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ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK

1. A tételekk árverezése úgy történik, hogy az árverésvezetõ a katalógus
sorrendjében bemondja a tételek sorszámát, kikiáltási árát és a mû rövid
leírását. A vásárlási szándék a számozott tárcsa felemelésével jelezhetõ.

A vételár 1.000,-Ft-tól 10.000,-Ft-ig 200,-Ft
10.000,-Ft-tól 20.000,-Ft-ig 500,-Ft
20.000,-Ft-tól 50.000,-Ft-ig 1.000,-Ft
50.000,-Ft-tól 100.000,-Ft-ig 2.000,-Ft

100.000,-Ft felett 5.000,-Ft
összeggel emelkedik.
Amennyiben a tételre a gyûjtõkör szerint illetékes nemzeti gyûjtemény

is igényt tart, az árverésen elért legmagasabb ár mellett elõvásárlási jog
illeti meg. Az árverés végén az el nem kelt tételek újraárverezését lehet
kérni.

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 helyszí-
nen átveheti. Azon vásárlóink, aki a helyszínen licitálnak, de könyveiket a
helyszínen nem veszik át 20 % foglaló megfizetése mellett 15 napon belül
kötelesek könyveiket átvenni. A 15 nap leteltével fenntartjuk a foglaló
megtartásának jogát, az át nem vett könyveket értékesítjük!
4., A leütési ár, +15% árverési jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak
az ÁFA-t tartalmazzák. A számlaigényt kérjük elõre jelezni.
5., Azon vásárlóink, akik nem tudnak személyesen részt venni az
árverésen, vételi megbízást adhatnak:
Afrikai - Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u. 9.
E-mail: abaujantik@gmail.com, Tel.: 1/288-0080, 20/428-9105
6., A tételek a bemutatón kiállított állapotban kerülnek árverezésre, a
vevõnek saját magának kell meggyõzõdnie a tételek állapotáról és a kataló-
gusban leírtakkal való egyezõségérõl az árverést megelõzõen. Vásárlás után
reklamációt nem tudunk elfogadni.



CONDITIONS OF SALE

1., At the auction the auctioneer announces the catalogue number and
the starting price of the lot in succession as in the catalogue. Bidding is
only possible with numbered bidding card issued by the auction manag-
er after the bidders had provided their name, address and signature.
The buyers must indicate their wish to bid by raising their cards unam-
biguously.

The purchase price is being raised
by 200 Ft between 1 000-10 000 Ft
by 500 Ft between 10 000-20 000 Ft
by 1 000 Ft between 20 000-50 000 Ft
by 2 000 Ft between 50 000-100 000 Ft
by 5 000 Ft above 100 000 Ft

2., In the case of the protected lots Hungarian museums and collections
have a priority of purchase right at the hammer price. 
3., In the case of equivalent bids the bidder present at the auction has
priority. 
4., With the knocking down the kit becomes the property of the buyer
which is validated by the payment. 
5., The purchase price of the hammer price plus 15% auction fee.
6., For absentee bids the auctioneer may be commissioned by the buyer
to bid on his/her behalf. Commissions may be submitted either by
postal order, at the exhibition, by phone or fax. 
7., Every lot can be viewed at the exhibition. All the lots are sold with-
out warranty with all the imperfections they may have at the time of the
auction.
8., Unsold items may be reauctioned after the auction upon request.

We look forward to seeing you at our auction!

Have a good bidding and successful purchase!



KÖSZÖNTŐ

1963 óta a világon mindenhol május 25-én az Afrika Napot ünneplik.
Ez a nap az Afrikai Unio megalakulásának napja.
E napon betekintést nyerhetük Afrika sokszínű történlmébe, kultúrájába.

Az Afrikai-Magyar Egyesület ennek a sokszínűségnek a bemutatásához
kíván hozzájárulni, az első -afrikai könyvekből- összeállított
könyvárverésével.
Az Egyesület és az Abaúj Antikvárium által ebben a katalógusban
összegyűjtött könyvek is bizonyítják, hogy minden kornak, a világ min-
den táján megvolt a nagy Afrika kutatója, Afrika utazója, Afrika
szerelmese..., akik mind-mind más módon ismertetnek meg minket -
olvasókat ezzel a végtelen változatossággal...

INTRODUCTION

People celebrate Africa Day all over the world since 1963 on the 25th of
May.
This day is the Day of Africa, the Day of the People of the Black
Continent.
Events to be hold on this special day let us study the varied history and
culture of Africa.

The African – Hungarian Union contributes to the introduction of this
variegation by 
the 1st Book Auction of books about Africa issued in Hungary.

The collected books in the catalogue by the African – Hungarian Union
and the Abaúj Antikvárium prove that every part of Africa has a rele-
vant researcher, every country of Africa has a relevant traveller and fan
who all get us – the readers – know this endless diversity in a different
way.

We look forward to seeing you at our auction!

Have a good bidding and successful purchase!



1., Adegbola, E. A. Ade:
Traditional religion in West
Africa
Ibadan (Nigéria), 1998.
Sefer. 471 p.
Kiadói, illusztrált papírborítóban.
>Original paper.

2.400,-

2., Akeley, Mary L. Jobe:
Nyugtalan dzsungel
Fordította: Tábori Mihály.
Bp., én. Folio. 183 p.
számos képtáblával.
Kiadói, félvászon kötésben.
„Akeley hős volt. A tudomány
hőse és egyben egyike a modern
világ legkiválóbb, legszebb példái-
nak. A kenyai és ugandai négerek
Bwana Simbának – Oroszlán
úrnak hívták.”
>Original half cloth. Illustrated.

3.200,-

3., Angebauer, Karl: Ovambo
15 év Délnyugat-Afrikában.
/A világ körül/
Bp., 1931. Dante. 252 p. 2 sztl.lev.
számos szövegközti képtáblával
gazdagon illusztrálva.
Kiadói, illusztrált egészvászon
kötésben. „Fiatal barátunk a dra-
gonyosezrednél szolgált, amikor
kint, a messze délnyugaton egy
nagy kaffer törzs, a Hererok törzse
fellázadt, lemészárolta a német
farmereket és asszonyaikat, a 

1.

2.
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gyenge őrcsapatokat orvul
összelőtte és más hasonlóan
szeretetreméltó szándékainak adta
tanujelét.„
>Original cloth. Illustrated.

2.400,-

4., Baker, S. W.:
A Nílus rejtélye
/Klasszikus útleírások/
Bp., 1974. Gondolat.
379 p. számos képpel.
Kiadói, félvászon kötésben.
„A több ezer éves földrajzi rejtélyt
csak a XIX. század derekán sikerült
megoldani, amikor egy angol expe-
díció, több kísérlet után, elérte a
Fehér-Nílus egyik forrástavát, a
Viktória-tavat. A másik forrástó
felfedezése útirajzunk szerzőjére, az
angol S. W. Bakerre várt, aki 1861-
ben indult el Afrika belsejébe
feleségével, Sass Flórával. Ez a
fiatal magyar nő fáradhatatlanul
követte férjét a négy évig tartó vi-
szontagságos úton, súlyos
betegséggel küszködve is kitartott
mellette, és két ízben mentette meg
az expedíciót a teljes összeomlástól.
Bakerék fáradozását végül siker
koronázta: a sziklaszirtről együtt
tekintettek le a Nílus második for-
rástavának, az Albert-tónak
végtelenbe vesző víztükrébe.”
>Original half cloth. Illustrated.

1.200,-

5., Balázs Dénes:
Kölcsönautóval a Szaharában
/Útikalandok/
Bp., 1970. Táncsics.
244 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
„Nagy merészség kellett három ma-
gyar és egy lengyel kutató
vállalkozásához, hogy az első
lengyel-magyar Afrika-expedíció
keretében egyetlen autóval átszeljék
a Szaharát, és Közép-Afrikáig egy
sereg tudományos megfigyelést
tegyenek.”
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

6., Barfus: Az elefántok földjén
Egy magyar fiú élményei
Afrikában.
Bp., én. Athenaeum. 143 p.
Kiadói, félvászon kötésben, rajzos
táblával. „Szó a mi szó, ti magyar
ifjak bizony felütitek a fejeteket, ha
azt a kérdést halljátok, hogy én
Martos Pál, a tizenkilencz éves
magyar fiú hogyan kerültem
Nyugat-Afrikába…”
>Original half cloth.

