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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.
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

www.konyvlap.hu / www.konyvpub.hu



1., ADY Endre:
Az Illés szekerén - - legújabb versei.
Bp., 1909. Singer és Wolfner.
171 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben.

8000,-
2., ARANY János:
Toldi szerelme –
Elbeszélés tizenkét énekben.
Bp., 1892. Ráth M.
2 sztl.lev. 403 p. Hatodik kiadás.
Kiadói festett, aranyozott egészvászon
díszkötésben, körben aranyozott lap-
széllel.

6000,-
3., ARANY László:
- - költeményei
A Délibábok hőse és más költemé-
nyek. Előszó: Gyulai Pál.
Bp., 1899. Franklin-T. 1 t. XXXV.
333 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gondosan restaurált félbőr
kötésben. A címlapon a szerző neve
fölött „László Fülöpnek emlékül a
könyv szerzőjére. 900 – V. 11.” aláírás
nélkül Arany László felesége, Szalay
Gizella által a festőművésznek dedi-
kált példány!
Az ajándékozás Arany Lászlóné, Szalay
Gizella autográf sorai, aki a költő
halála után nem sokkal hozzámegy a
nála 20 évvel fiatalabb Voinovich Géza
irodalomtörténészhez.

6000,-
4., ARIOSTO (Ludovico):
- - örjöngő Lórántja (I-II.)
Az éposz legértékesb részei. Fordította,
Ariostoról szóló tanulmánynyal beve-
zette és jegyzetekkel ellátta: Radó
Antal. Kiadja a Kisfaludy-Társaság.

Bp., 1893. Franklin-T.
(1.) 1 t. (Ariosto arcképe) 390 p.
1 sztl.lev. (2.) 398 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén dúsan aranyozott
félbőr kötésben, körben aranyozott
lapszéllel. (egybekötve) A regény a
reneszánsz irodalom tetőpontja, amely
a Nagy Károly-mondakörre épít. 

6000,-
5., Aurora hazai almanach. Kiadá
Kisfaludy Károly 1825. (Negyedik év)
(Pesten, 1825. Füskúti Landerer L.)
1 t. metszett dísz címlap 2 sztl.lev.
285 p. 4 t. (ebből 2 rézmetszett t. és
2 kih. litografált kotta).
Kiadói keménytáblás, vaknyomással
díszített (rózsaszín) papírkötésben, kör-
ben aranyozott lapszéllel, karton tok-
ban. A kötetben többek között
Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály
és Berzsenyi Dániel első közlésben
megjelent művei találhatók.
Poss.: Csausz Lajos.

6000,-
6., ÁBRAHÁM Ernő: P(attantyús):
A Csudaszarvas
Jaschik Álmos képeivel és könyv-
díszeivel. Bev. Apponyi Albert.
(Bp., 1926. Pallas.)
240 p. 36 t. tónusos színezésű sze-
cessziós illusztráció, hártyapapírral,
amelyek Jaschik munkái. Keretdíszes
címlappal és oldalakkal. 
Kiadói, gerincén díszbordázott, aranyo-
zott egészbőr kötésben, gerincén
címkével, a kötéstáblán préselt, aranyo-
zott címképpel, felül aranymetszéssel.
180 példány merített papiroson,
díszkötésben készült. Ebben a kötet-
ben a számozás helyét üresen hagyták,
a számozás helye alatt egy beragasztott
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címként aláírt példány! Bibliofil
kuriózum, amely karácsonyi ajándé-
kozásra is kiváló darab.

40 000,-
7., ÁGAI Adolf, Porzó:
Por és hamu
Barátim s jó embereim emlékezete.
Bp., 1892. Athenaeum. 2 sztl.lev.
366 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben.
„Ágai Béla öccsének rokoni szeretet-
tel – Ágai Adolf. Bpest 1892 II/12”
dedikált példány!

6000,-
8., ÁLDOR Imre:
Medicsi Lőrincz
/Történelmi könyvtár 12./
Bp., 1875. Franklin-T. 112 p.
Korabeli félvászon kötésben. A címlap
előtti lapon a szerző két oldalon „…
Szíves emlékezésül ezt a kis könyvet,
melyet irkafirkáim közül én a legsi-
kerültebb és átlapozásra a legérdeme-
sebnek tartok, ezért ajánlom föl kéz-
csókkal Riesz Olgicza úrnőnek, mint
az ő, és az egész család minden egyes
tagjának mindenkor és mindenkorra
változatlan mély tisztelettel holtig
közös túl öreg tanár bácsija – Áldor
Imre, Újpest 1927 jun. hó” ter-
jedelmesen dedikált példány!

6000,-
9., BABITS Mihály:
Keresztülkasul az életemen
Utószó: Török Sophie.
Bp., (1939.) Nyugat.
199 p. Első kiadás!
Kiadói félbőr kötésben, a kötéstábla
verzóján „ex-libris Benedek”(Marcell).
„Babits Mihály 1939. karácsony”
aláírt, datált példány! 12 000,-

10., BABITS Mihály:
Laodameia
(Bp. 1921), Táltos. 85 p.
lapszámozáson belül 5 táblán Jaschik
Álmos beragasztott, kézzel színezett,
saját kezűleg aláírt rajzai. A címlapot,
a kezdőbetűket, a rajzmellékleteket, a
kötés és előzékpapír díszei Jaschik
munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincénél restaurált félbőr
kötésben, felül aranymetszéssel. 
Számozott (27./50.) számú, Babits
Mihály által aláírt példány!

12 000,-
11., BABÓCSA Endre:
Buzavirág – Versek.
Monor, 1942. (Szerző. – Ny.: 
Kapucinus.) 64 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Csak a lelket keressük mindig: a
lélek szépségében van az igazi Szépség.
Katókának emlékül: Babócsa Endre
945. okt. 7.” dedikált példány!

3000,-
12., BAKTAY Ervin, Dr.:
India bölcsessége
A hindu világszemlélet ismertetése.
(Bp., 1943.) Pantheon.
256 p. 1 kihajtható t.
Későbbi félvászon kötésben.
„Székely Andornak szeretettel – Dr.
Baktay Ervin 1943. febr.” festőmű-
vésznek dedikált példány!

8000,-
13., BANGHA Béla S. J.:
Dél keresztje alatt – Feljegyzések egy
délamerikai missiós körútról.
Bp., 1934. Pázmány P. Irodalmi T.
1 kihajtható t. (látkép) 25 t. (képek)
243 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
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„Dutka Ákos Úrnak mély tisztelettel
– Bangha Béla” a Holnap költőjének
dedikált példány!

6000,-
14., BARSI Ödön:
Az űrhajó (A világűr vándorai.)
Bp., (1944.) Forrás.
206 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Fery A. munkája. „Gizinek szeretettel
Barsi Ödön 1944. szept. 25.” dedikált
példány! Az ismert ponyva író fan-
tasztikus regénye. Így is ismerhetjük:
E. A. Rodriguez, E. Thompson, G.
Wilcox, C. Wrenn, C. Hamilton, P.
Hawker, Roderich…. stb.

6000,-
15., BARTÓK György: Kant
Kolozsvár – Torda, 1925. „Az Út”. –
Füssy József. 121 p. 1 sztl.lev.
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva. „Imre Sándornak a régi
barátsággal – Bartók György, Újpalo-
ta 1925. XI. 27.” pedagógus, művelő-
déspolitikusnak dedikált példány!

6000,-
16., BÁTHORY Nándorné, Özv.:
Tündérvilág a Városligetben –
Ifjúsági regény.
Bp., (1914.) Szent István-T.
107 p., 1 sztl.lev., lapszámozáson belül
12 egészoldalas szecessziós képpel. 
Szövegközti fejezetkezdő- és záróké-
pekkel. Az illusztrációkat Nagy Sán-
dor és felesége, a Gödöllői Művész-
telepet alapító házaspár készítették.
Kiadói festett, aranyozott, harántalakú
egészvászon kötésben. A magyar sze-
cessziós könyvművészet kiemelkedő
alkotása. 8000,-

17., BÉLDI Izor:
Intimitások (Művészek és műbarátok
– miniatürben.)
Bp., (1922.) Légrády T.
133 p. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben.
„Gombaszögi Fridának, a magyar
Réjane-nak őszinte híve és lelkes
bámulója – Béldi Izor” az ünnepelt
színésznőnek, Miklós Andor (Az Est,
Athenaeum tulajdonosa) feleségének
dedikált példány! (Gabrielle Rejane
híres francia színésznő.)

6000,-
18., BENDA, Julien:
Az írástudók árulása
Babits Mihály tanulmányával. Rónai
Mihály András fordításában és beve-
zetőjével. /Politikai remekírók tára I./
Bp., 1945. Anonymus.
370 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Gyöngyösi Jánosnak, a miniszternek
és az írástudónak igaz szeretettel…
Rónai Mihály András Bp., 1945. XII.
21.” az egykori külügyminiszternek a
Párizsi Békeszerződés aláírójának
dedikált példány!

