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Pogány János

1., ÁPRILY Lajos (1887-1967.) költő ,
műfordító géppel írt, autográf aláírt
levele a kolozsvári Ellenzék című
folyóirat fejléces levélpapírján, annak
szerkesztőjeként, „Igen tisztelt Uram!”
megszólítással Földessy Gyula irodalomtörténésznek címezve. Levelében
Földessy Vajda-tanulmányával kapcsolatban ír, amelyet hálásan megköszön
és elnézést kér a sajtóhibákért. Kéziratát Tessitori Nóra útján juttatja viszsza a közlés befejeztével. Ady-cikkeit is
kíváncsian várja, majd honoráriumáról esik szó.
Áprily, Kuncz Aladár meghívására
1924-ben lett az Ellenzék szerkesztője.
1926-ban családostul Kolozsvárra
költözött, s a református kollégiumban
tanította a magyar és német irodalmat,
majd szerkesztette az Erdélyi Helikont.
Kelt.: Kolozsvár, 1927. március 7.
1 lev. 1,5 beírt oldal. (A/4)
20000,-

ügyminiszter, 1931-ben a kormánypárti erőszak miatt nem lehetett képviselő,
Bajcsy-Zsilinszky politikájának támogatója.
20000,3., BARCSAY Jenő (1900-1988) festő,
grafikus a Képzőművészeti Főiskola
tanáraként autográf aláírt nyugtája,
amelyen Ivanics Máté modellnek aktállásért a házi pénztárból munkadíjat
fizet ki. A nyomtatvány Barcsay által
kitöltve tartalmazza a mintaülés idejét,
óraszámát.
Kelt.: Bp., 1950. máj. 19.
1 lev. 1 nyomtatott, beírt oldal. (A/5)
14000,4., BÁRDOSSY László (1890 –
1946.) politikus, miniszterelnök géppel írt, autográf tintával aláírt levele
Elek Artúr (1876 – 1944.) író, szerkesztő, művészettörténésznek címezve.
Levelében 50. születésnapján köszönti
és jókívánságait fejezi ki Bárdossy,
mint miniszteri tanácsos.
Kelt.: Bp., 1926. március 2.
1 lev. 1 beírt oldal.
Bárdossy Lajost a Népbíróság, mint
háborús bűnöst halálra ítélte, golyó
által kivégezték. A vádoltak közül az ő
szerepe és felelőssége osztotta meg
leginkább a magyar közvéleményt.
Bárdossy személyéről és tetteiről
kivégzése óta vita folyik, kirakatper
áldozatának tekintik.
80000,-

2., BAJCSY-ZSILINSZKY Endre
(1886-1944.) politikus, újságíró,
főispán, kivégzett nemzeti ellenálló
géppel írt, autográf aláírt „Zs. Endre”
levele a „Tarpai Választókerület Országgyűlési Képviselője” fejléces levélpapírján „Kedves Barátom” megszólítással dr. Földessy Gyula tanár, irodalomtörténésznek címezve. Levelében
köszönetét fejezi ki Földessy gratuláló
soraiért képviselőségéhez és fájdalmát
fejezi ki, hogy Juhász Nagy Sándorral
elbántak, ügyében interpellálni fog.
Kelt.: Bp., 1931. jul. 21.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
Juhász Nagy Sándor (1883-1946.)
politikus, 1919-ben rövid ideig igazság3

5., BERDA József (1902-1966.) költő
autográf tintával írt „Szeszélyes
strófák” összefoglaló cím alatt írt
három versének kézirata. Az „Ama
borbitang hiénára” 10 soros ; „Így
van-e?” 6 soros ; „Furcsa ez!” 4 soros
versei önálló kötetben nem jelentek
meg. A Berda József összegyűjtött versei (2006) kötet a periodikákban és
kéziratban maradt versei között közli.
Hozzá tartozik:
A költő autográf tintával írt levele saját
megcímzett borítékában Illés Lajos irodalomtörténésznek, mint az Új Írás
főszerkesztőjének: „Kedves barátom,
bár – érzésem szerint inkább a hosszú
rőfre mért verseket szereted, csak azért
is a profilom szerinti írásaimból
küldök itt egynéhányat. Majdnem –
„heccből”. Szeretettel köszönt: Berda
József” sorokkal.
Keltezés nélkül. A borítékon kelt.:
Újpest, 1963? 2 lev. 2 beírt oldal.
(verskézirat: A/5 ; levél: 15 x 11 cm)
A termékeny és népszerű költő epigrammatikus tömörségű szabadverseket
írt főként a lét hétköznapi örömeiről.
Első verskötete után a Nyugat, a Széphalom és az Est-lapok munkatársa.
Baráti szálak fűzték József Attilához, az
irodalmi élet és művészvilág számos
képviselőjéhez. Társaságuk közkedvelt
tagja volt.
20000,-