3.000,-

7., Bendefy-Benda László, Dr.:
Afrika meghódítása
Bp., 1934. Magyar Etiópiai
Expedíció Orsz. Biz. 208 p. számos
képtáblával és szövegközti rajzzal,
amelyek Zolnay Lóránd művészi
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munkái.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben. „Az utóbbi évtizedekben
a tudományos világ és a gazdasági
élet érdeklődése mindinkább
Afrika felé fordult. Hatalmas konti-
nens, tele megoldatlan prob-
lémákkal, ismeretlen területekkel,
mesés lehetőségeket kínáló ter-
mészeti adottságokkal. Dél-afrika
gyémántmezőitől az északi part
arany-, platina-, réz- és vastelepeiig
mindenütt újabb és újabb területek
kínálkoznak gazdasági kihasználás-
ra. Termékenysége nekünk,
európaiaknak szinte elképesztő. A
természet határtalan gazdagságát itt
fantasztikus arányokban csodál-
hatjuk meg. Állatvilága ugyancsak a
legváltozatosabb és leggazdagabb.
Minthogy Afrika földje a legutóbbi
geológiai időkben nem szenvedett
olyan nagyarányú átalakulásokat,
mint amilyeneken pl. Európa esett
át, emlős vadjai között számos
olyan fajt sorolhatunk fel, mint pl.
a zsiráf, orrszarvú, víziló stb.,
amelyeket határozottan ősvilági
maradványfajoknak tekinthetünk.
Népei a különféle életviszonyokhoz
és lehetőségekhez képest szintén
nagyon sokfélék. Ahány törzs,
annyi nyelv, szokás és erkölcs.”
>Original cloth. Illustrated.

3.600,-

3.

6.
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8., Bendefy-Benda László, Dr.:
Magyar utazók Afrikában
I. Felfedezők.
Bp., 1934. Magyar Etiópiai
Expedíció Orsz. Biz. 208 p. számos
képtáblával és szövegközti rajzzal,
amelyek Zolnay Lóránd művészi
munkái.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben.
„Magyarország a történelem
folyamán a kiváló explorátorok
sorát szolgáltatta. Ha csak Juliánus
barátra, Kőrösi Csoma Sándorra,
Jetting Károlyra, Magyar Lászlóra,
Vámbéryre, Xantusra, Ujfalvyra,
Tordayra, Bíró Lajosra, idb. Lóczy
Lajosra, Almásy Györgyre, Teleki
Sámuel grófra, gondolunk, egészen
természetesnek találjuk, hogy a ma
élő magyarság is siet kivenni a
maga részét a nagy munkából.”
>Original cloth. Illustrated.

3.600,-

9., Benedek Zoltán:
A Szilágyságtól Új-Guineáig
Bíró Lajos természettudós életútja
Bukarest, 1979. Kriterion.
151 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
Bíró Lajos zoológus, Pápua Új-
Guinea növény- és állatvilágának
első tudományos feldolgozója és
ismertetője.
>Original hardpaper. Illustrated.

1.600,-

10., Berg, Bengt:
Vándormadarakkal Afrikába
Fordították: Dr. Lambrecht
Kálmán és Dr. Uray Mária.
/Világjárók/
Bp., én. Franklin-T. 125 p. 1
sztl.lev. számos képtáblával
gazdagon illusztrálva.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben. „Vágytál-e valaha arra,
hogy kövesd a vándormadarakat,
amikor ősszel útra kelnek Dél felé?
Hogy elszakadj attól a szűk
talpalatnyi rögtől, amelyen szán-
tóföld és házak között az emberek
fáradtan végzik robotjukat és
követhesd a vándorokat a tengerek
és szárazföldek fölött vezető úttalan
ösvényen, szemben a Nappal?
Érezted-e a kötöttséget, amely egy-
hangú, örök fenyvesek közé
bilincsel, szűk völgyek mélyére zár,
vagy a tengerpartra szögez, amely-
nek túlsó partját sohasem láttad?
Nem vágyott-e a szíved az ősz
szürke napjaiban, - amikor elfagy-
nak az utolsó virágok, - Napra,
Fényre és Életre? Ez a vágy ott rej-
lik valamennyiünkben, akik északi
tájak gyermekei vagyunk, s akiknek
ősei a történelemelőtti időkben az
Észak felé visszahúzódó jeget
követték. Ameddig a Nap
térítőkörünk felé tart, megfeled-
kezünk e vágyról, de szívünk egyik
rejtett zugában szüntelenül ott
parázslik, annyi más névtelen érzés
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között, ennek a vágyódásnak egy
szikrája, amely a vándormadarat
világrészek fölött tovaűzi.”
>Original cloth. Illustrated.

3.200,-

11., Bernatzik, Hugo A.:
Gari Gari
Életem és kalandjaim a Felső-Nílus
négerei között. /Világjárók 9./
Bp., 1961. Gondolat. 141 p. 3
sztl.lev. 1 térk. számos képtáblával.
Kiadói, félvászon kötésben, rajzos
táblával.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

12., Bjerre, Jens:
Az utolsó kannibálok
/Világjárók/
Bp., 1962. Gondolat.
191 p. számos képpel.
Kiadói, félvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„Bjerre további útja során megjár-
ja Új-Guinea zord hegyeit és
nyirkos mocsárvidékét. Ellátogat az
egyedül kannibáloknak nevezhető
kelet-új-guineai törzsekhez, akiknek
életét a dzsungel törvényei uralják.” 
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

13., Bjerre, Jens: Kalahári
/Világjárók/
Bp., 1964. Gondolat.
222 p. számos képpel.

8.

11.
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Kiadói, félvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„1957-ben Bjerre a délnyugat-
afrikai Kalahári-sivatagba indult
kétszemélyes expedíciójával, és az
ott lakó kung-busmanok mintegy
ötventagú csoportjával élt együtt
négy hónapig.”
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

14., Bjerre, Jens:
Vad –Új Guinea
/Világjárók/
Bp., 1973. Gondolat.
174 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

15., Bodnár László:
A sokarcú Dél-Afrika
Vámospércs, 2000. Szerző.
320 p. számos képpel.
Kiadói, illusztrált papírborítóban. 
>Original paper. Illustrated.

1.200,-

16., Bodrogi Tibor:
Afrika művészete
Bp., 1967. Corvina. 322 p.
nagyrészben képanyag, különösen
gazdagon illusztrálva!
Kiadói, egészvászon kötésben.
>Original cloth. Illustrated.

2.800,-

17., Burroughs, Edgar Rice: 
Tarzan a diadalmas
Bp., én. Pantheon. 211 p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Későbbi, egészvászon kötésben, a
kiadói illusztrált papírborító a
könyvtestbe kötve. „Négyen
indulnak el négy különböző helyről
Afrika felé. Nem ismerik egymást
és utazásuk célja is különböző. A
chicagói bandita bőrét menteni
menekül Afrikába, a new-yorki pro-
fesszor geológiai kutatásokat akar
folytatni, a moszkvai államhivatal-
noknak politikai megbízatást kell
teljesíteni, a grófkisasszony pedig
világkörüli repülőútja során téved
Afrikába. Itt a sors összehozza őket
egymással - és Tarzannal…”
>Later cloth. First edition.

3.000,-

18., Burroughs, Edgar Rice: 
Tarzan a legyőzhetetlen
Bp., én. Pantheon. 227 p.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Korabeli, egészvászon kötésben.
„Az embert gondolkodóba ejti a
Tarzan-könyvek és filmek
bámulatos népszerűsége világ-
szerte. Azt az amerikai városkát,
ahol e könyvek szerzője él, most
hivatalosan Tarzannak hívják és
még a postabélyegző is az őserdő e
félmeztelen, vakmerő fiának nevét
hirdeti. A modern férfiak és nők
lelkében valami visszahatás támadt,
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mely tiltakozik a túlszervezett, túl-
rendezett technikai eszközökkel túl
simára gyalult világ ellen. Pihenő
óráiban örömmel járatják
képzeletüket abban az ősvilágban,
melyből még nem veszett ki a
férfias kaland, az erőre és lélekje-
lenlétre utalt bátorság az ismeretlen
lehetőségek kimeríthetetlen változa-
ta. Tarzan világa még nincs
térképezve, lakói nincsenek lajstro-
mozva. Itt nem számít a diploma és
összeköttetés, érték csak az, amit a
természet oltott belénk. Barbár
világ ez? Meglehet. De itt az állatok
is olyanok, mintha emberek
lennének és nem megfordítva.”
>Contemporary cloth. First edition.

