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ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK

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

Kistokaj, 2014.
Pogány János

Árverési szabályaink megváltoztak, kérjük figyelmesen olvassa el!

www.konyvlap.hu / www.konyvpub.hu



1., ACZÉL György:
Szocializmus, nemzet, kultúra
Írások a kultúráról (1979-1985)
Bp., 1985. Kossuth.
419 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Mártának és Sándornak, barátaim-
nak szeretettel barátjuk – Aczél
György” a Kádár-korszak legfőbb kul-
turális ideológusa által dedikált
példány!

3000,-
2., (AISZKHÜLOSZ), Aischylos:
- - tragédiái
Fordította: Csengeri János.
Bp., 1903. MTA. XXIII. 397 p.
Kiadói gerincén aranyozott (piros)
MTA. egészvászon kötésben.
„Dr. Szalay József kedves barátomnak
szeretettel – Szeged, 1918. szept. 8.
Csengery János” Szeged első rendőr-
kapitányának, író, jeles könyv-
gyűjtőnek, Móra Ferenc és Juhász
Gyula barátjának dedikált példány!

6000,-
3., ALFÖLDI Géza:
Kész, mehet – Versek.
/Új magyar írások XXII./
(Cegléd), 1936. Hortobágy. - (Ny.:
Simon és Garab.) 63 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Tiszteletem
jeléül dr. Kálnoky László úrnak –
Cegléd, 1938. nov 31. Alföldi Géza” a
későbbi kétszeres József Attlia-díjas
költőnek dedikált példány!

8000,-
4., ANTAL Sándor:
Garabonciás ének
Vagy inkább öreges tempójú beszédek
ezek olyan kényes belsővilági dolgok-

ról, istenes, asszonyos nyugtalansá-
gokról, amikről a mostani nagybecsü-
letű költők átallanak énekelni.
Bratislava-Pozsony, 1924. Slovenska
Grafia. 108 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, a kötéstáb-
lán mélynyomású, aranyozott illusztrá-
ció, amely Komáromi Kovács Pál
munkája. Készült merített papiroson.
„Emőd Tamásnak szeretettel – 1936.
VIII. 24. Antal Sándor” a nagyváradi
Holnapos költőnek dedikált példány! 

A Holnap c. irodalmi antológia első
kötetének szerkesztője, Ady Endre
barátja volt. A Tanácsköztársaság ide-
jén a Vörös Újság munkatársa lett. A
tanácshatalom bukása után Csehszlo-
vákiába menekült, ahol Pozsonyban élt
és részt vett a kisebbségi magyar kul-
turális életben. Koncentrációs tábor-
ban halt meg.

6000,-
5., BABITS Mihály: Erato -
Az erotikus világköltészet remekei.
(Wien, 1921.) Hellas. 1 t. 147 p. 5 t.
Francois de Bayros erotikus szecessz-
iós rajzaival illusztrálva. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben. Kézzel szá-
mozott (12./500.) bibliofil példány!

Az erotikus kötetek kiadásának
jövedelmező üzletágát Magyarországon
a keresztény szellemiség prüdériája
beszüntette. Az Erato a bécsi Hellas
Verlagnál jelent meg 1921-ben, 500
számozott példányban és terjesztése
csak előzetes feliratkozás alapján tör-
tént. A könyvbarátok számára készült
kiadást az akkoriban nagyon népszerű
Bayros metszeteivel díszítették, és bib-
liofil értékének megfelelő áron juthat-
tak hozzá az érdeklődők. A mű
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kereskedelmi forgalomba nem került.
A pesti hatóságok később erkölcstelen-
ség vádjával a kötetet is elkobozták.

8000,-
6., BALASSA Imre:
W. A. Mozart csodálatos élete
Bp., (1936.) Palladis Rt.
287 p. 16 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. 
„Ladányi Ilonának, akitől még sok …
Mozart-áriát várunk és Férjének
barátsággal: Balassa Imre 1936. októ-
ber 30-án.” a nagyszerű operaénekes-
nőnek dedikált példány!

4000,-
7., BALÁZS György:
Egy feltárt bibliai város
Bölcsészdoktori értekezés. A lachisi
(Tell-El-Duweiri) ásatások archeológiai
és epigráfiai eredményei.
Bp., 1940. (Szerző. – Ny.: Berger ny.,
Vác.) 1 t. 115 p.
Kiadói papírborítóban.
„Vitéz Dr. Pálfi János professor
úrnak tanítványi hálával és igaz nagy-
rabecsüléssel…” dedikált példány!

6000,-
8., BARTHA József, Dr.: Az új ma-
gyar irodalom kis tükre 1896-1936
Bp., 1938. Stephaneum.
226 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Györgyfi munkája.
Antiszemita hangú irodalomtörténeti
összefoglaló munka, amely kiemelten
említi a magyar zsidó írókat és azokat
faji alapon megkülönbözteti.

4500,-
9., BENDETZ (Móric) Dr.:
Ady Endre jellemrajza kézírása
alapján 11 írásképpel

Írás és hivatás.
/Grafológiai tanulmányok 3./
(Bp., 1940. Bendetz és Tsa.) 82-120 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
10., BENEDEK Aladár (Náray Iván):
Árnyak, sugarak –
(Vegyes költemények.)
Pest, 1873. Ny.: Heckenast G. 1 met-
szett t. 1 sztl.lev. 280 p. Első kiadás!
Korabeli aranyozott egészvászon kötés-
ben, körben festett lapszélekkel.
„Méltóságos Nagy Samu semmítő-
széki bíró úrnak, kiváló tiszteletes
nagyrabecsülése jeléül – Budapest,
május 21. 1889. a szerző: Benedek
Aladár” dedikált példány!

8000,-
11., BENEDEK István, Dr.:
Ösztön és bűnözés
A gyermekkori bűnözés lélektana
orvosok, jogászok, nevelők és a művelt
nagyközönség számára.
Előszó: Dr. Németh Péter.
Bp., 1943. Eggenberger-féle.
247 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány. A szerző azonos a polihisztor
íróval, aki Benedek Marcell fia,
Benedek Elek unokája. Tapasztalatait
és gyógyítási módszerét foglalta össze
az Aranyketrec : egy elmegyógyosztály
élete c. első kiadásban 1957-ben meg-
jelent munkájában, amely számos
kiadást ért meg, és amely valóban
ismertté tette őt az orvosok és a téma
iránt érdeklődők világában.

8000,-
12., BERTHA Bulcsu:
Meztelen a király – Tizenöt portré.
Bp., 1972. Szépirodalmi.
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301 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. „Kozma
Károlynak tisztelettel ajánlom –
Bertha Bulcsu 1972. V. 30.” a filmes
szakembernek dedikált példány!

A szerző interjúi 15 íróval többek
között Lázár Ervinnel és Weöres
Sándorral.

3000,-
13., BÖLÖNI Farkas Sándor:
Nyugateurópai utazás
Bevezetéssel ellátta: Dr. Jancsó Elemér.
/Erdélyi ritkaságok/
Kolozsvár, 1943. Minerva.
180 p. 12 t. (képek)
Korabeli gerincén aranyozott, bordá-
zott félbőr kötésben.

Erdélyi írónk, műfordító, utazó,
művelődésszervező 1830–1832 között
nyugat-európai és észak-amerikai uta-
zást tett, Béldi Ferenc kíséretében.
Ezeknek az utazásoknak a leírását
1834-ben adták ki Kolozsvárott, de a
mű hamarosan tiltólistára került.
Az útinapló nyugat-európai része,
csak jóval később jelent meg teljes ter-
jedelemben ezen kiadásban.

4000,-
14., BREZNAY Imre:
Eger a XVIII. században I-II.
Eger, 1933. Egri Ny. Rt.
(1.) 288 p. (2.) 336 p.
Későbbi gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói rajzos papírborítók
címlapja a könyvtestbe kötve. Az első
kötet borító címlapján „Lakatos Vince
hírlapíró úrnak tisztelettel – Breznay
Imre” dedikált példány! (2 db.) 

8000,-
15., CLAIR Vilmos:
Magyar párbajok I-II. - Attila Hun

király idejétől 1923. év végéig.
/Nemzeti irodalmunk mesterei/
Bp., (1930.) Singer és Wolfner.
(1.) 239 p. (2.) 244 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. (2 db.)

4000,-
16., CZAICH Árpád Gilbert, dr. -
Fráter Aladár:
X. Pius pápa életének és uralkodásá-
nak története napjainkig
Bp., 1907. Ny. Athenaeum.
XVI. 238 p. XLIV. (képtáblák)
Kiadói festett, illusztrált, gerincén ara-
nyozott, dombornyomású egészvászon
kötésben.

8000,-
17., CSŐKE Sándor: A sumér
ősnyelvtől a magyar előnyelvig
Előszó: Fehér Mátyás Jenő.
/Sumér-magyar tanulmányok I./
New York, 1969. Turul.
123 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
Emigráns kiadás.

4000,-
18., CSUKÁS István:
Ima a vadevezősökért (Versek.)
Bp., (1975.) Szépirodalmi.
56 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. „Tamásnak
baráti szeretettel: Cs. Pista 1984. ápr.
16.” dedikált példány!

3000,-
19., CSURKA István:
A ló is ember
Bp., 1968. Szépirodalmi.
318 p. 2 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban. A hátulsó borító
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fülön Csurka István portréja Gink
Károly felvétele. „Kozma Károlynak a
lóversenyre mentemben – Csurka
István” a filmes szakembernek dedi-
kált példány!

4500,-
20., DÉNES Gizella:
A magyar szimfónia
Bp., (1941.) Stádium. 210 p. számos
szövegközti rajzzal. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
21., DÉRY Tibor:
Kedves bópeer…! – Regény.
Bp., (1973.) Szépirodalmi.
207 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Wutka Tamásnak – Bp., 1976. IV.
Déry Tibor” írótársának, kritikusnak,
a Lyukasóra c. lap későbbi főmun-
katársának dedikált példány!

6000,-
22., DESDOUITS, M.:
Az ember és a teremtés, vagy a
végokok elmélete a mindenségben
Franczia eredetiből fordította: Gyurits
Antal. Előszó: Somogyi Károly.
Pesten, 1853. Ny.: Lukács L.
XVI. 331 p. 3 sztl.lev.
Hozzákötve:
SOMOGYI Károly:
A bölcsészet lényege- és feladatáról
Pest, 1859. Ny.: Beimel és Kozma. 83 p.
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott félbőr kötésben. Kissé foltos
lapokkal. (2 mű, egybekötve)

12 000,-
23., DOHÁNYOS János:
A spiritizmus gondolkozásmódjának,
jelenségeinek és igazságainak bibliai

álláspontról való kifejtése.
Válasz Binde Frigyes pamfletjére.
Bp., 1920. Dr. Leidenfrost S. - Kókai
L. 64 p. 1 sztl.lev.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Leidenfrost S. munkája.

3000,-
24., DOHNÁNYI, (Ernő) Ernst von:
Variationen über ei Kinderlied für
großes Orchester mit konzertantem
Pianoforte /Eulenburgs kleine
Partitur-Ausgabe – Konzerte No. 35./
Leipzig-Wien, (1922.)
Ernst Eulenburg. 150 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kötés-
tábla verzójában „Dohnányi Ernő ”
aláírt példány! Op.25 Gyermekdal
variációk - zenekar, zongora.

A zongoraverseny formájában feldol-
gozott variációk témája a közismert
francia gyermekdal: „Ah, Vous dirai-
je, Maman”, amely Mozart változatai-
nak is alapjául szolgált. Dohnányi a
művet 1914-ben írta, abban az időben,
amikor (1905-1915.) a berlini Zene-
művészeti Főiskola tanára volt. Mun-
káját nemzetközileg is elismerik, és
kimagasló szaktekintélyként kezelik.
1925-ben, a New York State Symp-
hony Orchestra vezető karmesterévé
választják. Miután hazajön Magyaror-
szágra, 1928-ban a budapesti Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán lesz
professzor, és tanítás mellett kompo-
nál is, többek közt a szegedi Fogadalmi
Templom felavatására megírja
"Szegedi mise" c. művét, 1930-ban. A
francia Becsületrend birtokosa.
Becses kotta, amely a világhírű
zeneművész autográf aláírását őrzi! 

30 000,-
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25., ELEK István:
Csokonai versművészete
Bp., (1937.) Kir. M. Egyetemi Ny.
114 p. 1 sztl.lev.
Kiadói javított papírborítóban.
„Dr. Supka Géza igazgató úrnak
tisztelete jeléül – Dr. Elek István” a
szabadkőműves írónak, az ünnepi
könyvhét kezdeményezőjének dedi-
kált példány!

4000,-
26., ERDÉLYI József:
A harmadik fiú – Önéletrajz.
(Bp., 1942.) Turul.
242 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
„Szíj Rezsőnek baráti szeretettel –
Erdélyi József Pétfördő, 1954. jan. 9.”
dedikált példány! Poss.: Szíj Rezső.
Hozzátartozik:
ERDÉLYI József:
Fegyvertelen – Önéletrajz.
(Bp., 1942.) Turul.
204 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Mind két kötet kiadói félvászon kötés-
ben, javított a költő portréjával illuszt-
rált papír védőborítóban.
Az első kötetben dedikált példány!
Az önéletrajz részletesen felidézi a
Solymosi Eszter vére című költemény
körül kialakult viszályt és a költő
meghurcoltatását. (2 db.)

8000,-
27., ERDÉLYI Pál:
Jókai útja Rév-Komáromtól Pestig, a
bölcsőtől a babérig
(Komárom, 1939.)
A komáromi Jókai Egyesület.
139 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Dr. Ravasz László püspök Úrnak
mély tisztelettel – özv. Dr. Erdélyi

Pálné és családja” ajándékozó sorok-
kal „dedikált” példány!

4000,-
28., FÁBIÁN Sándor Dr.:
Szatmár, Ugocsa és Bereg K. E. E.
vármegyék (1924-1938)
Szerkesztette: - -. /Magyar városok és
vármegyék monográfiája XXVIII./
Bp., 1939. Kiadóhivatal. 595 p. 17
kétoldalas t. (képek) 122 p. (személyi
adattár) számos szövegközti képpel.
Kiadói a vármegyék címerével illuszt-
rált, aranyozott egészvászon kötésben. 

8000,-
29., (FRAKNÓI Vilmos):
Az egyházi javak saecilarisátiója
Franczia-Spanyol- és Olaszországban
Pesten, 1872. (Ny.: Érseki Lyceumi
ny., Egerben.) 108 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító elő- és hátlapja a kötés-
táblákra ragasztva. A Pannonhalmi
Főkönyvtár gyűjteményi és fölöspél-
dány bélyegzésével.

8000,-
30., FRAKNÓI Vilmos: Egy pápai
követ Mátyás udvaránál (1448-1490.)
/Olcsó könyvtár 1218-1220./
Bp., 1901. Franklin-T. 119 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, körülvá-
gatlan példány.

3000,-
31., FÜSSY Tamás:
IX. Pius pápasága I-III.
/Házi könyvtár/
Bp., 1878-79-80. Szent István-T.
(1.) 2 sztl.lev. XI. ; IV. 639 p. (2.) 1
sztl.lev. XIV. 560 p. (3.) XV. 596 p.
Mind három kötet kiadói illusztrált
papírborítóban, részben fel- és körülvá-
gatlan példány.
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Az első kötet borítóján megfakult,
még helyenként olvasható dedikáció!
(3 db.)

15 000,-
32., FÜSSYNÉ Huszár Amália:
Egy csokor tulipán
150 irredenta és hazafias gyermek
vers. Ovodák, iskolák és családok
használatára.
(Szeged, én. Hírlapkiadó- és Ny.)
77 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.

3000,-
33., FÜST Milán:
Boldogtalanok
Dráma négy felvonásban.
Bp., 1923. „Világirodalom”.
94 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Szokolay Károlynak szíves emléke-
zésül: - Füst Milán Budapesten,
1950., november 3-dikán” a költő-
társnak dedikált példány!

8000,-
34., (GÁRDONYI Géza), Göre
Gábor: Dubrints sógor vagy más szó-
val ez a könyv főképpen a Dubrints
sógoral foglalatoskodik, benne van a
sógor tzethalála is mög máseféle
köserves történetök.
Bp., (1899.) Singer és Wolfner.
155 p. 2 sztl.lev. számos szövegközti
rajzzal, amelyek Haranghy J. munkái.
Első kiadás! Első ezer.
Kiadói aranyozott, Haranghy illuszt-
rált, festett egészvászon kötésben, kör-
ben festett lapszéllel, kiadói rajzos
papírborító címképtáblája a könyvtest-
be kötve hártyalappal. Megkímélt
állapotú, szép példány.

4000,-

35., GENTHON István:
A magyar történelem képeskönyve
Összeállította: - -.
A bevezetést írta: Gerevich Tibor.
Bp., 1935. Kir. M. Egyetemi Ny.
XXXVIII. 1 sztl.lev. 216 p. számos kép-
pel különösen gazdagon illusztrálva.
Kiadói dombornyomásos, aranyozott
egészvászon kötésben, eredeti kiadói
karton védőtokban.

4000,-
36., GEREVICH László:
A csúti középkori sírmező
(Különlenyomat.)
Bp., 1943. Bp. Székesfőváros Hny.
2 sztl.lev. 105-166 p. 1 kihajtható t. ; 1
sztl.lev. 441-444 p. 1 kihajtható t. ;
499-514 p.; 563-566 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Péczely Béla főjegyző úrnak…”
dedikált példány!

6000,-
37., GÖRGEY Gábor:
Alacsony az Ararát
Noé – Handabasa avagy a fátyol titkai.
Bp., (1971.) Magvető.
242 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált (fotó montázs) papír-
borítóban. „Molnár Antalnak meg-
köszönve sok szíves figyelmét őszinte
tisztelettel – 71 okt. Görgey Gábor” a
Kossuth-díjas zenetörténész, zene-
szerzőnek dedikált példány!

3000,-
38., GROSZMAN, Vaszilij:
Sztyepan Kolcsugin
Fordította: Németh László.
Bp., 1955. Új Magyar Kk.
644 p. 2 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
„Király Miklósnak, Miklós napra,
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szeretettel 1955 dec 5-én Németh
László” a fordító által dedikált pél-
dány!