6., HAMVAS Béla (1897 – 1968.)
író, könyvtáros, filozófus autográf tintával írt levele saját kezűleg címzett
borítékával Bodri Ferenc (1931 –
2010.) művészeti író, könyvtáros, irodalomtörténésznek címezve. Levelében
beszámol 1966 áprilisában Szentendrén rendezett Vajda Lajos emlékkiállításról és közli, hogy saját könyveiből
nem tud küldeni, de egy antikvárius
barátjától megpróbálja őket beszerezni
a művészeti író számára.
Hamvas 1964-es nyugdíjazását
követően Szentendrén élt, ahol sikerült egy kis gyümölcsöst vásárolniuk
felesége műfordítói honoráriumából.
Így visszatérhetett kedvenc településére, ahol haláláig élt.
Kelt.: (Bp.), 1966. ápr. 25.
1 lev. 1 beírt oldal + boríték. (A/4)
120000,7., ILLYÉS Gyula (1902 – 1983.)
költő, író, műfordító autográf tintával
írt levele „Kedves Mihály” megszólítással Váci Mihály (1924 – 1970.) költő,
műfordítónak az Új Írás című irodalmi folyóirat szerkesztőjének. Levelében
egy meg nem nevezett írásáról esik szó,
amelyet 1949 júliusában írt Rácegresen.
Váci Mihály első versei Illyés Gyula
támogatásával jelentek meg az Új
Hangban. Váci az Új Írásban megjelent verseivel vált a korszak legnépszerűbb költőjévé.
Keltezés nélkül. 1961-63 körül. 1 lev.
1 beírt oldal. (A/4) (Illés Lajos, az Új
Írás főszerkesztőjének hagyatékából)
20000,-
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8., KELLÉR Andor (1903 – 1963.)
író, újságíró Báró Hatvany Lajos
(1880 – 1961.) író, irodalomtörténész,
kritikus, az „utolsó mecénás” halála
alkalmával írt „Hatvany” című novellájának autográf tintával írt, aláírt
tisztázatlan kézirata javításaival.
Novellájában utolsó talákozásukról
számol be és méltatja a mecénás írót,
aki írók sorát támogatta. Szoros barátságban állt Ady Endrével. Tóth
Árpádot, József Attilát, Markovits
Rodiont, Lesznai Annát és az irodalom
számos más nagyságát pályájuk
kezdetétől erkölcsileg támogatta, de
akinek arra szüksége volt, anyagilag is.
A Nyugat alapító tagja és mecénása. A
novella végén egy bizonyos Mártának
dedikálva, aki László Miklós (19231983) újságíró felesége, Kellér Andor
újságíró társa az Esti Hírlapnál.
Megjelent 1964-ben a Gondolat
kiadónál a „Déli posta” című kötetében, amely arcképek, karcolatok
gyűjteménye. 1957-től az Esti Hírlap
állandó rovatában, a Déli postában
megjelenő klasszikus tárcái, amelyek
ekkor már közkedvelt eseményszámba
mentek. Az író Kellér Dezső humorista, konferanszié bátyja, aki testvérével együtt megjárta a munkaszolgálatot
is. Az 1954-ben újra megnyitott
Hungária kávéház (New York kávéház)
művészvilágának törzsgárdistája, közkedvelt alakja.
Kelt.: (Bp.), 1961. jan. 13.
2 lev. 2 beírt oldal. (A/4)
20000,-