6000,-
19., BENDE János:
Témák a művészetről
Bp., 1916. Kókai Lajos.
166 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói szecessziós rajzos papír-
borítóban, fel-, és körülvágatlan.
„Dr. Bókay János kedves kollégám-
nak ajánlom ezt a könyvemet –
Budapest, 1917. július 3. Bende
János” az író, műfordítónak dedikált
példány!

4000,-
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20., BENDEFY László, Dr.:
Fr. Julianus utazásának kéziratos
kútfői / A 700 éves jubileum alka-
lmából közreadott teljes szöveg- és
hasonmáskiadást összeállította, jegyze-
tekkel és magyarázatokkal ellátta: - -.
Bp., 1937. (Szerző. - főbiz.: Stemmer
Ödön Kk. és Antiquarium.) 77 p. 1
sztl.lev. 26 t. (XXV. hasonmás kézirat)
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborítója címlapja a kötés-
táblára ragasztva.
„Mély és igaz tisztelettel nyujtom át e
könyvet Zajti Ferenc tanácsos úrnak, a
hún-magyar azonosság és sorsközösség
soha nem lankadó, izzó hívű hirde-
tőjének és harcosának, mint a küzde-
lem egyik közkatonája – Bendefy L.”
dedikált példány!

12 000,-
21., BENEDEK Elek:
A magyar népköltés gyöngyei
A legszebb népdalok gyűjteménye.
Összeválogatta: - -.
Bp., 1909. Athenaeum. XVI. 318 p. 1
sztl.lev. Harmadik kiadás.
Kiadói illusztrált, festett egészvászon
díszkötésben. Megkímélt példány,
karácsonyi ajándékozásra is ajánlom.

5000,-
22., BEŐTHY László:
Novellák (I-II.)
/Hazai beszély- és regénytár VII-VIII./ 
Pest, 1858. Ny.: Beimel J. és Kozma
Vazulnál. (1.) 1 sztl.lev. 175 p.
(2.) 156 p. Első kiadás!
Hozzákötve:
SZABÓ Richárd: Novellák
/Hazai beszély- és regénytár X-XI./
Pest, 1858. Ny.: Beimel J. és Kozma
Vazulnál. (1.) 1 sztl.lev. 117 p.

(2.) 1 sztl.lev. 152 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén bordázott, aranyo-
zott félbőr kötésben, márványozott lap-
széllel. Szüry 4072. csak az első részt
ismeri. (egybekötve)

7000,-
23., BERDA József:
Ördögnyelv - - Új versei.
Bp., 1941. (Szerző. – Ny.: Özv. Ritter
Jenőné.) 23 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Fischer József
építész Úrnak szeretettel 942 VIII 6
Berda József” dedikált, számozott
(500/294.), aláírt példány! A kötetbe
helyezett cédulán gépelt szöveg:
„Könyvem, sajnos hiányos. A cenzura
12 verset törölt. Az engedélyezett
versek sem teljesek, ezekből töröltek
sorokat és egyes szavakat.” A cenzúra
által törölt részeket a szerző saját-
kezűleg javította! A kötetben több
helyen Berda József saját kezű, javítá-
sai: a 12. oldalon, a „Bár volnék
együgyű…” című vers végéhez plusz két
sor; a 17. oldalon, a „Macska” című
vers végéhez plusz egy sor; a 20.
oldalon, a „Borocskát dicsérő ájtatos
szavak” című vers végéhez szintén két
sor hozzáírva; valamint a 22. oldalon a
költő autográf javítása.
Kiadói papírborítóban.
Fischer József (1901. - 1995.) építész,
szociáldemokrata politikus, országgyű-
lési képviselő, a harmadik Nagy Imre-
kormány minisztere. 1944-ben családi
házában vallási és politikai üldözöttek
egyaránt menedéket találtak, többek
között Schaár Erzsébet, Vilt Tibor
szobrászművészek, Major Tamás szín-
művész és mások.

6000,-
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24., BERECZ Sándor, Dr.:
A bíbortróntól a vörös határig - -
cikkei. / Számos eredeti képpel, rajzzal
és térképpel.
Bp., (1931.) „Pátria”. 1 t. 103 p.
2 kihajtható, rajzos térk. számos
szövegközti képpel, rajzzal.
Kiadói fotómontázs képpel illusztrált
karton-papírkötésben, amely Tábor
János munkája.
„Dr. Györgyházy Tibor tanácsjegyző
úrnak tisztelete jeléül: A szerző: Dr.
Berecz Sándor” politikai újságíró
által dedikált példány! Trianon,
Horthy, bolsevizmus, fasizmus… 

4500,-
25., BESZE János:
Az élet-únt betyár – 1849-1850.
Pest, 1872. Ny.: Herz János. 96 p.
Korabeli félvászon kötésben.
Besze János 1848-ban országos képvi-

selőnek választatott, hova István nádor
rendeletéből 2000 fegyveres polgárt
vitt föl a király fogadtatására s ő üdvö-
zölte az újonnan kinevezett magyar mi-
nisztériumot az ország népének nevé-
ben. Komárom várát ő biztosította az
esztergomi nemzetőrökkel. Jellachich
ellen, harcolt, szónokolt, lelkesített és
Kossuthnak jobb keze volt.

8000,-
26., BIBÓ István:
A magyar forradalomról
Bp., 1984. „M.O.” 72 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
1956-ban a Harmadik Nagy Imre-kor-
mány államminisztere. Május 23-án
letartóztatták és 1958 augusztusában
életfogytiglani börtönre ítélték. 
Perének másodrendű vádlottja volt
Göncz Árpád későbbi köztársasági

elnök. Állítólag személyesen Nehru
indiai elnök közbenjárására álltak el a
halálbüntetéstől. Szamizdat.

3000,-
27., BINDER Sándor, Dr.:
„Vers-virágok” … (egy kis csokor,
kiválogatva 25 év verseiből)
Bp., 1943. „Pátria”.
431 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Tisztelet példány!” „Márton Ferenc
Úrnak, kedves Barátomnak szíves
megemlékezésül – Dr. Binder
Sándor” dedikált példány!

4000,-
28., BÖHM Vilmos:
A nagy tragédia
Wien-Leipzig, 1933. E. Prager.
77 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált (náci fotómontázs)
papírborítóban.
Böhm a Tanácsköztársaság idején a
Vörös Hadsereg szociális népbiztosa,
majd hadügyi népbiztos, a „Tiszántúli
Vörös Hadsereg” főparancsnoka,
majd a Vörös Hadsereg főparancs-
noka. 

6000,-
29., BRESTYÁNSZKY Ilona, P.:
Kovács Margit
(Bp., 1976.) Képzőművészeti Alap. –
Corvina. 221 p. (65-192 p. 66 színes
képtábla, 195-tól fekete-fehér képekkel
illusztrált katalógus)
Kiadói egészvászon kötésben, képes
papír védőborítóban. A címlapon
„Fifinek nagy szeretettel Margit” egy
szál virág rajzával Kovács Margit
kerámiaművész által dedikált pél-
dány! (Radnóti Miklósné hagyatéka.) 

6000,-
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30., BROCSKÓ Lajos: A Budapesti
Protestáns Országos Árvaegyesület és
árvaházának története 1859-1895
Bp., 1896. Hornyánszky V.
2 t. IV. 160 p.
Kiadói aranyozott (Grolig J.) egészvá-
szon kötésben.
„T. Gráf Irén urhölgynek Brocskó
Imrike megkonfirmálásának emlékére
a szerző. Budapest, 1911. május 25. –
Boldogak a tisztaszivüek.” dedikált
példány!

4500,-
31., A Budapesti Ujságírók Egyesü-
lete almanachja
Bp. 1905. Korvin Testvérek ny. 335 p.
24 t. (illusztris, színes, rajzos műmel-
lékletek) 12 sztl.lev. (hirdetések)
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált,
festett, aranyozott táblával.
Megkímélt díszpéldány.

8000,-
32., BUDAY László:
Magyarország küzdelmes évei
A megcsonkított Magyarország ujra-
dolgozott második kiadása.
Bp., 1923. Szerző. –
Biz.: Lampel R. 223 p.
Korabeli félvászon kötésben.

4000,-
33., BUDENZ József:
Magyar-ugor összehasonlító szótár
Bp., 1873-1881. MTA. XVIII. 885 p.
1 sztl.lev. 98 p. (magyar, vogul, oszt-
ják, zürjén-votják, lapp, finn, mordvin,
cseremisz szómutatók) 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén borázott félbőr
kötésben.

12 000,-
34., BUSCH, Fritz Otto:
Narvik

Német torpedórombolók hősi harca.
Németből fordította:
Dr. Balogh Barna.
(Bp., 1941.) Stádium.
226 p. 24 t. (képek)
Kiadói gerincén gondosan restaurált
félvászon kötésben. Betiltva!