6000,-
39., GULYÁS Pál:
Kommunista könyvtárpolitika
Bp., 1921. Szent István Akadémia.
1 sztl.lev. 129 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
40., GUNDA Béla: Emlékkönyv
Kodály Zoltán hatvanadik születés-
napjára
Szerkesztette: - -.
Bp., 1943. M. Néprajzi T.
1 t. (Kodály Z. portréja) 2 sztl.lev. III.
369 p. 1 sztl.lev. szövegközti képekkel
és kottákkal. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Megjelent 2000 példányban.
„Zeke Zoltánnak meleg barátsággal –
Gunda Béla” dedikált példány!
A borító verzóján borítékban:
KODÁLY Zoltán (1882-1967) saját
kézzel, autográf tintával írt köszönő
sorai a születésnapi jókívánságokért:
„Szíves megemlékezését születésem
napjáról hálásan köszönöm, jókíván-
ságait szívből viszonzom. Kodály
Zoltán”. Hn., én. kártyán.

1942-ben, világhírű zenetudós hat-
vanadik születésnapján a kormánytól
is kapott kitüntetést, egy évvel később
az MTA levelező tagja lett, 1946 és
1949 között az MTA elnöke volt.
Felismerte az ifjúság zenei nevelésének
fontosságát, és egész életén át ezért har-
colt, ideértve az iskolai énekoktatást, a
zenei írás-olvasás (szolfézs) meghatá-
rozó szerepét a tantervben, valamint a
kóruskultúra hazai elemekre építő

ápolását. A Kodály-módszer ma már
világszerte ismert és követett példa a
zenepedagógiában.

45 000,-
41., GYERGYAI Albert:
A Nyugat árnyékában
Bp., 1968. Szépirodalmi.
442 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Illés Lászlónak boldog új évet kíván
szeretettel öreg barátja – Gyergyai
Albert 1969. I. 1.” irodalomtörténész
kollégájának, a PIM. egykori főigaz-
gatójának dedikált példány!

4000,-
42., GYOMAI (Weinberger) Imre:
A haláltábor – Regény.
Páris, (1931.) Universum.
171 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Supka Gézának igaz barátsággal –
Gyomai Imre” dedikált példány!

A gyomaendrődi író a francia követ-
ség egykori sajtóattaséja volt, a Párisi
Hírlap, a franciaországi magyarság
lapjának munkatársa. A lap éles antifa-
siszta volt, ezt a művet folytatásokban
közölte. Szerkesztőinek egyike Bölöni
György volt.

5000,-
43., HALÁSZ Árpád, Dr.:
Budapest húsz éve 1920-1939. –
Fejlődéstörténeti tanulmány.
(Bp.), 1939. Wolff Károly Emlék-
bizottság. 427 p. számos képpel.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A feldolgozott időszakról megállapít-
hatjuk, hogy a legérdekesebbek közé
tartozik, amelyet Budapest valaha is
megért. 1920 és 1939 két mérföldkő.

5000,-
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44., HALÁSZ Gyula:
Édes anyanyelvünk
Bp., (1938.) Nyugat.
245 p. 4 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban.
„ Supka Gézának régi, igaz barátság-
gal – Halász Gyula” a jeles régész,
művészettörténész, magasfokú szabad-
kőműves írónak dedikált példány!

5000,-
45., (HALMAI) P. Antal:
A Győri Kármelita-rendház két-
százéves története. 1697-1897.
Győr. 1897. Győregyházmegye Ny.
155 p. 2 sztl.lev. 8 t.
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott
egészvászon kötésben, aranyozott lap-
szélekkel.

8000,-
46., HALMI Bódog:
Kóbor Tamás az író és az ember
Bp., 1935. Szerző. 127 p. keretdíszes
lapokkal. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Készült bibliofilek részére, Diósgyőri
merített papíron, 100 kézzel számo-
zott példányban a szerző aláírásával.
Számozott (100/73.), aláírt példány! 

4000,-
47., HANTKEN Miksa: Uj adatok a
Buda-Nagykovácsii hegység és az
esztergomi vidék föld és őslénytani
ismeretéhez /Értekezések a ter-
mészettudományok köréből XIV./VI./
Bp., 1884. MTA. 52 p.
Kiadói papírborítóban. A borítón
„Dr. Szontagh Tamás Urnak
tisztelettel – a Szerző” a Földtani
Intézet első igazgatója által a későbbi
igazgatónak, a jeles geológusnak
dedikált példány! 3000,-

48., HATÁR Győző:
Az őrző könyve (’Egregor’)
„Regényes elmélkedések” és „Üzenet
a jövőből”. A hiányzó részeket
kiegészítette és ó-alánról új-hunra
fordította: - -.
München, 1974. Aurora.
349 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. Emigráns
kiadás. „Béládi Miklósnak barátság-
gal – híve 1975 május 28 Határ Gy” a
jeles irodalomtörténésznek dedikált
példány!

6000,-
49., HAUSZMANN Alajos:
A Budapesti Igazságügyi Palota
(Mappa) /A Magyar Mérnök- és
Építész-Egylet Könyvkiadó Váll. III.
Cyclus 1. illetmény/
Bp., 1901. Pátria. 13 p. 20 t. (4 alap-
rajz, 16 fénymetszet, ebből 1 színes).
A 20 műlapot Divald Károly készí-
tette, amelyek fénymetszetei különö-
sen illusztris, szép nyomatok.
Kiadói félvászon mappában, aranyo-
zott felirattal.

Az egykor a Magyar Királyi Kúria
számára emelt igazságügyi palota a
budapesti Kossuth Lajos téren áll.
Hauszmann Alajos tervei alapján épült
1891–1896 között Királyi Kúriának,
eklektikus stílusban. Jelenleg nagyobb
részét a Néprajzi Múzeum, kisebb ré-
szét a Politikatörténeti Intézet foglalja el.
Kispéldányszámban megjelent repre-
zentatív mappa!

45 000,-
50., HÁY Gyula:
Ítélet éjszakája – Tragédia.
Bp., 1946. Hungária.
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105 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Békés Istvánnak - 46. 7. 10. Háy
Gyula” dedikált példány!
A dedikáció címzettje a jeles író,
műfordító a Magyar Ponyva Pitaval
szerzője.

5000,-
51., HELTAI Jenő:
Elfelejtett versek
Bp., (1947.) Uj Idők. (Singer és
Wolfner.) 127 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
Ez a kötet a költő 75. születésnapjára
készült 300 számozott példányban, a
szerző aláírásával.
Számozott (300/262.), aláírt példány!

8000,-
52., HENNYEY, Gustav:
Ungarns schicksal zwischen ost und
west – Lebenserinnerungen.
/Studia Hungarica 10./
Mainz, Von Hase & Koehler.
192 p. 1 térk. mell.
Kiadói egészvászon kötésben. 
Magyarország sorsa Kelet és Nyugat
között.

8000,-
53., HERMANN Egyed:
Szerzetesség és lelkipásztorkodás a
koldulórendek fellépéséig
Különlenyomat a Theologia 1938/3-4.
sz.-ból.
Bp., 1938. (Szerző.) 28 p.
Kiadói papírborítóban. „Kedves volt
doktorának igaz szeretettel –
Hermann Egyed” dedikált példány!

4000,-
54., Hevesmegyei írók és írónők
almanachja
Szerkeszti és kiadja: Utas Zsigmond.

Egerben, 1906.
Ny.: Goldstein Aladárnál.
203 p. 10 sztl.lev. (hirdetések)
Kiadói egészvászon kötésben, a rajzos
borító címlap a könyvtestbe kötve, kör-
ben festett lapszéllel. Hevesi írók és
költők versei, novellái.
„Őnagysága: Staud Irénke úrleány-
nak őszinte tiszteletből – Utas
Zsigmond” dedikált példány!

4000,-
55., Hieromizus és Dikéophilus leve-
lei, avvagy a magyar papságnak pol-
gári megkülömböztetése iránt való
ellenvetések és feleletek
Veszprémben, 1824. Öszv. Számmer
Klára bet. 185 p.
Kiadói feliratos papírborítóban.
A kötet recenziója és fejtegetése a
„Verbőczi első része II-dik czikke-
lyények magyarázattya avagy az Egyházi
Rendek polgári megkülönböztetése
Magyarországon” című 1820-ban meg-
jelent rendkívül ritka műnek.

24 000,-
56., HUTYRA Ferencz, Dr.:
Törvényszéki állatorvostan
/Állatorvosi kézi könyvtár XIII./
Bp., 1908. „Pátria”. XV. 354 p.
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben.

6000,-
57., ILLÉS Béla:
Harminchat esztendő
(Bp.), 1956. Szépirodalmi.
1 t. (Ferenczy Béni rajza) 517 p. 1
sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Dobi István elvtársnak tisztelettel és
szeretettel – 956. II. 18. Illés Béla”
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dedikált példány!
Dobi István (1898-1968) politikus,

országgyűlési képviselő, miniszter,
miniszterelnök, a Magyar Népköztár-
saság Elnöki Tanácsa elnöke. Kor-
mánya működése alatt fejeződött be és
vált véglegessé (legalábbis négy évtized-
re) a kommunista hatalomátvétel.

4000,-
58., ILLÉS Sándor:
Virradatban (Novellák.)
(Szombor (Vajdaság), 1938.) „Uj
Hírek”. 93 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Urbán Elemérnek szeretettel – Illés
Sándor” dedikált példány!

3000,-
59., ILLYÉS Gyula:
Magyarok – Naplójegyzetek. (I-II.)
Bp., (1942.) Nyugat. (1.) 221 p. 1
sztl.lev. (2.) 3 sztl.lev. 231-468 p. 2
sztl.lev. Második propaganda kiadás.
Kiadói (Nyugat) egészvászon kötésben.
(egybekötve) A szennylapon Áprily
Lajos, 1942-ben Jékely Lajosként írt
ajándékozó sorai a Baár-Madas
Református Leánygimnázium igaz-
gatójaként „Nagy Marianna VIII. o.
tanulónak példás internátusi maga-
viseletéért – Budapest, 1942. junius.
Jékely Lajos igazgató.” a gimnázium
bélyegzőjével. Egy versét névtelenül
már 1905-ben közölte az Egyetemi
Lapok, majd 1909-ben Jékely Lajos
néven az Erdélyi Lapokban jelent-
kezett, Kovács Dezső azonban megrót-
ta „modern” hangja miatt, mire a
költő évekig nem kísérletezett újabb
publikálással. Verseit Áprily Lajos né-
ven először 1918 tavaszán Szentimrei
Jenő közölte az Új Erdélyben. Tíz évig

a Baár-Madas Leánynevelő Intézet igaz-
gatója volt. 1943 szeptemberében,
miután nem volt hajlandó az isko-
lájában a zsidótörvények szabta
felvételi rendelkezéseket végrehajtani,
felmondott, nyugdíjba vonult.

8000,-
60., ILLYÉS Gyula:
Összegyűjtött versei
Bp., 1940. Nyugat. 460 p. Első kiadás!
Kiadói (Nyugat) egészvászon kötésben.
„Lengyel Lajosnak barátsággal,
köszönettel – Illyés Gyula” a jeles
tipográfus, könyvművésznek dedikált
példány!

8000,-
61., IRÍNYI József:
Kulcs Tamás bátya kunyhójához
Közlése a valóságos történeteknek és
okleveleknek, mellyekre a mű építve
volt, a munka valódiságát kitüntető
bizonyítványokkal Beccher Stowe
Henriette után angolból: - -.
Pesten, 1853. Müller Emil.
241 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A könyvtestbe érvénytelen
könyvtári bélyegzés.

8000,-
62., (JÁMBOR Pál), Hiador:
Emléklapok egy főrangu hölgyhez
Kiadta: Petrichevich Horváth Lázár.
Budán, 1846. Egyetemi Ny.
2 sztl.lev. IV. 51 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány. Szövegtükör keretdíszítéssel,
lapjain foxing foltokkal. A borító
verzóján „A Budapesti Híradó t. cz.
szerkesztőségének, szíves megemlítés
végett – a Honderű” Petrichevich
Horváth Lázár a Honderű szerkesz-
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tője által dedikált példány!
A Budapesti Híradó a konzervatív

párt legerősebb vezérlapja volt a
reformkorban. Dessewffy Emil gróf
lapját Szenvey József szerkesztette 1848
márc. 15-ig. Jámbor Pált Petrichevich
Petőfivel szemben játszotta ki, de
Hiador későbbi műveivel a szabad-
ságharc ügyét szolgálta.

8000,-
63., JANICS Kálmán:
A hontalanság évei
A szlovákiai magyar kisebbség a
második világháború után 1945-1948.
Illyés Gyula előszavával.
(München, 1979. Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem.)
321 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Emigráns kiadás.

3000,-
64., JÉKELY Zoltán:
Minden csak jelenés (Versek.)
/Mikrokozmosz füzetek/
Bp., (1977.) Szépirodalmi. 84 p. 3
sztl.lev. 1 könyvjelző az 5. oldalon
Kondor Béla rézkarcával. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Diósgyőri bordázott papíron, bibliofil
igényű kiadás. „Suba Gézának nagy-
rabecsülő barátsággal – Jékely Zoltán
1978. június 8-án.” dedikált példány.
A 10. oldalon a költő autográf
javítása.

4000,-

JOG, JOGTÖRTÉNET
(Dedikált kötetek)

65., ALMÁSI Antal, Dr.:
A dologi jog kézikönyve I.
/TÉBE Könyvtár 45. szám./
Bp., 1928. TÉBE.
752 p. Egyetlen kiadás.
(A II. kötet 1932-ben jelent meg.)
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Baráti tisztelettel Budapesten
1929. január 28 Almási” – dedikált
példány!
Almási Antal ítélőtáblai-, majd kúriai

bíró, egyetemi tanár. Magánjoggal
foglalkozott, Grosschmid Béni iskolá-
jának egyik legkövetkezetesebb kép-
viselője volt. A Fodor-féle Magyar
magánjog (jogok védelme) és a
Szladits-féle Magyar magánjog (házas-
sági jog, kötelmi jog) c. gyűjteményes
munkák munkatársa, döntvénytár-
szerkesztő.

20 000,-
66., ANGYAL Pál, Dr.: A becsület
védelméről szóló 1914: XLI. T.-cikk.
/A magyar büntetőjog kézikönyve 1./
Bp., (1928), Athenaeum. XV. 120 p.
„Nagyságod dr. Ruber József egy. m.
tanár kedves barátomnak igaz nagy-
rabecsüléssel Dr. Angyal Pál”
dedikált példány!
Hozzákötve:
Angyal Pál, Dr.: Az ember élete elleni
bűncselekmények és a párviadal
/A magyar büntetőjog kézikönyve 2./
Bp., (1928.) Athenaeum.
XXIV. 120 p.
„Nagyságos dr. Ruber József kedves
barátomnak Dr. Angyal Pál” dedikált
példány!
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Angyal Pál, Dr.:
A testi sértés és a közegészség elleni
bűntettek és vétségek
/A magyar büntetőjog kézikönyve 3./
Bp., (1928.) Athenaeum. XV. 100 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Mindhárom kötet papír-
borítói bekötve. Két kötet dedikált
példány! (egybekötve)

60 000,-
67., BALASSA Ármin Dr.:
Védőbeszéd, Haverda Mária érdeké-
ben elmondotta a budapesti esküdt-
biróság előtt 1910. október 11-én- -.
Szeged, 1910. Dugonics-ny.
69 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli papírborítóban. Cseres Tibor
könyvtárából.
Balassa Ármin (1861-1924.) ügyvéd,

író, újságíró. 1902-ben megindította a
Szeged és Vidéke c. napilapot. Tárcái
és cikkei hódmezővásárhelyi és szegedi
lapokban jelentek meg. Több színdara-
bot írt, népdalokat is szerzett.

12 000,-
68., BALOGH Jenő:
A jogtörténet tanítása hazánkban
Különlenyomat.
Bp., 1905. (Ny.: Franklin-T.)
1 sztl.lev. 37 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Igaz tisztelet-
tel a szerző” dedikált példány!

8000,-
69., BORBÉLY Zoltán, Dr.:
A jogérték elmélete
Kolozsvár, 1910. Stief Jenő és Társa.
154 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli, gerincén aranyozott, félvá-
szon kötésben. „A jogakadémia
könyvtárának tisztelete jeléül…”
dedikált példány! 15 000,-

70., CSEH Béla, Dr.:
Daróctól a talárig 1919-1939
(Komárom, 1939. Szerző.)
160 p. Egyetlen kiadás.
Kiadói, rajzos papírborítóban.
„Rácz Kálmán képviselőúrnak test-
véri szeretettel…” dedikált példány!

15 000,-
71., EMBER Győző:
A m. kir. helytartótanács ügyin-
tézésének története 1724-1848
Bp., 1940. M. Kir. Orsz. Levéltár. -
Szerző. 1 sztl.lev. 298 p.
Egyetlen kiadás.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja felragasztva.
„Csapodi Csabának a bécsi év
emlékére…” dedikált példány!

15 000,-
72., ESTERHÁZY Sándor, Dr.:
A bölcseleti jogtudomány kézikönyve
I./1. és 2. fele.
Kassa, 1897-1899. Ifj. Nauer H. (1.)
182 p. 1 sztl.lev. (2.) 183-462 p.
Mind két kötet kiadói papírborítóban,
fel- és körülvágatlan példány.
A második kötet borítóján „Nagy-
ságos Dr. Sághy Gyula egyetemi tanár
úrnak, legmélyebb tisztelettel, - a
szerző” dedikált példány! (2 db.)

18 000,-
73., FLEISCHER Ferenc:
A magyar alkotmány fejlődésének
története – tintával írt kézirat.
Írta: --- főreálisk. VIII. oszt. tanuló.
(Pécs, 1902.) 77 számozott, kéziratos,
tintával a lapok egyik oldalán beírt
oldal. Későbbi aranyozott egészvászon
kötésben. A pécsi „Nemzeti Casino” 4
db. cs. és kir. arany pályadíjával” jutal-
mazta a munkát. 20 000,-
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74., KAAS Albert báró:
Magyarország Souverainitása és viszo-
nya Ausztriához – Értekezés.
Bp., 1908. (Ny.: Franklin-T.) 36 p.
Kiadói papírborítóban.
„Mély tisztelete jeléül – Kaas Albert”
dedikált példány!