9., KORMOS István (1923 – 1977.)
költő, író, műfordító, kiadói szerkesztő a Móra Ferenc Könyvkiadó
Kozmosz Könyvek sorozatszerkesztőjeként géppel írt, autográf fekete filctollal aláírt tanulmánya „Megjegyzések a
Kozmosz verskiadványainak távlati
tervéről” címmel. Tanulmány a kiadó
1977-1986 közt 10 évre tervezett céljairól a tervezett kötetek és sorozatok
jegyzékével. A Kozmosz Könyvek a
Móra Ferenc Könyvkiadó 1964-től
megjelentetett sorozata. A kiadott
könyvek az 1970-es évektől kezdve
népszerűvé váltak a felnőttek és az ifjúság körében egyaránt. 1964 és 2001
között 542 kötet látott napvilágot.
Kelt.: (Bp.), 1975. július 28.
4 lev. 4 géppel beírt oldal. (A/4)
20000,10., KOSSUTH Lajos (1802 – 1894)
a Honvédelmi Bizottmány elnöke
által kiadott, kétnyelvű (magyar-német)
hirdetmény. Nemeskéri Kiss Miklós
nemzetőr őrnagyot országos hadellátási biztossá nevezi ki, észak-dunántúli hatáskörrel.
Kelt: Pozsony, 1848. XI. 4.
1 nyomtatott oldal. (32 x 26 cm.)
1848 szeptember 15-én javaslatára
választotta meg az országgyűlés a védelem megszervezésére az Országos Honvédelmi Bizottmányt. A Batthyány-kormány lemondásával a végrehajtó hatalom gyakorlása a Honvédelmi Bizottmányra szállt, amely Kossuthot választotta elnökévé.
30000,-
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11., MÁRAI Sándor „Kassai őrjárat”
c. könyvének szerzői honoráriuma
címmel készült géppel írt feljegyzés
Bókay János író (1892 – 1961.), a
Révai Kiadó igazgatója és Illés Endre
író (1902 – 1986.), a kiadó irodalmi
vezetőjének autográf aláírásával. Márai
művére a Singer és Wolfner kiadónak
volt ajánlata, amelyre a Révai részéről
Bókay újabb ajánlatott tett azzal, hogy
hasonló összeget a Révai is vállal. A
megállapodás ötezer példányos regényről, vagy háromezer példányos egyéb
műről szólt. A Kassai őrjárat esszé
kötet, első kiadásban háromezer
példányban jelent meg. Márai rosszul
értelmezte a megállapodást így ötezer
példány honoráriumára számított,
amelyet kérésére a kiadó megbecsülése
jeléül ki is fizetett az írónak.
Kelt.: (Bp.), 1941. febr. 3.
2 lev. 2 géppel beírt oldal. (A/4)
30000,12., MESZLÉNYI Zoltán, boldog
(1892 – 1951) római katolikus magyar
vértanú püspök autográf tintával, írt,
„Meszlényi” aláírt levele Esztergomba
címezve a Grand Hotel Scheveningen
(Hollandia) fejléces levélpapírján.
Levelében egy elmaradó kirándulásukról ír barátjának, Dr. Etter Jenő
főügyésznek. Hozzá tartozó borítékkel.
Kelt.: (Scheneningen), 1934. V. 27.
2 lev. 1 beírt oldal.
Meszlényit 1950. június 29-én az
Államvédelmi Hivatal egy korábbi
döntése miatt letartóztatta. A kistarcsai
internáló táborba került, ahol
kínozták, feltehetőleg orvosi ellátás
hiányában életét vesztette.
20000,-

13., NÉMETH László (1901-1975.)
író, esszéista, drámaíró tintával írt,
aláírt levelezőlapja „Kedves Gyula
Bátyám” megszólítással Földessy Gyula
irodalomtörténésznek címezve. Levelében közli, hogy cikkét elküldi Gombos
Gyulának (későbbi emigráns író) a
Magyar Út folyóiratnak. Meghallgatta
Földessy egy előadását, amelyről hoszszabban értekezik.
Kelt.: Bp., 1942. III. 21.
2 beírt oldal levelezőlapon.
20000,14., OTTLIK Géza (1912 – 1990.) író,
műfordító, bridzsversenyző, Lengyel
Balázs (1918 – 2007) író és felesége
Nemes-Nagy Ágnes (1922 – 1991)
költő, esszéíró, valamint Görgey
Gábor (1929-) író, költő közös
üdvözlőlapja Szigligetről Vargha
Kálmán (1925 – 1988) irodalomtörténésznek és feleségének címezve.
Ottlik, egy kiadandó könyvével kapcsolatban tájékoztatja az irodalomtörténészt és barátilag jókívánságait fejezi
ki. Rövid levelét becenevén „Cipi” írja
alá. Az irodalmár csapat többi tagja
röviden üdvözli a címzettet.
Kelt.: Szigliget, 1960. jan. 15.
1 sűrűn beírt képes levelezőlap.
60000,15., ÖRKÉNY István (1912 – 1979.)
író, gyógyszerész a világirodalmi rangú
magyar groteszk próza legnagyobb
alakjának autográf tintával írt levele
„Kedves Barátom!” megszólítással
Szilágyi Dezső (1922 – 2010.) bábművésznek, az Állami Bábszínház igazgatójának. Levelében beszámol arról,
8
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hogy a Macskák bemutatójára utazik
Londonba, ezért november 1. után
lesz csak otthon. A musical a londoni
West Enden mutatkozott be 1981-ben,
amit az 1982-es broadwayi és az 1983as budapesti premier követett.
Kelt., (Bp., 1981.) október 23.
1 lev. 1 beírt oldal (A/5)
45000,-

