes sárkány –
Hún hadakútja. - Történeti regény.
Bp., (1929.) Singer és Wolfner.
320 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, körülvágatlan.
„Lázár Leó barátomnak – á bon
entendeur, salut! I. 31. 30. Pekár
Gyula” Lázár Leó, író színműfordítónak dedikált példány!
Kultúrtörténeti érdekesség, hogy
kisportolt író, országgyűlési képviselőről mintázta Stróbl Alajos az Arany
János szobor Toldi Miklósát, amelyet a
közelmúltban szállítottak el a Nemzeti
Múzeum elől restaurálásra.
6000,189., Pesti Futár életrajzok – Magyar
selfmademanek –
1. Otthon. 2. Külföldön.
Előszó: Nádas Sándor.

(A Pesti Futár című hetilap kiadványa.)
(Bp., 1929. A Pesti Futár.)
141 [3] p. ; 70 p. (külföldi magyar életrajzok) számos portré képpel.
Kiadói egészvászon kötésben.
99 magyar és 35 külföldön élő (emigráns) magyar életrajzával. A első
oldalon poss.: „Ifj. Nádas Sándor”
autográf névbejegyzés.
Nádas Sándor 1907-ben indította
Pesti Futár c. hetilapját, amely éles
hangú támadásaival, eleven, irodalmi
igényű riportjaival, a közéleti személyek magánéletét leleplező cikkeivel a
magyar bulvársajtó első jellegzetes
képviselője. A zsidó származású író a
fasizmus előretörése idején, 1939-ben
az USA-ba vándorolt ki.
4000,190., PETHŐ Sándor:
Gróf Apponyi Albert
/Magyarország nagyjai/
Bp. – Leipzig – Wien, 1926.
Eligius. 50 [2] p. 8 t. (képek)
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók a könyvtestbe kötve.
A „Das Moderne Ungarn” életrajzsorozat magyar nyelvű kiadványa.
4000,191., PETRI György: - - versei.
Bp., 1991. Szépirodalmi.
1 t. (portré) 332 [4] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Matus Jánosnak szeretettel – Petri
György Pest, 1991. május 31-én” dedikált példány!
A szerzőt 1975-1988 között publikálási tilalom alá helyezték, versei szamizdatban és külföldön jelentek meg.
1981-1989 között a Beszélő című sza40

mizdat lap szerkesztője volt és fontos
tagja a magyar demokratikus ellenzéknek.
15000,192., PILINSZKY János:
Rekviem (Versek.)
Bp., 1964. Magvető.
117 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Bélának igaz szeretettel és őszinte
barátsággal – Jancsi” Kondor Bélának, a kétszeres Munkácsy-díjas festő,
grafikus művésznek dedikált példány!
Pilinszky 1964-ben a székesfehérvári
István Király Múzeumban nyitotta
meg barátja Kondor Béla kiállítását, ez
alkalommal dedikálta a költő újonnan
megjelent kötetét. Az 1960-as évek elején nehéz évei voltak a festőművésznek, ekkor legjobb barátja, Pilinszky
egyházi munkákat szerzett neki.
Kötetünk legendás barátságuk dokumentuma.
20000,193., POLIT Vladislava, (Beba):
Petőfi a szerbeknél
Ujvidék, 1912. Branik Ny.
50 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
A címlapon „… Beba 20/X. 912.” a
Budapesten filozófiai doktorátust
szerző, irodalomtörténész, vajdasági
szerb feminista jogvédő által dedikált
példány!
6000,194., RÁBA György:
Ráismerések (Versek.)
Bp., 1996. (Az író.)
78 [4] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

„Bohus Magdának a régi szeretettel a
Balassi Kiadó úgynevezett könyve helyett – 1997. 2. 12.” az irodalmi szerkesztőnek, Vargha Kálmán irodalomtörténész feleségének dedikált példány! Könyvárusi forgalomba nem
került.
3000,195., RÁSKAI Ferenc:
Áram a tengerben –
Jászai Mari rajeci regénye.
Bp., 1938. Kir. M. Egyetemi Ny.
189 [5] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Szlammer Béla igazgató úrnak régi
barátsággal – Ráskai Ferenc” a Forum filmszínház (később Puskin
Mozi) egykori igazgatója számára
dedikált példány!
4000,196., RÁTH Károly és Thaly
Kálmán: II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai / A magyarországi
háborúról 1703-tól, végéig (1711).
Pest, 1868. Ráth Mór. 1 metszett t. (II.
Rákóczy Ferenc portré) XIV. [2] 376 p.
Korabeli, vaknyomással díszített, gerincén aranyozott egészvászon kötésben.
12000,197., RÉDEY Tivadar:
Kritikai dolgozatok és vázlatok
Bp., 1931. Pfeifer Ferdinánd.
161 [3] p. (az utolsó lap üres verzóján
rajz) Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve.
„Staud Gézának szíves barátsággal –
Rédey Tivadar” a neves színháztörténésznek dedikált példány!
4000,41

198., REMENYIK Zsigmond: Nagytakarítás vagy a szellem kötéltánca
/Korszerű magyar írások/
(Bp., 1936.) Viktória.
94 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
Aláírt példány!
4000,199., RÉVÉSZ Béla:
Ady Endre tragédiája (I-II.)
A háború, a házasság, a forradalom
évei.
(Bp., 1924-26.) Athenaeum.
1 t. (Székely Aladár fotója) 192 p. 24 t.
12 hasonmás mell. (11 két lapos) 1
errata ; 192 p. 32 t. 1 kihajtható
hasonmás mell.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben. (egybekötve)
Az első kötetben a címképtábla verzóján Boncza Berta, Csinszka ajándékozó sorai: „Mártinak akit jobban
szeretek mint hiszi. – Csinszka 1924.
nov. 25” „dedikált példány”!
15000,200., RÉVÉSZ Béla:
Régi hárfa (Visszaemlékezések)
(Bp., 1938.) Dante. – (Ny.: Általános
Ny. Rt.) [68] p. 6 rajzos t.
Rudnay Gyula egészoldalas illusztrációival. Első kiadás!
Kiadói rajzos keménytáblás kötésben,
amely Bortnyik Sándor munkája.
A kötetet Bortnyok Sándor tervezte. A
kötéstáblán alcím: „Első könyvem
negyvenedik évfordulójára”.
Az első oldalon „Ismered ezt a
negyven esztendőt? Az elején együtt
fürgélkedtünk. Máig meghatottan
gondolok reá. Nádas Sándornak
megőrzött szeretettel – Révész Béla” a