12 000,-
75., KÉRÉSZY Zoltán, Dr.:
Rendi országgyűléseink tanácskozási
módja – Jogtörténeti tanulmány.
Kassa, 1906. Ny.: Vitéz A. Út. kny.
1 sztl.lev. 67 p.
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Méltóságos Dr. Sághy
Gyula egyet. tanár úrnak tisztelettel –
Kérészy” dedikált példány!

12 000,-
76., KIRÁLYFI Árpád, Dr.:
Az uralkodóház tagjainak állampol-
gári jogállása / Különlenyomat
Jogtudományi Közlöny 1907/15. sz.
Bp., 1907. (Ny.: Franklin-T.)
10 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos Dr. Sághy Gyula egyete-
mi tanár úrnak mély tisztelettel –
Királyfi Árpád” dedikált példány!

8000,-
77., KOSUTÁNY Ignácz:
Egyházjog - A magyarországi egyházak
alkotmánya és közigazgatása.
Kolozsvár, 1903. Stein János.
1 sztl.lev. VIII. 610 p. 4 sztl.lev. 
Második kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.
„Dr. Harkányi Ede kedves volt hall-
gatómnak emlékül – Kolozsvár 1904.
junius 12 Kosutány” dedikált
példány!

18 000,-

78., Közönséges törvény a vétkekről,
és azoknak bűntetésekről
Budán, 1788. A Királyi Akadémiának
betűivel. 4 sztl.lev. 128 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
Magyarország első hatályos büntető
törvénykönyve! II. József - a felvilágo-
sult abszolutizmus eszméitől vezettetve
- fogalmaztatott meg jogászaival, és ren-
deleti úton hirdette ki 1787 január 13-
án német nyelven az örökös tar-
tományokban, majd ugyanazon év
április 2-án magyarul a magyar
királyságban. Mint ismeretes, halálos
ágyán az uralkodó majdnem valameny-
nyi rendeletét visszavonta, köztük ezt
is, ami 1790. január 28-án veszítette
hatályát, mégis óriási hatással volt a
további büntetőjogi fejlődésre és az
ítélkezésre. Rendkívül ritka!

60 000,-
79., LENGYEL László, Dr. – Vidor
Gyula, Dr.: Magyar Országgyűlési
Almanach / Ötszáz magyar élet 1931-
1936. Szerkesztik: ---.
Bp., én., Globus Ny.
575 l. Egyetlen kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
Mindkét szerkesztő által „Berényi
Sándornak igaz szeretettel és meleg
barátsággal” dedikált példány!

20 000,-
80., MOÓR Gyula – Török Árpád:
Két tanulmány a pacifizmusról -
Móór Gyula: A pacifizmus útján –
Török Árpád: A pacifizmus válsága.
/Társadalomtudományi füzetek 10./
Pécsett, 1929. M. Társadalomtudo-
mányi T. – Dunántúl Egyetemi. 31 p.
Kiadói papírborítóban.
„Mélt. Dr. Keveházi Kováts Gyula
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egyetemi tanár úrnak mély tisztelet-
tel…” dedikált példány!
Hozzátartozik:
MOÓR Gyula, vitéz: A jogrendszer
tagozódásának problémája
/Értekezések a filozófiai és társadalmi
tud. köréből V./2./
Bp., 1937. MTA. 44 p.
Kiadói papírborítóban. (2 db.)
Moór Gyula (1888-1950.) jogász, jog-

filozófus, egyetemi tanár, az MTA
tagja. Kora jogtudományára az újkan-
tiánus jogfilozófiája nagy hatást gyako-
rolt. 1947-től 1948-ig Pfeiffer-párti
országgyűlési képviselő volt. Polgári
demokrata felfogása szembeállította a
magyar és német fasiszta törekvé-
sekkel; másrészt azonban tagadta a
marxista elméletet, az SZU történelmi
jelentőségét.

8000,-
81., (NAPOLEON, Bonaparte) (I.):
A franczia büntetőtörvénykönyv
(Code Pénal)
A törvényjavaslat bemutatásakor az
1810. évi franczia törvényhozótest ülé-
seiben kifejtett ministeri előter-
jesztvényekkel, és a törvényen egész a
legujabb időkig tett változtatásokkal
együtt. A hivatalos szöveggel egyeztetett
kiadások nyomán fordította: Németh
Antal, T. Sopron megye szolgabírája.
Sopron, 1867. Seyring Ádolf. XVIII.
299 p. 1 sztl.lev. Első és mindmáig
egyetlen magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban.

A Code Pénal, a francia büntető
törvénykönyv, 1810-ben lépett hatály-
ba. Akárcsak a Code Napóleonnak, a
hatása is szinte felmérhetetlen.
Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban,

hogy a világ büntetőjogi törvény-
hozásában itt jelenik meg először az
ún. trichotóm, vagyis hármas felosz-
tású bűncselekmény-kategória rend-
szer, amely megkülönbözteti egymástól
a kihágást, a vétséget és a bűntettet. A
bűncselekmények trichotóm felosztását
átveszi a P. J. A. v. Feuerbach nevéhez
fűződő, Bajorországban született első
modern büntetőjogi kódex is, ami
aztán a világ büntetőjogi törvény-
hozásának az alapjává vált.

80 000,-
82., (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!
Kiadói papírborítóban.
Bonaparte Napóleon 1800-ban, mint

Első Konzul, felállított egy négy jogá-
szokból álló bizottságot, melynek fela-
data 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 hatály-
ban van. A törvénykönyv a világon
először bevezette a polgári jogegyen-
lőséget, eltörölte az elsőszülöttséget, az
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öröklődő nemességet és az osztály-
kiváltságokat. A polgári intézményeket
függetlenítette az egyházi ellenőrzéstől,
deklarálta és alapelvéül tette meg
többek között az egyén szabadságát, a
szerződés szabadságát és a magántulaj-
don 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.

60 000,-
83., PÁLOSI Ervin dr.:
Az összeférhetetlenségi kérdés 
Magyarországon
Társadalmi selejtezés és emelkedés.
Bp., 1932. Ny.: Ifj. Kellner E. –
Szerző. 1 sztl.lev. 189 p.
Egyetlen kiadás.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja felragasztva. 
„Igaz barátsággal…” dedikált pél-
dány!

15 000,-
84., PISZTÓRY Mór, Dr.
Államismerettan
Bp., (1871.) Aigner L. 3 sztl.lev. 122
p. Második, olcsó kiadás.
Későbbi félbőr kötésben.
A harmadik oldalon a szerző „Dr.
Pisztóry Mór” autográf névbejegyzése.
Aláírt példány!

18 000,-
85., SIMON László: Zsidókérdés a
magyar reformkorban (1790-1848.)
különös tekintettel a nemzetiségre.

Debrecen, 1936. Dr. Bertók Lajos.
75 p. 1 sztl.lev. Egyetlen kiadás.
Kiadói papírborítóban. Tételünk szere-
pel vitéz Kolozsváry-Borcsa Mihály: A
zsidókérdés magyarországi irodalma
című kötetében.

20 000,-
86., SZÁSZ Zsombor:
A norvég és svéd államkapcsolat
története, kezdetektől napjainkig
Kolozsvár, 1901. Ny.: Ajtai K. Albert.
VIII. 1 sztl.lev. 404 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„Sághy Gyula egyetemi tanár úrnak,
országgyűlési képviselőnek őszinte
tisztelettel – Szász Zsombor
Budapest, 1905 február” dedikált
példány!

15 000,-
87., SZLADITS Károly, ifj. Dr.:
A köztestületek felelőssége az angol
jogban / Különlenyomat a Kolosváry
Bálint 40 évi tanárságának ünnep-
lésére szerkesztett Emlékkönyvből.
Bp., 1919. Grill K.43. p.
Kiadói papírborítóban. „Dr. Picker
Ernő bátyámnak tisztelő barátsággal
Károly” dedikált példány!

20 000,-
88., (Szószólló): Bévezetés Az Erdély
Országi Törvénykezés módjában
applicaltatni szokott Recursusokról
való Tractatusra, vagyis Oktatásra.
Írta egy Szószólló.
Nagy- Váradon, 1828. Tichy J. 54 p.
Fűzve, korabeli papírborítóban.
Ritka jogtörténeti kuriózum!

15 000,-
89., TIMON Ákos: A párbér
Magyarországon - Jogtörténeti
fejlődése és jelen állása szerint.
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Bp., 1885. Pallas. XV. 411 p. ; 103 p.
(Függelék: A párbér vezérlő okmányai)
Korabeli félbőr kötésben. Langer Mór
A magyar és a külföldi bibliofília
története c. művében már 1932-ben
az 1000 legritkább és legbecsesebb
magyar könyv között sorolja fel!

18 000,-
90., TIMON Ákos:
Zárszó a párbér-vitához
Bp., 1886. Pallas. 54 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány.

4000,-
91., TÓTH András: Az erdélyi
román kérdés a 18. században
Bp., 1938. (Sylvester Ny.) 98 p.
Kiadói papírborítóban.
„Charlesnak baráti szeretettel Bandi”
dedikált példány!

15 000,-
92., (Törvény) 1832/6-dik évi
országgyűlésen alkotott törvény
czikkelyek – Articuli comitiorum
anni 1832/6-i.
Posonyban, (1836.) Országgyűlési
Nyomtatványok. 504 p. XXIV.
Korabeli félbőr kötésben. Magyar és
latin nyelven. Bilingvis. Párhuzamos,
fametszett címerrajzos címlapokkal.
Az első hivatalos magyar nyelvű
törvénygyűjtemény!

30 000,-
93., VÁRADY Béla, Dr.:
A perbeli mulasztás jogi természete és
szabályozásának irányelvei
A Kir. Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetem Polgári Törvény-
kezési Jogi Szemináriumának kiad-
ványai 5. sz.
Bp., 1942. (Szerző.)

110 p. 1 sztl.lev. Egyetlen kiadás.
Kiadói papírborítóban.
„Évikének Béla” - dedikált példány!
Hozzátartozik: A szerzőnek a dedikált
címzettjéhez (Palásty Évához) intézett
újévi jókívánsága és a könyv postai
feladóvevénye.

15 000,-
94., VÁRADY L. Árpád dr.:
A párbérkérdésről
Bp., 1908. Stephaneum. 156 p.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány. A borítón „Tisztelet-
példány a szerzőtől” bélyegzés.

8000,-

* * *

95., JÓZSEF Attila: Döntsd a tőkét,
ne siránkozz – Versek.
Kolozsvár, (1944.)
Munkás Athenaeum.
42 p. 3 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadói papír borítóban.

Az Erdélyben 1945-ben meginduló
könyvkiadás első terméke a Munkások
és földművesek naptára, rögtön utána
egy József Attila-kötet, Döntsd a tőkét,
ne siránkozz! címmel, s a Márciusi
ifjúság című antológia. A kötet az
elkobzott első kiadáshoz hasonlóan
különösen ritka!

6000,-
96., JÓZSEF Főherczeg:
Czigány nyelvtan
Románo csibákero sziklaribe
Bp., 1888. MTA. XXIII. 377 p.
a címlapon rajzos czigány címer.
Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

12 000,-
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97., (KARSAI Mihály):
Vőfi könyv – Karsai Mihály 1896 és
1897 évi írása Kolozsvárt.
Válogatta és a bevezetőt írta:
Hoppál Mihály.
Bp., 1973. M. Iparművészeti Főiskola
Typografikai tanszéke. 28 p. 2 sztl.lev.
6 egészoldalas fametszettel eredeti
dúcokról nyomva, a belső címlapon
szöveges fametszet barnásvörös
nyomással.
Kiadói barnásvörös nyomással készült
fametszetes papírborítékban. A kötet
Matkó Katalin diplomamunkája,
kereskedelmi forgalomba nem került,
mindössze 30 példányban készült! 

4000,-
98., KASZA Györgyi:
Arany János és a francia irodalom
/Specimina 210./
Pécs, 1941. (Szerző.) Ny.: Rákóczi.
68 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Ervinnek őszinte barátsággal –
Németbóly, 1941. III. 7 Györgyi”
dedikált példány!

3000,-
99., KELETI Károly:
A gyakorlati statistika kézikönyve
Bp., 1875. Athenaeum.
2 sztl.lev. 219 p. Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott, félvá-
szon kötésbe. Tételünk a magyar sta-
tisztika alapmunkája!
A szerző az Országos Statisztikai
Hivatal első igazgatója, az MTA tagja.
A szabadságharcban honvéd tüzér. A
magyar statisztikai felvételek első
megtervezője és irányítója.

20 000,-

100., KENÉZ Béla, Dr.:
A revízió nemzetközi szükségessége
Bp., 1938. Kir. M. Egyetemi.
29 p. 1 sztl.lev.
Kiadói javított papírborítóban.

3000,-
101., KÉPES Géza:
Napkelte Mongóliában (Versek.)
(Bp.), 1955. Szépirodalmi.
40 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Csillag Vera munkája.
Megjelent 1000 példányban.
„András Bélának baráti kézszorítással
– Budapest 1956 január 12-én Képes
Géza” a jeles zeneszerzőnek, Kodály
Zoltán növendékének dedikált pél-
dány!

3000,-
102., KERÉKGYÁRTÓ Béla, Dr.:
A magyar királyi udvar a királyság
fénykorában
(Az Anjouk uralkodása alatt.)
Bp., 1881. Rudnyánszky A. VII. 158
p. 1 t. (Az Anjou család magyar ága)
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben, aranyozott lapszéllel.

5000,-
103., KERTÉSZ K. Róbert:
Gróf Klebelsberg Kunó az alkotó
Különlenyomat a Budapesti Szemle
1937. ápr. sz.-ból.
Bp., 1937. (Ny.: Franklin-T.)
1 sztl.lev. 18-33 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Pacher Bélának igaz barátsággal
– Kertész K. Róbert” dedikált
példány!

3000,-
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KÉZIRATOK (Fotó, plakát)

104., BÁRDOSSY László (1890-
1946.), mint külügyminiszter, által
részben géppel, részben kézzel írt és
autográf aláírásával ellátott köszöntő-
kártyája külügyminiszterré történő
kinevezésének alkalmából, Kánya
Kálmánnak „Kedves Kálmán!” meg-
szólítással 1941-ből. „Magyar Királyi
Külügyminiszterré történt kinevezésem
alkalmából kifejezett szives jókívánsá-
gokat hálásan köszönöm”. Majd
kézírással folytatva: „Szívből üdvözöl
régi igaz híved Bárdossy László”.
Bp., 1941. február. 1 lev. 9 részben
nyomtatott, részben beírt sor merített
papiroson.

Bárdossy László politikus, külügymi-
niszter, majd miniszterelnök. Horthy
1941. február 4-én külügyminiszterré,
Teleki Pál halála után, április 3-án
miniszterelnökké nevezte ki. A néme-
tek által elkövetett provokatív célzatú
kassai repülőtámadásra hivatkozva, az
alkotmányt megsértve, a parlament
hozzájárulása nélkül hadat üzent az
SZU-nak (1941. jún. 27.), majd az
USA-nak is (1941. dec.). Ribbentrop-
pal és Keitellel folytatott tárgyalásain
(1942. jan.) hozzájárult a II. magyar
hadsereg frontra küldéséhez. Nevéhez
fűződik a faji alapon álló, a zsidók és
keresztények házasságkötését tiltó
1941. XV. tc. 1942. márc. 7-én,
elsősorban a kormányzóhelyettesi tiszt-
ség körül Horthyval támadt ellentéte
miatt kénytelen volt lemondani, de
távozása után is aktív, németbarát poli-
tikát folytatott. A Népbíróság, mint
háborús bűnöst, halálra ítélte, golyó

által kivégezték. A vádoltak közül az ő
szerepe és felelőssége osztotta meg
leginkább a magyar közvéleményt.
Bárdossy személyéről és tetteiről
kivégzése óta vita folyik, kirakatper
áldozatának tekintik.
Kánya Kálmán (1869-1945.) politikus,
külügyminiszter. Az ő külügyminiszter-
sége alatt ment végbe Magyarország
csatlakozása a Berlin–Róma-tengely-
hez. 1938 októberében vezetője volt a
komáromi magyar–csehszlovák tár-
gyalásokon részt vevő delegációnak.
Miután az 1938. november 21-i német
olasz demars miatt Kárpát-Ukrajna ter-
vezett megrohanásától az Imrédy-kor-
mánynak el kellett állnia, lemondott.
1935. október 4-én Horthy örökös
felsőházi taggá nevezte ki. A II.
világháború idején a Bethlen–Kállay
vezette politikai csoporthoz tartozott.

70 000,-
105., CHOLNOKY Jenő (1870-
1950.) író, földrajztudós, tanár autog-
ráf tintával írt, aláírt pozsonyi (nyara-
ló telep a Kárpátokban) képes levele-
zőlapja feleségének Dr. Cholnoky
Jenőnének címezve Kolozsvárra.
„907. VIII. 28 este az egész banda
koncerten volt, én meg előadás után (6
órakor) átmentem a városligetbe s ott
sétáltam mostanig (8 óra), most
megyek vacsorázni – Cs. Jenő”
Pozsony, 1907. aug. 28. 8 soros, auto-
gráf, aláírt levelezőlap, érkezési
bélyegzővel Kolozsvár, 1907. aug. 29.
(Figyelemre méltó, hogy a lap 107
évvel ezelőtt 1 nap alatt ért Pozsonyból
– Kolozsvárra. Erre talán a mai posta
sem képes.)
Szép, hibátlan levelezőlap! 
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Cholnoky Jenőt 1905-ben a kolozsvári
Tudományegyetemre nyilvános rendes
tanárnak nevezték ki, és megbízták a
tanszék vezetésével. 15 évet töltött
Kolozsváron, magas színvonalra
emelte az egyetemi oktatást, közben
részletesen tanulmányozta és leírta
Erdély természeti viszonyait.