Kelt.: (Bp.), 1880. april hó 15.
1 lev 1 beírt oldal. (11 x 17,8 cm.)
Rákosi Jenő a Népszínház létrejöttéért
nagyon sokat tett. Az eszmét terjesztette és a népgyűléstől a végső stádiumig szolgálta; gyűjtője, vezetője, jegyzője volt a bizottságának, és minthogy
kvalifikált színigazgató nem akadt, őt
kérték fel igazgatóul. Nagyszabású társulatot szervezett és a népszínműveket,
operetteket és látványosságokat kultiválván, megteremtette a színház
közönségét és jövőjét is. Az 1920-as
években a revizionista mozgalom egyik
élharcosa volt.
20000,-

16., PILINSZKY János (1921 –
1981.) a huszadik század egyik legjelentősebb költőjének autográf tintával
írt, aláírt levele „Igen tisztelt Igazgatóság!” megszólítással a Szépirodalmi
Kiadó igazgatóságának. Levelében
közli, hogy tervezett verseskötetével az
év őszéig sikerülhet elkészülnie és a
kiadó lektorátusának átadnia.
A költő soron következő új kötete
„Nagyvárosi ikonok” címmel 1970ben jelent meg a kiadónál, amely az
1940-1970 között írt összegyűjtött verseit tartalmazza.
Kelt.: Budapest, 1966. febr. 26.
1 lev. 7-8 beírt sor. (A levél jobb
sarkán sérült, hiányos 3 szót érintő
hiánnyal.) (A/4)
45000,-

18., SCHÖPFLIN Aladár (18721950.) író, irodalomtörténész, a
Nyugat vezető irodalomkritikusa által
géppel írt, autográf tintával aláírt levele
a Tükör című képes irodalmi folyóirat
szerkesztőségének fejléces levélpapírján „Kedves Nagyságos Asszonyom!”
megszólítással Dánielné Lengyel Laura
(1874 – 1954.) írónőnek címezve.
Levelében közli, hogy az írónő novellájának honoráriuma ügyében nem
tud intézkedni, mivel a vezérigazgató és
a lap főszerkesztője, Révay József
szabadságon vannak.
Az írónő „Avarban járunk” című novellája 1934-ben, az évfolyam 6.
számában jelent meg Fáy Dezső
rajzaival.
Kelt.: Bp., 1934. július 26.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
20000,-

17., RÁKOSI Jenő (1842 – 1929)
magyar író, újságíró, színházigazgató,
lapszerkesztő a Népszínház első igazgatójaként autográf tintával írt, aláírt
levele „Igen tisztelt uram!” (… igazgató
urnak) megszólítással. Levelében közli,
hogy a címzett pártfogoltja részére
szabadjeggyel nem szolgálhat, de mivel
a pártfogolt, Horváth Attila vak, ezért
őt és kísérőjét bármely darab főpróbáján szívesen látja.
10
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19., SZABÓ Magda (1917 – 2007.)
író, költő, műfordító autográf tintával
írt sorai saját nevével feliratozott névjegykártyája két oldalán Illés Lajos
(1923 – 2010.) irodalomtörténésznek,
a Szépirodalmi Kiadó szerkesztőjének
címezve, amelyben szemrehányással ír
arról, hogy a meghagyott telefonszámon nem kereste őt.
Keltezés nélkül. 1966 körül.
12 beírt sor (10,4 x 6 cm.)
Hozzá tartozik:
Szabó József és Bíró Ferenc (1937-)
irodalomtörténészek által géppel írt
autográf aláírt Szerkesztői jelentés
Szabó Magda: Alvók futása című
művéről a Szépirodalmi Kiadó számára. Az Alvók futása című elbeszélés
kötet 1967-ben jelent meg a kiadónál.
Kelt.: Budapest, 1966. szeptember.
2 lev. 2 géppel beírt oldal. (A/4)
Illés Lajos, Szabó József, Bíró Ferenc
irodalomtörténészek ez időben a Szépirodalmi Kiadó szerkesztői.
(Illés Lajos hagyatékából.)
30000,-

számában, majd röviddel ezt követően
önálló kötetként A Janus PannoniusTársaság könyvtára 14. darabjaként
Pécsett 1941-ben jelent meg.
A „Theomachia”, melyet műfajilag a
költő oratórium-drámának nevezett, a
görög mitológiából meríti témáját. A
szó magyarul Az istenek harcát jelenti.
A mű címét a költő Várkonyi Nándor
tanácsára változtatta meg. Kodálynak,
aki egyetlen operát sem írt, ebben a
zenetörténeti kontextusban ajánlotta
fel a költő operaszövegkönyvként a
dráma szövegét, amely alcímének
megfelelően valóban sokkal inkább
oratorikus szerkesztésű, nemcsak a
kórus kiemelt szerepének, hanem a
szegényes cselekménynek és a kevéssé
színpadképes szövegnek köszönhetően.
(Weöres Sándor levele Kodály Zoltánnak, 1940. május 11.)
A dokumentum tanúsága szerint a
darabot Veress Sándor figyelmébe is
ajánlotta a költő. A darab ősbemutatójára végül 2003. december 12-én
került sor a Bárka Színházban Balázs
Zoltán rendezésével, Sáry László
zeneszerző zenéjével.
Keltezés nélkül. (Pécs, 1939-41. körül)
22 lev. 22 géppel beírt oldal.
A címoldalon a költő dedikáló soraival. (A/4)
30000,-