6000,-
35., CHORENEI Mózes:
Nagy-Örményország története
Eredeti örményből fordította és ma-
gyarázó jegyzetekkel ellátta:
Szongott Kristóf.
Szamosújvártt, 1892. Tódorán Endre
„Aurora”. 1 t. (Chorenei) 3 sztl.lev.
298 p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
préselt egészvászon kötésben.
Megkímélt, kiváló példány.
A Kru. V. században élt püspök, az
örmények legfontosabb történetírója,
az örmény történetírás megalapítója.

40 000,-
36., CURTIUS Rufus, Q(uintus):
Q(uintus) Curtius Rufus de Rebus
Alexandri Magni recte tandem captui
juventutis accommodatus, oder Deut-
liche und nach dem Begriff der Jugend
endlich recht eingerichtete Erklärung
des Q. Curtii… durch Emanuel
Sincerum…
Augsburg, 1734. Johann Jacob Lotter.
33 sztl.lev. 1 kihajtható (címlap vál-
tozat) 865 p. 78 sztl.lev. a fő címlap
kétszinnyomással nyomtatva.
Korabeli gerincén bordázott, címkével
ellátott kötés felhasználásával később
újra kötött félbőr kötésben.
Curtius Rufus csonkán ránk maradt

életrajzi művének III-X. könyve az i. e.
333. év tavaszának eseményeitől

8



kezdve ismerteti Nagy Sándor törté-
netét.

20 000,-
37., CSABAI István:
A végvári magyarság és kultúrája
/A Magyarságtudomány könyvei II./
Bp., 1939.
A Magyarságtudomány. 158 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva. Poss.: „Genthon
István 1939” autográf névbejegyzés. 
„Genthon Istvánnak szeretettel és
tisztelettel – Csabai István” dedikált
példány!

6000,-
38., CSÁKTORNYAI Lajos:
Soha többé –
Regény a szerelem világából.
Arad, 1882. Ny.: Gyulai István.
2 sztl.lev. 140 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott, a kötés-
táblán rektóján aranyozott léniában a
mű cím és szerző neve aranyozva, a
kötéstábla verzója vaknyomással díszí-
tett, a lapszélek körben arany élmet-
széssel. Helyenként erotikus szerelmi
ponyvaregény. „Tek Garami Ede
urnak kedves jó öreg barátomnak,
fiatal szive iránti szeretetem jeléül –
Bpest, 882. Marcz. 19. Csáktornyai
Lajos” dedikált példány!
Különleges, szép kötés.

15 000,-
39., CSÁTH Géza:
Délutáni álom
Bp., 1911. Nyugat.
158 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói szecessziós, rajzos papírborító-
ban, amely Kozma Lajos munkája,
körülvágatlan, megkímélt példány.

A borító Kozma egyik legsikeresebb
munkája. Az első oldalon „Sásdi
Sándor könyve 1920 febr. 9.” József
Attila-díjas író autográf tulajdonosi
bejegyzése.

8000,-
40., CSATHÓ Kálmán:
A varjú a toronyórán – Regény.
Bp., 1916. Singer és Wolfner.
343 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben, a kiadói szecesz-
sziós, rajzos papírborítók, amely Falus
Elek munkái gondosan a könyvtestbe
kötve, körülvágatlan kötet.
A címlapon „Jászai Mari hagyatéka
1926. X. 5.” gyűjteményi bélyegző.
Csathó elsőként megjelent kötete.
„Jászai Marinak mélységes hódolattal
és szeretettel – Csathó Kálmán”
dedikált példány!

12 000,-
41., CSEKEY István:
Liszt Ferenc származása és hazafisága
Bp., 1937. (Ny.: Franklin-T.)
36 p. 2 kihajtható geneológiai t.
Későbbi egészvászon kötésben.
„Ugron Gábor Őnagyméltósá-gának
őszinte nagyrabecsüléssel – Csekey
István” az egykori belügymi-
niszternek dedikált példány!

6000,-
42., CSETÉNYI József:
A magyar kibontakozás
(Bp., 1932.) Szerző. 191 p.
Korabeli egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító a kötéstáblára ragaszt-
va. „Trianon birtokállománya is
veszélyben, A revízió sültgalambja…”
Ulain Ferencnek dedikált példány!

6000,-
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43., CSICSÁKY Jenő:
Mu az emberiség szülőföldje
Bp., 1938. Kir. M. Egyetemi Ny.
226 p. 11 t. (képek) 1 sztl.lev. számos
szövegközti rajzzal.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Libeck Alajos kedves barátom-
nak szeretettel – Csicsáky Jenő
Budapest 1938. jún. 5.” dedikált
példány!
Csicsáky Jenő későbbi emigráns író

könyve, a Mu az emberiség szülőföld-
je. A világot körbehajózó, a magyarok
őseit lázasan kereső „hosszújáratú
tengerészkapitány” ebben a műben írta
le azt a földtani bizonyítékokkal megtá-
mogatott teóriáját, miszerint Hawaii
közelében létezett egy kontinens, a Mu
kultúra hazája. Amely tizenkét és fél
ezer évvel ezelőtt elsüllyedt, a mainál
sokkal fejlettebb civilizáció az em-
beriség aranykora volt.

6000,-
44., CSIGHY Sándor:
Bujdosó lángok – Költemények.
Bp., (1938.) Stephaneum.
112 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Nagyságos
Pickler Ottó úrnak mély tisztelettel és
szeretettel – Kemecse, 1938. XII. 17.
Csighy Sándor” az alezredes, hadbíró,
amerikai fogságba esett későbbi emig-
ráns költő által dedikált példány!

4000,-
45., CSOKONAI Vitéz Mihály:
- - munkái I-II.
Első kötet: Tavasz, Lilla, Ódák,
Anakreoni dalok, Békaegérharcz.
Második kötet: Dorottya, Alkalmi
versek, Diétai múzsa.
Közli: Kelemföldy.

Lipcsében-Bp.-en, 1843-44. Köhler K.
F. – Emich G. (1.) XII. 316 p. (2.) XII.
356 p. 1 sztl.lev.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben. (2 db.)

8000,-
46., CSUKÁS István:
Étellift a pokolba – Versek.
Bp., 1995. Osiris-Századvég.
71 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Supka Magdának baráti szeretettel
ajánlom: Csukás Pista 1995. okt. 19.”
dedikált példány!

2500,-
47., CSURAY Károly:
A királyiak királya
Attilának és népének történelme.
Bp., (1943.) Pfeifer F.
166 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva. „Tersánszky J.
Jenőnek – Bp. 1944. II. 1. Csuray
Károly” dedikált példány!

8000,-
48., CSURAY Károly:
A magyarság, mint faj és nemzet
Bp., 1935. Madách. 144 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva.

4000,-
49., D’ANNUNZIO, Gabriele:
Alkyone / Az ég, a tenger, a föld és a
hősök dicsérete III. könyv. Fordította:
Oláh Gábor és Ternay Kálmán.
Trieste, 1942. Stabilimento Tip.
XCVII. 1 sztl.lev. 431 p. XLIV. (kép-
táblák) a címlappal párhuzamos
oldalon a költő beragasztott portréja.
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Kiadói javított, rajzos papírborítékban.
„Nagys. Dr. Baross György min.
titkár Úrnak Budapest – Szeretettel
küldöm Neked ezt a könyvet, mint
kulturális átközvetítő munkám
mérföldjelző kövét – Ternay Kálmán,
Triest, 1943. jan. 16-án” fordító által
dedikált példány! A nagy olasz költő
egyes gondolatai hatottak Mussolinire
és az olasz fasizmusra.

8000,-
50., DA MONTEFELTRO Ágoston:
- - conference-beszédei
Tartotta 1889. évben Rómában,
Florencben és Turinban. Fordította és
az előszót írta: Ágoston Károly.
Eperjesen, 1890. Ny.: Kósch Árpád.
VIII. 345 p. 1 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve. A borítón „Tiszteletem és nagy-
rabecsülésem jeléül – Ágoston” a
fordító által dedikált példány!

4500,-
51., DAPSY Gizella, Rozsnyai
Kálmánné), Nil:
Testámentom – Versek 1914-1924.
Bp., 1926. Singer és Wolfner. – (Ny.:
Tóth és Mező, Szeghalom.)
97 p. 1 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Polgár István munkája.
Számozott (500/500.), aláírt „Nil” és
„Utolsó példány! Faragó Terusé és
Zsuzsié szeretettel, - verőcei emlény –
Gizi nénétektől 1931. VIII. 31.”
dedikált példány! Dapsy Gizella,
költői álnevén Nil férjével, Rozsnyai
Kálmánnal (Sidney Carton, aki Oscar
Wilde „bensőséges” barátja volt)
együtt közeli barátja Ady Endrének és

az Ady családnak. Verses kötetét édes-
apjának Dapsy Géza honvédhadnagy-
nak ajánlja, aki eltűnt az I. világ-
háborúban.

4000,-
52., DARAGHY László:
Szózat a Magyar Nemzethez, mely
egyuttal Becsületes Biztonsági Javaslat
a Magyar Néppel Szomszédos Népek-
hez és a „Nemzetek Szövetsége Széké-
hez” Genevébe! Térképezte és írta: - -.
Alsópetény-Balassagyarmat, (1928.
Ny.: Kondor S.) 81 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott ízléses
egészvászon kötésben.