8000,-
106., DÁLNOKI Miklós Béla (1890-
1948.) autográf képeslapja fele-
ségének, Miklós Bélánénak, „Miklós
Béláné úrnő „ megszólítással 1930-
ból. Tartalma: „ Nagyon szép itt, elég
jó időnk van … Holnap megyünk
Milánóba, onnan Svajzba és jövő
héten majd úti élményeinkről beszá-
molunk. Mindkettőtöket ölel: Miki”
Gardons, 1930. október 5. 1 lev.

Dálnoki Miklós Béla vezérezredes,
miniszterelnök. Az I. világháború
után, mint vezérkari tiszt, több helyen
teljesített szolgálatot, 1944. július 1-től
az I. hadsereg parancsnoka. Az 1944.
október 15–16-i nyilas puccs után
szűkebb törzsével átment a Vörös
Hadsereghez és 1944. október 17-én
kiáltványt adott ki „az orosz had-
sereggel való ellenségeskedés megszün-
tetésére és a német hadsereg elleni
harc megindítására”. Az 1944. decem-
ber 13–20-i választásokon pártonkívüli
programmal az Ideiglenes Nemzetgyű-
lés tagjává választották. A Debrecen-
ben 1944. december 22-én megalakult
Ideiglenes Nemzeti Kormány minisz-
terelnöke (1945. november 15-ig) és a
debreceni koalíció jobbszárnyának
egyik vezető képviselője.

30 000,-

107., (fotó) GULÁCSY Irén (1894-
1945) magyar írónő „Bélteky
Lászlónak, igaz híve: Bp. 1941.
Gulácsy Irén” dedikált fotója, amely
Tauber Malvin fényképészeti műter-
mének munkája (Bp., IX. Üllői-út
41.).

Az írónő nagysikerű történelmi
regényei ma is közkedveltek. A
Hamueső című műve volt az Erdélyi
Szépmíves Céh első kiadott regénye
Kós Károly illusztrációival, és Kós
munkája volt a könyv grafikai kiállítása
is. A főváros ostromának esett áldoza-
tul, amikor 1945. január 2-án lakását
telitalálat érte.

8000,-
108., GOLDZIHER Ignác (1871-
1943.) autográf képeslapja Dr. Heller
Bernátnak, „Tisztelt és Kedves bará-
tom”megszólítással 1916-ból. A szerző
arról tájékoztatja a címzettet, hogy az
Antar - ügyben szeretne valami
„örvendeteset” közölni a címzettel és
ehhez ajánl fel számára különféle
szabad időpontokat.
Budapest, 1916. május 26. 1 lev.
Goldziher Ignác orientalista, egyetemi

tanár, az MTA tagja. Az orientalisták
1889-i stockholmi nemzetközi kong-
resszusán a nagy aranyérmet kapta.
Tagja volt a berlini, szentpétervári, göt-
tingeni, amszterdami és koppenhágai
akadémiáknak. Kora egyik legnagyobb
sémi filológusa volt. Megalapította a
modern, kritikai módszerekkel dolgozó
iszlámtörténetet.

Heller Bernát orientalista, iro-
dalomtörténész, folklorista. Megírta a
héber és az arab mese történetét,
elsőként dolgozta fel az Antarról szóló
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középkori arab lovagregényt és jelentős
tárgytörténeti adatokat szolgáltatott a
magyar mondákhoz, valamint klasszi-
kusaink magyarázatához. A levélben
szereplő „Antar-ügy” 1918-ban jelent
meg Budapesten Az arab Antar-regény
címmel.

20 000,-
109., GUBÁNYI Károly (1867-1935.)
autográf képeslapja Fr. Cholnoky
Jenőnének, Dr. Cholnoky Jenőné
nagyságának megszólítással 1906-ból.
Az író üdvözletét küldi a Murray folyó
partjáról és tájékoztatja a címzettet,
hogy leírta a Földrajzi Könyvtár
számára az utat, amit a napokban
postára ad! (Cholnoky) Jenőt üdvözli!
Mildura, 1906. július 10. 1 lev.

Gubányi Károly mérnök, földrajzi
utazó. Néhány évi hazai vasútépítési
gyakorlat után Szentgáli Antallal együtt
Mandzsúriába utazott, ahol részt vett a
Mandzsu-vasút, elsősorban a vasútvon-
al alagútjainak építésében, majd
Vlagyivosztok kikötőjének építkezé-
sénél vállalt munkát. A japán–orosz
háború kitörésekor hazajött, de 1906-
ban Ausztráliába utazott, ahol ültet-
vényesként élt. 1913-ban visszatért
Magyarországra s Pilisen létesített
mintagazdaságot. Több útirajza, mű-
szaki, gazdasági és gazdaságpolitikai
tárgyú tanulmánya jelent meg. 

15 000,-
110., ILLYÉS Gyula (1902-1983.) író,
költő, műfordító saját kezűleg golyós-
tollal írt, aláírt levelezőlapja Péter
László irodalomtörténésznek Szegedre.
Értesíti, hogy nem fogadhatja Tihany-
ban, mert Pestre kell utaznia, szeptem-
ber első hetében elhagyják Tihanyt.

Ha véletlenül arra jár, este 5 után
rendszerint otthon találja.
Balatonföldvár, 1969. VIII. 21. 1 lev.
a hátoldalon 10 beírt sor aláírással. 

10 000,-
111., JAROSS Andor (1896-1946.)
géppel írt, autográf aláírásával ellátott
levele – saját fejléces papírján
„Kedves Feri” (Szálasi) megszólítás-
sal. Jaross Andor a levélben értesíti a
címzettet, hogy a képviselőházi naplót
elolvasásra megküldi részére.
Bp., 1943. nov. 20. 1 lev. 

Jaross Andor felvidéki magyar poli-
tikus, több magyar kormány minisz-
tere, a magyarországi zsidók deportálá-
sának egyik vezetője, Szálasi Ferenc
egyik legközvetlenebb munkatársa.
1940-ben Imrédy Bélával megalakítot-
ta a szélsőjobboldali Magyar Megúju-
lás Pártját. A Sztójay-kormány belügy-
minisztereként államtitkárai - Baky
László és Endre László - segítségével
ekkor megszervezte a zsidók deportálá-
sát. 1944. augusztus 17-én Horthy
nyomására lemondott tisztségéről. A
háború után nyugatra menekült, ahol
amerikai fogságba került. Csehszlo-
vákia és Magyarország is kikérte, mint
háborús bűnöst, végül Magyarország-
nak adták ki, ahol államtitkáraival
együtt a népbíróság halálra ítélte, majd
kivégeztette.

30 000,-
112., JÓKAI Mór (1825-1904.)
regényíró, a „nagy magyar mesemon-
dó” négy autográf tintával írt humor-
os adomája jegyzetlapon, saját javítá-
saival. A kézirat Jókai legaktívabb
időszakában keletkezhetett, az 1860-as
években, amikor is több lapnak is
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szerkesztője, munkatársa. Számos
jegyzete maradt fenn, amely lapok
verzóján unokája Feszty Masa igazolja,
hogy a kézirat Jókai Mór kézírása, így
ennek a lapnak a hátoldalán is. A lap
első adomája a gasztronómia kedvelő-
inek lehet kedves:
„Van egy régi magyar szólásmondása
a mindenféle étel neveknek, mely így
hangzik: „fölséges töltött káposzta! –
méltóságos pörkölt hús! – nagyságos
kolbász! – tekintetes túrós galuska! –
nevezetes tarhonya – hallja kend gom-
bócz! – te barátom paszúly – geh zum
Teufel spenót – látni ebből hogy a
magyar ember mindenkit érdemei
szerint megbecsül.” „geh zum Teufel
spenót” magyarul: menj a pokolba
spenót :-)
Keltezés nélkül. 1 lev. 1 beírt oldal, a
verzón az igazoló sorok.

45 000,-
113., KAFFKA Margit (1880-1918.)
író, költő, a „nagyon-nagy író-asszony”
kiadói szerződése a Franklin-Társulat-
tal, a kiadó formanyomtatványán sk.
tintával írt „Fröhlichné Kaffka Margit”
aláírásával. A Levelek a zárdából és
egyéb elbeszélések című kötetének
kiadási jogát a szerző 100 korona
fejében átadja a Franklin-Társulat
Részvénytársaságnak, A Magyar
Könyvtárban való megjelenésére,
kiadások számának és minőségének
korlátozása nélkül. A kötet 1905-ben a
sorozat 437. köteteként - mint az írónő
második kötete - meg is jelent. A bal
alsó sarokban Radó Antal aláírásával
igazolja, a kéziratot átvette, a tiszteletdíj
kifizethető. A nyomtatvány jobb felső
részén tintával írt, nagyméretű sorszám

(408.), nyilván a kiadó nyilvántartásra
szolgáló száma.
(Bp.), 1905. 2 lev. 1 nyomtatott,
kitöltött, aláírásokkal ellátott oldal.
Ady a „nagyon-nagy író-asszony”-nak

nevezte, a magyar irodalom egyik
legjelentősebb női íróját, a Nyugat
nemzedékének fontos tagját. Indulását
nemcsak Kiss József és A Hét íróköre
befolyásolta, hanem – saját vallomása
szerint – Szabolcska Mihály is. 1905.
január 5-én ment férjhez Fröhlich
Brúnó erdőmérnökhöz, így az aláírás
már Fröhlichné-ként íródott, amelyet
csak rövid ideig használt. Férjét 1907-
ben a Földművelődésügyi Miniszté-
riumba helyezték, így Kaffka elszakadt
az általa kedvelt Miskolctól, de a pár
házassága néhány év alatt tönkrement,
ezért elváltak. Második férje Balázs
Béla testvére Bauer Ervin. Az I. világ-
háború után tizenkét éves fiával együtt
a spanyolnátha járvány tragikus áldoza-
tává vált.

20 000,-
114., KASSÁK Lajos (1887-1967) író,
költő, műfordító, képzőművész gép-
pel írt, saját kezűleg tintával aláírt lev-
ele Péter László irodalomtörténésznek
címezve. Levelében tájékoztatja, hogy a
napokban érkezett haza balatoni
nyaralásából, megköszöni az elküldött
Juhász Gyula cikket, amelyet örömmel
olvasott és azt visszajuttatja.
Bp., 1959. VIII. 9. 5 géppel írt sor
autográf aláírással.

15 000,-
115., MAKKAI János (1905-1994.)
géppel írt, autográf aláírásával ellátott
levele Bogsch Gyula Futura igazgató-
ja, m. kir. gazdasági főtanácsos úrnak

23



„Kedves Barátom!” megszólítással
1935-ből. „Tiszta szívből örülök
magas kitüntetésednek. Sok szerencsét
kíván és szívből köszönt őszinte igaz
híved, Makkai János”.
Bp., 1935. nov. 20. 1 lev. 1 beírt oldal.

Makkai János, dr. újságíró; politikus,
1935-1944 között kormánypárti or-
szággyűlési képviselő. 1938-1939-ben
aktív szerepet vállal az ún. zsidó-
törvények elfogadásában. Az 1940-es
évek elején korábbi nézeteit revideálja.
A német megszállás után a Gestapo
letartóztatja, a Pestvidéki törvényszék
fogságából Lakatos Géza kormánya
idején szabadul. 1947-ben emigrál. 

15 000,-
116., MESZLÉNYI Zoltán (1892-
1951?) géppel írt, autográf aláírásával
ellátott levele Etter Jenőnének,
„Kedves jó Mary!” megszólítással
1935-ből. A levél szerzője hálával gon-
dol arra, hogy a címzett elvitte Zellbe
(Máriazell), ahol nagyon sok mély és
szép lelki élményben volt része, amit
neki köszönhet! Levélben a szerző ígér
a címzettnek egy „szemüveg nélküli
képet”, melynek dedikációját kapcso-
latba hozza a máriazelli úttal! A dediká-
ció azonban „tökéletlen írás”-sá sikere-
dett, „mely nem fejezi ki 100%-ig a
helyzetet” s ha lenne még egy ilyen
képe megsemmisítené és másikat
adna.
Esztergom, 1935. szeptember 15.
1 lev. 2 beírt oldal.

Meszlényi Zoltán Lajos magyar vér-
tanú püspök, XVI. Benedek pápa
2009-ben avatta boldoggá. Miután
esztergomi érseki helynök lett nem volt
hajlandó megválasztani az állam által

támogatott Beresztóczy Miklóst. A
kommunista hatalom ezt nem tudta
megbocsátani. A választás után 12
nappal, 1950. június 29-én elhurcolták
esztergomi lakásáról az Államvédelmi
Hatóság emberei. A kistarcsai
internáló táborba került, ahol a többi
rabtól elkülönítve magánzárkában
őrizték és kínozták. Nem folyt ellene
semmiféle nyilvános per. Ítélet nélkül
tartották fogva. Arra törekedett az álla-
mi elnyomógépezet, hogy semmi hír
ne kerüljön nyilvánosságra a letartózta-
tott püspök sorsáról. Halálának
körülményeiről sem tudni semmi
bizonyosat. Halála feltehetőleg az
elszenvedett megpróbáltatások és az
orvosi ellátás hiánya miatt következett
be. Halálának időpontja sem teljesen
biztos: Kahler Frigyes történész szerint
1953. jan. 11., mások szerint való-
színűbb az 1951. márc. 4.

25 000,-
117., PFENNIGSDORF Emil (1868-
1959.) – (Gyalog István):
Vallásosság és szabadság - Kalauz a
jelenkor hitharcaiban című munkájá-
nak tintával írt teljes kézirata.
A német teológus művének magyar
nyelvű fordítása, jegyzetei a nyomtatás-
ban megjelent munka alapján a fordító
Gyalog István (1856-1928.) evangé-
likus, a bonyhádi gimnázium kilenc-
szer újraválasztott igazgatójának mun-
kája.
Hn., én. 122 lev. 236 beírt oldal,
ívenként, laponként egymásba gyűjtve.
Későbbi erre a célra készült félbőr
kötésű gyűjtőmappában. A mű 1909-
ben Hit és szabadság – Útmutató a
jelenkor hitharcaiban címmel A
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Protestáns Irodalmi Társaság Házi
Kincstára című sorozatban jelent meg
230 p. terjedelemben.
Becses, korabeli protestáns kézirat! 

60 000,-
118., (plakát) Politika plakát. Ferencz
József „Ő császári és apostoli királyi
Felsége … legfelsőbb kézirat”-a Széll
Kálmánhoz, „Kedves Széll! Megszólí-
tással 1900-ból.
A szerző „mélyen meghatottan” arra
utasítja a címzettet, hogy a 70. születés-
napja alkalmából „a magyar korona
összes lakosságától” érkezett
„szerencse- és üdvkívánat”-ért hirdesse
„legmelegebb és legbensőbb”
köszönetét, „mely még a legtávolabbi
kunyhóba is eljusson”. „Tudják meg
Magyarország népei, hogy életemet a
javuknak szentelem, hogy boldognak
érzem magamat jólétüket előmozdí-
tani, hogy a hűség, hazafiasság és köl-
csönös bizalomban látom azokat az
erős támaszokat, melyeken a haza
jövője nyugszik. A mindenható Isten
áldja meg és oltalmazza azon kapcsot,
mely engemet népeimmel összeköt.”
Ischlben, 1900. augusztus 19.
(52 x 37 cm) Kimondottan a számára
készített mappában, 2-rét hajtogatva
szép állapotban.

30 000,-
119., (plakát) Szélsőjobboldali politi-
ka plakát. 1935. február 24- én
délután 3. órakor Nyilaskeresztes
Gyűlés Rákospalota Városháza nagy-
termében. Felszólalnak: Meskó Zoltán
országos vezér a központ és a helyi
küldöttek.
Hn., én. Gyöngyössy Ferenc.
(60 x 40cm) Kimondottan a számára

készített dekoratív mappában, 4-rét
hajtogatva szép állapotban.

20 000,-
120., PROHÁSZKA Ottokár (1858-
1927.) autográf, aláírásával ellátott
levele Keményfy Dánielnek „Főtiszte-
lendő Úr!” megszólítással 1892-ből. A
levél szerzője várja a címzett „becses
művének megjelenését” (a Történelmi
tanulmányokról, Keményfy első
nyomtatásban megjelent önálló
munkájáról van szó), mivel ő is az
előfizetők között van! A könyv ismer-
tetésére való felkérést azonban nem
fogadja el, de gondoskodik arról, hogy
a Magyar Sionban ismertetésre kerül-
jön. Az ismertetésre még ez évben
valóban sor került.
Esztergom, 1892. febr. 29.
1 lev. 2 beírt oldal.

Prohászka Ottokár a magyar
keresztényszocializmus képviselője, a
MTA. tagja. Ékes, egyéni stílusa révén
a modern katolicizmus egyik legna-
gyobb hatású képviselője. Írásai máig
hatóak, gondolatai, személye ma is
viták tüzében áll. Kíméletlen harcot
folytatott a forradalmi munkásmozga-
lom és a Nyugat, főként Ady ellen,
modernista nézetei miatt Rómában
három könyvét, indexre tették.
Nemzeti önvédelemnek tartotta a
„pozitív”, azaz a keresztényeket előny-
be helyező antiszemitizmust, és a libe-
ralizmus mételyével az általa megalko-
tott fogalmat, a „hungarizmust” állítot-
ta szembe. - Keményfy K. Dániel
(1866-1935.) Szent Ferenc-rendi
áldozópap. Papi tevékenysége mellett
széleskörű történelmi munkásságot is
kifejtett. 25 000,-

25



121., RÉVHELYI Elemér (1889-
1976.): Renaissance és barokk
építészet címmel vonalas füzetbe, tin-
tával írt kézirata.
Hn. én. 134 beírt oldal vonalas
füzetben, későbbi igényes félbőr kötés-
ben, gerincén címkével. A mű
valószínűleg Magyarország reneszánsz
építészete (Bp., 1960) megjelent
munkájának kézirata.

Révhelyi Réh Elemér művészet-
történész, a műszaki tudományok kan-
didátusa. Több külföldi tanulmányú-
ton vett részt Pasteiner Gyulával,
akinek munkája a m. barokk építészeti
emlékek felé irányította figyelmét. Az I.
világháborúból hosszan tartó hadi-
fogság után tért haza. A II.
világháború előtti jelentős publikációi
láttak napvilágot, többek között A tatai
majolika története (Bp., 1941). 