Pesti Futár alapító főszerkesztőjének
dedikált példány! Megkímélt állapotban, eredeti szinte sértetlen gerinccel,
amely sérülékenysége miatt a legtöbb
példánynál már hiányzik.
Révész Béla (1876-1944.) Baumgartendíjas író, újságíró Ady Endre legközelebbi baráti köréhez tartozott. 1944ben a Gestapo elhurcolta, megsemmisítő táborban halt meg. A holokauszt
áldozata.
8000,201., (RIDEG Sándor és többek):
Munkások – (Antológia)
Földeák János, László Gyula, Nagy
István, Rideg Sándor, Vaád Ferenc
kisregényei. Veres Péter bevezető
tanulmányával.
Bp., 1944. Magyar Élet.
173 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Karay Gyula
munkája.
Az előcímlapon „Witz Gyula urnak,
tisztelettel és nagyrabecsüléssel: Rideg
Sándor 1944.” zöld tintával írt autográf ajánlással és Vaád Ferenc költő és
Földeák János író, költő által aláírva.
Az Indul a Bakterház nagysikerű regényírója, Rideg Sándor által dedikált
példány!
A munkásosztályt képviselő írók,
költők irodalmi antológiája. Rideg
Sándor (1903-1966) öt elemit végzett,
csikós volt. 1919-ben vöröskatonának
állt. 1925-ben az akkor alakult Magyarországi Szocialista Munkáspárt vezetőségi tagja. A munkásmozgalomban
való részvétele során több ízben letartóztatták, 1927 júliusában a lakásán
titkos nyomdát foglaltak le. 1944-ig
42

állandó rendőri felügyelet alatt állt,
majd koncentrációs táborba hurcolták.
A holokauszt áldozata.
15000,202., RIMBERTUS (Monacis
Laurentius de): - - Anskariusa - Vita
Anskarii auctore Rimberto et vita
Rimberti. Monaci krónikája Kis
Károly megöletéséről.
Fordította: Oláh Mihály.
Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel
ellátta: Dr. Domanovszky Sándor.
/ Középkori krónikások X. Szerk.: Dr.
Gombos Ferencz Albin./
Bp., 1910. Athenaeum. 163 p.
Kiadói festett, rajzos keménytáblás
(Bíró M.) papírkötésben.
II. Károly magyar király krónikája.
6000,203., RÓNASZEGI Miklós:
Indián halál – Regény.
Bp., 1968. Móra. 279 p.
Szecskó Tamás rajzaival. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
„Földes Péternek régi jó barátsággal
– 1968. ápr. Rónaszegi Miklós” az
írótársnak dedikált példány!
3000,204., RÓNAY György:
Téltemető (Versek.)
Bp., (1973.) Szépirodalmi.
1 t. 137 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Vargha Kálmánéknak szeretettel –
RGy.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
3000,-

201.

207.
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alapja. Az alaptörténetet Rousseau
némileg átalakítja, és saját korának társadalmi problémáival telíti. Rokokó
erotikájával nagy hatással volt a későbbi korok romantikus regényíróira.
15000,207., (ROZSNYAY Kálmán)
Sidney Carton:
Emlékek – Második könyv.
Bp. 1909. Uránia. 1 t. (Rozsnyay
Kálmán és Prielle Kornélia beragasztott fotójával) 174 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Számozott (181./555), „Sydney Carton” Rozsnyay által aláírt példány!
A beragasztott fotó alatt:
„Manojlovits Theo, kedves barátom
és kollégámnak a fehértemplomi szép
napok emlékére: szeretettel. 1909. 4.
15.” autográf Rozsnyay Kálmán által
írt ajánlással Todor Manojlovic
(1883-1968) szerb író, költő, műfordítónak dedikált példány!
Manojlovic Ady Endre és a nagyváradi „holnaposok” köréhez tartozott.
1906 körül a szerb költő Fehértemplomban töltötte katonai szolgálatát. A
nagyváradi barátok a Holnap antológia
Második könyvének közösen dedikált
kötetével ajándékozták meg a szerb
költőt. (Az Ady Endre, Juhász Gyula,
Kollányi Boldizsár, Emőd Tamás,
Dutka Ákos és Miklós Jutka által
dedikált kötet jelenleg magángyűjteményben.)
Rozsnyai Kálmán (1872-1948) neves
színész, újságíró. Néhány évig
Angliában élt és Sidney Carton néven
lépett fel, nagy sikerrel. Oscar Wilde
„bizalmas” barátja volt. Első feleségével, Prielle Kornéliával, Petőfi Sándor