3.000,-

19., Carr, Norman:
Elefántok völgye
A Luangwa völgyének és állatvilágá-
nak élete.
Bp., 1985. Gondolat.
119 p. számos színes képtáblával.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

20., Cholnoky Béla: Gróf Teleki
Sámuel útja Kelet-Afrikában
/Világjárók/
Bp., én. Franklin-T.
137 p. számos képtáblával és 1
térképpel illusztrálva.
Kiadói, aranyozott, egészvászon 

17.

22.
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kötésben. Gróf Teleki Sámuel
felfedező, a Kenya északi részébe
indult első európai expedíció
vezetője. Ő fedezte fel és nevezte el
(Rudolf trónörökösről) a Rudolf-
tavat és (Rudolf feleségéről,
Stefánia belga hercegnőről) a
Stefánia-tavat.
>Original cloth. Illustrated.

2.400,-

21., Davidson, Basil:
Az újra felfedezett ősi Afrika-
A fekete anya
Bp., 1965. Gondolat.
494 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
„Basil Davidson két műve, amely
most egy kötetben kerül az olvasók
kezébe, Fekete-Afrika, azaz a
Szaharától délre elterülő Afrika
történelmével foglalkozik az
időszámításunk kezdetétől a XIX.
századit, tehát a gyarmatosítás
koráig terjedő időszakban.”
>Original hardpaper. Illustrated.

1.600,-

22., Ecsedy Andorné és
Gáliczky Éva: Fekete Afrika
szépirodalma magyar nyelven-
Ajánló bibliográfia.
Bp., 1975. Szabó Ervin Kvt. 286 p.
Kiadói, illusztrált papírborítóban,
mindössze 1000 példányban jelent
meg! >Original paper.

3.600,-

23., Erdélyi Lajos:
Teleki Samu Afrikában
Bukarest, 1977. Kriterion. 82 p.
Az Afrika-kutató eredeti
fekete-fehér fényképfelvételeivel
illusztrálva.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
„A békekorszakban felnevelkedett
tartalékos huszártiszt, a
következetes kormánypárti, lojális,
dilettáns politikus nem ígért semmi
olyat, ami kiemelje őt a szürke
jelentéktelenségből. Mígnem egy
váratlan kalandos utazással
Afrikában örökre beírta nevét a
tudományos kutatás nagyjai közé -
hogy ennek utána feljegyzésre
érdemtelenül lemorzsoljon még
közel három évtizedet hátralevő
életéből.”
>Original hardpaper. Illustrated.

1.800,-

24., Falk-Ronne, Arne:
Barátaim, a kannibálok
/Világjárók/
Bp., 1983. Gondolat.
204 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

25., Fiedler, Arkady:
Ambinanitelo
/Útikalandok/
Bp., 1959. Táncsics.
272 p. számos képpel.
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Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-
26., Fiedler, Arkady:
Új kaland: Guinea
/Útikalandok/
Bp., 1967. Táncsics.
310 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

27., Gatti, Attilio:
Musungu
Fordította: Déry Tibor.
/A világjárás hősei/
Bp., én. Utazási Könyvek. 204 p.
Kiadói, festett, illusztrált, ara-
nyozott egészvászon kötésben.
„Zululand északi részeiben elsza-
porodtak az oroszlánok. A terület
lakosságán rémület vett erőt; min-
den bokor mögött rémeket láttak,
senki nem mert egyedül útnak
indulni. Olyan vidéken is, ahol
oroszlánnak nyoma sem volt, szün-
telen rettegésben éltek az emberek.
Mi volt az oka ennek az általános
rémületnek? Az esős évszak, amely
ezen a területen mindig igen rövid,
ezúttal teljességgel jelentéktelen
volt s nyomában nagy szárazság s
irtózatos forróság lepte el az orszá-
got. Lent a lapályon dögvész pusztí-
totta a vadakat, százával ölve meg a
gyönyörű, nyugodt állatokat. Az
élve maradtak elhagyták az orszá-

27.

29.
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got. Zebrák, antilopok, a
legkülönbözőbb fajta gazellák,
orixok, elandok és gnuk, ezrével
vándoroltak el megszokott
legelőikről, dél felé tartva, ahol
bujábban terem a fű s ahol az
életmentő víz várt rájuk. A kopár
hegyek ormáról napokon át meg
lehetett figyelni a végeláthatatlan
sorokban vonuló állatokat, amint
vastag porfelhőkbe burkolódzva
átszáguldtak a síkságon. A hegyi
zuluk, Közép Afrika legszebb s leg-
merészebb törzse, gondterhelt te-
kintettel követték a látványt.„ 
>Original cloth.

2.400,-

28., Gide, André:
Kongói utazás
Bp., 1968. Európa. 276 p.
Kiadói, egészvászon kötésben.
„Gide-et a természeti szépség, az
emberi egzotikum, a primitív
művészet, a néger zene vonzotta
Afrikába.”
>Original cloth.

800,-

29., Gregory K. W. és Raven C.
H.: Gorillák nyomában
Fordította: Szent-Ivány József.
Bp., 1940. Kir. M. Természet-
tudományi T.
VI. 317 p. 18 kétoldalas t. (képek)
2 térk. 1 sztl.lev.
Kiadói, félvászon kötésben.

„Két kiváló amerikai kutató
munkáját adjuk a magyar közönség
kezébe. Mindkettő az Amerikai
Természetrajzi Múzeum összeha-
sonlító anatómiai osztályának
tisztviselője. Gregory tudása párat-
lan, Raven pedig született
világutazó. A világ legérdekesebb
állatának, a gorillának felkeresésére
Afrika északi részébe vezetett expe-
díciójuk elbeszélése új Afrikát
mutat be, a természetvizsgáló
Afrikáját. Elmélyedő ter-
mészetszemlélet, eleven leírás és
sok kép teszi vonzó olvasmánnyá a
munkát.”
>Original half cloth. Illustrated.

3.200,-

30., Grzimek, Dr. Bernhard:
Afrika kincsei
Harcok Afrika állatvilágáért.
Bp., 1968. Táncsics. 195 p.
részben színes képtáblákkal
különösen gazdagon illusztrálva.
Kiadói, egészvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
>Original cloth. Illustrated.

1.200,-

31., Haley, Alex:
Gyökerek –Dokumentumregény.
Bp., 1979. Európa. 501 p.
Kiadói, egészvászon kötésben,
papír védőborítóban.
>Original cloth.

800,-
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32., Hanzelka, Jiri – Zikmund,
Miroslav: Afrika az álmok
világában és a valóságban I-II.
Bratislava, 1967. Tatran. (1.) 379
p. 1 sztl.lev. (2.) 337 p. 1 sztl.lev.
számos képtáblával különösen
gazdagon illusztrálva.
Kiadói, egészvászon kötésben,
viseltes papír védőborítóban. (2 db.)
>Original cloth. Illustrated.

3.000,-

33., Hegedüs Sándor, ifj.:
Kék Nílus
Bp., 1937. Singer és Wolfner.
187 p. 2 sztl.lev.
Kiadói, aranyozott, egészvászon
kötésben.
>Original cloth.

1.600,-

34., Horváth Lajos, Dr.:
Háromezer kilométer Afrikában
Bp., 1963. Gondolat.
243 p. számos képpel.
Kiadói, félvászon kötésben.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

35., Höhnel Lajos:
Teleki Sámuel gróf felfedező útja
Kelet-Afrika egyenlítői vidékein
1887-1888-ban I-II.
/Magyar Hírmondó/
Bp., 1984. Magvető. 775 p.
Kiadói keménytáblás kötésben.
(2 db.) „Rendkívüli, minden erejét 

30.