60 000,-
122., RIEDL Frigyes (1856-1921.)
magyar irodalomtudós, a modern iro-
dalomtörténet első jelentős magyar
képviselőjének sk. tintával írt, aláírt
levele Milkó Izidor (1855-1932.) föld-
birtokos, ügyvéd, író, újságírónak
címezve, amelyben két kérését válaszol-
ja meg: a) Shakespeare-t csak a magyar
irodalom szempontjából vizsgálta. b) A
háború miatt, a délvidéki (Szabadka)
állapotok miatt kéri, hogy Milkó
meghívását egy felolvasásra halasszák
máskorra „ha csak nem állandósítják a
háborút…”. (Bp., 1914?) szept. 17.
1 lev. 1 beírt oldal, aláírással.
Hozzátartozik:
GYENES István: Riedl Frigyes
Bp., 1937. (Szerző.) 1 t. 87 p.
Kiadói papírborítóban. 8000,-

123., SZABOLCSKA Mihály (1861-
1930.) református lelkész, költő a
Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai)
könyvkereskedéssel, mint a Magyar
könyvtár sorozat kiadójaként kötött
géppel írt, sk. tintával aláírt kiadói
szerződése a cég fejléces, rajzos levélpa-
pírján. A kipontozott részek Radó
Antal a sorozat szerkesztőjének tintával
írt sk. kézírásával. A szerződés tárgyát
képező kötet a Magyar könyvtár 34.
darabjaként jelent meg Versek címmel
1898-ban. A szerződésben vállalja,
hogy a tiszteletdíj ellenében a kéziratot
legkésőbb 1898 márc. 1-ig átadja.
(Bp.)- Felfalu, Erdély, 1898. 1 lev. 1
beírt, kitöltött, aláírt oldal.
A szerződésen feljegyezve, hogy postau-
talvánnyal küldetett, Felfalu (Maros-
felfalu) községbe, ahol lelkészként élt. 
A falusi környezet új élménye és gyer-

mekkori emlékei, valamint papi
hivatásából fakadó vallásos érzülete
költészetének fő vonásaivá váltak.
Személyesen is fáradozott a Trianont
követő időkben a magyar intézmények
megtartásán, megteremtésén. Nagy
Károly erdélyi püspök társaságában
többször Bukarestbe utazott, hogy
szabadkőműves kapcsolatait latba vetve
a minisztériumokban eljárjon egyháza,
a Romániában maradt magyar refor-
mátusság érdekében. A népi-nemzeti
költészet századvégi nemzedékének, a
Petőfi-epigonok úgynevezett hazafias
költészetének egyik legismertebb
képviselője volt.

12 000,-
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124., SZAKASITS Árpád (1888-
1965.) autográf képeslapja test-
vérének, Szakasits Antal elvtársnak
1965-ből. „Itt vagyunk, jól vagyunk,
reméljük hasznos lesz ez a 2 hetes
pihenés. Azt is reméljük, hogy titeket
is jó egészségben, vidám kedvben
látunk, amikor hazaérkezünk Árpi,
Juli”.
Sopron, 1965. április 18.

Szakasits Árpád újságíró, miniszter,
köztársasági elnök. 1903-tól vett részt a
munkásmozgalomban, 1908-tól tiszt-
ségviselője, a Népszava munkatársa. A
Tanácsköztársaság idejében betöltött
szerepe miatt három évet töltött
börtönben. 1944 októberében ő írta
alá az SZDP részéről a két munkáspárt
együttműködéséről és későbbi egyesü-
léséről szóló egyezményt. 1950-ben
koholt vádakkal letartóztatták s élet-
fogytiglani börtönre ítélték. 1956 már-
ciusában szabadult. Rehabilitálták.
1956. novembertől részt vállalt a kon-
szolidáció munkájában, 1958-ban a
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
(MUOSZ), 1960-ban az Országos
Béketanács elnökévé választották, s
tagja lett a Béke - Világtanácsnak.
1959-től haláláig tagja volt az MSZMP
Központi Bizottságának.

25 000,-
125., SZEKFŰ Gyula (1883-1955.)
névjegykártyája autográf soraival és
autográf aláírásával Balla Antal mi-
niszter úrnak címezve, „Kedves
Barátom” megszólítással. „Engedd
meg, hogy gyermekkori barátomat,
Udvardy Miklóst szíves figyelmedbe
ajánljam … köszönt régi híved Szekfű
Gyula.”

Történész, publicista, egyetemi tanár,
az MTA tagja, 1927-től 1938-ig
Bethlen István politikáját támogatva
szerkesztette a Magyar Szemlét. Három
nemzedék c. munkája a Horthy-
korszak ideológiai alapvetése. Bethlen
bukása, Gömbös kormányra kerülése
után eltávolodott a kormány poli-
tikájától, s 1935-ben már rámutatott a
Magyarországot fenyegető német fasisz-
ta veszélyre, konzervatív, katolikus
oldalról bírálva a hitlerizmust. A II.
világháború kitörése után a nyil-
vánosság előtt is hangot adott antifa-
siszta nézeteinek.

20 000,-
126., TABÉRY Géza (1890-1958.)
nagyváradi író, újságíró géppel írt, sk.
aláírt, javított gunyoros, szemrehányó
levele a Szigliget Irodalmi Társaság,
Nagyvárad fejléces levélpapírján
Nadányi Zoltán (1892-1955.) író,
költőnek címezve a „Piripócsi
Társaság ügyvezetésétől”.
Nagyvárad, 1943. április 4.
1 lev. 2 gépel írt oldal.

A Nadányi família híres család volt.
Krúdy Gyula is említést tett róluk egyik
írásában. Nadányi Zoltán édesapja le-
csúszott földbirtokos volt, úgyhogy a
poéta jól ismerte a dzsentrivilágot.
1920-ban átköltözött Berettyóújfaluba,
ahol 1927-ben főlevéltáros lett.
Babits Mihály szerette Nadányit, és
Kosztolányi Dezsővel is jó barátságban
volt. Kosztolányi 1935-ben leutazott
Berettyóújfaluba Nadányi egyik irodal-
mi estjére. Sárrét központját,
Berettyóújfalut Nadányi nem szerette.
A település a dzsentrik tanyája lett, s a
költő elkezdte gúnyolni őket és az
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akkori közállapotokat. Így született
meg a szatirikus versekből álló
Piripócs-ciklus. A váradi Szigligeti
Társaságot is kigúnyolta. Azért is
meglepő, mert a Társaságnak Nadányi
is tagja volt, két korai kötetét is kiadta
a Társaság. Ezen háborodott fel
Tabéry és Társasága. Kosztolányi és
Nadányi levelezése megtalálható az
Orsz. Széchényi Könyvtárban, illetve
egy része a berettyóújfalui múzeum-
ban. Tabéry Géza, Csinszka udvarlója,
a fiatal lány Adyt megelőzően érte is
rajongott. Tabéry, Ady örökségének
következetes őrzője, az általa megszer-
vezett és 1955-ben megnyílt nagyváradi
Ady-múzeum igazgatója.

8000,-
127., TAKÁTS Sándor (1860-1932.)
író, történész sk. tintával írt sorai
különleges, humoros, háborús képes
levelezőlapon dr. Várdai Béla
főgymnasiumi tanár, irodalomtör-
ténésznek. Levelében jelzi, hogy a ko-
rábban kért dolog egy állás ügy tárgyta-
lan, „mivel nem tanári, hanem prefek-
tusi állást hirdettek”.
Wien (Bécs), 1907. VI. 9.
8 soros, autográf, aláírt levelezőlap
szép állapotban.

Takáts Sándor Nyitrán és Bp-en gim-
náziumban tanított, majd a magyar
kormány megbízásából a bécsi udvari
levéltárban dolgozott. 1903-tól haláláig
a képviselőház levéltárosa. Fő kutatási
területe a 16–17. század. Levéltári for-
rásokra támaszkodva a mindennapok
történetét tárta fel. A magyar gyalogság
megalakulása; A régi Magyarország
jókedve; Rajzok a török világból;
Bajvívó magyarok... stb. 8000,-

128., TORMAY Cecile (1876-1937.)
író, mint a Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége Országos Elnöke,
által géppel írt, autográf aláírásával
ellátott, levele Patay Ferencné nagysá-
gos asszonynak „Nagyságos Asszony!”
megszólítással 1937-ből „’A Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége
Országos Elnök” Nagy Magyarország
térképével dísztett levélpapírján.
„Nagy és örömteljes meglepetés volt
számomra az Ősi küldött megszemélye-
sitett alakjainak kedves fényképe ame-
lyet Nagyságtok szeretetreméltó figyel-
me juttatott el hozzám. Kérem, fogad-
ják e jóleső megemlékezésért igaz
köszönetemet. Hazaszerető üdvözlettel
és meleg köszöntéssel …” Az „és meleg
köszöntéssel” autográf kézírással!
Bp., 1937. február 15.
1 lev. 1 beírt oldal.

1919 után a Horthy-rendszer egyik
reprezentáns írójaként közéleti
tevékenységet is folytatott. Bujdosó
könyv c. regényében a Tanácsköztár-
saság időszakát ábrázolja személyes
élményei alapján. Szervezője és tevé-
keny tagja volt az 1920-ban alapított
Magyar Nők Nemzeti Szövetségének.
1922-ben a Nyugat ellensúlyozására
alapította a Napkelet c. jobboldali iro-
dalmi folyóiratot.

30 000,-
129., TÓTH Béla (1857-1907.)
újságíró, filológus, művelődéstör-
ténész, író, műfordító, a szállóigék és
anekdoták gyűjtőjének élvezetes, iro-
dalmi igényű sk. tintával írt levele
saját fejléces levélpapírján barátjának,
Milkó Izidor (1855-1932.) ügyvéd,
író, újságírónak címezve, aki maga is
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különösen kedvelte a bölcselkedő
aforizma módszerét. Levelében dicséri
Milkó levelezési stílusát és filozófiku-
san tárgyalja a levél forma szépirodal-
mi voltát. Ez a levél komoly szépirodal-
mi alkotás, helyenként latin nyelvű
szállóigékkel tűzdelve.
(Szegény Tóth Béla mit szólna, ha
tudná, hogy levél helyett sms-t, e-mail-
t írunk és „lájkolunk”.)
Bp., 1895. IV. 29.
2 lev. 4 sűrűn beírt oldal aláírással.
Ismertségét és elismertségét elsősor-

ban filológiai és művelődéstörténeti
kutatásainak köszönhette. Összegyűj-
tötte és magyarázatokkal kiegészítve
közreadta a magyar irodalom aforizma-
és szállóigeanyagát, ő tárta fel a 16.
századi budai dervis, Gül baba
történetét. Szépíróként novelláiban
letűnt korok, különösen a török
hódoltság világát elevenítette fel. 

12 000,-
130., ZIPERNOWSKY Károly (1853-
1942) mérnök, a transzformátor egyik
feltalálója géppel írt, barna tintával,
sk. aláírt levele, saját fejléces levélpa-
pírján Berzeviczy Albert (1853-1936)
politikus, író, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke részére. Levelében
megköszöni az Akadémia elnökének
jókívánságait, valamint beszámol arról,
hogy egészségi állapota javult, így „…
most már kilátás nyílik reá, hogy az
Akadémia ténykedéséből – csekély
erőmhöz képest – én is kivegyem
részem…”.
Bp., 1933. ápr. 5. 1 lev. 1 beírt oldal,
autográf aláírással. A levelet vélhetően
felragasztották, majd eltávolították, így
kissé sérült, javított, de teljes mérték-

ben fennmaradt, jól olvasható állapot-
ban. Zipernowsky a Ganz és Társa Rt.
Villamos osztály vezetője, a Budapesti
Kir. Műszaki Egyetem Elektrotechnika
Tanszék első tanszékvezető tanára, a
váltakozó áram apostola.

15 000,-

* * *

131., KISFALUDY Károly, kisfaludi:
- - minden munkái (I-II.) (III-IV.) (V-
VI.) (VII-VIII.)
A Kisfaludy-Társaság megbízásából
szerkeszté: Toldy Ferencz.
Pesten, 1859-1860. Heckenart G.
(1.) 1 t. 200 p. (2.) 218 p. (3.) 228 p.
1 sztl.lev. (4.) 212 p. 1 sztl.lev. (5.) 204
p. 1 sztl.lev. (6.) 206 p. 1 sztl.lev. (7.)
193 p. (8.) 211 p.
Ötödik öszves kiadás.
Korabeli kissé kopottas félvászon
kötésben 4 kötetbe kötve. Az egyes
kötetek szennylapján „Gr. Pallavicini
Ede” autográf tintával ír tulajdonosi
névbejegyzése és Hadik Mihály gróf
későbbi tulajdonosi bélyegzője, a
kötetek címlapján „Hadik Mihály
1923” ceruzával írt autográf tulaj-
donosi névbejegyzés. (4 db.)

12 000,-
132., KLAPKA, Georg (György):
Memoiren von - -.
April bis october 1849.
Leipzig, 1850. Otto Wigand.
1 t. (Klapka kőnyomatos portréja hár-
tyalappal) XXXIV. 422 p. 1 sztl.lev. 1
térk. (A komáromi hadszíntér) 1 errata
1 kihajtható, színezett kőnyomatos
térk. melléklet. (Magyarország 1849.)
Korabeli keménytáblás kötésben, a
kötéstábla verzóján K G monogram-
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mos koronás nemesi címeres ex-libris,
a szennylapon „A Müncheni Magyar
Egylet” bélyegzője. Poss.: Báró Révay
Ferenc. A kihajtható térképpel ritka!

18 000,-
133., Klio. Historai 'sebkönyv - II.
Esztendő. Ki adta Szilágyi Ferencz.
Kolo'svártt, 1833. Ny.: Barra Gábor.
VI. 424 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Kolozsvárt történeti zseb-
könyv látott napvilágot; Szilágyi Ferenc
(1797-1876) történetíró adta ki, Klio.
Historiai zsebkönyv címmel 1832-ben,
1833-ban és 1836-ban. A Klio
szélsőségesen konzervatív, udvarhű.
Több szám nem jelent meg, ritka. 

8000,-
134., KODOLÁNYI János:
Suomi
Bp., 1944. Magyar Élet.
203 p. Második kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.
„Szabó Lacikának Krisztus születé-
sének emléknapján s a magyarság
újjászületésének ünnepén, szeretettel -
944 Karácsony János bácsi” Cs. Szabó
Lászlónak, a későbbi emigráns írónak
dedikált példány!

6000,-
135., KOMÁROMI Károly:
A szentszék világi hatalmának alapja
és fejlődése
Bp., én. Buschmann F. kny.
69 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. A borítón Dr.
Gorka Sándor gyűjteményi bélyegzője. 

6000,-
136., KOSSUTH Ferencz:
- - harmincz parlamenti beszéde
Életrajzi adatokkal kíséri Hentaller Lajos.

Bp., 1906. Kunossy, Szilágyi és Tsa.
302 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti
képpel. Egyetlen kiadás.
Kiadói dombornyomással illusztrált
egészvászon kötésben.
A szabadságharc bukása után európai

hírnevet szerzett a vasút- és hídépítés,
valamint az alagútfúrás terén. Részt
vett az emigráció politikai és publi-
cisztikai tevékenységében is. Apponyi
Alberttel együtt a Függetlenségi és 48-
as Kossuth Párt vezetője.

4000,-
137., KOSZTOLÁNYI Dezső:
Mágia - - verseskönyve.
(Békéscsaba), 1912. Tevan.
79 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos szecessziós papírborító-
ban, amely Tevan Adolf munkája.
A címlapon Nadányi Zoltán költő,
író autográf névbejegyzése.

4000,-
138., (KOVÁCH Aladár):
Magyarország története
Szerkesztette: - -.
(München, 1951.), Hunnia. 160 p.
szövegközti rajzokkal, térképvázla-
tokkal, Amelyek Szamosi József
munkái. Emigráns kiadás.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
139., KOVÁCS Ferenc: A hipnotiz-
mus hittudományi megvilágításban
Szentgotthárd, 1913. Wellisch Béla
villamosüzemű kny. 117 p. 1 sztl.lev.
Kiadói kissé foltos papírborítóban.

3000,-
140., KOVÁCS Imre:
Magyarország megszállása
Bp., 1988. Katalizátor Iroda.
399 p. Szamizdat kiadás.
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Kiadói illusztrált papírborítékban.
Az 1979-ben Torontóban megjelent
első emigráns kiadás reprint szamiz-
dat kiadása.

4000,-
141., Költők lugasa – Az ujabbkori
magyar költészet termékeinek
képekkel díszített gyűjteménye.
Az eredeti rajzok Greguss János, 
Aggházy Gyula, Gyulai László, 
Greguss Imre s többektől valók.
Metszette: Morelli Gusztáv.
Bp., én. Méhner V. 1 t. (színes kőnyo-
mat) 3 sztl.lev. 319 p. keretdíszes
lapokkal és metszett képekkel.
Kiadói festett, díszesen aranyozott
(szürke) egészvászon díszkötésben, kör-
ben aranyozott lapszéllel.
Szép példány!

6000,-
142., KÖRMÖCZY Imre:
A’ keresztény hit’ s egyház’ történeti
kifejlése
Pesten, 1845. Ny.: Trattner-Károlyi. 
VIII. 163 p.
Kiadó felkasírozott papírborítóban. 

8000,-
143., Köszöntő Nyíri Tamás 70.
születésnapjára – Festschrift für
Tamás Nyíri zum 70. geburtstag.
Előszó: Karl-Heinz Weger. Felelős
szerkesztő: Dr. Gelejiné Neubauer
Irén, Dr. Könczei György, Prof. Dr.
Helmut Erharter. A könyvet tervezte:
Szántó Tibor.
Bp., 1990. (Ny.: Reprográf Kft.) 525 p.
a professzor portréjával, amely Vattay
Elemér fotóművész munkája.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Számozott (700/79.) példány!
A könyvtestbe helyezve a professzor

géppel írt köszönő, ajándékozó levele
Vattay Elemér fotóművésznek, auto-
gráf aláírásával. Tóth Judit géppel írt
beszéde Nyíri Tamás temetésén 6 p.
Nyíri Tamás (1920 - 1994.) római
katolikus pap, Széchenyi-díjas (1990)
teológus, filozófus.