205., (RÓNAY Jáczint János):
A tűzimádó bölcs –
Az ős-világok emlékeiről.
Pest, 1860. Kilián György. 180 p. 14
kőnyomatos t. (Növények, állatok leletek rajzai az ős-világból)
Korabeli félvászon kötésben.
„Emlékül a szerző – Rónay Jáczint”
dedikált példány!
A londoni emigrációba kényszerült
szkodári püspök, természettudós segített Gróf Széchenyi Istvánnak „Ein
Blick”-je kiadásában. A szerző Gróf
Széchenyi Istvánnak küldte meg művét
véleményezésre, akinek megtetszett a
munka és viszonzásképpen kiadatta
Rónay művét. A darwinizmus magyarországi megismertetője.
12000,206., ROUSSEAU, (Jean-Jacques)
János Jakab: Júlia, a második Heloise
Francziából fordítva,
Mihálkovics Árpád által.
Pécsett, 1882. Ramazatter K. kny.
X. 11–578 p. 26 t. (fénynyomatok,
amelyek Divald Károly műtermének
munkái) Első magyar kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, festett
egészvászon.
1756–ban Rousseau Montmorencyba költözött, Madame d’Épinay kastélyába. Itt írta meg három legfontosabb
művét: A társadami szerződést, az
Emilt és elsőként ezt a művét, az Új
Heloiset (1760). A szentimentalista
regények egyik alaptípusa, levélregény.
A témát Rousseau egy ismert és többször is feldolgozott középkori szerelmi
történetből merítette. Pierre Abélard és
szerelmese, Héloise valóságban is megtörtént tragikus szerelme volt a történet
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egykori menyasszonyával 1905. december 24-én, a színésznő halála előtt két
hónappal kötött házasságot. Rozsnyay
Kálmán szintén Ady és a „holnaposok” baráti köréhez tartozott. A nagyváradi Ady Endre emlékmúzeum alapítója.
20000,208., SACELLÁRY Pál:
Régi házak elfakult írások –
Rajzok a magyar multból.
Bp., 1926. Rózsavölgyi és Társa. –
(Ny.: Kner Izidor.) 76 [4] p. a címlapon és a szövegközt fejezetkezdő és –
záró könyvdíszekkel. A címlap metszet
J. B. Papillon francia fametsző munkája. A fejlécek és záródíszek SimonPierre Fournier párizsi betűmetsző
mintakönyvében jelentek meg először
1742-ben. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A szennylapon és az elő címlapon poss. bélyegző: „Nádas Sándor
könyve”. A címlapon az újságíró,
„Nádas Sándor 1927” autográf névbejegyzése.
Az előcímlapon „Nádas Sándornak
igaz barátsággal – Sacelláry Pál” a
Pesti Futár alapító főszerkesztőjének
dedikált példány!
A ritka bibliofil kötet 500 példányban
készült kultúrtörténeti kuriózum.
A gazdag bankár családból származó
görög származású székási Sacelláry Pál
(1896-1934) Bárczy István, Budapest
egykori főpolgármesterének ajánlja
kötetét, akinek unokahúgát vette feleségül. Feleségét a Rózsavölgyi kiadónál
ismerte meg, amely nagybátyja kiadóvállalata volt.
8000,-

209., SCHNEIDER Miklós:
Nemes családok története
I. (I-II.!) (III-IV.) (V-VI.) füzet
Szerkesztette: - -.
Az előszót írta: Gróf Széchenyi Viktor.
Székesfehérvár, 1937.,1938., –
Szombathely, 1941. (Szerkesztő.) 48 p.
1 kihajtható geneológiai t. 1 kőnyomatos t. (Kornis-család színes címere) ;
49-80 p. 1 kihajtható geneológiai t. 1
kőnyomatos t. (Hollósy-család színes
címere) ; 81-96 p.
Mind három füzet kiadói papírborítóban. (3 db.)
Ritka családtörténeti munka Vasvármegye egykori főlevéltárnokától.
6000,210., SCHÖNVITZKY Bertalan, Dr.:
Az ítélet és a jogerő
Bevezetés a jogerőtanba.
/Bibliotheca Academica 4./
Eger, 1938.
(Ny.: Szent János ny.) 276 p.
Kiadói papírborítóban. „Igaz nagyrabecsülése és őszinte barátsága jeléül
küldi – a Szerző” dedikált példány!
12000,211., SCHÖPFLIN Aladár:
A magyar irodalom története a XX.
században /Babits–Gellért–Schöpflin:
A magyar irodalom a XX. században/
Budapest, 1937. Grill Károly.
(Hungária Ny. Rt.) 311 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén sérült félbőr kötésben.
„Balázs Évinek szíves szeretettel –
Schöpflin Aladár” a Nyugat legendás
irodalomkritikusa által dedikált példány!
6000,-
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212., SÍK Sándor:
Gárdonyi – Ady – Prohászka
Lélek és forma a századforduló irodalmában.
Bp., (1928.) Pallas. 404 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
3000,213., SIMONYI Zsigmond:
Helyes magyarság
A hibás kifejezések, a kerülendő idegen szók s a helyesírás szótárával.
/Nyelvészeti füzetek 8./
Bp., 1903. Athenaeum. 209 p.
Kiadói egészvászon kötésben.
3000,214., STOKES, Adrian & Marianne:
Hungary
London, 1909. Adam and Charles
Black. XIX. 320 [4] p. 75 színes t. hártyapapírral (A festőművész pár Magyarországról készült festményei.)
Kiadói gerincén javított, festett, magyar
címerrel illusztrált, aranyozott egészvászon kötésben.
Adrian Stokes festő és osztrák származású felesége, Marianne Stokes egy
Magyarországról szóló útikönyvhöz
készítették műveiket 1909-ben. A vidéki Magyarországáról készült portrékkal
és tájképekkel színesített könyvnek nemcsak művészeti értéke jelentős, de kordokumentumnak is tekinthető.
15000,215., SZABÓ Dezső:
Egyenes úton – Tanulmányok.
Bp., 1920. Táltos.
148 [4] p. Első kiadás!
Hozzákötve:
SZABÓ Dezső: Panasz –
Ujabb tanulmányok.
(Bp.), 1923. Ferrum.