32.
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igénybe vevő föladatra vállalkozott
az erdélyi medvevadászatairól
nevezetes gróf, amidőn Höhnel
Lajos és néhány száz bennszülött
társaságában nekivágott Kelet-
Afrika akkor még teljesen föl nem
térképezett, fehér ember nem látta
vidékeinek. Útja során nemcsak a
természeti akadályokkal, viha-
rokkal, a vadon megannyi
csapdájával kellett megküzdenie,
hanem az ottlakók gyanakvásaival a
színes bőrű társak merőben más
szokásaival, az emberi és az állati
szervezet törékenységével s
esendőségével. Roppant szerencse,
hogy Teleki és famulusa Höhnel
sem becsülte le a hétköznapok
apró-cseprő, olykor katasztrofálisan
nehéz akadályait, ügyes-bajos
gondjait, s szinte mindenről pon-
tosan beszámoltak az úti
emlékezésekben. Ettől vált teljessé,
regényszerűen izgalmassá, érdek-
feszítően szociográfiai hitelűvé és
néprajzi tekintetben is gazdag for-
rásanyaggá e munka, amelynek
végső célja a földrajzi fölfedezések
rögzítése volt.”
>Original hardpaper.

2.400,-

36., Ignácz Rózsa:
Zebradob-híradó
Kelet-afrikai útinapló. /Világjárók/
Bp., 1968. Gondolat.
330 p. számos képpel.

Kiadói, félvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Az idő alatt, amit
Kelet-Afrikában - Kenyában,
Tanzániában és Uganda határán -
tölthettem, a természet sok
lenyűgöző csodája kápráztatott: a
trópusi ég júniusban, mikor egysz-
erre látható odafönt a Göncöl meg
a Dél Keresztje. Láthattam havas
Egyenlítőt, a Kilimindzsáró csil-
logását, piros zúzmarát Kenya
havasán.”
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

37., Kalmár György:
A Niger partján
/Világjárók 57./
Bp., 1967. Gondolat. 229 p.
1 sztl.lev. számos képtáblával.
Kiadói, félvászon kötésben, papír
védőborítóban.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

38., Kalmár György:
Arany Ghana
Bp., 1964. Kossuth. 329 p.
1 sztl.lev. képtáblákkal.
Kiadói, félvászon kötésben.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

39., Kalmár György:
Ghána útjai
Bp., 1976. Kossuth.
370 p. 3 sztl.lev.

16



Kiadói, keménytáblás kötésben. Az
"érintetlen Afrika" mítosza - Az ősi
közösségek felbomlása - A munkás-
osztály a trópusi Afrikában.
>Original hardpaper.

800,-

40., Kende István:
Jóreggelt, Afrika!
Guineai útirajz. /Világjárók 24./
Bp., 1961. Gondolat.
175 p. számos képtáblával
gazdagon illusztrálva.
Kiadói, félvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

41., Kittenberger Kálmán:
Kelet-Afrika vadonjaiban
Bp., 1981. Móra F. 265 p.
3 sztl.lev. Pfannl Egon rajzaival.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

42., Kittenberger Kálmán:
Utolsó afrikai vadászatom
Bp., 1971. Gondolat.
393 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

1.200,-

43., Kittenberger Kálmán:
Vadász- és gyűjtőúton Kelet-
Afrikában 1903-1926.

37.

45.
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Nagybányai Horthy Jenő
előszavával.
Bp., 1944. Franklin-T. 395 p.
(20 oldal fénymásolataban pótolt)
számos képtáblával gazdagon
illusztrálva.
Későbbi, egészvászon kötésben.
Dedikált példány! „Az afrikai
vadászat, a szafari, kevesek kiváltsá-
ga volt és maradt; a veszély illúzió-
ját, az egzotikus élményt is luxus-
cikként fogyasztja, aki teheti.
Kittenberger Kálmán a szegény
sorsú diákok jellegzetes
választásaként tanítóképzőt végzett,
a hétfalusi csángó községek
egyikében, Tatrangon volt nép-
tanító. Természettudományos
érdeklődésének, kitűnő meg-
figyelőképességének köszönhette,
hogy végül is a Nemzeti Múzeum
megbízásából 1902-ben afrikai
gyűjtőútra indulhatott. Pályája
során hat ízben járt Afrikában,
hadifogságba is az őserdő közepén
került az első világháborúban:
futárral hívták elfogatása szín-
helyére, s öt év internálótábor
akasztotta meg vadászati sorozatát.
A legveszélyesebb nagyvadak - o-
roszlán, elefánt, kafferbivaly,
orrszarvú, leopárd - szokásairól,
vadászatának módjáról esik a
legtöbb szó, de a szerző módot
talált a tarajos sün, a földimalac, a
madarak leírására is, sőt a
szükséges vadászfölszerelésekről és

a trófeák szakszerű kezeléséről is
tájékoztat. Izgalmas vadászkalan-
dok, sok-sok tévhitet eloszlató pon-
tos megfigyelések teszik vonzóvá
Kittenberger írását. A sikeres és
sikertelen elefántvadászatok, koc-
kázatos rinocéroszkaland, bi-
valyvadászat, óriásdisznó-űzés izgal-
mai mellett megismerkedhetünk az
őserdei élet minden kellemetlen-
ségével - és szépségével.”
>Later cloth. Illustrated. Inscribed
by the author.

8.000,-

44., Kittenberger Kálmán:
Vadászkalandok Afrikában
Bp., 1959. Szépirodalmi.
244 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói, rajzos papírborítékban. A
„Vadász- és gyűjtőúton Kelet-
Afrikában” című munkájából
készült válogatás.
>Original paper. First edition.

1.800,-

45., Kohl – Larsen – Janira:
Szimbót hallgatom
Egy Isszanszu-néger önvallomása.
/Világjárók 34./
Bp., 1964. Gondolat.
211 p. 2 sztl.lev. számos képtáblá-
val gazdagon illusztrálva.
Kiadói, félvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-
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46., Königsegg Lajos gróf:
Szoliman Ben-Darja
Az afrikai magyar gyarmat regénye.
/Magyar írások/
Bp., 1926. Pantheon.
245 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben. „Lélegzetelállító karrier
története ez a regény: a temesvári
kocsmáros fiáé, aki Afrika egyik
leggazdagabb kereskedőjeként ma-
gyar gyarmatot akart teremteni
Afrikában. A könyv lapjairól csel-
szövésekkel, diplomáciai for-
dulatokkal, krimiszerűen izgalmas
vállalkozás tárul elénk, amelyre a
bécsi udvar is áldását adta.
Mintaszerűen megtervezett, meg-
szervezett és lebonyolított akció,
pergő sodrú históriáját kapjuk
kézbe. Végül is mi volt a banánhéj,
amelyen a vállalkozás elbukott, s
miért nem sikerült az akkori
Magyarországnál negyvenszer nagy-
obb magyar gyarmat létesítése?
Megtudhatja a regényből.”
>Original cloth. First edition.

4.200,-

47., LoBagola, (Bata Kindai
Amgoza Ibn): LoBagola egy
afrikai vadember önéletrajza
Fordította: Pásztor Árpád.
/Pesti Napló könyvek/
Bp., én. Pesti Napló. – Az Est. –
Magyarország. 1 t. 279 p.
Kiadói, egészvászon kötésben.

51.

57.
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Bata Kindai Amgoza Ibn LoBagola!
Így hívják ennek a könyvnek a
szerzőjét, aki az első oldalról néz
szembe az olvasóval. A haj ősz, egy
megőszült vadember haja, torzon-
borz, felfelé álló, de gondosan
fésült, szinte minden szála külön
látszik. Az arc, az ajk tipikusan
afrikai, de a kéz, amelyre az áll
támaszkodik, már civilizált, hogy
így mondjuk, fehér emberi. Az
afrikai vadember fehér kultúrpózba
mered, felemás, vad és egyszerre
kulturált. Ugyanilyen a könyv is,
melyet LoBagola írt. A világiro-
dalomban egyetlen a maga
nemében, mert arra nem volt még
példa, hogy egy sötét-afrikai
vadember könyvet írt volna
népéről, szokásairól, magáról és
egyúttal a fehér civilizációról,
amelybe szinte véletlenül bele-
pottyant és valamelyest részese is
lett.
>Original cloth.