A szerző többek között ismerteti
Központi-Uj-Magyarország, Szlovák-
ország, Szilvánország, Székelyország és
a Magyar-Egység-Birodalom címerét.

4000,-
53., (DE GERANDO Ágostné, Gróf
Teleki Emma):
Hedvig és Andor utazása Rómában
Írta: Anyjok.
Páris, 1866. Jouaust D. bet.
VIII. 2 kihajtható metszett térk. 512 p.
10 metszett t. (1 t. hiány)
Korabeli díszesen aranyozott egészvá-
szon kötésben.

Különösen ritka útleírás Teleki
Blanka nővérének, De Gerando Ágost
(1848-49-es szabadságharcos, francia
esszéíró) feleségének tollából. Legjelen-
tősebb műve a Párizsban megjelent hét
részes sorozata, Antonia és Attila
könyvei, amelyből ez az ötödik darab
„B” variánsa, ahol nem csak a nevét
titkolja el, de a sorozat eredeti címét is
megváltoztatja, sőt a szereplők nevét is.
Emma gyermekeinek neve mindenütt
máshol Estike és Gyula. Konspirációs
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okokból igyekezett kilétét elfedni félve
a császári rendőrségtől. Bújtatott for-
mában minden írását izzó hazaszeretet
és a polgári radikális szabadságesz-
ménybe vetett lángoló hit járja át a
magyar ügyek védelmében. Műveit a
magyar szabadságharcosoknak szánta,
de csak kevés kötet kerülhetett Magyar-
országra. A mű szereplőinek nevei,
hogy valójában kiket is takarnak még
ma sem tisztázott, mint sok esetben
üzenetei sem. A könyveket csempészve
jutatta el Ráth Mórnak, aki szabadon
árulhatta az átmentett köteteket. Ezt a
kötetet a bibliográfiák sem ismerték,
még Szinnyei sem, a sorozat minden
darabja szinte fellelhetetlenül ritka! 

30 000,-
54., DE VRIES, Thuen:
A vöröshajú lány I-II.
/Táncsics könyvtár 14./
(Bp., 1959.) Táncsics. (1.) 411 p. 2
sztl.lev. (2.) 326 p. 5 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, papír
védőborítóban. (2 db.)
„Székesfehérvár az Hongaarse
Boekenweek 1959 – Thuen de Vries”
a könyvhéten hollandul dedikált
példány!
A közismert kommunista holland író,
költő legismertebb regénye.

6000,-
55., DEBRECZENY Lili:
Fáról szakítottam – Versek.
(Bp., 1923. A „Világirodalom”.)
69 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói javított, rajzos papírborítóban,
amely Jaschik Á. munkája. 
„Őnagyságának őszinte tisztelete
jeléül: Debreczeny Lili” dedikált
példány! 3000,-

56., DÉKÁNY András:
A fiúk királya –
Lord Baden Powell élete.
Bp., (1941.) Singer és Wolfner.
215 p. 8 t. (képek) Lord Baden Powell
rajzaival és eredeti fényképekkel.
Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Fáy Dezsőnek szeretettel, a velencei
táborozások emlékére – a további
együtt: kalandozások hitével: Dékány
András 940” dedikált példány!

4500,-
57., DÉRY Tibor:
A ló meg az öregasszony –
Válogatott elbeszélések.
Bp., 1955. Magvető.
1 t. 515 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, papír védő-
borítóban. „Palotai Borisnak szeretet-
tel – Bp. 955. VI. Déry Tibor”
dedikált példány!

6000,-
58., Diplomaticus: Az entente béke-
feltételei Magyarország részére
Hiteles részletek a párisi békeszerző-
désből. Bizalmas forrás alapján közre-
bocsátja: - -.
Wien, 1919. Sipek V. biz. 32 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
59., DOBLHOFF Lily, Báró:
Horthy Miklós
(Bp., 1938.) Athenaeum. 321 p. 8 t.
(képek) 1 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.

6000,-
60., DOBRÁNSZKY István:
Az ökölvívás technikája
Bp., 1943. Stephaneum. 143 p. szá-
mos szövegközti képpel és rajzzal.
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Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Arató munkája.
„Dr. Lovassy Stürmer barátomnak!
Igaz szeretettel – 1944 IV. 13.
Dobránszky” dedikált példány!

A dedikáció címzettje Lovassy
Stürmer Aurél jómódú orvos, akinek
családját deportálták, Szemlőhegyi úti
villáját sajátította ki a 48-as választá-
sokat követően Rákosi kormánya, és
azt adta oda Apró Antalnak és család-
jának, aki akkor a SZOT elnöke volt.
1995-től Gyurcsány Ferenc családjá-
nak otthona.

4000,-
61., DOMOKOS László:
Magyar feltámadás / A revíziós gondo-
lat útja itthon és külföldön.
Bp., (1930.) Pfeifer F.
2 sztl.lev. 211 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, irredenta papír-
borítóban, fel-, és körülvágatlan
példány.

6000,-
62., DUKONY Mária:
Az Alföld a német irodalomban
/Minerva-könyvtár 110./
Bp., 1937. (Szerző.) 106 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Varjas Bélának szeretettel –
Mária, Bp. 1937. máj. 17” az iro-
dalomtörténésznek, az OSzK. egykori
vezetőjének dedikált példány!

3000,-
63., ECSEDI István, Dr.:
Poros országutakon – Utirajzok.
Debrecen, 1925. „Debreczeni Ujság”.
174 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói rajzos papírborító címlapja a
kötéstáblára ragasztva.

„Méltóságos dr. Imre Sándor profess-
zor urnak mély tisztelettel – Nagy-
kőrös 1925 VI. 3. Ecsedi István” a
kiváló pedagógus, művelődéspoliti-
kusnak dedikált példány!
A mű többek tiszai horgász elbeszélést
is tartalmaz.

6000,-
64., ELEK István:
Arany és kenyér –
Nemzetgazdasági tanulmány.
Eger, 1931. Szerző. 119 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltott,
bezúzásra ítélt antiszemita munka! 

8000,-
65., EÖTVÖS József, B.:
- - költeményei / Székely Bertalan és
Keleti Gusztáv rajzaival.
Bp., (1895.) Ráth M.
71 p. a festőművészet allegorikus, met-
szett képeivel gazdagon illusztrálva.
Harmadik kiadás.
Kiadói festett, díszesen aranyozott,
egészvászon kötésben. Díszalbum.

5000,-
66., EÖTVÖS József, B.:
Gondolatok / A hátrahagyott kézira-
tokból bővített emlék-kiadás.
Bp., 1874. Ráth M.
1 t. (fénynyomat portré) XIV.
1 sztl.lev. 403 p. keretléces oldalakkal.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
díszkötésben, aranyozott lapszélekkel.

6000,-
67., EÖTVÖS József, B.: Reform
Lipcse, 1846. Köhler Károly F.
3 sztl.lev. 297 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói papírborítók gondo-
san a könyvtestbe kötve.

8000,-
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68., ÉRSEKUJVÁRY Lajos:
Őszi bánat – Versek.
(Szombathely), 1941. Faludi T.
62 p. 1 sztl.lev. Harmadik kiadás.
Kiadói papírborítóban. „Szombat-
helyi emlékül 1953. VII. 10. –
Érsekujváry Lajos” dedikált példány!

2500,-
69., ÉRTVAY Baráth Kata:
A háromfejű sárkány
(Astor Park, USA), 1968.
Amerikai Magyar Szépmíves Céh.
287 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Az orvos, pszichológus 1956-ban
emigrált, ott lelkes magyar irodalom-
szervező.

4000,-
70., ESCHENBACH Olga:
Fenn és alant –regény.
- - után Vachott Sándorné. /Ifjusági
könyvtár. Szerk.: Báró Eötvös József/
Pest, (1865.) Pollák Testvérek.
1 t. (színes kőnyomatos díszcímlap)
3 sztl.lev. 213 p. 6 színes, rajzos
kőnyomatos t. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben. Illusztris litog-
rafált táblákkal illusztrált régi magyar
gyermekkönyv. Drescher 612.

8000,-
71., FAHREDDIN, Iskender:
Abdul Hamid és Aphrodite –
Török regény.
Fordította: Schneider Miklós. 
/Pannonia kvt. 21./
Székesfehérvár, 1934. Számmer I.
utóda Pannonia. 303 p.
Korabeli félvászon kötésben.
„Koncz Károly úrnak tiszteletem
jeléül – Székesfehérvár, 1935. jun. 17.

Schneider Miklós” fordító által
dedikált példány!

3000,-
72., FARAGÓ József: Betlehemezők
és kántálók Pusztakamaráson
/Erdélyi néprajzi tanulmányok 8./
Kolozsvár, 1947. Bolyai Tud.egyetem
Erdélyi Tud. Intézete. 72 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Jancsó Elemérnek tisztelettel, barát-
sággal 947 V. 1-én Faragó J.” erdély
kiváló irodalomtörténészének dedi-
kált példány!