4000,-
144., KUN István:
A kánonjog és a magyar polgári
törvény házassági akadályairól
Bp., 1900. Stephaneum. 83 p.
Kiadói papírborítóban. A borítón
„Főtisztelendő Dr. Andor György
úrnak - mély tisztelettel a szerző”
dedikált példány!

5000,-
145., KUZSINSZKY Bálint, Dr.:
Budapest régiségei – A főváros
területén talált műemlékek és történel-
mi nevezetességű helyek leírása. V.
Bp., 1897. A Székes Főváros.
164 p. szövegközti képekkel.
Kiadói papírborítóban. Budavári
főegyház, Régi zsidó feliratok Budáról,
Budapest a népvándorlás korában, Az
aquincumi múzeum és kőemlékei.
„Nagyságos Szamosi János egyetemi
tanár úrnak őszinte tisztelete jeléül –
Dr. Kuzsinszky” dedikált példány! 

8000,-
146., LAJTOR László:
A keleti kérdés története
Bp., 1940. Faust Imre. 145 p.
Kiadói papírborítóban. A közel-kelet
történelme az Oszmán-birodalom fel-
bomlását követően.
„Pethő Sándornak nagy tisztelettel –
Lajtor László 940. Nagyhét.”
történésznek dedikált példány!

4000,-

31



147., LÁSZLÓ Gyula:
Régészeti tanulmányok
Bp., (1977.) Magvető.
485 p. XXIV. (12 kétoldalas képtábla)
1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Zászlós Leventének fiatalkori emlé-
kére – 1977 X. 28. László Gyula”
dedikált példány!

4000,-
148., LÁZÁR Mária:
Legyünk őszinték…
Bp., 1942. Cserépfalvi.
117 p. 1 sztl.lev. szövegközti egész-
oldalas rajzokkal. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Ernőnek
a régi barátomnak – Lázár Mária
944. III. 13.” dedikált példány!
A lengyel hercegi családból származó

színésznő, a magyar színház- és film
„nagyasszonya”. Egyik emlékezetes tv
film szerepe: Jó estét nyár, jó estét
szerelem (1972.) Ez a kötet önéletrajzi
regénye.

4000,-
149., (LECLERC, Jean):
Histoire d Emeric comte de Tekeli,
ou memoires pour servir á sa Vie. Oú
l on voit ce qui s est passé de plus con-
siderable en Hongrie depuis sa nais-
sance jusques á present. Par ****.
Cologne, 1693. Jacques de la Verité.
1 t. (Thökölyt ábrázoló címkép) 6
sztl.lev. 324 p.
Korabeli gerincén aranyozott, bordá-
zott egészbőr kötésben. Thököly Imre
legrészletesebb korabeli életrajzának
egyik korai kiadása, Magyarország
egykorú európai megítélésének fontos
dokumentuma. A korabeli európai

közvélemény általában elítélte a
Thököly-felkelés kapcsán Magyaror-
szágot, mely nem volt hajlandó a
Habsburgokkal együttműködve vállal-
ni a török elleni védőbástya szerepét,
hanem - törvényes uralkodója ellen
lázadva - veszélyeztette Európa bizton-
ságát. Leclerc ezzel szemben Bécs ger-
manizáló és katolizáló törekvéseit, a
protestáns javak megkaparintására tett
erőfeszítéseket véli fő oknak a felkelés
kirobbantásában. Kihasználva a
Thököly iránt megnyilvánuló általános
érdeklődést, a szerző még annak
életében megírta életrajzát. A fejede-
lem gyermek- és ifjúkorának elbeszélé-
sekor részletesen ismerteti Magyaror-
szág és Erdély történetét. Figyelemre
méltó, hogy a kötet nem az elterjedt
(hamis) Pierre Marteau impresszumot
használja, ezzel is jelezve elhatároló-
dását a franciaellenes pamfletek
császárbarát vonalától. A magyarorszá-
gi események iránti felfokozott érdek-
lődést mutatja, hogy a mű még
ugyanebben az évben angolul is
napvilágot látott. A kiadványnak több
változata ismert ugyanezzel az
impresszummal, de eltérő tipográfiai
jellemzőkkel. RMK III. 7011.
Apponyi 1443. Az Apponyi által is
ismert terjedelmű kiadás, de Apponyi
a címkép metszetet nem ismerte. Első
kiadás, vagy az első kiadással mege-
gyező évszámmal. Ugyanebből az
évből ismert egy rövidebb terjedelmű
(280 p.), kétszínnyomású címlappal
készült kiadás.

45 000,-
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150., LELESZY Béla:
Nyugat felé! – Regény.
Bp., (1942.) Grill K.
297 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Falk István művészi munkája.
„Árpád fia, Zsolt khagán, Pávia
feldúlása után ezer fiatal dzsidásnak
nagy parancsot ád: - Nyugat felé!” 

4000,-
151., LENAU (Nikolaus):- - verseiből.
Fordította és bevezetéssel ellátta: 
Havas István.
Bp., 1936. Singer és Wolfner.
99 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Rédey Tivadart, a Kisfaludy-
Társaság új másodtitkárát e kötet első
megjelent példányával köszönti –
1936. ápr. 30. Havas István” dedikált
példány! 

3000,-
152., LENGYEL István:
A kormányzás művészete – Regény.
(Politika és közgazdaság.)
/A ma emberei/
(Bp., én.) Hunnia. 148 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!
A jeles újságíró az I. világháborút kö-

vetően ír a fehérterror és bolsevizmus
Magyarországának politikai életéről.

3000,-
153., LENGYEL Zoltán:
Uj szabadságharc
Bp., 1906. „Független Magyarország”.
85 p. 1 sztl.lev.
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Gyula bátyámnak mély tisztelettel –
Lengyel Zoltán” dedikált példány! 

4000,-

154., LUKÁCS Gyula:
A Sárga háztól a csendes Donig –
Naplójegyzetek.
/Jugoszláviai magyar írók 6./
(Szabadka – Szubotica), 1948. Híd.
253 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
A második világháború hátországi és

harctéri eseményeit osztja meg, a poli-
tikai- és munkaszolgálatos foglyok
kálváriáját.

6000,-
155., LUTTER János, Dr.:
A desponsatio mint házasságkötés
Különlenyomat a Hittudományi folyói-
rat 1910-iki évfolyamából.
Bp., 1910. Athenaeum. 28 p.
Kiadói javított papírborítóban.
A borító verzóján „Főtisztelendő Dr.
Schütz Antal kegyes-tanítórendi
áldozópap Úrnak szeretetteljes
ragaszkodása jeléül – Lutter János”
dedikált példány!

6000,-
156., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája
Első kritikai szövegkiadás.
Sajtó alá rendezte: Tolnai Vilmos.
Bp., 1924. (M. Tudományos
Társulatok.) IX. 3 sztl.lev. 256 p.
Második, javított és bővített kiadás.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány.
„Dálnoky Lajosnak őszinte baráti
szeretettel – Bp. 1924. jun. 27. Tolnai
Vilmos” dedikált példány!

4000,-
157., A magyar békefeltételek
Bp., 1920. Táltos. 194 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a ki-
adói papírborító címlapja a kötés-
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táblára ragasztva. A trianoni békedik-
tátum teljes és hiteles szövege.

8000,-
158., MAHLER Ede:
Az egyiptomi nyelv alapelemei
Bp., 1899. Hornyánszky V. XXI. 1
sztl.lev. 90 p. (kőnyomat, hieroglif
nyelvtan, olvasmányok, szótár)
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. A
kötet borító címlappal, a hieroglifek
között helyenként ceruzás bejegyzések,
korábbi tulajdonosa tankönyvként
használta.

Mahler Ede (1857–1945) matema-
tikus, orientalista. Első, teljesen egyip-
tológiai jellegű munkája a fenti mű.
Ettől kezdve orientalistaként tevékeny-
kedett, a hazai egyiptológusok, tudo-
mányuk magyarországi megteremtő-
jeként tisztelik.

8000,-
159., MAJLÁTH Béla:
Az 1642-ik évi szőnyi békekötés
története
A szőnyi béke okmánytára.
Bp., 1885. MTA. 1 sztl.lev. 401 p. V.
Korabeli gerincén aranyozott félbőr
kötésben.
Hosszas alkudozások után 1627 szept.
12. köttetett meg a Szőny és Komárom
közt fekvő Forró nevű szigeten a török
és II. Ferdinánd között.

8000,-
160., MÁRKI Sándor, Dr.:
Dósa György és forradalma
Bp., 1886. Rárh M.
VIII. 216 p. Második kiadás.
Korabeli egészvászon kötésben, kör-
ben festett lapszéllel.

6000,-

161., MEIGNAN, Abbé (Guillaume-
René): Renan műve s a német itészet
Pest, 1864. Szent István-T. – Ny.:
Kozma V. 86 p.
Hozzákötve:
(LONKAY Antal): Magyar védhang-
ok Krisztus és a kereszténység mellett,
Renan és a Renanisták ellen
Pest, 1864. Lonkay Antal. – Ny.:
Vodiáner F. VIII. 295 p.
Korabeli félvászon kötésben. (A 2 mű
kolligátuma) A tours-i érsek és bíboros
Renan munkáit ámításnak tekinti. A
kötet tartalmazza Kuthen versét
Renanhoz, Majer Károly, Pauer János,
Nogáll János, Bíró László, Lonkay
Antal írásait Renanról, valamint
Mindszenty Gedeon plébános, költő
„Ecce Homo” című költeményét. 

8000,-
162., MESZLÉNYI Zoltán:
A főkegyúri jog és a forradalom
Esztergom, 1920. Buzárovits G. 32p.
Kiadói papírborítóban.
Hozzátartozik:
Meszlényi Zoltán Lajos segédpüspök
(a könyv szerzője) autográf soraival
ellátott névjegykártyája. „Ha tudnak
jönni, jöjjenek vacsora nélkül. Nálam
ugyan vacsora nincs, de egy kis dis-
znóság található”. Meszlényi Zoltánról
lásd a 116. tételt.

25 000,-
163., MOLNÁR Antal:
Fizika és muzsika
Bp., 1929. Szerző. 61 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány!
1915-től 1917-ig a Hubay-Dohnányi-

Kerpely zongoranégyes brácsása. 1919-
től a Zeneművészeti Főiskola zeneel-
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mélet tanára volt. A magyar zenekul-
túra egyik legnagyobb műveltségű
úttörője.

4000,-
164., MONTESQUIEU:
A rómaiak nagysága és hanyatlása –
Azoknak politikája a vallásban.
Magyarította: Pados János.
Pest, 1856. Lauffer & Stolp.
VII. 277 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félvászon kötésben.

6000,-
165., MUNK Artur: A Hinterland -
A mögöttes országrész háborúja.
(Subotica - Szabadka), 1933. Minerva.
282 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Ez egy értékes könyv, - most veszített
az értékéből, hogy belefirkáltam.
Brummer Lacinak meghitt barátság-
gal, megbecsüléssel – Munk A. III.
30” dedikált példány!

6000,-

Művészeti kismonográfiák
(Dedikált kötetek)

166., HÁRS Éva:
Simon Béla
/Mai magyar művészet/
Bp., 1976. Képzőművészeti Alap.
46 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti és
egészoldalas képpel illusztrálva. A
festőművész portréja Bárdi László
felvétele.
Kiadói illusztrált, keménytáblás
papírkötésben.
„Kállai Gyula elvtársnak szeretettel
ajánlom – Pécs, 1976. 3. 30-án Simon
Béla” a kommunista politikus, egyko-

ri miniszterelnöknek (1965-67.)
dedikált példány!

4000,-
167., HAULISCH Lenke:
Ámos 1907-1944
/A Művészet kiskönyvtára LXXIII./
Bp., 1966. Corvina. 25 p. 1 sztl.lev.
29 t. (fekete-fehér és színes képek) 1
sztl.lev. a festőművész képeinek fotói
Petrás István munkái.
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Szeretettel Czétényi Vilmosnak –
1966 febr. 9. H. Lenke” Czétényi
Vilmos (1928-2003) festőművész,
grafikus részére dedikált példány!

4000,-
168., KATONA Imre:
Németh János
/Mai magyar művészet/
Bp., 1975. Képzőművészeti Alap.
46 p. szövegközti részben színes egész-
oldalas képekkel a művész portréjával.
Kiadói illusztrált keménytáblás kötés-
ben. „Kedves Imre, e sorokkal szeret-
ném megköszönni jó kívánságaidat. A
további találkozás reményében tiszte-
lettel köszöntelek és barátsággal üdvö-
zöllek – Bp. 1982 márc. 6. Németh
János” a szobrász és keramikus mű-
vész által Soós Imre művészeti szak-
írónak dedikált példány!
Borsos Miklós és Gádor István tanít-
ványa a Gorka Géza által képviselt új
keramikus generáció és a hagyomá-
nyok képviselője.

4000,-
169., KOVÁCS Gyula:
Kiss István
/Mai magyar művészet/
Bp., 1974. Képzőművészeti Alap.
46 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti és
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egészoldalas képpel illusztrálva.
A szobrászművész portréja Koffán
Károly felvétele.
Kiadói illusztrált, keménytáblás papír-
kötésben. „Remélem lesz még jobb is!
– Kiss István” dedikált példány! 

4000,-
170., PEREHÁZY Károly:
Bieber Károly
/Mai magyar művészet/
Bp., 1975. Képzőművészeti Alap.
46 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti és
egészoldalas képpel illusztrálva. Az
iparművész, műkovács mester portréja
Koffán Károly felvétele.
Kiadói illusztrált, keménytáblás papír-
kötésben.
„Kuzmann Elemér iparművésznek
megemlékezésül – Budapest, 1975.
dec. 1. Pereházy Károly építészet-
történész által dedikált példány!

4000,-

* * *

171., NAGY Lajos: Falu
Bp., 1946. Szikra.
141 p. 1 sztl.lev. Dési-Huber István
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, Dési-Huber papír-
borítóban. „Könyvnap 1946 – Nagy
Lajos” dedikált példány!

4000,-
172., NAGY Lajos:
Tanyai történet – Elbeszélések.
/Szépirodalmi kiskönyvtár 32./
Bp., 1951. Szépirodalmi.
84 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Örkény Istvánéknak szeretettel –
Nagy Lajos” dedikált példány!

6000,-

173., NAGY László:
Babérfák – Délszláv népköltészet.
(Bp., 1969. Magyar Helikon.) 437 p.
1 sztl.lev. lapszámozáson belül 10 táb-
lán felragasztott színes képek, délszláv
művészeti emlékek. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban. Nagy László
műfordításait Karig Sára szerkesztette,
a kötésterv Szántó Tibor munkája.
Bibliofil igényű kötet, amely 1550 pél-
dányban jelent meg.
„Molnár Jánosnak jókívánsággal:
Nagy László” dedikált példány!

8000,-
174., NÉMATI Kálmán:
Nemzetiségünk elvei
Bp., 1892. Szerző. 22 p. 1 sztl.lev.
Kiadói javított papírborítóban.

3000,-
175., NÉMETHY Ernő dr.:
Prohászka Ottokár életrajza
Bp., 1928. Stephaneum. 43 p. 1 egész-
oldalas Prohászka portréval.
Hozzátartozik:
TÚRI Béla:
Prohászka Ottokár politikája
Bp., 1927. „Élet”. 24 p.
Kiadói papírborítóban. (2 db.)

5000,-
176., Nemzeti kalendárium 1944
Szerkesztette: Mindszenti Béla Dr.
Bp., (1943.) Nemzeti Könyvtár.
8 kétoldalas t. (képek, többek között
Horthy) 296 p. számos szövegközti
rajzzal.
Kiadói címeres, rajzos papírborítóban,
amely Légrády Sándor munkája.

3000,-
177., A Nibelung-ének
Fordította: Szász Károly.
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Bp., 1892. Athenaeum.
1 sztl.lev. XXXI. 526 p. 1 sztl.lev.
Második kiadás.
Kiadói festett, illusztrált (Gottermayer)
egészvászon díszkötésben, körben ara-
nyozott lapszéllel.

6000,-
178., (Okmányok) A francia vezérkar
titkos okmányai. Auswartiges Amt
1939/41 No. 7.
Berlin, 1941. Deutscher V. 400 p.
Kiadói papírborítóban. (folio) A kötet
tartalmazza az eredeti titkos okmányok
hasonmásait és a francia vezérkar tit-
kos megbeszéléseinek leírását. 1945-
ben rendszerellenesnek minősített,
betiltott, megsemmisítésre ítélt kötet,
rendkívül ritka kordokumentum! 

8000,-
179., (Okmányok) A jugoszláviai és
görögországi viszályra vonatkozó
okmányok. Auswartiges Amt 1939/41
No. 7.
Berlin, 1941. Deutscher V. 192 p.
Kiadói papírborítóban. (folio) A kötet
tartalmazza a Führer kiátványát a
német néphez, a birodalmi kormány
nyilatkozatai, jegyzeteit, a hivatalos
okmányokat. 1945-ben rendszerel-
lenesnek minősített, betiltott, meg-
semmisítésre ítélt kötet, rendkívül
ritka kordokumentum!

8000,-
180., (Okmányok) További okmá-
nyok a nyugati hatalmak háborút
kiterjesztő politikájához. – Anglia és
Franciaország vezérkari megbeszélései
Belgiummal és Németalfölddel.
Bp., 1940. (A borítón: Pfeiffer F.)
104 p. 1 kihajtható térk.
Kiadói papírborítóban a térkép és

néhány lap vízfoltos. 1945-ben rend-
szerellenesnek minősített, betiltott,
megsemmisítésre ítélt kötet. Rend-
kívül ritka a titkos vezérkari meg-
beszélést feltáró dokumentum!

8000,-
181., OMAR Khajjám: Rubáiját
Fordította: Szabó Lőrinc.
Illusztrálta Szász Endre.
Bp., 1979. Magyar Helikon.
28 sztl.lev. XXIII. Szász Endre rajzai-
val. Második kiadás.
Kiadói illusztrált, aranyozott kemény-
táblás kötésben. A teljes címlapra raj-
zolt Rubáiját tollrajzzal „Rózsikáék-
nak szeretettel Szász Bandi 1987”
dedikált példány! Begyakorolt fél-
perces művészi tollrajzai névjegyévé
váltak a különleges képességgel megál-
dott művésznek. Hasonlóra a világban
csak nagyon kevesen voltak képesek. 