20., WEÖRES Sándor (1913 – 1989.)
költő, író, műfordító „A Kúrészek”
eredeti címen írt drámai költeményének 22 oldalas, teljes gépirata az
első oldalon a költő autográf tintával
írt ajándékozó soraival Veress Sándor
(1907 – 1992.) zeneszerző, zongoraművésznek Bartók és Kodály szellemi
örökösének címezve: „Veress Sanyi
druszámnak emlékül Weöres Sándor”
sorokkal. A költő apróbb javításaival.
Az 1939 és 1941 között készült színdarab „Theomachia” címmel először a
Sorsunk 1941. évi évfolyama 1-2.
12

13.

14.

21., ARGENTI Döme, Dr.:
Hasonszenvi utitárs rögtön támadt
betegségek elhárítására –
Nemorvosoknak.
Pest, 1863. Ny.: Kozma Vazulnál.
336 p.
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott, ízléses félbőr kötésben.
Argenti Döme (1809-1893) a homeopátiás orvoslás első magyarországi
képviselője. A váci csodadoktor kezelte
többek között Madách Imrét és
Tompa Mihályt is. Jelen művéhez
homeopátiás kézipatikát is mellékelt.
20000,-

24., BUDAI É’(z)saiás: Régi tudós
világ históriája, melyben a’ könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle
tudósoknak, főképpen pedig, a’ görög
és deák íróknak élete, munkái, érdemei, és a’ tudományoknak akkori
állapotja, rendbeszedve, előadódnak.
Készítette tanítványi, és rész-szerint a’
poetica és rhetorica oskolák számára - Debreczenbenn, 1811.
Ny.: Szigethy Mihály. [2] XIV. 690 p.
; 18 p. (mutató tábla) Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben, körben festett lapszéllel. A címlap verzóján poss.: „Szilágyi
Béla hagyatéka” bélyegzés.
30000,-

22., BENEDEK Marcell:
Irodalom-esztétika
/Kultúra és tudomány/
Bp., 1936. Franklin-T.
174 [2] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Földessy Gyulának szeretettel –
Benedek Marcell 1936. ápr. 20.” a
neves irodalomtörténész, Ady Endre
egykori barátjának, az „Ady-apostol”nak dedikált példány!
14000,-

25., CS.(ekefalvi) SZABÓ László:
Három költő – Antológia Byron,
Shelley, Keats műveiből.
(Bp., 1942.) Franklin-T.
198 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban.
„Édesanyámnak szerető fia – Laci
1942. ápr. 14.” az író édesanyjának
Cs. Szabó Kálmánné Hann Jozefának
dedikált példány!
20000,-

23., BUDAI É’(z)saiás: Régi római
vagy deák írók élete – A’ régi tudós
világ historiájából, főképpen a’ poetica és rhetorica classisok számára,
külön szakasztva kiadta - -.
Debreczenbenn, 1814. Ny.: Csáthy
György. 366 [2] p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben.
Megkímélt példány.
30000,-

26., ENGLANDERNÉ Brüll Klára,
Dr.: Orvosok és kórházak Pest-Budán
– A legrégibb időktől a városok
egyesítéséig.
Bp., (1930.) Novák Rudolf és Társa.
135 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve. „Őszinte barátsággal – L. Brüll
Klári 1944. julius” dedikált példány!
14000,14

15.

27., FALUDY György:
A pompeji strázsán (Versek)
(Bp., 1938.) Officina.
91 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„dr. Kenéz Juditnak szeretettel:
Faludy György 2001 VI. 8.” dedikált
példány!
12000,-

Pest, 1864. Ráth Mór.
CXXXIII. 370 [2] p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott, korabeli
címkével ellátott, ízléses félbőr kötésben.
20000,30., HAMVAS Béla:
Természettudományos mitológia
Különlenyomat a Debreceni Szemléből.
Debrecen, 1934. (Városi Ny.)
10 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Seregély Emminek kollegiális szeretettel – Hamvas Béla”
dedikált példány!
Hamvas 1928-tól 1948-ig a Fővárosi
Könyvtár könyvtárosa, ahol Seregély
Emma könyvtáros, bibliográfus munkatársa volt.
60000,-