128 [4] p. Első kiadás!
Korabeli félpergamen kötésben kis
sérüléssel. A kötet gerincén festéssel
feliratozva, a kötéstáblák kézi festésű
borítófedéllel. A szennylapon poss.:
„Rozsnyayé” felirattal.
Az első mű előlapján:
„Rozsnyay Kálmánnak barátsággal Bp. 1920. nov. 5. Szabó Dezső” dedikált példány!
Szabó Dezső több Ady-tanulmányát is
tartalmazza a két mű. Rozsnyay Kálmánról köztudott, hogy szoros baráti
kapcsolatot ápolt Ady Endrével, hagyatékának szorgos gyűjtője. A nagyváradi
Ady-Múzeum alapítója.
12000,216., SZABÓ István:
A szabadságharc fővárosa Debrecen
Szerkesztette: - -.
Debrecen, 1948. Debrecen város és a
Tiszántúli Református Egyházkerület.
593 [3] p. 12 t. (képek)
Kiadói papírborítóban.
4000,217., SZABÓ Lőrinc – Szalay Lajos:
Tizenkét vers - tizenkét rajz
Bp., (1943. Singer és Wolfner. –
Hungária Ny.) 64 [4] p. Szalay Lajos
12 egészoldalas rajzával illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Szalay munkája,
eredeti karton védőtokban.
Számozott (420./1000), a szerző és az
illusztrátor által aláírt példány!
A könyvtestbe helyezve az ÁKV. árverési tárgyszelvénye. Megkímélt állapotú, gyűjtői példány.
12000,-
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218., SZALAY László:
Adalékok a magyar nemzet történetéhez – A XVI-dik században.
Pest, 1861. Ráth Mór.
[8] 255 p. Második kiadás.
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.
4000,-

SZAMIZDAT
219., A Magyar Írók Szövetsége 1956.
december 28-án tartott taggyűlésének
jegyzőkönyve.
(Bp., 1983. AB Független.) 38 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Rajk László munkája. Stencilgéppel
sokszorosított, illegális szamizdat kiadás. Nyomtatott 1000 példányban.
A Magyar Írók Szövetsége, illetve tagjai fontos szerepet játszottak az 1956-os
forradalomhoz vezető folyamatban.
Mindez a Magyar Írók Szövetsége feloszlatásához vezetett a megtorlás időszakában.
Rajk László kezdetektől tagja volt a
demokratikus ellenzéknek, ahová az
avantgárd művészeti mozgalmon keresztül jutott el, amelynek építészként
lett tagja. 1980-tól hivatalosan nem
kaphatott munkát; 1981-ben Demszky
Gáborral és Nagy Jenővel megalapította az AB Független Kiadót, amelynek
kiadványait grafikailag ő tervezte, lakásán pedig megnyitotta az úgynevezett
„Rajk-butik”-ot, amely szamizdatok terjesztésével foglalkozott.
6000,-

219.

228.
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Tűzve, kiadói illusztrált papírborítóban. (A borító lapszámozáson belül.)
A hátulsó borítón:
„Elhatározták, hogy ezentúl minden
másképp volt, mint eddig. (Pesti vicc
1956 tavaszán)”. Stencilgéppel sokszorosított illegális szamizdat kiadás.
6000,224., JÁSZI Oszkár: Áloktobrizmus és
bolsevizmus, Károlyi Mihály új programja… és más írások (1922-1955) –
Magyar Füzetek könyvei 6. áttördelt
utánnyomása.
Bp., 1984. AB. Független.
3 p. ; 12 p. ; 6 p.
Kiadói feliratozott papírborítóban.
Stencilgéppel sokszorosított, illegális
szamizdat kiadás.
4000,225., MLYNÁR, Zdenek:
A Kreml felől jő a fagy
Bp., 1987. AB Független. 418 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
A szerző 1946-ban, alig 16 évesen lépett be a Csehszlovák Kommunista
Pártba. 1968-ban a Dubcek-féle vezetés
egyik kulcsembere, a CSKP Központi
Bizottságának titkára volt. 1970-ben
kizárták a pártból, 1977-ben emigrált.
Jelen kötete visszaemlékezéseit tartalmazza.
6000,226., PETRI György:
Azt hiszik (Versek.)
Bp., 1986. AB Független.
66 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Készült szitanyomással Budapesten 1500 példányban. Az ő kötete volt az első, magyar
költő által jegyzett verseskönyv, amely
csak szamizdat formában juthatott el az

220., BÖHM Vilmos:
Másodszor emigrációban
Bp., 1986. AB Független. [4] 361 [3] p.
Kiadói papírborítóban. Stencilgépen
sokszorosított szamizdat kiadás.
Böhm Vilmos (1880-1949) magyar
szociáldemokrata politikus, hadügyi
államtitkár (1918–1919), hadügyminiszter és hadügyi népbiztos (1919). A
tanácsköztársaság bukása után emigrációban élt Stockholmban, majd 1945ben hazatért. A hazai politikai élet kedvezőtlen alakulását követően 1948-tól
visszatért Stockholmba.
6000,221., CONQUEST, Robert:
A nagy terror
Elsőként Kirov elvtárs halt meg…
Bp., 1989. AB Független. 189 [3] p.
Kiadói papírborítóban. Beszámoló a
sztálini terrorról. Stencilgépen sokszorosított illegális kiadás.
6000,222., Gulag Abc –
Szerk.: Kenedi János
Csalog Zsolt: M. Lajos 44 éves
Sztáray Zoltán:
A recski kényszermunkatábor
(Bp., 1986. ABC Független.) 140 [2] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. A két
korábban, 1982-ben szintén szamizdatként megjelent mű, újabb illegális
kiadása közös kötetben. Stencilgépen
sokszorosítva.
6000,223., HRUSCSOV, N(yikita).
Sz(ergejevics).: - - mindmáig titkos beszéde az SzKP XX. kongresszusán
1956. februárban Sztálin bűneiről
Bp., 1984. „M(agyar). O(któber).”
36 [4] p.
48