8000,-
182., ORTUTAY Gyula:
Két előadás
Bp., 1947. Egyetemi Ny.
83 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Erdődy Jánosnak barátsággal
küldöm – Ortutay Gyula” író, költő
barátjának dedikált példány!

4000,-
183., OVIDIUS NÁSO’, Publius:
- - keservei – Öt könyv.
Fordította: Egyed Antal.
Székes-Fejérvárott, 1826. Számmer
Pál’ bötüivel. 1 t. (metszett díszcímlap,
középen Ovidius portré) 160 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Megkímélt állapotú, szép
példány! Egyed Antal (1779-1862.)
nagyműveltségű költő, katolikus
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plébános a klasszikus költők jeles
ismerője. Bonyhádi plébánosként
megismerkedett a fiatal Vörösmarty
Mihállyal, aki a Perczel családnál volt
házitanító és a plébánia könyvtárában
gyakran forgatta a klasszikus költők
műveit. A plébános bíztatása is közre-
játszott abban, hogy Vörösmarty a
költészettel elmélyülten kezdett
foglalkozni.

12 000,-
184., ÖRKÉNY István:
Időrendben – Regények.
Glória – Macskajáték – Tóték.
Bp., (1972.) Szépirodalmi.
1 t. (portré, amely Balla Demeter
munkája) 268 p. 2 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Kozma Károlynak
fáradhatatlanul – Örkény István
dedikált példány!

8000,-
185., PESTY Frigyes: A magyarorszá-
gi várispánságok története különösen
a XIII. században
Bp., 1882. MTA. 2 sztl.lev. 591 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

10 000,-
186., PÉTERI János: Az első jezsuiták
Magyarországon (1561-1567)
Róma, 1963. (La Fiaccola.) 332 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
187., (Petőfi) JAMES György:
Robin Hood – Angol regény. (I-II.)
Fordította: Petőfi (Sándor).
/Külföldi regénytár XXII./
Pesten, 1844. Hartleben Konrád
Ádolf. (1.) 240 p. (2.) 285 p.
Első magyar nyelvű fordítás!

Korabeli javított egészvászon kötésben.
A javított kötéstől eltekintve meg-
kímélt, jó példány!
A Poss. bélyegző: Paulovits Berta.

Paulovits Imre (1801-1873.,
Unghvár) 1849-49-es honvédhuszár
felesége. A 7. huszárezred kapitánya.
1848 decemberében Paulovits Imrét
bízták meg a vezetéssel, aki végül ezre-
desi rangban a világosi fegyverletételig
vezette az ezredet. Várfogságot
szenved, a kiegyezés után megyei
főszámvevő.
James, George (1799-1860.) angol író

Walter Scott követőjeként több
történelmi regényt írt. Népszerűségére
jellemző, hogy még ugyanazon évben
két különböző német fordítása is meg-
jelent. Petőfi 1843. nyarán fordította
német-ből Nagy Ignác megbízása
alapján. A fordításért kapott összeg egy
részét a költő előre elverte barátaival,
majd a maradékból színházi jelmezeket
és kellékeket vásárolva Debrecenbe
indult vándorszínésznek. Még mindig
azt hitte, hogy a világot jelentő
deszkákról szerez országos ismertséget
és rangot...

45 000,-
188., PETŐFI Sándor:
- - összes költeményei 1842-1846. I-II.
Pest, 1848. Emich G. (1.) 1 metszett t.
(portré, Barabás Miklós rajza, metsz.
Tylorer József) 2 sztl.lev. 390 p. 2
sztl.lev. (2.) 3 sztl.lev. 369 p. 3 sztl.lev.
Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben, körben aranyozott lap-
széllel. (2 db.) Megkímélt állapotú,
szép példány! A kötetet Vörösmarty
Mihálynak ajánlja, akinek nagy
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tisztelője, első verseskötete az ő aján-
lásával és támogatásával látott napvilá-
got.

40 000,-
189., PETŐFI Sándor:
- - összes költeményei
Bp., 1889. Athenaeum. 1 rézmetszett
t. (Petőfi, Barabás Miklós rajza, Unger
Vilmos metszete, hártyalappal) 827 p.
számos szövegközti fametszett képpel
illusztrálva, iniciáléval, léniával
díszítve. A könyvdíszeket és képeket
fába metszette Morelli Gusztáv és
Pollák Zsigmond. A képek Benczúr
Gyula, Bőhm Pál, Greguss János,
Jankó János, Keleti Gusztáv,
Liezenmayer Sándor, Lotz Károly,
Mészöly Géza, Rauscher Lajos, Székely
Bertalan, Wagner Sándor, Weber
Ferenc és Zichy Mihály munkái.
Ötödik, képes díszkiadás.
Kiadói festett, illusztrált, díszesen
aranyozott (Gottermayer) egészvászon
díszkötésben, körben aranyozott lap-
széllel. Helyenként kisebb kopás-
nyomokkal, de összességében meg-
kímélt, szép példány! Ez az ötödik
kiadás, az első művészi képekkel
illusztrált díszmű!

36 000,-
190., PILINSZKY János:
Nagyvárosi ikonok
Összegyűjtött versek 1940-1970.
Bp., (1970.) Szépirodalmi. 1 t. (a költő
portréja, amely Kondor Béla rajza)
171 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban. A könyvtestben a költő
két gépiratos verse és egy újságcikk. A
költő portréja alatt aláírt példány! 

12 000,-

191., PILINSZKY János:
Rekviem
Bp., 1964. Magvető.
117 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. Aláírt példány! 

12 000,-
192., PLATÓN:
Sókratés védőbeszéde
/Officina könyvtár 59./ Fordította és
bevezetővel ellátta: Devecseri Gábor.
(Bp., 1944. Officina.) 60 p. 3 sztl.lev.
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Lackó Gézának igaz tisztelettel –
Devecseri Gábor” dedikált példány! 

8000,-
193., POGÁNY Dániel:
Szent hazugságok – Regény.
Bp., 1913. Benkő Gyula.
135 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Jardek Lajos collegámnak tisztelet-
tel…” dedikált példány! Irányregény,
amely a feminizmustól a szocializ-
musig, a köztársasági eszmétől az
eutanáziáig számos társadalmi kérdést
igyekszik megfogalmazni.

3000,-
194., PONGRÁCZ Sándor, Dr.:
Tibet-magyar nyelvtanulmányok
Bp., 1896. Rózsa K. és Neje.
X. 167 p. (95-167 p. szógyűjtemény) ;
8 p. (tibeti abc)
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

8000,-
195., PURT Iván, Dr.:
Lourdes
Visszaemlékezés az 1895-iki lourdesi
magyar zarándoklatra
Bp., (1897.) Szerző.
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226 p. 1 sztl.lev szövegközti képekkel.
Kiadói festett, illusztrált (Gottermayer)
egészvászon kötésben, körben festett
lapszéllel.

6000,-
196., RACHMANOVA, Alexandra:
Szerelem, cseka, halál…
Házasság a vörös viharban
A bécsi tejesasszony
Gyermekkorom
Irgalom!
Fordította: Benedek Marcellné.
/Halhatatlan könyvek/
Bp., (1933.) Dante. (1.) 470 p. (2.) 2
sztl.lev. 416 p. (3.) 2 sztl.lev. 320 p.
(4.) 2 sztl.lev. 167 p. (5.) 2 sztl.lev. 368 p.
Kiadói egységes aranyozott egészbőr
kötésben. Komplett egységes sorozat! 

15 000,-
197., RAKODCZAY Pál:
Dramaturgia
/Stampfel-féle tudományos zseb-kvt.
107./
Pozsony-Bp., 1902. Stampfel K.
68 p. 2 sztl.lev.
Kiadói rajzos papírborítóban, körben
festett lapszéllel. „Gaál Mózesnek
hálám emlékéül – Rakodczay” a jeles
ifjúsági írónak dedikált példány!
A szerző színész, színháztörténész, Az
ember tragédiájának Luciferje. Nagy
forrásértékű színháztörténeti levele-
zését a Nemzeti Múzeum Könyvtárára
hagyta.

4000,-
198., RAVASZ László:
A lélek embere – Emlékezés
Prohászka Ottokárról.
Bp., (1931.) „Studium”. 39 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-

199., REMENYIK Zsigmond:
Por és hamu – Korrajz és vallomás.
Bp., 1955. Magvető.
581 p. 1 t. (portré) 1 sztl.lev. számos
egészoldalas rajzzal, amelyek Csernus
Tibor munkái. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Vattay
Elemérnek, barátsággal, öleléssel – R.
Zsiga 960 május hó, Bp.” a kiváló
fotóművésznek dedikált példány!

5000,-
200., REZEK S. Román (Sándor) O.
S. B.: Szempontok és adatok
Prohászka „Bergsonizmusához”
Különlenyomat.
Bp., 1943. Stephaneum Ny. 27 p.
Kiadói papírborítóban. „… igaz
tisztelettel – Rezek R. S. O. S. B.
Kőszeg, 1944. I. 12.” latin nyelvű
idézettel dedikált példány!

4000,-
201., RIDEG Sándor:
Históriás idők
(Bp.), 1955. Katonai. 351 p. számos
szövegközti rajzzal, amelyek Szőnyi
Gyula művészi munkái. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val, amely Szőnyi Gy. munkája.
„Székely Erzsébetnek ajánlom a
könyvet, ahogy a felhő árnyékot ad a
virágnak, örömmel és lelkesedéssel:
Rideg Sándor 1955.” a jeles erdélyi
magyar irodalomtörténész, tankönyv-
írónak dedikált példány!

5000,-
202., RÓHEIM Géza, Dr.:
Magyar néphit és népszokások
/Élet és tudomány/
Bp., (1925.) Athenaeum. 342 p.
Kiadói egészvászon kötésben.

3000,-
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203., RÓTH Márton: A Magyar-
országi Kárpátegylet évkönyve V. évf.
1878.
Igló, 1878. Az Egylet. 2 sztl.lev. 480 p.
7 t. (6 metszet, 1 fotó –Sztraczenai
sziklakapu, Az Éleskő, Dobsinai jég-
barlang) 1 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben. Magyar-
német bilingvis kiadás.

6000,-
204., ROZSNYAY Kálmán:
Ady koszorúja
Magyar költők verseiből egybefűzte:- -.
Szeghalom, 1925. Tóth és Mező.
207 p. Első kiadás!
Kiadói illusztris rajzos papírborítóban,
amely Túri Polgár István művészi
munkája. Megkímélt szép példány!
Többek között: Emőd Tamás, Juhász
Gyula, Babits Mihály, Tóth Árpád,
József Attila… költeményei. Rozsnyay
nagy barátja és tisztelője Adynak, Ady-
Múzeumot is alapított.

6000,-
205., RUGONFALVI Kiss István:
A nemes székely nemzet képe I-III.
Debrecen, 1939. Lehotai Pál. (1.) 447
p. 2 sztl.lev. 1 kihajtható térk. (2.) 496
p. 1 sztl.lev. (III.) XVI. 321 p.
Kiadói gerincén bordázott, aranyozott
félbőr kötésben, egységes festett rajzos
vászontáblával. A harmadik kötet
Székely seregszemle tartalmazza a
székely nemzet kiváló tagjainak és iga-
zolt nemeseinek névsorát, életrajzi
adatait.
Hozzátartozik: 
Válasz egy bírálatra címmel Dr. R.
Kiss István írása a mű bírálatára 2
sztl.lev. 4 nyomtatott oldal.
(2 példányban)

Rugonfalvi Kiss István (1881-1957.)
történész, egyetemi oktató géppel írt,
ceruzával aláírt levele „Kedves
Barátom!” megszólítással. Levelében
cikkek írására kéri barátját és jelzi,
hogy „Zsilinszky Bandi” barátja elleni
cikket lapjában nem közöl, mivel bár
politikai felfogása homlokegyenest
más, mégis jó barátjának tartja.
Kelt.: Bp., 1936. január 23. 2 lev. 2
nyomtatott oldal, autográf aláírással.
A szerző a Székely Nemzeti Tanács

elnöke. Részt vett a Székely Hadosztály
első alakulatainak a megszervezésében.

36 000,-
206., SALAMON Ferencz:
- - kisebb történelmi dolgozatai
Bp., 1889. Ráth M.
VII. 430 p. 1 sztl.lev. Új kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben, a kötéstábla verzóján ex-
libris Osváth Ödön, amely Haranghy
Jenő munkája A címlapon Osváth
Ödön autográf névbejegyzése.

4000,-
207., SALAMON Gyula: - - versei.
Bp., 1911. (Jókai Ny.)
160 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Dr. Tarajossy Sándornak tisztelettel
és baráti tisztelettel – Szeged 1911.
XII./11. Dr. Salamon Gyula”
dedikált példány!

A dedikáció címzettje országgyűlési
képviselő, a Duna-Keczel kerületben a
Szabadelvű Párt elnöke.

4000,-
208., SERFŐZŐ Simon:
Közel, távol 1961-2002 - Versek.
Bp., 2003. Püski – Írók Alapítványa -
Széphalom.
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213 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, papír védőborítóban. „Hubay
Miklósnak ajánlom tisztelettel,
drámákat versben – Serfőző Simon
2004. június 8.” dedikált példány! 

3000,-
209., SÓLYOMVÁRI Mihály:
Mint közlegény a vérmezőkön
Sopron, 1934. Székely és Tsa.
280 p. Első kiadás!
Korabeli aranyozott kissé kopottas
egészvászon kötésben, az illusztris,
színes rajzos papírborító címlapja,
amely Gerstenkorn Béla munkája a
könyvtestbe kötve. A szerző első világ-
háborús beszámolója, izgalmas katona-
élmények irredenta fennhangon. 
„Mélységes tiszteletem jeléül annak,
aki a kicsik sorsát szívén viseli. –
Sólyomvári Mihály 1934. dec. 22-én”
dedikált példány!

4500,-
210., SOMLYÓ György:
Emlék a jelenből – Versek.
Bp., 1958. Szépirodalmi.
1 t. 98 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Kozma Károly filmes szakembernek
dedikált példány!

4000,-
211., SOMOGYI Tóth Sándor:
Próféta voltál szívem
Bp., 1967. Magvető.
212 p. 2 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Üdvözlet! Bp., 1973. VI. 5. Somogyi
Tóth Sándor” dedikált példány!

3000,-

212., STEIN Aurél:
Ősi ösvényeken Ázsiában I-II.
Angolból fordította: Halász Gyula.
/M. Földrajzi T. könyvtára./
Bp., (1936.) Franklin-T.
(1.) XV. 136 p. 29 t. (4 kihajtható) (2.)
2 sztl.lev. 24 t. (1 kihajtható) 137-247
p. 1 kihajtható térk.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
sorozatkötésben.
Megkímélt, szép példány! (2 db.)

4500,-
213., SULYOK Dezső:
A magyar tragédia / I. rész. A
Trianoni Béke és következményei.
(New York), 1996. Magyar Október
23 Mozgalom. XVI. 624 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Emigráns kiadás.

6000,-
214., SZABÓ Ervin:
Társadalmi és pártharcok a 48-49-es
magyar forradalomban
Bevezeti Jászi Oszkár tanulmánya.
Bécs. 1921. Bécsi Magyar.
1 t. (portré) 383 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító a könyvtestbe kötve.
A címlapon „Supka Géza” szabadkő-
műves író, művészettörténész autográf
névbejegyzése.

4500,-
215., SZABÓ István:
Ugocsa megye
/Magyarság és nemzetiség I./1./
Bp., 1937. MTA.
XII. 615 p. szövegközti térképvázla-
tokkal. 4 kihajtható mell.
Kiadói papírborítóban. Körülvágat-
lan, megkímélt állapotú jó példány! 

10 000,-
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216., SZABÓ Lajos: Új Árpád ősi
hon felett – Költemények.
(Kenderes, 1926. Szerző. – Ny.: Apos-
tol-Ny.) 26 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A kenderesi „honfiú” Horthy Miklós-
hoz írt versei.

3000,-
217., SZABÓ Lőrinc – Szalay Lajos:
Tizenkét vers - tizenkét rajz
Bp., (1943. Singer és Wolfner. –
Hungária Ny.) 64 p. 2 sztl.lev. Szalay
Lajos 12 egészoldalas rajzával
illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Szalay munkája. 
Szép állapotban, eredeti kiadói kar-
ton védőtokban. Készült 1000 számo-
zott példányban a költő és a rajzoló-
művész aláírásával. Kézzel számozott
(1000/34.), Szabó Lőrinc és Szalay
Lajos által aláírt példány!

15 000,-
218., SZABÓ Richárd:
A bécsi márcziusi napok 1848-ban
A magyarországi viszonyok befolyásá-
val kapcsolatban. Reschauer Armin s
több kútfő után - -.
Pest, 1870. Athenaeum.
200 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Megkímélt, jó példány.

8000,-
219., SZALAY Jeromos:
Francia irodalom és katolicizmus
Pannonhalma, 1942. (Szerző.)
122 p. 1 sztl.lev.
Kiadói javított papírborítóban.
„Mély tisztelettel ajánlja – Szalay
Jeromos” dedikált példány!

3000,-

220., SZÁNTÓ Tibor: Valamelyik
parancsolat – Elbeszélések.
(Bp.), 1960. Szépirodalmi.
238 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Jelenák Cres-
cencia munkája. „Száva Istvánnak
baráti köszöntésül – Szántó Tibor” a
jeles ifjúsági írónak dedikált példány! 

3000,-
221., SZÁVAY Gyula:
Petőfi – Álomjáték a kiskatonáról.
(Bp.), 1923. Szerző. – Pesti kny.
64 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Makoldy József munkája. 
„Szalay József kedves barátomnak
szeretettel – 924. márc. 20. Szávay
Gyula” az író, jeles könyvgyűjtő,
Móra Ferenc és Juhász Gyula barátjá-
nak dedikált példány!