2.400,-

48., Loti, Pierre:
Egy spáhi története
Bp., 1920. Athenaum. 160 p.
Kiadói, rajzos papírborítóban.
„Amint lefelé halad a hajó az
afrikai partok mentén és elhagyja
Marokkó legdélibb csücskét,
napokon és éjjeleken át
végeláthatatlan szomorú pusztaság
kíséri. Itt a Szahara, a

"homokóceán", melyet a mórok így
neveznek: "Bled-el-atüs", a
Szomjúság Országa…”
>Original paper.

1.600,-

49., Ludwig, Emil: A Nílus
Fordította: Déry Tibor.
Bp., én. Athenaeum. 255 p. szá-
mos képtáblával gazdagon
illusztrálva.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben.
>Original cloth. Illustrated.

3.000,-

50., Machulka, Bédrich:
Vadcsapáson Afrikában
Bp., 1963. Gondolat.
313 p. számos képpel.
Kiadói, egészvászon kötésben.
„Afrikának sok tekintetben
különös, egészen egyéni varázsa
van. Ezer veszélyt rejtegető sivatag-
jai, sztyeppéi és szavannái
végtelennek tűnő pusztaságai
lenyűgöző erővel hatnak
mindenkire, aki szemtől szembe
kerül velük. Olthatatlan vágy ég
bennük, hogy újra visszatérjünk
fenséges nyugalmához és csönd-
jéhez, amely azonban gyakran
nyugtalansággal és félelemmel tölti
el az embert.”
Original cloth. Illustrated.

1.400,-
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51., Magyar László - Bendefy-
Benda László, Dr.:
Tizenöt év Délafrikában
Bp., 1934. Magyar Etiópiai
Expedíció Orsz. Biz. 212 p. Magyar
László eredeti rajzaival illusztrálva.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben. „Afrika megismerésének
történetében úttörő szerep jutott
ötömösi Magyar László magyar
tengerésztisztnek. A legelsők között
volt, akiknek sikerült behatolniok
az Atlanti Óceán partvidékéről a
Kongó és Zambézi vízválasztójának
vidékére. A rettenthetetlen Magyar
1817-1820 táján Szabadkán
született. 1842-ben már a fiumei
tengerészeti iskola végzett
növendéke, s mint ilyen olasz és
portugál hajókon nyer alkalmazást.
Kalandvágyó természete La Plata
állam szolgálatába állítja, ahol az
Uruguay elleni háborúban vett
részt. Hajója az ellenség kezére
jutott és Magyart is halálra ítélték.
Megmenekülését csak annak
köszönhette, hogy a hadbírósági
póttárgyaláson bebizonyult az,
milyen emberségesen bánt az
uruguayi foglyokkal.”
>Original cloth. Illustrated.

3.600,-

52., Magyar László): -. - utazása a
délafrikai Bihé országba
/Ifjusági Könyvtár 10./
Bp., én. Pallas. 134 p. számos 

64.

66.
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szövegközti rajzzal, amelyek
Hampel József művészi munkái.
Kiadói, illusztris, rajzos
keménytáblás papírkötésben,
amely Jeges Ernő munkája!
„A biéi fejedelem engdélyével a
Kuitu folyó partján építi fel
tanyáját, s rabszolgái, mintegy 50
ember, kunyhóit. A telep felépülve
30 nagyobb és 50 kisebb épületből
állt. Magyarnak bemutatkozásra fel
kellett keresnie az ország fővárosát,
Kombála-an-Bihét, s meglátogatni
Kajája Kajángula fejedelmet. A
fejedelem olyannyira "kitüntette"
figyelmével, hogy feleségül hozzáad-
ta egyik leányát, Ina-Kullu-Ozorot,
aki akkor még csak 14 éves volt.
Ozoro odaadó társa lett
Magyarnak, s több fiút is szült
neki. Magyar maga írja le, hogy
afrikai szokás szerint
többnejűségben élt. Fő felesége,
Ozoro révén sok rabszolga
birtokába jutott, s az előkelő rokon-
ság miatt joggal gondolhatott arra,
hogy egykor majd Magyar-sarj
kerülhet Bié trónjára..”
>Original hardpaper. Illustrated.

4.800,-

53., Majakowski, Wladimir: Seite
für seite – Bald ein affe, bald ein
elefant, bald eine giraffe
Moskau, 1979. Malysch. 6 t.
plasztikus, bájos képekkel.
Kiadói, papírkötésben. Verses

mesekönyv plasztikus képekkel! 
>Original paper. Illustrated.

2.000,-

54., Máté György:
A Maghreb földjén
Bp., 1961. Kossuth.
176 p. képtáblákkal.
Kiadói, rajzos papírborítóban.
„Maghreb, a nyugvó nap orszá-
gairól: Tunéziáról, Algériáról és
Marokkóról. Tudtam, mennyi ott
az írástudatlan, milyen alacsony az
életszínvonal és különösen részlete-
sen ismertem a francia hadsereg
algériai kegyetlenségeinek
bizonyítékait. Mégis, elször-
nyedtem a valóság láttán…”
>Original paper. Illustrated.

800,-

55., Michal, Bernard: Histoire du
drame Algerien I-II.
I.: 1954-56. – II.: 1956-58.
Genéve, 1971. Crémille. (1.) 251
p. 2 sztl.lev. (2.) 252 p. 2 sztl.lev.
számos képtáblával.
Kiadói, gerincén díszesen
aranyozott félbőr kötésben. (2 db.) 
>Original half leather. Illustrated.

4.800,-

56., Murphy, Dervla:
Öszvérrel Etiópiában
/Világjárók/
Bp., 1971. Gondolat.
331 p. számos képpel.
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Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

57., Nachtigal, Gustav:
Szahara és Szudán
/Világjárók/
Fordította: Halász Gyula.
Bp., én. Franklin-T. 162 p. számos
képtáblával illusztrálva.
Kiadói, aranyozott, egészvászon
kötésben. A szerző német Afrika-
utazó. Beutazta a Szahara keleti
részét, emellett nagyban hozzájárult
Kamerun és Togo német gyarmattá
válásához.
>Original cloth. Illustrated.

2.000,-

58., Ohle, Fritz:
Az idegenlégió karavánja
Fordította: Benedek Marcellné.
/A világ körül/
Bp., én. Dante. 212 p. számos kép-
pel és térképvázlattal illusztrálva.
Kiadói, egészvászon kötésben,
papír védőborítóban. „Fritz Ohle
könyvének az a legfőbb
érdekessége, hogy uj színeket ad a
titokzatos idegenlégió és a
titokzatos Afrika képéhez. Az ide-
genlégió német-származású had-
nagya veszedelmes kirándulásra
indul Afrika ki nem kutatott
területeire, vad arab és fekete
törzsek közé. Hatvan legionárius-
ból álló karaván készül fel, hogy 

70.

78.
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kikutassa a Tuat-ot s tizenketten
térnek vissza: a többit elpusztította
az elviselhetetlen nappali forróság s
a még elviselhetetlenebb éjszakai
hideg, vagy a sóstavak mérges
kigőzölgése. Természettel, vadálla-
tokkal és fanatikus lázadókkal har-
colva teszi meg hallhatatlanul
érdekes földrajzi és néprajzi
felfedezéseit az idegenlégió rettent-
hetetlen karavánja. Fritz Ohle egy
izgalmas oroszlánvadászatban is
részt vesz, amely az egyik tisztnek
életébe kerül. Ami az embereket
illeti, legérdekesebb adatai a Tuat
félelmes lakóiról, a kegyetlen,
ravasz tuarégokról szólnak.” 
>Original cloth. Illustrated.