olvasókig. A cenzúra és az öncenzúra
külső és belső kényszerei helyett választotta az illegális megjelenést.
6000,227., Radom Ursus: 1976 – Kelet Európa elnyomott munkásfelkelései 3.
Éhséglázadások Lengyelországban.
Bp., 1983. AB Független. 16 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Rajk László munkája. Stencilgéppel
sokszorosított, illegális szamizdat kiadás. Nyomtatott 1000 példányban.
6000,228., RAVASZ Győző:
Huncutságok
Bp., 1985. ABC Független és „Magyar
Október”. 164 p.
Kiadói illusztrált papírborítékban.
Stencilgépen sokszorosított illegális
kiadás. Ez a kötet a Huncutságok második kötete, az első soha sem jelent
meg, mert a rendőrség lefoglalta, kézirata elveszett.
6000,229., SZABÓ Zoltán:
Nyugati levelek
A szöveget közrebocsájtotta:
Kenedi János.
Bp., 1985. ABC Független. 53 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Az író halálának első évfordulójára.
Stencilgéppel sokszorosított illegális
kiadás.
6000,230., SZALAI Pál (Libertarius):
Magyarország – 1984? –
Tanulmánykötet. /A mai Magyarország politikai gondolkodói I-II./
Bp., 1984. ABC Független.
[4] II. 30 [5] p. ; [2] 84 [4] p.
Kiadói papírborítóban.

Stencilgéppel sokszorosított, illegális
szamizdat kiadás. A szerző Bibó Istvánnak ajánlja kéziratát.
6000,231., Vakond 123456789
Enciklopédikus folyó írás. 1985. I.
Bp., 1985. ABC Független. 120 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Nagy Jenő az AB-ből kiválva alapította
meg Vakond címmel szamizdat folyóiratát. Megjelenése után Nagy Jenőt letartóztatták. A Gadó Györgynél lévő
szamizdat kiadványokat lefoglalták. A
rendőrség általi zaklatásuk és elkobzások folyamatossá váltak, pénzbüntetésre ítélték Gadót, de bent tartani nem
merték őket.
6000,-

***
232., SZÁNTÓ Tibor:
Beziéres-i lehetetlenségek
Bp., 1957. Magvető.
151 p. Kondor Lajos egészoldalas
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos
(Kondor L.) papír védőborítóban.
„Kőbányai Gyurkának, Köbcsinek,
aki szintén – velem együtt – szívesen
körülnézne a valódi Beziéres-ben. Sok
szeretettel – Tibor” az író, újságírónak dedikált példány!
3000,-
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233., SZATHMÁRI Sándor:
Gulliver utazása Kazohiniában
/Bolyai könyvek/
(Bp., 1941.) Bolyai Akadémia.
376 p. Szalay Lajos szövegközti rajzaival. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben, a kiadói rajzos (Szalay) papírborító címlapja
a könyvtestbe kötve.
„Rády Elemérnek tisztelettel:
Szathmári Sándor” a katolikus, felvidéki hírlapírónak, a kommunista
diákmozgalmak vezéralakjának dedikált példány!
A háborús cenzúra egyes részeket
törölt a kötetből, így „A szegény csepűrágók dalát”, amely a második kiadásban látott napvilágot. „Sirató Károlynak, polgártársamnak Kazohiniában”
Tamkó Sirató Károlynak ajánlja művét
a szerző, aki kollégiumi szobatársa volt.
Tamkó Sirató 1958-ban pert indított
társa ellem, amely szerint a mű egyes
részeit ő írta volna, de a pert elvesztette. A magyar irodalom kultikus utópista regénye, amelyet Babits azonnal
Baumgarten-díjjal kívánt elismerni, de
mivel a szerző kommunista hírében
állt, így díjat nem kaphatott. Az utópista mű, Orwell 1984 című regénye
előtt keletkezett. Szatmárit sokan ma is
magyar Orwell-ként aposztrofálják.
15000,234., SZÉKELY Dávid:
Magyar írók álnevei –
A multban és jelenben.
Bp., 1904. Szilágyi Béla. 71 p.
Későbbi egészvászon kötésben.
A szerző az álnevek és az eredeti nevek
szerint rendszerezi művét.
3000,-

235., SZENES Béla:
Csibi – Diákregény.
Bp., 1920. Kultúra.
[4] 158 p. 11 t. Gedő Lipót egészoldalas rajzaival. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A címlapon poss. bélyegző:
„Nádas Sándor könyve”.
„Nádas Sándor szerkesztő úrnak tisztelettel – Szenes Béla” a Pesti Futár
alapító főszerkesztőjének dedikált példány!
Szenes Béla ifjúsági regényének
főhőse, Csibi nem más, mint az MTK
legendás labdarúgó jobbszélsője Braun
József (1901-1943). Az MTK-val nyolc
bajnokságot nyert. 1919-ben az év labdarúgója, 1924-ben az olimpiai csapat
tagja. 1943-ban munkaszolgálatosként
halt meg.
4000,236., SZENTKUTHY Miklós:
Szent Orpheus breviáriuma I.
Széljegyzetek Casanovához, Fekete
reneszánsz, Eszkoriál, Európa minor.
Bp., (1973.) Magvető.
655 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, picit
sérült papír védőborítóban.
„Gizinek, Simonyi Gizellának, éppolyan örökké táncoló örömmel és hálával, amilyen lelki-testi, édes-bolondos szentivánéji madár bukfencekkel
élvezi velem a könyveket, képeket,
zenéket – intelligencia! bukfenc! charme! (személyazonosságába főfoglalkozásként bejegyzendő!) Szívbillentyűm
piruettje: piruettjeidért! – 1973. VI.
16. Miklós” extravagánsan egy teljes
oldalon dedikált példány!
4000,50