3000,-
73., FARAGÓ Miksa:
A Kossuth-bankók kora
A szabadságharc pénzügyei.
Előszót írt hozzá: Dr. Báró Madarassy-
Beck Gyula.
Bp., (1912.) Nyugat.
VIII. 342 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, részben fel-, és
körülvágatlan megkímélt példány. 

6000,-
74., FARAGÓ Ödön:
Írásaim és emlékeim
Kassán, 1942. „Wiko”.
1 t. 168 p. 2 kétoldas t. (képek)
Későbbi egészvászon kötésben, a kiadó
papírborítók bekötve.
A borítón aláírt, az előcímlapon
„Fodor Arthurnak szeretettel – F.
Ödön 1942. aug. Kassa” dedikált
példány! 

3000,-
75., FARKAS Zoltán:
Medgyessy Ferenc
/Ars Hungarica 5./
Bp., 1934. Bisztrai Farkas F.
1 t. 30 p. 1 sztl.lev. 32 t. (képek)
Kiadói egészvászon kötésben.
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„Jancsinak és Sárinak sok szeretettel
– Medgyessy Feri Bp., 934. jun. 14.”
dedikált példány!

6000,-
76., FAZEKAS Mihály:
Ludas Matyi / Egy eredeti magyar rege
négy felvonásban.
Bp., (1948.) Sarló. 32 p. 2 kétoldalas t.
(mindkét oldalon egészoldalas színes
rajzok) számos szövegközti rajzzal,
amelyek a táblákkal együtt Szőnyi
Gyula grafikusművész munkái.
Kiadói félvászon kötésben, színes, raj-
zos táblával, amely Szőnyi munkája. 

3000,-
77., FEHÉR István:
Kirabolt Magyarország
(Bp., 1929. Bankár és Politikai Futár.)
II. 70 p.
Korabeli aranyozott, vörös kemény-
táblás papírkötésben. A kötéstáblán
aranyozva „Bankár és Politikai Futár
kiadása”. A kötet valószínűleg önálló
címlap nélkül jelent meg. A kiadó a
kötéstábláról, a kiadás éve a II. oldal
„Bethlen István és Weisz Fülöp” című
cikkből derül ki, ahol a művet Bethlen
Istvánnak és Weisz Fülöpnek nyom-
tatásban dedikálja a szerző.
A kötéstábla verzóján ténylegesen
„dr. Gallina Frigyes tanácsnok
főjegyző urnak igaz tisztelete jeléül –
Bp. 1929. május 3. Fehér István”
dedikált példány! Rendkívül ritka,
szinte ismeretlen politikai röpirat!

8000,-
78., A Fény I. évf. 1906.
A „Magyar Fényképészek Országos
Szövetsége” hivatalos közlönye. 
Főszerkesztő: Mai Manó. 
Társszerkesztők:

Zitkovszky Béla, Löwinger Mór.
Bp., 1906. A Szövetség. IV. 10
sztl.lev. 297 p. 2 t. 131 sztl.lev. (hirde-
tések) számos képpel.
Korabeli gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben. Az egyes számok törzs
része igényesen műnyomó papírra ké-
szült. A ritka folyóirat egyes számai is
ritkán fordulnak elő.

30 000,-
79., FÉNYES Tóth Olga:
Nők a szovjet börtönében - - 
riportregénye.
Előszó: Fiala Ferenc.
München, 1959. Mikes Kelemen Kör.
207 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Emigráns kiadás.

4000,-
80., FLESCH Ármin, Dr.:
Hagada szabadság-ünnepünkre
Fordította és tárgyi magyarázatokkal
ellátta: - - mohácsi főrabbi.
Magyar és eredeti héber nyelven.
(Galánta, 1914. Ny.: Neufeld Samu. –
Első Galántai kny.) 99 p.
Kiadói papírborítóban.
„Főt. Dr. Kiss Arnold főrabbi úrnak
baráti tisztelettel a Szerző” az író,
budai főrabbinak dedikált példány!

8000,-
81., FÖLDES Ferenc, Dr.:
Munkásság és parasztság kulturális
helyzete Magyarországon
/Kék könyvek/
(Bp., 1941.) Cserépfalvi. 115 p.
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban.
„Szanyi(?) Fricinek barátsággal –
Földes Feri” dedikált példány!

3000,-
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82., FRIEDREICH Endre:
Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai
Különlenyomat a Századokból.
Bp., 1927. Kir. M. Egyetemi Ny. 38 p.
Kiadói javított papírborítóban. 
„Legmélyebb tisztelettel – a szerző”
dedikált példány!

2500,-
83., FUCHSS, Werner:
Bartók Béla Svájcban – 
Dokumentumgyűjtemény.
Bp., 1975. Zeneműkiadó.
106 p. 14 kétoldalas t. (képek)
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. A szerző által 
Csereklye Károly részére német nyel-
ven dedikált példány!

4000,-
84., FÜGEDI Erich:
Nyitra megye betelepülése
/Település- és népiségtörténeti ért. 1./
Bp., 1938. (Szerző. – Ny.: Kir. M.
Egyetemi.) 70 p. 1 sztl.lev.
Kiadói gondosan javított papírborí-
tóban. „Adókának – 1938-XI-21.
Erich” dedikált példány!

4000,-
85., FÜST Milán:
- - válogatott versei
(Bp., 1934.) Nyugat.
157 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„Fenyő Miksának, szeretettel: Füst
Milán. Bpest, 1934. november 24.” a
Nyugat alapító szerkesztőjének
dedikált példány!

12 000,-
86., GÁL Anna: Jó volna már
őszintén szólni – Versek.
Bp., 1937. Kéve.
46 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!

Kiadói papírborítóban.
„Ezeket a „régi” verseket „uj” szere-
tettel ajánlja: Anna, Budapest, 1960.
dec. 21.” dedikált példány!

2500,-
87., GALAMB Sándor: A magyar
népdal hatása műköltészetünkre
Pálóczi Horváth Ádámtól Petőfiig
Bp., 1907. Stephaneum.
70 p. 1 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók gondosan a könyvtestbe
kötve. „Hóman Bálintnak baráti
üdvözlettel – Galamb Sándor”
dedikált példány!

4500,-
88., GELLÉRT Oszkár:
Emberség, szerelem –
Válogatott versek.
Bp., 1957. Szépirodalmi.
455 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Zerinváry Szilárdnak
szeretettel – Gellért Oszkár 57. szept.
9.” csillagász, természettudományi
írónak dedikált példány!

4000,-
89., GERÉB György, Dr.:
A lélekismerő Arany János
Szeged, 1949. A Szegedi Tud. egyetem
támogatásával. – (Ny.: Ablaka Gy.)
65 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Vértes O. József professzor úrnak
tisztelettel – Geréb György Szeged,
1949. II. 8-án” dedikált példány!

3000,-
90., GERLŐTEI Jenő:
A költő Valéry távlatai
/Irodalomtudomány II./
Debrecen, 1942. Helicon.
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82 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Gáspár Endrééknek nagyrabecsülés-
sel és vonzalommal – Gerlőtei Jenő”
dedikált példány!

3000,-
91., GERVAI Dezső:
A maharadzsák hazájában
Bp., 1905. Hornyánszky V. 2 sztl.lev.
156 p. 2 sztl.lev. számos képpel.
Kiadói festett egészvászon kötésben. 

5000,-
92., GOETHE:
Epigrammák és xéniák
Fordította: Földessy Gyula.
Bp., 1944. Exodus. (Ny.: Kner I.)
2 sztl.lev. 151 p. 2 sztl.lev.
Későbbi gerincén bordázott félbőr
kötésben. Megjelent 1500 példány-
ban. „vitéz Görgey György tábornok
úrnak és az embernek, nagyon tisztelő
híve: Bpest, 1944. VIII. 14. Földessy
Gyula dedikált példány!

4000,-
93., GOLDSMITH Oliver:
A vékfildi lelkész (I-II.)
Elbeszélés angolból. - - után.
/Franklin-T. képes kiadásai/
Bp., 1878. Franklin-T. (1.) 111 p. (2.)
108 p. 2 sztl.lev. számos szövegközti
fametszett képpel gazdagon illusztrálva.
Harmadik kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott (vörös)
egészvászon díszkötésben, körben
aranyozott lapszéllel. A legnépszerűbb
régi romantikus angol regény képes
kiadása. Karácsonyi ajándékozásra is
ajánlom. (egybekötve)

5000,-

94., (GRILL Júlia, Manninger
Vilmosné), Julia néni:
Áldozat avagy mi történik éjjel a
fiuintézet éléskamrájában
Hazafias színjáték egy felvonásban.
/Kis magyarok színháza II./
(Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa. –
Ny.: M. Tudományos Társulatok
Sajtóváll.) 20 sztl.lev. Dobozyné
Serédy Kató rajzos keretdíszes sze-
cessziós, bűbájos rajzaival.
Kiadói zsinórral fűzött különleges
papírborítóban, a borítófedélen színes
linometszet, mind két fedél verzóján
egyszínű linometszet rajzok. (A klisék
Wesely Lipót munkái). A kiadvány
dupla pauszpapírszerű lapokra nyom-
tatott, amelyek közzé üres lapot fűztek.
Különleges szecessziós bibliofil kötet.
„Barátsággal, szeretettel Gáboréknak
– Manninger Vilmosné Julis néni
1941. X. 5 én. – Színrekerült 1918”
dedikált példány!
A szerző férje Dr. Manninger Vilmos,
kiváló soproni sebész, a M. Sebész
Társaság megalapítója, örökölt gyönyö-
rű nyaralóját a városra hagyta, ahol
erdei iskolát alapított.