28., GION Nándor:
Latroknak is játszott
Virágos katona – Rózsaméz.
(Két regény)
(Újvidék), 1976. Forum.
486 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Illés Lajosnak a kellemes nyári
emlékek után barátsággal – Bp. 1977.
IX. 23. Gion Nándor” az irodalomtörténésznek, a kötet műszaki
szerkesztőjének dedikált példány!
Gion Nándor (1941 – 2002) jugoszláviai magyar író közép-bácskai Szenttamáson, szülőfalujában játszódó,
egymást folytató két történetet 1898ban kezdődik, s 1941 tavaszáig tart;
feleleveníti a Monarchia utolsó évtizedeit és széthullását, a szerb-magyarnémet falu, majd kisváros lakóinak
életén keresztül a XX. századi középeurópai történelem sorsdöntő periódusát.
40000,-

31., HUBER Lipót:
Újkori és modern zsidók Jézus
Krisztusról és a kereszténységről
/Zsidóság és kereszténység a multban
és a jelenben II./
Kalocsa, 1933. (Szerző. – Ny.: Árpád
Rt.) 443 [5] p.
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.
24000,32., HUBER Lipót:
Zsidóság és kereszténység Krisztustól a
középkor végéig
/Zsidóság és kereszténység a multban
és a jelenben I./
Kalocsa, 1936. (Szerző. – Ny.: Árpád
Rt.) XIV. 683 [3] p. 1 errata

29., GÖNCZY Pál:
Pestmegye és tájéka viránya –
Vezérfonal e megyében vadon termő
növények könnyű és biztos meghatározására. A tanuló ifjuság és füvészet
kedvelők számára.
16

16.

Későbbi egészvászon kötésben, a kiadói papírborítók a kötéstáblákra ragasztva.
24000,-

35., KRISTOF, Agota (Kristóf
Ágota): A nagy füzet (Regény)
/Rakéta regénytár – rare könyvek/
Fordította: Bognár Róbert.
Bp., (1989.) Magvető. 201 [3] p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Szűcs Lászlónénak barátságos üdvözlettel – Kristóf Ágota – Neuchatel
1990 március 15” dedikált példány!
Kristóf Ágota, Agota Kristof (1935 2011.) Kossuth-díjas magyar származású svájci író, aki műveit francia
nyelven jelentette meg. 1986-ban
jelent meg első regénye, Le Grand
Cahier - A nagy füzet. A regény filmadaptációja nyerte el a 48. Karlovy
Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon a
Kristály Glóbuszt 2013 júliusában. A
filmet Szász János rendezte.
24000,-

33., KEMÉNY Katalin:
… de a sivatag – Levelek a halott
baráthoz
(Bp., 1993.) Életünk Könyvek.
113 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, nyl
védőborítékban.
„Jókai Annának, a közeli találkozás
reményében szeretettel – 93. VI. 16.
Kemény Katalin” az írónőnek Hamvas Béla filozófus felesége és írótársa
által dedikált példány!
Az író, művészettörténész 1941-től
fiókja mélyén rejtőző két írása a barátságról.
10000,34., KISS István, Dr.:
A simontornyai vár rövid története
Szekszárd, 1915. Molnár-féle Nyomdai
Műintézet. 1 t. (A simontornyai vár)
31 p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Supp Kálmán Úrnak –
Simontornya 1921.VII. 10. Dr. Kiss”
dedikált példány!
Az utolsó oldalon Horthy István
(1858-1937) lovassági tábornok és
több (11) katonatársának autográf
aláírása. Horthy Miklós kormányzó
testvér bátyja. Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye törvényhatóságának képviselője volt.
14000,-

36., (LOSONTZI István):
Hármas-Kis-Tükör, Melly A’ Magyar
Királyi Birodalomnak Az Az: Magyar
Országnak És Hozzá Kapcsolt Egyébb
Részeinek I. Földleírását, II. Mostani
Polgári Állapotját, ’s III. A’ Magyar
Nemzetnek Történetét, tanuló Ifjak
számára hiven ábrázolja Magyarország
és Erdély földabroszával XI Toldalékkal. 1845-ik évi Kiadás.
Pesten, (1845.) Trattner és Károlyi.
330 p. ; 96 p. XVI. (térkép hiány!)
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben.
20000,-

18
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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.”
60000,-

37., MÉSZÖLY Miklós:
Sötét jelek (Elbeszélések)
Bp., 1957. Magvető.
1 t. (portré, amely Gink Károly
felvétele) 379 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Kodolányi Jánosnak szeretettel,
tisztelő barátsággal – Mészöly Miklós
1957 december” a neves regényírónak
dedikált példány!
12000,38., MÓRA Ferenc:
Ének a buzamezőkről I-II. –
Regény két kötetben.
Bp., 1928. Lantos Rt.
[2] 177 p. ; [2] 246 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Fáy Dezső munkája.
Poss.: „Szabó Sándor”.
Az első kötetben „1929 V/25 Móra
Ferenc” datált, aláírt példány! (2 db.)
16000,-

40., NAGY László, F.(elsőiszkázi):
Tűnj el fájás – Versek.
(Bp.), 1949. Hungária.
46 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Gottsegen Györgynek szeretettel –
F. Nagy László 1949 könyvnap” az
Országos Kardiológiai Intézet alapító
főorvosának dedikált példány!
A költő első, rendkívül ritka kötete.
45000,-

39., 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!