237., SZERB Antal:
A királyné nyaklánca
Bp., 1963. Magvető. 359 [5] p. Gyulai
Líviusz rézkarcaival illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Vargha Kálmánéknak szeretettel –
Szerb Klári 1963. karácsony” az irodalomtörténésznek az író felesége
Szerb Antalné Bálint Klára (Bálint
Endre festőművész nővére) által dedikált példány!
4000,238., TABÉRY Géza és Incze Ernő:
Jókai Erdélyben
A legnagyobb magyar regényíró születésének századik forduló évében.
Összeállították: - -. Ady Endre,
Fogarasi Albert, Gyalui Farkas, Jókai
Mór, Karácsonyi János, Kelemen
Lajos, Osztie Andor, Reményik
Sándor, Szentimrei Jenő és Tabéry
Géza írásaiból.
(Nagyvárad) Oradea-Mare, 1925.
Sonnenfeld Adolf. 191 p. 4 t. (színes
felragasztott képpel) számos szövegközti képekkel.
Kiadói díszesen aranyozott egészbőr
kötésben, a kötést Tabéry Iván építészmérnök tervezte. A könyv csakis előfizetők számára készült s belőle könyvárusi forgalomba példányok nem kerültek. Ez a könyv Vass Jenő számára
készült.
8000,239., TAKÁTS Gyula:
Kakuk a Dombon – Versek.
(Kaposvár, 1937.) Berzsenyi T.
75 [5] p. a linometszett címlap Soós
István kaposvári festőművész, grafikus
munkája. Első kiadás!

233.

240.
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Kiadói papírborítóban, felvágatlan.
A címlapon aláírt példány!
A kaposvári költő második, ritka verseskötete.
4000,240., TAMÁSI Áron:
Lélekindulás (Novellák.)
Cluj-Kolozsvár, 1925. (Fraternitas.)
183 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
szecessziós, rajzos papírborító címlapja, amely Kós Károly munkája a
könyvtestbe kötve. A nagy erdélyi író
első megjelent munkája.
8000,241., TEGNÉR Ezsaiás:
A Frithiof-monda
Svéd eredetiből fordította:
Győry Vilmos.
Bp., (1891.) Athenaeum. 1 t. (a szerző
portréja, fénynyomatú kép) 123 p. 12
t. (fénynyomat) A táblák képei és a
szövegközti rajzok Ekwal Kanut munkái. Harmadik kiadás.
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott,
egészvászon díszkötésben, körben aranyozott lapszéllel. Díszalbum.
8000,242., TISZA Kálmán:
- - jelentése választóihoz az 1869/72.
évi országgyűlésről
Pest, 1872. Légrády T.
54 [2] p. Egyetlen kiadás.
Kiadói papírborítóban.
8000,243., TOMPA Mihály:
- - összegyűjtött költeményei I-VI.
Kiadták barátai: Arany János, Gyulai
Pál, Lévay József és Szász Károly.
Pest, 1870. Ráth Mór. [6] 1 t. (metszett
portré) LI. (életrajza Szász Károlytól)

366 [4] p. ; [4] 342 p. ; [4] 335 p. ; [4]
248 p. ; [4] 272 p.; [4] 288 p.
Kiadói illusztrált, díszesen aranyozott
préselt egészvászon díszkötésben, körben aranyozott lapszéllel. (6 db.)
Szép egységes sorozat.
14000,244., TOMPA Mihály:
Legujabb költeményei
Pest, 1867. Heckenast G.
[6] 167 p. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, vaknyomással díszített egészvászon kötésben,
körben aranyozott lapszéllel.
4500,245., (TOROCZKAI), Toroczkói
Wigand Ede: Öreg csillagok
(Bp.), 1915. (Szerző. –
Ny.: Hornyánszky V.) 36 [2] p.
A csillagképek szövegközti rajzai és a
30. oldalon a magyar ég csillagzatainak
rajza a szerző munkája. A 31. oldal
Égabroszunk csillagai, Nagy Sándor
munkája. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a szerző által tervezett kiadói papírborítók a
kötéstáblákra ragasztva. A Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztálya Értesítőjének számára készült különlenyomat,
amely a kézikönyvek számára ismeretlen kiadás. A kézikönyvek az egy évvel
később a Táltos kiadónál megjelent kötetet ismerik. Tartalmazza a csillagzatok asztronomikus és népi elnevezéseit.
A címlapon „Jocikának szeretettel:
Wigandék” dedikált példány!
8000,-
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246., TOROCZKAI-Wigand Ede:
Cserényös házak
Bp., 1916. Táltos. (Ny.: Világosság.)
29 [3] p. 16 t. (a szerző jellegzetes
rajzaival) szövegközti rajzos könyvdíszeivel illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói zsinórral fűzött a szerző rajzával
illusztrált papírborítóban.
A mű a művész székfoglalója a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi
Társaságban.
Merített papirosra nyomtatott, aláírt
„Wigand Ede 925” példány!
Az író, építész, grafikus az Iparművészeti Iskola tanára, a Gödöllői
Művésztelep tagja, aki munkájával új
formakincset alkotott.
8000,247., TÓVÖLGYI Titusz:
A rónák vésze –
Vázlatok a betyáréletből összefüggésben a szegedi bűnkrónikával.
Pest, 1872. Heckenast G. 223 p. 5
fametszett t. (1 kihajtható nagyméretű,
Weber Henrik) Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve, rajzos fametszett címlappal.
12000,248., TÓVÖLGYI Titusz:
Krisztus urunk második eljövetele és
az utolsó ítélet vagyis: E világ vége
Jézus Krisztus immár beteljesedett és
még beteljesedésre váró jövendölései
nyomán.
Bp., 1941. Merkantil Ny. 168 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára ragasztva.
4000,-

246.