Az illusztrátor hazánkban szinte
ismeretlen, mert még ebben az évben
1922-ben Amerikába emigrált. Ott szá-
mos gyermekkönyvet írt és illusztrált,
1938-ban elnyerte a legrangosabb elis-
merést a Newbery Medalt A fehér
szarvas című kötetéért.

15 000,-
95., GYŐRFFY István, Dr.:
A feketekörös-völgyi magyarság tele-
pülése / Az erdélyi magyarság eredete.
Bp., 1914. (Kempfner Sándor kk.
bizománya. – Ny.: Fritz Ármin.)
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1 sztl.lev. 102 p. 8 kihajtható t. 11
térképpel és több ábrával illusztrálva.
Későbbi műbőr kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva.
„Podhradszky György urnak tisztelete
jeléül – a szerző” a felvidéki író,
nyelvésznek dedikált példány!

8000,-
96., GYŐRY János:
Gesta regum – Gesta nobilium
Tanulmány Anonymus krónikájáról. 
/Az Orsz. Széchenyi kvt. kiadványai
XXIX./
Bp., 1938. OSzK. 119 p.
Kiadói illusztrált papírborítékban. 
„Sipek Ottó kedves tanítványomnak
– 53. III. 10. Győry János” dedikált
példány!

4000,-
97., GYULAI Zoltán:
Hangulatok a fogságból
Szibéria 1915-1922. (Orenburg,
Barnaul, Novonikolajevszk)
Debrecen-Bp., 1938. Csáthy F. 104 p.
Kiadói papírborítóban.
„Szabó László kedves barátomnak és
volt fogolytársamnak harminc év
múlva – Budapest 953. XI/28 Gyulai
Zoltán” dedikált példány!

4000,-
98., (GYURMÁN Adolf):
Magyar szózatok
Hamburg, 1847. Voigt H. G. 410 p.
Korabeli gerincén bordázott, aranyo-
zott félbőr kötésben. A Kötéstábla
verzóján „ex-libris Spira György”
(Széchényi).
A szerző publicista szerkesztő, Kossuth
egyik társa a száműzetésben, ezen kiad-
ványát a radikális párt megbízásából

készítette. Kossuth is ír a műben,
amely névtelenül jelent meg.

8000,-
99., HAAN Lajos:
Dürer Albert családi nevéről s család-
jának származási helyéről
B.-Csabán, 1878. Dobay J.
55 p. 1 dupla oldalas metszett térkép
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva.
A kiragasztott borítón és a címlapon
„Gerevich Tibor” művészettörténész
autográf névbejegyzése.

6000,-
100., HALÁSZ Gyula: Öt világrész
magyar vándorai / Magyar fölfedezők
Benyovszkytól napjainkig.
Bp., 1936. Grill K. 191 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva. „Ignotus Pálnak
baráti szeretettel – 36. 5. 22. Halász
Gyula” a Nyugat-alapító Ignotus
Hugó fiának dedikált példány!
Apjához hasonlóan maga is jelentős

irodalmár, a Nyugat munkatársa, a
Szép Szó alapítója, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc egyik elő-
készítője, az emigráns Irodalmi Újság
főszerkesztője.

8000,-
101., 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 alaprajz,
16 fénymetszet, ebből 1 színes).
A 20 műlapot Divald Károly készí-
tette, amelyek fénymetszetei különösen
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illusztris, nagyméretű 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
részét a Politikatörténeti Intézet foglalja
el. Kispéldányszámban megjelent
reprezentatív illetmény mappa.

20 000,-
102., HAVAS István: Versek
Bp., 1918. Singer és Wolfner.
111 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Hittig Lajosnak, kedves jó barátom-
nak, szeretettel: a szerző 918. XI. 27.”
dedikált példány!

3000,-
103., HAVASS Rezső, Dr.:
Dalmácia
Bp., (1906.) Divald K. 130 p. 20 t.
(részben színes műnyomatok hártyapa-
pírral) 1 színes térk. számos szöveg-
közti képpel gazdagon illusztrálva.
Kiadói mélynyomásos, illusztrált, fes-
tett (Gottermayer) egészvászon dísz-
kötésben.

6000,-
104., HELTAI Gáspár - Keleti
Arthur: A Bölcs Esopusnak és mások-
nak fabulái és oktató beszédei vala-
mint azoknak értelme, melly fabulákat
egybeszerzette és Kolosvárott anno
MCLXVI. kiadta Heltai Gáspár, most
pedig a mai kegyes olvasóknak átnyujt-
ja Keleti Arthur.
/A Tevan amatőr-sorozat 13./

Békéscsaba, 1943. Tevan.
155 p. 2 sztl.lev. szövegközti famet-
szetekkel gazdagon illusztrálva, amelye-
ket korabeli metszetekből újra metszett
Kaza György és Korda Géza fametsző
mester. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, színes,
fametszettel illusztrált papír védő-
borítóban. Készült 1200 példányban.
Az első kétszáz példány a Magyar
Bibliophil társaság tagjai számára
készült. Számozott (143./1200) számú
példány. Szép állapotban.

8000,-
105., HELTAI Jenő:
A néma levente
Vígjáték három felvonásban.
(Bp., 1936.) Athenaeum. 166 p.
1 sztl.lev. Fáy Dezső fametszeteivel
illusztrálva. Második kiadás.
Kiadói illusztrált keménytáblás papír-
kötésben, amely Fáy D. munkája.
Heltai Jenő és a darabban szereplő
(Szakáts Zoltán, Bajor Gizi, Törzs
Jenő, Péchy Blanka, Földényi László,
Sennyei Vera, Pillér Vera, Pataki
Miklós, Bilicsi Tivadar, Székely
Lujza) 10 színész által aláírt példány!

6000,-
106., HELTAI Jenő:
Elfelejtett versek
Bp., (1947.) Új Idők. (Singer és
Wolfner). 127 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Fenyő Miksának igaz jóbarátsággal
– Heltai Jenő 1946. nov.” a Nyugat
alapító szerkesztőjének dedikált
példány!

12 000,-
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107., HELTAI Jenő:
Fűzfasíp (Versek.)
Bp., 1913. Nyugat.
190 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a sze-
cessziós, rajzos papírborító címlapja,
amely Falus Elek illusztris munkája, a
könyvtestbe kötve.

4000,-
108., HERCZEG Ferenc:
Sziriusz
Bp., 1943. Új Idők.76 p. 6 t. (kétszin-
nyomatos rajzok) 2 sztl.lev. számos
szövegközti rajzzal, amelyek a táblák
rajzaival egyetemben Hincz Gyula
művészi munkái.
Kiadói félvászon kötésben.
Kézzel számozott (286./1000), az író
és Hincz Gyula által aláírt bibliofil
példány! Készült az író nyolcvanadik
születésnapjára.

8000,-
109., HERKE Mihály:
Dankó Pista 1858-1903
Szeged, 1933. Ablaka Gy.
64 p. 1 errata
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos Mezőfi Vilmos úrnak
írótársi meleg szeretettel – Herke
Mihály” dedikált példány!

6000,-
110., HERTZ, Dr. J. H.:
Zsidó gondolatok
Kiválasztotta és összeállította: - -. A
szerző engedelmével angolból fordítot-
ta: Dr. Weisz Sámuel.
Bp., 1927. (Neuwald Illés utódai kny.)
XIV. 192 p.
Későbbi modern egészvászon kötés-
ben, az eredeti kiadói papírborítók a
kötéstáblákra dolgozva.

A címlap verzóján „A kiváló orvos-
nak, a művész sebésznek, Dr. Faragó
György főorvos úrnak ajánlja múl-
hatatlan hálája csekély symbolu-
maként – Dr. Weisz Sámuel” a
fordító által dedikált példány!

8000,-
111., HEVESY Iván:
A futurizmus, expresszionizmus és
kubizmus művészete
Gyoma, 1922. Kner Izidor. 115 p. (85-
104 p. képek) szövegközti rajzos
képekkel.
Kiadói illusztrált keménytáblás papír-
kötésben.

4000,-
112., HOCH, Theodor H. Von:
Der klangspiegel - (Gedichte.)
Bp. -Leipzig, (1942.) Theodor Lauffer.
93 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
gerincén kisebb sérüléssel.
„Hesslein Béla urnak sok szívélyes és
baráti üdvözlettel - Th. H. v. Hoch,
Budapest 1944. IX. 16.” dedikált
példány!