41., NEMES Nagy Ágnes:
Látkép, gesztenyefával – Esszék.
Bp., (1987.) Magvető.
438 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
„Bodri Ferencnek, régi, irodalmi
barátsággal – 1988. márc. 29-én
Nemes Nagy Ágnes – Az Írószövetségben” a kecskeméti festő, grafikus,
könyvillusztrátornak dedikált példány!
12000,20

„Illés Lajosnak szeretettel, becsüléssel
– Pilinszky János 1959, szeptember” a
Szépirodalmi Kiadó egykori szerkesztőjének dedikált példány!
A költő harmadik verseskötete, amely
tartalmazza a „Trapéz és korlát” verseit.
40000,-

42., NÉMETH Lajos:
Ország Lili
/Mai Magyar Művészet/
Bp., 1974. Képzőművészeti Alap.
46 [2] p. számos szövegközti és egész
oldalas részben színes képpel.
Kiadói illusztrált keménytáblás papírkötésben.
„Váradi Lászlónak – Ország Lili –
1974 Könyvnap” a festő, grafikus,
bábtervező művész által dedikált példány!
12000,-

45., SINKA István:
Fekete Bojtár vallomásai I-II.
Bp., (1942.) -1944. Magyar Élet.
251 p. ; 214 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. (2 db.)
„Barcza Gedeonnénak ajánlom sok
szeretettel ezeket a vallomásokat…
Sinka István – Budapest, 1942. Junius” a neves sakkolimpikon, irodalmár feleségének dedikált példány!
16000,-

43., 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 a Nemzeti
Múzeum előtt álló Arany János szobor
Toldi Miklósát.
12000,-

46., SZABÓ Magda:
A pillanat (Creusais)
Bp., (1990.) Magvető.
315 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
„Illés Lajosnak, szeretettel: Szabó
Magda” az irodalomtörténésznek, a
Szépirodalmi - és a Móra Ferenc
Kiadó szerkesztőjének, az Új Írás alapító főszerkesztőjének dedikált példány!
12000,-

44., PILINSZKY János:
Harmadnapon – Versek.
(Bp.), 1959. Szépirodalmi.
1 t. (portré) 112 [4] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. A kötéstábla verzójában poss.: „ex- libris Illés Lajos”
(1923-2010) irodalomtörténész beragasztott ex-librise.
21

47., SZATHMÁRI Sándor:
Kazohinia
/Magvető zsebkönyvtár/
Utószó: Keresztury Dezső.
Bp., (1972.) Magvető.
388 [2] p. Gyulai Líviusz rajzaival.
Negyedik kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Gyulai Líviusz munkája.
„Füzi Györgyinek szeretettel – 1973.
máj. 7. Szathmári Sándor” dedikált
példány!
A magyar irodalom kultikus utópista
regénye, amelyet Babits azonnal
Baumgarten-díjjal kívánt elismerni, de
mivel a szerző kommunista hírében
állt, így díjat nem kaphatott. A
Kazohinia 1941-ben erősen cenzúrázott változatban jelent meg, Gulliver
utazásai Kazohiniában címmel. A
második 1946-os kiadás tartalmazza a
háborús cenzúra miatt kimaradt
részeket, s egy új fejezetet: „A szegény
csepűrágó dalát”, melyet a későbbi
kiadásokból már kihagytak. Ez a kiadás
tartalmában a második teljesebb kiadással megegyezik, de nem tartalmazza
„A szegény csepűrágó dalát”. 1958ban Tamkó Sirató Károly (kollégiumi
társa és barátja) pert indított
Szathmáry ellen, avval, hogy ő, mármint Tamkó írta volna a Kazohinia egy
részét. Ennek előzménye az volt, hogy
Szathmáry még 1936-ban kérte barátját, hogy az adassa ki művét. Tamkó a
pert elvesztette. Az utópista regény
Orwell 1984 című regénye előtt
keletkezett. Szathmárit sokan ma is
magyar Orwell-ként aposztrofálják.
24000,-