264.
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249., UJHÁZI Ede:
Régi színészekről
Bródy Sándor előszavával.
Bp., 1908. A Nap Ujságvállalat.
[2] 116 p. Első kiadás!
Kiadói festett egészvászon kötésben.
Aláírt példány!
Újházi Ede (1841-1915) színész,
jellemkomikos. Az újházi-tyúkhúsleves
névadója, kitalálója. Újházi Ede alakja
a gasztronómia-történetbe is bevonult.
Az útmutatása szerint készült húslevest
a Gundel étterem készítette el először
számára, ezzel kedveskedve az ismert
színésznek.
6000,250., VÁCZY Péter:
A szimbolikus államszemlélet kora
Magyarországon
/Minerva-könyvtár XL./
Bp., 1932. (Minerva-T. – Ny.:
Dunántúl Pécsi Egyetemi.) 91 p.
Kiadói papírborítóban.
4000,251., (VAJDA Pál), PAÁL Rezső:
Akik százezreknek adtak kenyeret
Bp., 1943. Orsz. Közművelődési
Szövetség. 203 p.
Kiadói papírborítóban.
„Henry Ford, Rockefeller, Siemens
Werner, Nobel Alfréd…”
4000,252., VARGA Ottó:
Aradi vértanúk albuma
Arad Sz(abad) Kir(ályi) Város Közönsége és az aradi „Kölcsey-Egyesület”
megbízásából szerkesztette: - -.
Bp., 1893. „Könyves Kálmán”
Társulat. 1 t. díszcímlap 246 [2] p. 8
mell. (1 t. és 7 kézirathasonmás).
Negyedik kiadás.

Kiadói, festett, aranyozott, illusztrált
(piros) Leszik egészvászon díszkötésben, körben aranyozott lapszéllel. A
díszcímlap verzóján korabeli szívélyes
ajándékozó sorok. Jó példány.
10000,253., VAS István:
Kettős örvény (Versek.)
(Bp., 1947.) Franklin-T.
216 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban. Radnóti Miklós
hagyatékából.
„Fifinek mélységes szeretettel, hódolattal – 1947. V. 23. Pista” Radnóti
Miklósné Gyarmati Fanninak dedikált példány!
6000,254., VÉGHELY Dénes:
Báró Eötvös József „Magyarország
1514-ben” című regényének történeti
alapjai. Bölcsészdoktori értekezés.
Törökszentmiklós, (1931.)
Kongorácz-ny. 1 errata. 52 p.
Későbbi modern egészvászon kötésben, a kiadói papírborító címlapja a
kötéstáblára ragasztva.
3000,255., VÉSZI Endre:
Aranyszoba
Bp., 1966. Magvető.
260 [4] p. Szász Endre egészoldalas
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói Szász Endre által illusztrált
egészvászon kötésben.
„A Csicsatkó családnak régi szeretettel – Vészi Endre, 1985 június 20-án”
dedikált példány!
3000,-
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„Erdélyi Árpádnak, akit még én is
megtudtam szeretni két hét alatt,
szeretettel – Weinberger Sándor.
Eperjes, 1907. június 15.” a fővárosi
népbiztos, hírlapíró által dedikált példány!
Vincze Sándor (eredetileg Weinberger)
(1886 – 1946.) hírlapíró, magánzó. A
Magyarországi Tanácsköztársaság alatt
Preusz Mór és Dienes László mellett
fővárosi népbiztos volt. Bécsbe emigrált, ahonnan Kondor Bernáttal szitkozódó levelet írt Lukács György ellen.
Még ugyanebben az évben az Amerikai
Egyesült Államokba emigrált.
6000,261., WEINER, Leó: Serenade (Fmoll) für kleines Orchester – Opus 3.
Klavierauszug zu vier Handen. (kotta)
Leipzig, (1906.) Lauterbach & Kuhn.
47 p. kotta. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A borítófedél másolatával illusztrált
későbbi papírborítóban az igényes
állagmegóvás érdekében.
„Merkler Andor úrnak nagyrabecsülése jeléül – Weiner Leó Budapest,
1907. okt. 11.” a kiváló zeneszerző,
zenekritikusnak dedikált példány!
Weiner Leó századunk első felének
kimagasló jelentőségű zeneszerzője és
zenepedagógusa. Pályakezdése történetileg egybeesett Bartók és Kodály
munkásságával. Növendéke volt Solti
György, Doráti Antal, Kurtág György
és még sok nagynevű zeneszerző. A
szerző első művei közül való a szerenádzene. Weiner népszerű, magyaros
hangú kompozíciója, amellyel nemzetközi elismerésre tett szert.
Becses ritkaság.
36000,-

256., VIDOR Marcell:
Fizimiska –
Írók, művészek kapásból. – Versek.
Bp., 1942. (Szerző.) 48 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Ugron Gábor úr Ő nagyméltóságnak mély tisztelettel – Vidor Marcel”
a nagy hatású szónok, politikus, miniszternek dedikált példány!
4000,257., VIKÓL János:
A pápaság befolyása Magyarországon
IV. Béla király korában (1235-1270)
Bp., 1881. „Hunyadi Mátyás” Int.
87 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
6000,258., VOINOVICH Géza:
Arany János életrajza 1817-1849
Bp., 1929. MTA.
[4] 253 [3] p. 4 t. (képek)
Kiadói javított papírborítóban.
„Schöpflin Aladár barátomnak igaz
tisztelettel – Voinovich Géza” a
Nyugat vezető irodalomkritikusának
dedikált példány!
4000,259., VOLF György:
Régi magyar codexek:
Döbrentei codex. – Teleki codex.
/Nyelvemléktár XII./
Bp., 1884. MTA. XXVI. [2] 403 p.
Korabeli félvászon kötésben.
3000,260., WEINBERGER (Vincze)
Sándor: Vörös Hajnal –
Ébresztő írások. (Versek.)
Sátoraljaujhelyben, (1907.)
Ny.: Alexander Vilmosnál.
40 p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben.
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262., WEÖRES Sándor:
- - kézírásos könyve
Előszó: Kovács Sándor Iván.
A könyvet Szántó Tibor tervezte.
(Bp., 1981. Szépirodalmi. – Ny.: Kner
Nyomda Dürer üzeme, Békéscsaba.)
XIX. 240 [6] p. (242 oldalon a költő
autográf verskéziratainak hasonmása,
saját gyermeki rajzaival illusztrálva).
Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Lellinek hálás köszönettel, szeretettel – Weöres Sándor. Budapest, 1981.
dec. 5.” Gombos Sámuelné Lellinek
dedikált példány!
6000,263., WILSON, (Thomas Woodrow):
- - beszédei és üzenetei
A háborúról, békéről és a népek szövetségéről. Összeállította:
Bródy Béla és Magyar Lajos.
Bp., 1919. Athenaeum. 105 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
Wilson az USA 28. elnöke, akit 1919ben Nobel-Békedíjjal tüntettek ki.
4000,264., WULFF Olaf és Maléter Jenő:
Vitéz nagybányai Horthy István élete
és a magyar közlekedés
Szerkesztették: - -.
(Bp., 1943. Fővárosi Ny.)
303 p. 12 kétoldalas t. (képek)
Kiadói félvászon kötésben, Horthy
István portréjával illusztrált táblával.
„Simon Bélának szíves megemlékezésül – Bpest, 1943. IX. 20. Maléter
Jenő” dedikált példány!
12000,-