3.600,-

59., Ohle, Fritz:
Az ismeretlen Szaharában
Fordította: Z. Tábori Piroska.
/A világ körül/
Bp., 1931. Dante.
207 p. számos képpel.
Kiadói, egészvászon kötésben. „A
Szahara nyugati részét, mely az
Atlasz-hegység déli nyúlványaitól az
északi szélesség huszadik fokáig
terül el, "Vad Tuat"-nak nevezik.
Ezen az óriási területen szeretnék
végigvezetni a Szaharavasutat, mely
északnyugati Afrika gazdag talaj-
kincseit az európai kereskedés
számára hozzáférhetővé tenné. De
hogy egy ilyen vad vidéken ilyen

hosszú vasútvonalat megmerjenek
építeni, ahhoz előbb meg kell
ismerni a vidéket és népét. Ez volt
szaharai utam célja.”
>Original cloth. Illustrated.

2.400,-

60., Orenstein, Ronald (Hrsg.) –
Beck, Brian: Elefanten
Die letzte Chance zu überleben.
Mit einer Einführung von Richard
Leakey.
Braunschweig, 1992.
Westermann. 160 p.
színes képanyaggal.
Kiadói, keménytáblás kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
(Album)
>Original hardpaper. Illustrated.

2.400,-

61., Ossendowski:
A nap rabszolgái I-II.
Kutatóutam a legsötétebb
Afrikában. Fordította: Révay József.
Bp., én. Franklin-T.
(1.) 168 p. (2.) 198 p. 1 sztl.lev.
Kiadói, aranyozott, egészvászon
kötésben. (2 db.) „Mögöttünk volt
Guinea, a szusszuk és fullah-k föld-
je, a «föld fiainak» országa.
Nyugatra hagytuk az ősi kultúrának
ezeket a hordozóit. Megfigyeltük,
hogy hogyan lehetett észrevenni
ezen a kultuszon belül annak az
ázsiai kultúrának a nyomati, amely-
et egykor a bevándorlók magukkal
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hoztak. Nem kerülte el figyelmün-
ket Bal Astarte és és Mah egykori
tiszteletének visszhangja, sem az
egyiptomi civilizációnak a nyomai,
amelyek mind a mai napig tovább
élnek itt a festményekben és szob-
rokban és a kígyó- és madárszim-
bolumokban. A francia gyarmati
politikában bizonyos új áramlatot
támasztott az a körülmény, hogy
behatóbban kezdtek foglalkozni
ezeknek a törzseknek a lelki életé-
vel s még inkább életfeltételeikkel
és azzal a kényszerűséggel, hogy
emberi tetterővel szembeszálljanak
ezzel a gyilkos klímával. Mint már
említettem, energikus küzdelemre
határozták el magukat, hogy ki-
szabadítsák a négereket a
könyörtelen természet bilincseiből.
A háziállatok és a szántógépek
segítségéhez fordultak, oktatták az
embereket a most parlagon heverő
természeti kincsek kiaknázására és
a lakosságot bátorító példával a mai
civilizáció magaslatára vezették. A
kormányzóság nem gyakorolt
különösebb nyomást Guinea
bennszülöttjeire és az egész terv
elsősorban lelki befolyásoláson
nyugszik.”
>Original cloth.

6.000,-

62., Ossendowski:
A sivatag népe
Utazás Marokkón keresztül. 

80.

83.
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Fordította: Dr. Balassa József.
Bp., én. Franklin-T.
246 p. 1 sztl.lev.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben. Ossendowski lengyel
tudós és író, szül. 1876.
Vitebszkben. Szentpétervárott ta-
nult természettudományokat,
azután a tomszki műegyetem tanára
lett, később a varsói katonai
akadémia tanára. Oroszországban
a szibériai kőszén- és aranybányák
kitűnő ismerőjének tartották. A
világháború kitörése előtt nagy
tudományos utazásokat tett
Keleten. 1905. belekeveredett a for-
radalmi mozgalmakban; halálra is
ítélték, de azután Szibériába
száműzték. A bolsevizmus kitörése
után menekülnie kellett
Szibériából. Lengyelországban élt.
Számos tudományos munkája
jelent meg; elnöke a lengyel földraj-
zi társaságnak.
>Original cloth.

3.000,-

63., Ossendowski:
A Szahara lelke
Utazás Algérián és Tuniszon
keresztül.
Fordította: Dr. Balassa József.
Bp., én. Franklin-T.
232 p. 4 sztl.lev.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben. „Amidőn visszatekintek
Algérián és Tuniszon át tett

utazásomra s midőn rendezem
jegyzeteimet e kötet számára, -
azokat a jegyzeteket, melyeket szál-
lodákban, hivatalos helyiségekben,
kis kocsmákban, útszéli mór
kávéházakban és vásártereken,
koldusok és kalózok utódai közt,
palotákban, berberek, kabilok és
arabok házaiban, sátraiban és
kunyhóiban, a mecsetek előtt vetet-
tem papírra vagy dolgoztam ki,
vagy pedig vadászkirándulások
közben a síkságon vagy a Dsudsura
hegycsúcsai között, római vagy föní-
ciai romok között vagy a Szahara
végtelen sivatagain - most érzem,
milyen nagy hálával tartozom egye-
seknek tanácsaikért és útbaigazítá-
saikért.”
>Original cloth.

3.000,-

64., Park, Mungo:
A Gambiától a Nigerig
Fordította: Halász Gyula. 
/Világjárók/
Bp., én. Franklin-T. 143 p. számos
képtáblával, szövegközti metszett
képekkel és két térképpel.
Kiadói, aranyozott egészvászon
kötésben. „Mindkét útja
(1795–1797 és 1805–1806) a
Gambia folyón át vezetett a Niger
folyó felé. Az első útján fogságba
került, de kiszabadult, a második
útján sajnos életét vesztette. Ő lett
az első európai a Niger partjánál.
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Küldetésének legfontosabb részét,
miszerint meg kellett jelölnie, hogy
merre folyik a Niger, teljesítette:
„Nem lepett meg, hogy a Niger
keletnek folyik.”
>Original cloth. Illustrated.

2.400,-

65., Pásztor Jánosné:
Kenyai napló
Bp., 1980. Református Sajtóosz-
tály. 241 p. 1 sztl.lev. képekkel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

66., Péli, Zya: Francia-magyar
szerelem iszlám-afrikában
Paris, 1930. Courrier Colonial.
205 p. 1 sztl.lev. a szerző művészi
rajzaival gazdagol illusztrálva.
Első kiadás!
Korabeli, félvászon kötésben.
Péli Zya írónő, 1940-ig francia
gyarmati lapok belső munkatársa, a
montreali Devoir cikkírója, a
Radio-Canada-ban tartott rádióelő-
adásokat, — elsőként a magyarok
közül.
>Contemporary half cloth.
Illustrated. First edition.

4.800,-

67., Petur László:
Egyszemélyes expedíció
Bíró Lajos élete.
/Nagy emberek élete/

85.

87.
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Bp., 1963. Móra.
225 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
„A szerző fentmaradt feljegyzések,
levelezések, korabeli újságok,
évkönyvek adatai alapján írta meg,
hogy készült fel Biró Lajos és
hogyan indult el kevéske pénzzel
Új-guineai felfedező útjára, és
hogyan élt hét esztendeig a bátor
magyar kutató a pápuák földjén,
küszködve a trópusi klímával,
betegségekkel, miközben értékes
természetrajzi és néprajzi anyagát
gyűjtögette.”
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

68., Pordány László:
A búrok és az apartheid
Lakitelek, 2005. Antológia. 258 p.
1 sztl.lev. színes képtáblákkal.
Kiadói, keménytáblás kötésben,
papír védőborítóban.
>Original harpaper. Illustrated.

1.200,-

69., Prizek, L. M.:
Zúg a Kongó
/Világjárók 44./
Bp., 1965. Gondolat.
256 p. számos képtáblával.
Kiadói, félvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

70., Putnam, Anne Eisner és
Allan Keller: Nyolc év Kongó tör-
péi között
Bp., 1957. Táncsics. 261 p.
1 sztl.lev. Putnam rajzaival.
Kiadói, rajzos papírborítóban.
>Original paper. Illustrated.