48., SZEMERE Bertalan:
Utazás külföldön (I-II.)
1. kötet: Németföld, Francziaország.
2. kötet:Nagy Britannia ’s Irland,
Németalföld, Belgium, Rajnavidék,
Helvétzia.
Pest, 1845. Geibel Károly.
2 t. (acélmetszetű címkép + díszcímlap)
[8] 280 [4] p. ; 2 t. (acélmetszetű
címkép: Chillon vár + díszcímlap) 289
[7] p. 1 kihajtható t. (alaprajza egy
javítófogháznak)
Második, bővített kiadás.
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott ízléses félbőr kötésben.
A címlapon poss.: „székelyudvarhelyi
Csányi Árpád” bélyegzés. (egybekötve)
Szemere utazásai során szembesült
azzal, hogy Magyarország a nyugathoz
képest jóval elmaradottabb és az országról kialakult külföldi kép mennyire
hiányos és hibás. Úti élményeit és a
külföldi demokratikus intézmények
működéséről, felépítéséről esszéit színvonalas úti naplójában írta meg még
Bécsben.
30000,49., SZOBOTKA Tibor:
Közönség és irodalom
/Stúdium könyvek 49./
(Bp.), 1964. Gondolat.
218 [6] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Devecseri Gabiéknak szeretettel –
Bp. 1964. X. 4. – Sz. Tibor” az író,
irodalomtörténész, Szabó Magda férje
által Devecseri Gábor író, költő,
klasszika-filológusnak és feleségének
dedikált példány!
14000,22

50., TAMÁSI Áron:
Hazai tükör – Krónika 1832-1853.
(Bp.), 1959. Szépirodalmi. 436 [4] p.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. A kötéstábla verzójában poss.: „ex- libris Illés Lajos”
(1923-2010) irodalomtörténész beragasztott ex-librise.
„Illés Lajosnak ajánlom, baráti
jókívánságokkal – Tamási Áron 1960.
II. 27.” a Szépirodalmi Kiadó egykori
szerkesztőjének dedikált példány!
14000,-

53., YESUDIAN, (Selva Raja):
Yoga-előadásai –
Yoga a ma küzdelmeiben – Yoga és
öngyógyítás – A yogi élete.
Fordította: Haich Erzsébet.
Bp., (1948.) Rózsavölgyi és Társa.
98 p. Első kiadás!
Kiadói gerincén kissé sérült, rajzos
papírborítóban.
„Sarf Vladimirnénak testvéri szeretettel – Selva Raja Yesudian – 1948. IX.
21.” dedikált példány!
Selva Raja Yesudian (1916 - 1998.)
indiai származású jógatanító és író.
Jómódú Dél-Indiai családból származott. 1937-ben érkezett Magyarországra, hogy felsőfokú tanulmányait itt
tegye le. Itteni tartózkodása alatt megtanult magyarul. 1941-ben Haich
Erzsébet hatalmas budapesti műtermében megalapították Európa első jógaiskoláját. 1948-tól Svájcban működtek
tovább.
16000,-

51., TOROCZKAI-Wigand Ede:
Régi kert s míesei
Bp., 1917. Táltos. 196 [4] p. 7 t. a
táblákon és a szövegközt a szerző
népies, szecessziós metszett képeivel,
rajzos könyvdíszeivel részben fekete -,
részben zöld színnyomással.
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott ízléses félbőr kötésben. A kiadói illusztrált papírborítók a könyvtestbe kötve. Egybegyűjtöti a magyar falusi
kertek jellegzetes növényeit, bemutatja
a növényfestékeket és a fonalfestést.
14000,-

54., ZELK Zoltán:
Főhajtás a túlvilágra
(Bp., 1980. Kozmosz Könyvek.)
125 [3] p. számos író, költő portréjával
illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.
A költő verses főhajtása a XX. század
nagy írói, költői előtt.
„Gyurkovics Tibornak szeretettel
küldi – Zelk Zoltán 1980. V. 10.” az
író, költő, pszichológusnak dedikált
példány!
12000,-

52., 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!
16000,23

55., (Zsidó törvény) A zsidók mező- és
erdőgazdasági ingatlanairól szóló
1942 évi XV. törvénycikk és végrehajtási rendeletei
Bp., 1942. (Ny.: Neuwald I. Utódai
kny.) 84 p.
Kiadói papírborítóban.
A törvény értelmében zsidó jogügylettel vagy árverés útján mező- vagy erdőgazdasági ingatlant nem szerezhetett.
Kötelezni kellett a zsidókat az összes
mező- vagy erdőgazdasági ingatlanuknak, ezek alkotórészeinek és tartozékainak átengedésére. Az 1938-1944
közötti időszakban 21 zsidótörvény
született, ez a törvény a 21.
20000,-