265., ZÁBORSZKY István, Dr.:
Rabindranath Tagore világnézete
/Szent István könyvek 51./
Bp., 1927. Szent István-T. 136 [4] p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
A címlapon „Rabindranath Tagore”
latin abc szerinti és eredeti szanszkrit
nyelvű autográf aláírásával.
Tagore (1861-1941.) indiai költő, író,
zeneszerző, festő, polihisztor, aki életművével átformálta az indiai régió irodalmát és zenéjét. Ő az első nem európai, aki 1913-ban elnyerte az irodalmi
Nobel-díjat. Tagore kiterjedt magyar
kapcsolatokkal rendelkezett, 1920 és
1925 között mintegy 30 művét adták ki
magyarul. 1926. októberében érkezett
Magyarországra közép-európai turnéja
során, ahol szívpanaszai miatt hoszszabb időt töltött a balatonfüredi
szanatóriumban, találkozott Horthy
Miklóssal és a magyar irodalmi élet
prominens személyeivel.
45000,266., ZELK Zoltán 70
(Gyula, 1976. Dürer Ny.) [14] p.
Kiadói japánfűzéses vörös papírborítóban. A költő 70. születésnapja
alkalmával, szerkesztette és tervezte:
Szántó Tibor. Könyvárusi forgalomba
nem került. Készült 150 példányban.
„Vargha Kálmánnak, nagy szeretettel, Zelk Zoltán 1976: 70.” az irodalomtörténésznek dedikált példány!
4000,267., ZELK Zoltán:
Meszelt égbolt (Versek.)
/Mikrokozmosz füzetek/
Bp., (1976.) Szépirodalmi.
114 [2] p. Gross Arnold egészoldalas
rézkarcával. Első kiadás!
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zsidóságot (főként a zsurnalisztákat), a
szabadkőművességet. Az Ébresztő
Hangok könyvsorozatában Kossuth
Lajost és politikáját támadta, gyalázta,
amelyből kisebb vagyonra tett szert. A
pénzből Törökbálinton iskolát alapított.
18000,270., ZULAWSKI Andor , Ifj.:
Írás Adyról
Bp., (1924.) Renaissance.
160 p. Első kiadás!
Későbbi modern félbőr kötésben.
„Mellich János úr Őméltóságának
hódolatlagos tisztelettel – Bp. 924.
III. Ifj. Zulawski Andor” Melich
János (1872-1963) nyelvész professzornak, az Országos Széchenyi Könyvtár
egykori igazgatójának dedikált példány!
8000,-

Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Kőbányai Györgynek, baráti szeretettel – Zelk Zoltán 1977. I. 26.” a
jeles újságírónak dedikált példány!
4000,268., ZILAHY Lajos:
Zenebohócok – Commedia Dell’Arte
három felvonásban.
Bp., (1925.) Athenaeum.
94 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben.
A kötéstábla verzóján szecessziós, rajzos ex-libris „Rózsi Könyve” (Hegedüs
Róza, asszonynevén Navratil Hegedüs
Róza 1881-1948).
A címlapon „Navratilné Hegedűs
Rózsinak szíves emlékül kézcsókkal –
Zilahy Lajos 926. január” dedikált
példány!
4000,269., ZIMÁNDY Ignác: Kossuth
Lajos agyrémes Dunai Konföderációja és Gr. Leiningen Károly magyar
honvédtábornok „nagy komédiása” –
Az „Ébresztő hangok” XVIII-dik
könyvének kiegészítése és befejezése.
Bp., 1900. Ny.: Bagó Márton és
Fiánál. 163 [5] p.
Korabeli gerincén aranyozott bordó
egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók gondosan a könyvtestbe kötve.
A címlap borítón a könyvkereskedés
felragasztott címkéje „Pfeifer Manó
Könyv és Papír Kereskedése és
Antiquáriuma, Budapest”.
Zimándy Ignác (1831-1903) honatya,
pozsonyi gimnáziumi tanár és törökbálinti plébános, az Országos Antiszemita Párt képviselője. Hevesen ostorozta a liberalizmust, támadta a baloldali
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Új bibliográfiát ajánlok könyvgyűjtőink figyelmébe

dr. Dömölki János
„A népért, a sötétség ellen, az igazsággal!”
A szabadkőműves szövetség magyar nyelvű irodalmának kalauza
és bibliográfiája 1786-2017
E több mint félezer oldalas nagy bibliográfia 2258 tételből áll. Ezt az anyagot a
szerző nyolc fejezetbe rendezte, s különféle - igen hasznos, mert a kötet használatát
megkönnyítő - mutatókkal látta el.
Jelen sorok írója soha nem volt tagja a „testvéri lánc”-nak, nem „golyózták ki”,
még „kereső”-ként sem „kopogtatott” egyik páholy ajtaján sem, de érdekli a
szabadkőműves szövetség történetével, működésével, céljaival a tagságának a
személyi összetételével foglalkozó irodalom, az egyes nagypáholyok kiadványai, de
a szövetséget bíráló, kritizáló, támadó irodalom is. 20 éves gyűjtés gyümölcsét
nyújtja át a téma iránt érdeklődők számára.
A kötet megvásárolható a szerzőtől és az antikváriumtól.
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