6000,-
113., A Holnap – Ady Endre, Babits
Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos,
Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós
Jutka versei.
Sajtó alá rendezte: Antal Sándor.
Nagyvárad, 1908. A Holnap.
191 p. Első kiadás!
A 105. oldalon „Magdának, az én
megértőmnek, Egyetlenemnek – 908.
szeptember, Ákos” a Meotis leánya
című, a kötetben szereplő vers múzsá-
jának, feleségének dedikált példány!
Hozzákötve:
A Holnap uj versei – Második könyv.
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Bp., 1909. Deutsch Zs. és Tsa.
240 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborítók a könyvtestbe
kötve. (egybekötve)

8000,-
114., HORVÁTH Ákos:
- - válogatott költeményei
Havas István előszavával.
Bp., 1936. Kir. M. Egyetemi Ny.
111 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Supka Géza szerkesztőmnek
tiszteletteljes megemlékezésül –
Horváth Ákos” dedikált példány!

3000,-
115., HUBER Lipót:
Jahvé - Adonáj - Jézus
Biblikus tanulmány.
Kalocsa, 1930. Árpád Ny.
82 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A szerző legritkább műve.

8000,-
116., HUNFALVY Pál:
A’ vogul föld és nép
Reguly Antal hagyományaiból kidolgo-
zta: - -. /MTA. évkönyvei XII.
kötet/I./ Unicus, a sorozat tervezett
újabb kötete nem jelent meg.
Pest, 1864. Eggenberger F.
VIII. 364 p.
Kiadói papírborítóban, részben fel-, és
körülvágatlan példány.

12 000,-
117., HUNYADY István: Két óraütés
közt (1934-1937) – Versek.
Bp., 1937. Kir. M. Egyetemi Ny.
79 p. Első kiadás!
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely Kmety Ferenc mun-

kája. „Dr. Vitár Zoltánné nagyságos
asszonynak sok szeretettel – Hunyady
István, Bpest, 1937. Karácsony”
dedikált példány!

3000,-
118., HÜBNER Sándor, Gróf:
A Brit birodalmon keresztül I-II.
Bp., 1892. Ráth M. (1.) 2 sztl.lev. 415
p. (2.) 2 sztl.lev. 407 p. 1 kihajtható
színes térk. (Hübner Gróf útjának
átnézeti térképe) lapszámozáson belül
számos táblán egészoldalas metszett
képekkel gazdagon illusztrálva.
Kiadói aranyozott, felragasztott képpel
illusztrált egészvászon kötésben. (2 db.)

8000,-
119., IGNOTUS (Hugó):
- - novelláiból
Bp., 1918. Nyugat.
105 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
Merített papirosra készült, számozott
(62./100) számú, bibliofil példány!

6000,-
120., ILLÉS Endre:
Tüdőgyulladásom első éjszakája
Bp., 1982. Zrínyi Nyomda.
21 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítékban.
Számozott (169/200.), a címlapon
„Nemes Nagy Ágnesnek szeretettel
régi híve, barátja – Illés Endre 1982
június 10”, a címlap előtti oldalon
„Kedves Ágnes, köszönöm szép le-
velét, baráti kézszorítását. – Endre”
duplán dedikált példány! A bibliofil
kiadvány Szántó Tibor tervei szerint
készült Illés Endre 80. születésnapjára.
Könyvárusi forgalomba nem került. 

3000,-
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121., ILLYÉS Gyula:
Egy év – Versek.
Bp., 1945. Sarló.
75 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Kandó Lászlónak szeretettel – Illyés
Gyula” a Képzőművészeti Főiskola
egykori rektorának, a festő- és grafi-
kusművésznek dedikált példány!

6000,-
122., ILLYÉS Gyula:
Puszták népe
Bp., 1937. Grill K.
240 p. Második kiadás.
Kiadói javított, rajzos papírborítékban.
Aláírt példány!

4000,-
123., JAKAB Elek:
Erdély katonai védereje átalakulása a
XVIII-ik században
/Értekezések XI./X. 1884./
Bp., 1884. MTA. 102 p. 1 sztl.lev.
Későbbi aranyozott egészvászon kötés-
ben, a kiadói papírborítók gondosan a
könyvtestbe kötve.

4000,-
124., (JÁMBOR Pál), Hiador:
Hattyúdalok
Pest, 1848. Heckenast G.
XVI. 1 sztl.lev. 80 p. Első kiadás!
Hozzákötve:
(JÁMBOR Pál), Hiador:
Hangok az emberiséghez
Pesten, 1848.
Ny.: Landerer és Heckenast.
2 sztl.lev. 109 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben. A kötéstábla
verzóján „ex-libris Dr. Okolicsanyi-
Kuthy de Okolicsna”. (egybekötve) 

5000,-

125., JANCSÓ Benedek: A román
irredentista mozgalmak története
Bp., 1920. Bocskay-Szövetség.
VIII. 502 p.
Későbbi modern műbőr kötésben. 
Rendes példány.

8000,-
126., JÁNOSSY Gábor:
Olasz földön
Szombathely, 1902. Szerző.
2 sztl.lev. IV. 242 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. „Kedves jó szüleimnek –
Gábor” a ritka útleírás a szerző
szüleinek dedikált példány!

15 000,-
127., JÁNOSY István:
Rákóczy ifjúsága –
Elbeszélő költemény.
Bp., 1958. Szépirodalmi.
238 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban.
„Apró Tibor-nak emlékül a közre-
működésért szeretettel – Jánosy”
dedikált példány!

3000,-
128., JÁSZAY Horváth Elemér:
Árva János – Mese.
Gyoma, 1918. Kner Izidor.
27 p. lapszámozáson belül Örkényi
István 7 egészoldalas színes, mesés
rajzaival. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, Örkényi
István rajzos tábláival. Megkímélt,
szép példány. Lévay – Haiman 1.281. 

4000,-
129., JÁSZI Oszkár:
Művészet és erkölcs
/Társadalomtudományi könyvtár V./ 
Bp., 1904. Politzer Zs. és Fia.
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XX. 379 p. 1 sztl.lev. Első kiadás! 
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben. 
„Tekintetes Földes Ármin urnak sok
vesződségeink emlékére - a szerző”
dedikált példány!

Jászi 1906-ban már ismert teoreti-
kusként lépett be a szabadkőművesség-
be (Demokrata páholy) és annak radi-
kális irányvonalát szerette volna meg-
erősíteni. Páholyából 1908-ban kilé-
pett, hogy másokkal együtt megalapít-
hassa a radikális Martinovics páholyt,
amelyben 1911-ben főmesterré válasz-
tották. Ezen kötetét is szabadkőműves
testvérének ajánlja.

15 000,-

JOG, JOGTÖRTÉNET

130., 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 tör-
vénygyűjtemény!

20 000,-
131., AJTAY József: A pénz közgaz-
dasági szerepe és jelentősége
Szükség van-e új társadalmi és gazdasá-
gi rendszerre.
Bp., 1940. Az Ország Útja.
74 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Raffay Sándor püspök urnak mély
tisztelettel – a szerző” dedikált
példány! 15 000,-

132., ANGYAL Pál, Dr. – Dr. Bertl
Emil és Dr. Jencs Árpád.:
A magyar büntető eljárásjog
Bp., 1942. Kn.
1 sztl.lev. 115 p. Nyolcadik kiadás.
Kiadói papírborítóban. Kézirat gyanánt
készült, rota sokszorosított jegyzet.

4000,-
133., BLOCH Mózes:
A Budapesti Országos Rabbiképző-
Intézet értesítője az 1878-79-iki tanév-
ről / Megelőzi: A mozaiko-talmudi
rendőri jog.
Bp., 1879. Ny.: M. Kir. Egyetemi kny.
2 sztl.lev. 35 p. + 28 p.
Korabeli félvászon kötésben.

18 000,-
134., CZAKÓ István, Dr.:
A trianoni „békekötés” felelőssége
Adattár a modern nemzetközijognak a
„megtévesztésen alapuló nemzetközi
törvényhozás”-ról szóló új fejezetéhez.
Bp., én. Kir. M. Egyetemi Ny.
53 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban.

8000,-
135., DÓSA Elek: Erdélyhoni jogtu-
domány – Második könyv.
Erdélyhoni magyar magánjogtan.
Kolozsvártt, 1861. Rom. kath. lyceumi
ny. XVI. 580 p. 1 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben.

15 000,-
136., FOGARASI János, alsóviszti:
Magyarhoni magános törvénytudo-
mány elemei / Kövy Sándor után
újabb törvényczikkelyek s’ felső ítéle-
tekkel és más bővítésekkel magyarúl
írta s kiadta: - -.
Pesten, 1839. Beimel J.
X. 2 sztl.lev. 462 p. 1 sztl.lev.

23



Korabeli kopottas keménytáblás papír-
kötésben.