800,-

71., Radnóti Miklós (ford.):
Karunga a holtak ura -
Néger mesék
Bp., 1944. Pharos. 262 p. 1
sztl.lev. Csillag Vera könyvdíszeivel
illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói, félvászon kötésben.
„Afrikai néger legendákat,
énekeket és meséket fordított le
Radnóti Miklós ebben a kötetben.
A tűzbe bámuló néger mesemondó
szavában a mítoszok világa villan
fel, sokszor vad, nyers, kegyetlen
realizmussal, az az ősi Afrika,
amely egyre jobban elmerül a múlt-
ban, egy másik, fölébe kerekedő
világ szorításában vergődve.
Megismerkedünk a messzi őserdők
mélyén élő kis néger törzsek
hétköznapjaival és az állatokkal,
amelyek körülveszik őket és
majdnem minden történet
szereplői is.”
>Original half cloth. First edition.

4.800,-

72., Rátz Kálmán: Afrika ébred
Bp., 1936. Utazási Könyvek.
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230 p. 1 sztl.lev.
Kiadói, festett, aranyozott,
illusztrált egészvászon kötésben.
„A "fekete földrészen", amelyről
még tegnap oly keveset tudtunk,
ma vagy holnap mindnyájunk
sorsa dőlhet el. Meg kell
ismernünk nemcsak roppant
arányú földjét, de még inkább az
ott élő, s az európai hatás alatt
egyre inkább öntudatra ébredő
népek történetét, mai politikai és
gazdasági helyzetét is. Rátz Kálmán
könyve megadja mindezt, de még
ennél is sokkal többet. Végig vezet
az európai államok gyarmatosító
törekvéseinek történetén - a pun
háborúktól a mai olasz-abesszin
háborúig. Látjuk Napoleont, aki a
pirámisokról rájuk tekintő negyven
évszázadról beszél katonáinak,
végig éljük az angol-bur háborút, a
"Máhdi" fanatikus népével vívott
harcokat, a német gyarmatok
helyőrségeinek küzdelmeit a
világháború alatt, látjuk Afrika
szerepét a világháborúban,
Egyiptom függetlenségi törekvéseit,
felfogjuk mindazokat a gazdasági,
politikai és katonai érdekeket, ame-
lyek a hatalmakat az évszázadok
folyamán így vagy amúgy csopor-
tosították. Tanui vagyunk a nílusi
vízduzzasztók és a szuezi csatorna
megépítésének, számot kapunk
gyapottermelésről és hajóforgalom-
ról, aranyról és rabszolgákról - 

93.

94.

88.
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világító számokat! S az Abessziniát
részletesen tárgyaló utolsó fejezet
végén az államférfiaknak szóló
tanítást olvassuk: minden erejükkel
védjék meg a békét, mert minden
üzletnél rosszabb üzlet a háború!” 
>Original cloth.

2.400,-

73., Richter (Nikolaus Benjamin):
Felejthetetlen Szahara
Bp., 1957. Gondolat.
173 p. számos képpel, térképpel és
képmellékletekkel.
Kiadói, félvászon kötésben. Festő
és tudományos kutató az
ismeretlen sivatagon át.
>Original cloth. Illustrated.

1.400,-

74., Róbert László:
Allah nevében?
Bp., 2001. Kossuth.
193 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. "Jézus-
Mózes-Mohamed." Ezzel a mottó-
val indul útjára a hetvenes évek
közepén a Tisztelendők című tévé-
film-sorozat. Róbert László az
igazhit forrásait keresi, hogy vajon
a vallásnak milyen "enyhítő" hatása
lehet a történelem, a társadalom, -
isten bocsá' - a politikai
földmozgásaira. Ez vezérelte őt
Rómától Dallason és Tokión át a
Szentföldre is. Majd egy fura
véletlen során Párizsban felkerült

Khomeini Teheránba tartó gépére.
Így éli át a modern kor első iszlám
forradalmát... Most, 22 évvel
később - a szeptember 11-i New
York-i, majd az ezt követő afga-
nisztáni borzalmak után -
könyvében sejteti: majnem minden
ott, Teheránban kezdődött. De őt a
forrás izgatta, a Szaharában is. Az
az analfabéta tevehajcsár, akinek
egy Mekka környéki barlangban
megjelent Gábriel arkangyal...
Mohamed, ha élne, ma egymilliárd
követője lenne Marokkótól Jáváig.
A szerző számára a Korán Szent
Háborúja nemcsak egy terror-
szervezetet jelent, hanem belső
küzdelmet átkos szenvedélyeink és
alantas ösztöneink ellen. Róbert
László tragikus derűlátással néz a
jövőbe.”
>Original paper.

1.200,-

75., Schomburgk, H.:
A vadon érverése
/Világjárók/
Bp., 1961. Gondolat.
215 p. számos képpel.
Kiadói, félvászon kötésben, papír
védőborítóban.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

76., Schomburgk, Hans:
Sátrak Afrikában
Utazások, kutatások, kalandok –
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hat évtized folyamán.
/Világjárók 31./
Bp., 1963. Gondolat. 350 p.
1 sztl.lev. számos képtáblával.
Kiadói, félvászon kötésben, papír
védőborítóban.
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

77., Schreiner, Olive:
Afrikában történt
Bp., 1942. Dante. 351 p.
Kiadói, félvászon kötésben. Olive
Schreiner dél-afrikai regényírónő,
híres feminista, az első nagy dél-
afrikai regény, az 1883-as "The
Story of an African Farm" szerzője.
Vilghírű Afrika-regény!
>Original half cloth.

3.000,-

78., Schrenzel:
Abesszinia Afrika kánaánja
Fordította: Dr. Kőszegi Imre. A
Kultúrtörténeti függeléket Juhász
Vilmos írta.
Bp., én. Athenaeum.
254 p. 1 sztl.lev. számos képtáblá-
val illusztrálva.
Kiadói, egészvászon kötésben.
Neve a görög „Aethiops” szóból
származik, amelynek jelentése
„ember napsütötte arccal”. Az
Etióp-magasföld évezredes történel-
mi neve Abesszínia. Etiópia
„Afrika szarvánál” található. Az
egyik legszegényebb ország: az 

95.

100.
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emberek több mint fele él
szegénységben.
>Original cloth. Illustrated.

3.000,-

79., Schweinfurth, Georg:
Afrika szívében
Fordította: Halász Gyula.
/Világjárók/
Bp., én. Franklin-T.
163 p. számos képtáblával és 1
térképpel illusztrálva.
Kiadói, aranyozott, egészvászon
kötésben. A szerző az első fehér
ember, aki 1869-ben pigmeusokkal
találkozik a Kongó medencéjében.
>Original cloth. Illustrated.

2.000,-

80., Seabrook, William B.:
Utak a dzsungelben
Fordította: Szerb Antal.
Bp., 1936. Révai. 267 p. 1 térk. 1
sztl.lev. számos képtáblával.
Kiadói, egészvászon kötésben.
Afrika és csodálatos lakói.
>Original cloth. Illustrated.

2.400,-

81., Sebes Tibor: Afrika
/Képes Földrajz/
Bp., 1986. Móra. 150 p. 5 sztl.lev.
számos képpel.
Kiadói, félvászon kötésben.
>Original half cloth. Illustrated.

600,-

82., Sebes Tibor:
Jambó, Kilimandzsáró!
/Útikalandok/
Bp., 1967. Táncsics.
230 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

83., Sebestyén Károly:
Henry Morton Stanley
A nagy Afrika kutató önéletírása.
Bp., 1912. Singer és Wolfner.
220 p. 2 sztl.lev.
Kiadói, festett, illusztrált
egészvászon kötésben. Az
előzéklapon egy beragasztott cikk
Stanley-ről „… a riporterek királya”
és barátainak, munkatársainak
fotói. „Az emberiség hősei sorában
az elsők között ragyog Stanley neve.
Jelentősége nem ismeretlen a
magyar közönség előtt sem, amely
"A legsötétebb Afrikából" című
szenzációs munkáját ismeri
fordításból. De míg ama műve
életének egy bármily fontos, mégis
elszigetelt töredékéről ad képet, az
Önéletrajz föltárja az egész embert,
a homályos kezdettől, a st.-asaphi
menedékház rettentő nyomorától
kezdve pályája csúcspontjáig, ahol
királyok köszöntötték barátjokul és
tudós gyülekezetek állva hódoltak
nagyságának.”
>Original cloth.