3.000,-
222., SZÉCHÉNYI Ágost:
Imre király
Svájc (Fahrwangen), (1965.) Duna.
133 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban. A történész,
író emigráns történelmi drámája. 
„Dr. Bényi Lászlónak igaz barátság-
gal…” dedikált példány!

3000,-
223., SZÉCHENYI István, g(róf):
Magyarország kiváltságos lakosihoz
(Pest, 1844. Beimel József.)
36 p. Első kiadás!
Fűzve. A közadózás és a telekdíj mel-
lett érvelő politikai röpirat az Adó és
két garas című cikksorozat foly-
tatásaként jelent meg. „Legyünk igazi
hazafiak, nem annyira szájjal, mint
inkább vállal…” többek között
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Budapest fővárossá fejlesztése mellett
szólal fel, amelyért köztudottan nem
csak szóval tett.
Nagyon ritka Széchenyi röpirat!
Szentkirályi: 134.

40 000,-
224., SZEDERKÉNYI Anna:
Vándortarisznya - Feljegyzések a
küszködő ember sorsáról.
Bp., (1936.) Singer és Wolfner.
239 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Nagy Samu
főszerkesztő Úrnak igaz, régi barát-
sággal – Párniczkyné Szederkényi
Anna” dedikált példány!
Nagy Samu újságíró, Az Est, a
Budapesti Hírlap szerkesztője.

3000,-
225., SZÉKELY Ákos: A magyar
nemzet oknyomozó történelme
(Bp., 1926.) Szerző. - (Ny.: M. Kir.
BÜM. Kísérleti Ny.) 239 p. (a címlap
előtt 1 lap hiány)
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Ritka történeti munka a honvéd-
őrnagy szerzőtől.

3000,-
226., SZEMZŐ Piroska:
A „Pester Zeitung” egy XIX-ik
századbeli kormánylap története
/Az OSzK. kiadványai XIII./
Bp., 1941. M. Nemzeti Múzeum
OSzK. – Kir. M. Egyetemi Ny. 40 p. 1
kétoldalas t. (képek)
Kiadói papírborítóban.
„Supka Ervinnek – 1941. május 28.
Szemző Piroska” dedikált példány!

3000,-
227., SZENTKUTHY Miklós: Prae
Bp., (1934.) Kir. M. Egyetemi Ny.
632 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!

Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„* Kozma Károlynak 1972 Könyvnap
* (1934-1972)” dedikált példány!
Hozzátartozik: Bata Imre: A regény
regénye, a Prae című írása nyomtatás-
ban (3-20 p. Szentkuthy portréjával).
Különös csodabogár, igazi fenomén

volt a magyar irodalomban Szentkuthy
Miklós. Monumentális életművében
fontos állomást jelent a Prae, amelyet
maga a szerző is főművének tekintett.
A mindössze húsz-huszonhárom éves
fiatalember szellemi tájékozódásáról
beszámoló regény. A nagy mű beve-
zetése, egy megírandó regény előkészü-
lete gyanánt íródott. Regénye nyomán
művészetét számosan James Joyce-éval
és Marcel Proustéval tekintik rokon-
nak, és ez a felfogás erősödött életmű-
vének francia kiadása kapcsán az 1980-
as években.

12 000,-
228., SZENTMIHÁLYINÉ Szabó
Mária: Szabad hazában – Regény.
Bp., (1941.) Singer és Wolfner.
506 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Makkai Sándoréknak hálás
szeretettel, barátsággal – 940. dec. 11.
Mária” a jeles erdélyi magyar író,
református püspöknek és feleségének
dedikált példány!

4000,-
229., SZENTPÉTERY Zsigmond, Dr.:
A Túr-Toroczkói eraptivus vonulat
Borév – Várfalva – Csegez és Toroczkó
közé eső részének kőzettani viszonyai
Kolozsvár, 1906. Ajtai K. Albert.
31 p. 1 geológiai térk.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. László Gábor állami geológus
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úrnak mély tisztelettel – a szerző”
dedikált példány!
A szerző a kolozsvári Ferenc József

Tudományegyetem rektora, az Erdélyi
Nemzeti Múzeum ásványtárának igaz-
gatója, főként Erdély kőzeteivel,
ásványaival foglalkozott.

3000,-
230., SZILÁGYI Olga:
Láng – parázs – hamu – Novellák.
Bp., 1929. Wodianer F. és Fiai.
1 t. 190 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói javított, rajzos művészien
illusztrált papírborítóban. „Hojnos
Rezső tanár úrnak tiszteletem és há-
lám jeléül – Szilágyi Olga Bp. 1930.
VI./29.” a kiváló gimnáziumi tanár-
nak, paleontológusnak dedikált pél-
dány! Figyelemre méltó borító rajz! 

4000,-
231., SZOMORY Dezső:
A selyemzsinór
(Bp., 1921.) Genius.
104 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói díszesem aranyozott egészbőr
díszkötésben, felül aranymetszéssel. 
„Drága jó Zsuzsikának már a 55.
Karácsony napján, hűséggel és
hódolattal” – dedikált példány! 
Ebből a kötésváltozatból mindössze-
sen 30 példány jelent meg, becses bib-
liofil csemege!

30 000,-

Szőlő és bor

232., FÜLÖP Sándor szőlőbirtokos
illusztris, rajzos levélpapírján a
szőlőbirtokos fia, „Fülöp György a fő
lógós” által kézzel írt levél, amelyet
katona parancsnokának címez és
meghívja birtokukra a Mátrába.
Kelt.: Gyöngyös, 1927. aug. 21. 1
nyomtatott, kézzel beírt levél.
A fejlécben vallja: „Heves vármegye
Istentől áldott hegyes, lejtős és sík tala-
ja a legtüzesebb, legzamatosabb illatos,
testes borokat termi, én kizárólag
ezeket szállítom”.

4000,-
233., MARTON Dénes:
Szőlőtermesztés
Pécs, 1940. Dunántúl Pécsi Egyetemi.
216 p. 2 sztl.lev. számos szövegközti
rajzos ábrával.
Kiadói papírborítóban.
A szerző egykori m. kir. szőlészeti és

borászati főfelügyelő.
4000,-

234., PERLAKY Mihály, Dr.:
Borászati vagyis pinczegazdászati káté
Bp., 1875. Franklin-T. 127 p. 11
szövegközti fametszettel. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
Korai, alapos borászati szakkönyv. A
borkezelés mestersége 245 pontban.

8000,-
235., RÁCZ Sándor:
A homoki szőlőmívelés
Bp., 1901. Pallas. 103 p. 4 sztl.lev.
szövegközti képekkel rajzos ábrákkal.
Második, teljesen átdolgozott és
kibővített kiadás.
Kiadói papírborítóban. 4000,-

* * *
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236., TAMKÓ Sirató Károly:
A három űrsziget –
Tudományos-fantasztikus regény.
Bp., 1969. Móra F. 530 p. 1 sztl.lev.
szövegközti rajzokkal. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban, amely Engel-
Tevan István munkája.
„Vattay Elemér kedves barátomnak
régi iskolatársamnak köszönettel,
szeretettel, öleléssel – Tamkó Sirató
Károly 1974. VII. 10.” jeles fotó-
művész barátjának dedikált példány!
Egyetlen regénye a jövő társadalmáról,
a győzedelmes emberboldogító techni-
ka küzdelméről a visszahúzó erők
ellen, és végül diadalmas győzedel-
méről szól egyszerre ifjúsághoz szóló
romantikus kalandossággal és képzett
elméket továbbtanító szakértelemmel.
Jókai „A jövő század regénye” óta ez a
legokosabb és legszebb magyar utó-
pista-tudományos-fantasztikus regény.

6000,-
237., TAXIL Leó: - - volt szabadgon-
dolkodónak önvallomásai
Szerző engedélyével franczia eredetiből
fordította: Dr. Csápori Gyula.
Esztergom, 1887. Buzárovits G. 440 p.
IX. (függelék, amely Csápori írása)
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói javított, feliratos pergamen-
borítóban. Poss.: Szenczi Katalin
1941. A francia antiklerikális író,
újságíró, aki arról vált nevezetessé,
hogy rászedte a pápát és a francia főpa-
pokat szabadkőműves-ellenes írásával,
de egyéb átverésekben is jeleskedett.
Különösen ritka!

24 000,-

238., THIERRY Amadé:
Attila –
Történeti kor- és jellemrajz.
Jegyzetekkel fordította és felvilágosítá:
Szabó Károly.
Pest, 1855. Geibel Ármin.
VIII. 183 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
E mű általános és tudományos becsén
kívül nekünk, magyaroknak nemzeti
szempontból is igen nagy jelentőséggel
bír. A népvándorlás korában a hun
népfaj mély hatást gyakorolt a
világtörténelemre Európa szívében.
Döntően beleszóltunk a modern
Európa nemzeti államainak kialakul-
ásába is. Attila emléke magyar érték.

8000,-
239., TÓTH Kálmán dr.:
Bibliai életképek a Szentföldön
Népszerű bibliai régiségtan.
Esztergom, 1935. Ny.: Laiszky János.
344 p. számos szövegközti képpel.
Kiadói illusztrált papírborítóban,
részben fel- és körülvágatlan.
„Szeretettel – Dr. Tóth Kálmán”
dedikált példány!

6000,-
240., 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., 1911. Ny.: Merkantil ny. 168 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva.

8000,-
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241., TUBA Károly: Megváltó vihar-
ban  - - legujabb versei (1914-1918.)
Bp., 1919. Lampel R. 91 p. 2 sztl.lev.
Rauscher György számos linometszet
művészi képeivel illusztrálva.
Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány. „Práger Árpád bará-
tomnak – Bpest, 1943. aug. 30 Tuba
Károly” dedikált példány!

A Tanácsköztársaság bukása után
bebörtönözték, állásából elmozdítot-
ták. Valószínűleg e kötete miatt, ame-
lyet „az újhodó Magyarország megértő
népének” ajánl. Ettől kezdve az SZDP-
ben töltött be különböző tisztségeket.
Versei később főleg a Népszavában
jelentek meg. A fiatalon 28 évesen
elhunyt illusztrátor a két háború között
a magyar művészet egyik kiemelkedő
alakja volt, rangos magyar portréfestő. 

6000,-
242., Vándorkönyv az 1816-iki julius
16-án kelt helytartósági intézmény ’s
más későbbi rendeletek következ-
tében. – Königreich Ungarn No.
Wanderbuch… (Magyar-német)
Ofen, 1858. Universitats.
48 p. (9 nyomtatott oldal kéziratos
belyegyzésekkel, 10-26 p. kéziratos
belyegyzések)
Későbbi félbőr kötésben.
Kecskemét város viaszpecsétjével a
korabeli előzéken. Szalai Károly 1841-
ben született bognár mester részére
kiállítva. A Kecskemétről induló
bognár mester több, mint 20 helyen
szolgált 1850-1864 között, majd az
utolsó bejegyzések szerint városába tért
vissza. Poss.: Székely Gábor.

8000,-

243., VARGHA Damján, dr.:
Szent Mór emlékkönyv
Szerkesztette:--.
Pécs, 1936. Pécsi egyházmegye.
1 t. 464 p. 9 t. (színes) szövegközti
képekkel.
Kiadói rajzos papírborítóban.

6000,-
244., VARGYAS Endre: Gyöngyök
Pázmány Péter összes műveiből
Gyűjtötte: - -.
Győr, 1867. (Ny.: Sauervein Gézánál.)
2 sztl.lev. LII. 398 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

8000,-
245., Vasárnapi Újság 40. évf. 1893.
(1-26.) (27-53.) szám. I-II.
Felelős szerkesztő Nagy Miklós.
Bp., 1893. Franklin-T. (1.) 2 sztl.lev.
(tartalom) 448 p. (2.) 449-924 p. szá-
mos kőnyomatos képpel gazdagon
illusztrálva.
Korabeli festett, díszesen aranyozott
(piros) egységes egészvászon díszkötés-
ben, amely „Számmer Imre, Székes-
fehérvárott” könyvkötészetének impo-
záns munkája. A kötet különlegessége,
hogy a megszokottól eltérő, vasta-
gabb, jobb minőségű papirosra nyom-
tatott, ezért két vaskos kötetet tesz ki
a teljes évfolyam. A szokványostól
eltérő kiadás talán különleges, repre-
zentatív célt szolgálhatott. Erre utal a
kötés díszes jellege is. Az első számban
Baróti Lajos beszámol Petőfi pesti
lakásáról illetve életére, képekkel
illusztrálva. Az évfolyam folytatások-
ban közli Verne Gyula: Várkastély a
Kárpátokban című regényét. (2 db.)

36 000,-

47



246., VÉGH József:
Sárréti népmesék és népi elbeszélések
Gyűjtötte és közzéteszi: - -.
/Magyar népnyelvi szövegek 1./
Debrecen, 1944. A Debreceni
Egyetem M. Népnyelvkutató Int.
195 p. 4 t.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány.

4000,-
247., VÍG Mihály:
Nevessetek honvédek!
Víg adomák a békés és háborús
katonaéletből.
(Kassa), 1943. Szerző. – (Ny.: Wiko.) 
79 p. szövegközti rajzokkal.
Második kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban.

3000,-
248., VIGH Károly:
A tizenkilencedik század szlovák hír-
laptörténete
Bp., 1945. Athenaeum.
76 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Rubin Péternek barátsággal –
Károly” dedikált példány!

4000,-
249., VILLANI Lajos báró:
A mai Olaszország
/Kincsestár 30./
Bp., 1935. M. Szemle T.
78 p. 1 sztl.lev.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben. „Boldog idők örökségét
nehéz idők emlékéül – 1940. I. 20.
Helsinki - Gombó Pista barátomnak
szeretettel Villani Lajos” dedikált
példány! A jeles diplomata Magyar-
ország Helsinki nagykövete.

4500,-

250., VÖRÖSMARTY Mihály:
A két szomszédvár – Négy énekben.
/Amatőr Tevan-kiadás 12./
(Békéscsaba, 1925.) Tevan. 2 sztl.lev
64 p. 4 t. (Kolozsváry Sándor kézzel
színezett kőrajzai) 4 sztl.lev. Az
illusztris rajzok és könyvdíszek
Kolozsváry Sándor munkái.
Kiadói gerincén aranyozott Cserna
Juliska félbőr kötésben, tábláján ara-
nyozott könyvjeggyel, amely Kolozs-
váry munkája. Kéziratul az 1884-iki
Gyulai Pál-féle kiadás szolgált.
Kézzel számozott (400/79.) velinpa-
pirosra nyomtatott példány!
Megkímélt állapotú, szép darab!

30 000,-
251., WALDAPFEL József:
Idézetek a Bánk-bánban
Bp., 1934. (Ny.: Győregyházmegyei
Alap.) 27 p.
Kiadói papírborítóban.
„Tisztelete jeléül Waldapfel József”
dedikált példány!

3000,-
252., WEÖRES Sándor:
A szerelem ábécéje- Versek.
(Bp., 1946.) Uj Idők. (Singer és
Wolfner.) 52 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban. 
Megkímélt, szép példány!

4000,-
253., WEÖRES Sándor:
ABC
Bp., 1974. Magyar Helikon.
28 sztl.lev. Szántó Tibor által ter-
vezett művészi tipográfiai képekkel.
Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„Kozma Károlynak 1974. VI. 7.
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Weöres Sándor” a filmes szakember-
nek dedikált példány! Szántó Tibor
tipográfiái Weöres Sándor költe-
ményéhez. Hibátlan példány!

8000,-
254., WEÖRES Sándor:
Elysium – Versek.
Bp., (1946.) „Móricz Zsigmond” Kk.
92 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban,
amely Illés Árpád munkája. A cím-
lapon a költő géniusz korabeli auto-
gráf aláírása. Aláírt példány!

6000,-
255., WEÖRES Sándor:
Tűzkút (Versek.)
Párizs, 1964. Magyar Műhely.
159 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Babócsay Lajos munkája.
A Szépirodalmi kiadó visszaadta a
kötet kéziratát, nem vállalta a kiadást,
amelynek politikai okai voltak. A nyu-
gati magyar irodalom volt olyan erős,
hogy támogassa, így a Hollandiai
Értelmiségi Kör segítségével Párizsban
jelent meg a kötet.

5000,-
256., ZÁDORI János:
A társadalom alapelvei
Pest, 1864. Pfeifer Nándor.
2 sztl.lev. 229 p. 2 sztl.lev.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben. 

8000,-
257., ZELK Zoltán:
Gyermekbánat
(Bp., 1947.) Hungária.
32 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.

3000,-

258., ZIMÁNDY Ignác:
Ébresztő hangok műveltebb kath.
körök számára
A legjelesebb hini és külföldi írók
nyámán szerkeszti: - -. Második könyv.
1880. évfolyam.
Bp., 1880. Ny.: „Hunyadi M.” 111 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva. A sorozat rendkívül
ritka darabja!

15 000,-
259., ZIMÁNDY Ignácz:
Kossuth Lajos a magyar intelligencia
és emigráció ítélőszéke előtt
/Ébresztő hangok XV. könyve/
Bp., 1898. Ny.: Bagó Márton és
Fiánál. 1 t. (szerző) XXII. 599 p. 3
sztl.lev. Egyetlen kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott, félvá-
szon kötésben.
A szerző 1879–89-ig szerkesztette és
kiadta az oly hírhedtté vált Ébresztő
Hangokat s ezzel az irodalmi vállalatá-
val szép vagyont szerzett, melyet falu-
jában zárda- és iskolaépítésre valamint
más hasznos intézmények létesítésére
és fenntartására fordított.

8000,-
260., A zsidó állam
Bevezetés: Salamon Mihály.
(Bp. 1948.), Ált. Cionista Blokk.
322 p. 10 (képes) t.
Kiadói, aranyozott, félvászon kötésben.
A kezdetektől a történelmi döntésig
kíséri a Izrael állam születését.

6000,-
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Ha még több!
Ha még érdekesebb!

Ha még becsesebb könyvekre vágyik,
megtalálja az

Abaúj Antikvárium kínálatában a
www.konyvlap.hu oldalon.

Ha még több
hasznos információt

és érdekességet
szeretne olvasni, keresse a

www.konyvpub.hu
oldalt!