4.800,-
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84., Sík Endre:
Fekete-Afrika története I.
Bp., 1964. Akadémiai. 424 p. kép-
táblákkal, térképekkel illusztrálva.
Kiadói, egészvászon kötésben,
papír védőborítóban. Az ókortól
napjainkig.
>Original cloth. Illustrated.

2.400,-

85., Sík Endre:
Fekete-Afrika története II.
Bp., 1964. Akadémiai. 351 p. kép-
táblákkal, térképekkel illusztrálva.
Kiadói, egészvászon kötésben,
papír védőborítóban. Újkor, a XX.
század első éveiig.
>Original cloth. Illustrated.

2.400,-

86., Szczygiet, Bogdan:
A titokzatos Niger
/Világjárók/
Bp., 1977. Gondolat.
222 p. számos képpel
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

87., Széchenyi Zsigmond, gróf:
Csui!... - Afrikai vadásznapló.
Bp., 1940. Dr. Vajna és Bokor.
223 p. számos szövegközti kép-
táblával gazdagon illusztrálva. 
Kiadói, illusztrált egészvászon
kötésben. „Az "Afrika-vadászok"-
nak két fajtáját ismerjük. Két arány

talan csoportját, mert az egyik
fölényes többséggel áll a másik
elenyésző kisebbségével szemben.
Ennek a kisebbségnek tagjai egytől-
egyig kiváló, jeles emberek, ritka
kivételek, akik megérdemlik a
legnagyobb elismerést. Ők azok,
akik - nem írnak könyvet! A mai
napig én is közéjük tartoztam. A
mai napig mindenki szeretett. Ujjal
mutogattak rám: Ime, egy ember,
aki Afrikában vadászott és nem írt
róla könyvet! És most vége a
dicsőségnek. De szolgáljon
mentségemül, hogy most sem
könyvet írok, hanem csak ott,
helyszínen készült naplómat bocsá-
tom a közönség szeme elé.”
>Original cloth. Illustrated.

8.000,-

88., Széchenyi Zsigmond:
Afrikai tábortüzek -Vadásznapló
kivonatok 1932-1934.
Bp., 1963. Szépirodalmi. 281 p. 1
sztl.lev. számos képtáblával.
Kiadói, félvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
>Original half cloth. Illustrated.

1.200,-

89., Széchenyi Zsigmond:
Denaturált Afrika
Feleségemmel a fekete földrészen.
Bp., 1971. Szépirodalmi.
370 p. számos képpel.
Kiadói, egészvászon kötésben,
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papír védőborítóban. „Azzal kell
kezdenem, hogy könyvem címe
nem saját gyermekem! Mástól lop-
tam suttyomban, alávaló tolvaj
módon. Daniel W. Streeter
ismeretlen amerikai kollégától
vadoroztam, kinek Denatured
Africa című, 1926-ban New York-
ban megjelent útikönyvét a
"Gripsholm" fedélzetén olvastam,
ötödik Afrika-utamról hazatérőben.
Streeter már akkor, kerek negyven
évvel ezelőtt, hiányolta Afrika ere-
deti természetességét. Már akkor
"denaturált"-nak fitymálta.”
>Original cloth. Illustrated.

1.200,-

90., Szunyoghy János:
Egy év Tanganyikában
/Útikalandok/
Bp., 1968. Táncsics.
222 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

91., Taylor, Merlin Moore:
A kannibálok földjén
Barangolás Pápua szívében.
/M. Földrajzi Társaság könyvtára/
Bp., én. Lampel R. 188 p. számos
képtáblával illusztrálva.
Kiadói, díszesen aranyozott,
egészvászon kötésben.
>Original cloth. Illustrated.

3.600,-

92., Tazieff, Haroun:
Víz és tűz
/Világjárók 19./
Bp., 1960. Gondolat. 237 p. 1
sztl.lev. számos képtáblával.
Kiadói, félvászon kötésben, papír
védőborítóban. „A könyv második
része a közép-afrikai vulkánok
világába vezet, ahova a szerző
néhány társával izgalmas kalan-
dokon át jut el. A tudományos
kísérletek során meg kell küzdenie
a nehéz tereppel, a gyilkos éghajlat-
tal, a gyarmatosítók sok ostoba
szabályával. A szerző humanista
érzésű, haladó szellemű tudós, aki
mély rokonszenvvel és együttérzés-
sel ír a bennszülöttek sorsáról,
függetlenségükért vívott ösztönös
harcukról.”
>Original half cloth. Illustrated.

800,-

93., (Térkép) Africa. Lybia -
Morland mit allen königreichen so
zu vasern zeiten datrin gesunden
werden.
Színezett (kézzel) fametszet.
Münster, Sebastian:
Cosmographia (Basel, 1548) című
művéből.
M.: 345x270 mm.
Keretezve.
>Coloured map of Africa.
Woodcut map of Münster’s
Cosmography.

120.000,-
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94., (Térkép) Carte D’Afrique
Színezett (kézzel) rézmetszet
Poirson, J(ean). B(aptiste)., 1803.
M.: 460x395 mm. Keretezve.
>Coloured map of Africa. Copper
engraving.

50.000,-

95., Thanhoffer Lajos:
Kongó
Orvosi táskával Afrika földjén.
Bp., 1944. Kir. M. Egyetemi Ny.
317 p. 8 kétoldalas t. (képek)
szövegközti rajzokkal, amelyek
Végh Gusztáv munkái.
Kiadói, félvászon kötésben. „Egy
magyar orvos, aki négy esztendőt
töltött Belga-Kongóban, meglepő
írásművészettel számol be
rendkívül érdekes élményeiről és
kalandjairól. Egészségügyi szolgála-
tot végezni Afrika belsejében, az
európai civilizáció diadalát jelenti.
A fehér orvos a négerek szemében
csodás módon tudja leküzdeni vagy
megfékezni a trópusi betegségeket,
az álomkórt, himlőt, leprát. A tró-
pusi orvos nem lehet specialista,
egyszemélyben és egyedül sebész,
belgyógyász, tisztiorvos, operáló és
kísérletező, igazságtevő és vadász.”
>Original haf cloth. Illustrated.

3.800,-

96., Toy, Barbara:
Sába nyomában
/Útikalandok/

Bp., 1967. Táncsics.
283 p. számos képpel.
Kiadói, keménytáblás kötésben,
papír védőborítóban.
>Original hardpaper. Illustrated.

800,-

97., Urbán Ernő:
A Szahara szíve
/Világjárók/
Bp., 1969. Gondolat.
229 p. számos képpel.
Kiadói, félvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
>Original haf cloth. Illustrated.

800,-

98., Voronyin, L. G.:
Majomvadászat Ethiopiában
Bp., 1953. Művelt Nép.
168 p. számos képpel.
Kiadói, félvászon kötésben, rajzos
táblával.
>Original haf cloth. Illustrated.

1.800,-

99., Zamarovsky, Vojtech:
A felséges piramisok
Bratislava, 1981. Madách. 350 p. 1
sztl.lev. számos képtáblával.
Kiadói, egészvászon kötésben,
papír védőborítóban.
>Original cloth. Illustrated.

1.400,-
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100., Zaslavsky, Claudia:
Afrika számol
Bp., 1984. Gondolat. 350 p. 1
sztl.lev. számos képpel és ábrával.
Kiadói, egészvászon kötésben,
illusztrált papír védőborítóban. „Ez
a könyv az első - és az Afrika-kuatók
körében általános elismerést aratott
- kísérlet, mely megpróbálja feltárni
a matematikának az afrikaiak
életében betöltött szerepét.”
>Original cloth. Illustrated.

1.800,-

Az árverés két becses
tételét, a 93. és a 94. tételt
a Városfal Antikvárium

(1053 Budapest, Múzeum
krt. 27.) ajánlotta fel.

Köszönjük önzetlen
támogatásukat!

Vásároljon Ön is
egy könyvet
Afrikáért!

Az Afrikai - Magyar
Egyesület munkájáról a
www.ahu.hu oldalon

tájékozódhat!