8000,-
137., FRAKNÓI Vilmos:
A magyar királyi kegyúri jog
Szent Istvántól Mária Teréziáig. 
Bp., 1895. MTA.
1 sztl.lev. 559 p. Egyetlen kiadás.
Későbbi gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben. Tételünket, amely
a szerző egyik főműve, Langer Mór: A
magyar és külföldi bibliofilia történe-
te c. munkájában az 1000 legritkább
és legbecsesebb magyar könyv között
sorolja fel.

15 000,-
138., KISS Géza, Dr.:
A jogalkalmazás módszeréről
Dogmatörténeti és kritikai tanulmány
a magánjog köréből.
/M. Jogászegylet Kk. V. II. évf./1./
Bp., 1909. Athenaeum. 243 p.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
szecessziós (Kis Tivadar, Pápán) félvá-
szon kötésben.

10 000,-
139., KMETY Károly, Dr.:
Magyar közjog
Bp., 1926. Grill K.
488 p. Hatodik kiadás.
Korabeli egészvászon kötésben. 
Megkímélt, jó példány.

12 000,-
140., KRISZTICS Sándor, Dr.:
Politika I. / Alapvetés – társadalom-
tan – államtan – alkotmánytan.
Bp., 1931. Franklin-T. 495 p.
Későbbi álbordás, vaknyomással díszí-
tett, címkével ellátott félbőr kötésben,
aláhúzásokkal. A kiadói elülső papír-
borító bekötve. 8000,-

141., LÁNYI Bertalan:
A tulajdonjog
Bp., 1903. Pallas. 426 p.
Kiadói egészvászon kötésben. Egyetlen
kiadás. A címlapon korábbi tulajdo-
nos: Osztern Jenő autográf ajándékozó
sorai.

10 000,-
142., MAGYARY, Zoltán:
The hungarian institute od public
administration Its history, organisa-
tion, programe.
Bp., 1934. Royal Hung. Univ. 16 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
143., MELTZL Oszkár: Az erdélyi
szászok állása Magyarországban
Nagy-Szeben, 1878. Schmiedicke
Ágoston. 67 p.
Kiadói papírborítóban.

15 000,-
144., (NAPOLEON, Bonaparte) (I.):
Francia polgári törvénykönyv
(Code Napoleon)
Fordította: Kún Barna.
Pest, 1866. Kugler Adolf.
XII. 13-448 p. Első, és mindmáig
egyetlen magyar nyelvű kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
Megkímélt, szép és ritka kötet.
Bonaparte Napóleon 1800-ban, mint

Első Konzul, felállított egy 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 bizott-
ság tagjai - Jean-Etienne-Marie Portalis,
Jaques de Maleville, Félix-Julien-Jean
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Bigot de Préameneu és François-Denis
Tronchet - négy évi munka eredmé-
nyeként megalkották a 1804. március
21-én hatályba lépett Code Napoléon-
t, a világ első polgári törvénykönyvét,
ami Franciaországban – számos módo-
sítással – ma is hatályban van.
A törvénykönyv a világon először
bevezette a polgári jogegyenlőséget,
eltörölte az elsőszülöttséget, az örök-
lődő nemességet és az osztálykiváltsá-
gokat. A polgári intézményeket füg-
getlenítette az egyházi ellenőrzéstől,
deklarálta és alapelvéül tette meg töb-
bek között az egyén szabadságát, a
szerződés szabadságát és a magántulaj-
don sérthetetlenségét.
A Code Napoleonnak a világ törvény-
hozására 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 Köztársaság-
ban még mai napig hatályos.

80 000,-
145., SZLADITS Károly, Dr.:
Dologi jog
/A Magyar magánjog tankönyve II./
Bp., 1930. Grill K. VIII. 456 p.
Korabeli félvászon kötésben.

10 000,-
146., SZONTAGH Vilmos, Dr.:
A közigazgatás szabad belátása 
(Diszkrecionális közigazgatás). Közigaz-
gatásjogi dogmatikai tanulmány.
Miskolc, 1928. Magyar Jövő. XXIII.
253 p. 1sztl.lev. Egyetlen kiadás.
Korabeli félvászon kötésben, márvá-
nyozott lapszélekkel. 8000,-

147., (Szószólló):
Bévezetés Az Erdély Országi Törvény-
kezés módjában applicaltatni szokott
Recursusokról való Tractatusra, va-
gyis Oktatásra. Írta egy Szószólló.
Nagy- Váradon, 1828. Tichy J. 54 p.
Fűzve, korabeli papírborítóban.
Ritka jogtörténeti kuriózum.

10 000,-
148., TIMON Ákos, Dr.: Pázmány
Péter a jog és az igazság védelmében
Bp., 1921. M. Kir. Tudományegye-
temi Ny. 41 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
149., TIMON Ákos:
Magyar alkotmány- és jogtörténet
Különös tekintettel a nyugati államok
jogfejlődésére.
Bp., 1919. Grill K.
XI. 841 p. Hatodik kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

15 000,-
150., TISZA Kálmán: Parlamenti
felelős kormány és megyei rendszer
Pest, 1865. Ráth M. 90 p.
Korabeli gerincén aranyozott ízléses
félbőr kötésben. Szép példány.

18 000,-
151., TOMCSÁNYI Lajos:
A főkegyúr szerepe a püspökök kine-
vezésénél
Bp., 1922. (Apostol ny.)
98 p. 1 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben.
„Mély tisztelettel a szerző” dedikált
példány! 

15 000,-

* * *
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152., JÓKAI Mór:
Forradalom alatt írt művei 1848-1849
Bp., 1875. Athenaeum.
1 metszett t. 274 p. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben. Szüry 2093.

6000,-
153., JUHÁSZ Géza:
A magyar szellem vándorútja
Debrecen, 1938. A debreceni Ady-
Társaság. 160 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, részben fel-, és
körülvágatlan. „Áprily Lajosnak 
szeretettel – 38. IX. 2. Juhász Géza” a
kiváló Csokonai kutató irodalom-
történész által dedikált példány! 
(Áprily Lajos hagyatéka)

8000,-
154., JUHÁSZ István: A reformáció
az erdélyi románok között
Kolozsvár, 1940.
(Szerző. – Ny.: Grafika-kny.) 276 p.
Kiadói papírborítóban.
„Lajos bátyámnak hálás szeretettel:
Kolozsvár, 1940. október 20. - István”
a romániai magyar egyháztörténész
által dedikált példány!
(Áprily Lajos hagyatéka)

6000,-
155., JUHÁSZ Vilmos:
Nyersanyagháború
Bp., (1940.) Dante.
411 p. 12 színes, rajzos t. (ebből 9
dupla oldalas, 2 kihajtható) 1 kihajt-
ható térk. (403-408 p. ff. rajzos táblák)
szövegközti rajzos képekkel.
A színes táblák, a térkép és a képek
Bortnyik Sándor és Kner Albert
munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén gondosan javított
egészvászon kötésben.

„Pethő Sándor főszerkesztő Úrnak
mély tisztelettel Juhász Vilmos” a ki-
váló történésznek, a Magyar Nemzet
alapító főszerkesztőjének dedikált
példány! Juhász Vilmos (1899-1967.)
kultúrtörténész, író, újságíró. Az 1944-
es német megszállás idején munka-
táborba hívták be. Sikerült elmenekül-
nie a munkatáborból, a nyilaskeresztes
hatalom megdöntéséig a Szociális Test-
vérek zárdájának padlásán talált mene-
déket. Rákosi ellenzékbe szorította,
emigrációba kényszerült. Az Egyesült
Államokból ő irányította a magyar
részét annak a könyvküldő akciónak,
amely céljául tűzte ki, hogy a vasfüg-
göny mögötti országok értelmisége
megismerkedjék a kortárs nyugati
szellem alkotásaival.

10 000,-
156., (KALOCSA Róza), Kardos Pál:
Ezeregy éj / Napkeleti regék gyöngyei.
Gyermekek számára gyűjtötte: - -. 
/Arany könyvtár 2./
Bp., (1883.) Tettey-féle. VIII. 231 p.
4 színes, rajzos kőnyomatos t. számos
szövegközti rajzos metszett képpel.
Kiadói gerincén aranyozott félvászon
kötésben, rajzos, litografált táblával.
Poss.: „Kreutzer Gitta”.
Az álnéven író szerző, az első magyar
diplomás tanítónő.

5000,-
157., KANDRA Kabos:
Magyar mythologia
Eger, 1897. Dr. Pásztor Bertalan –
Beznák Gyula kk. bizománya.
XXXII. 532 p.
Korabeli félbőr kötésben.

18 000,-
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158., KAPOSI József:
Dante Magyarországon
Bp., 1911. (Révai és Salamon kny.)
2 sztl.lev. 373 p. 1 sztl.lev.
Korabeli igényes, gerincén címkével
ellátott félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja gondosan a
könyvtestbe kötve.
„Révai Mór kedves barátomnak
szeretettel – Kaposi József, Budapest,
1911. márcz. 10.” a jeles könyvkiadó-
nak dedikált példány!

8000,-
159., KARCZAG István:
Szürke zsinat – Dosztojevszkij élet-
regénye és egyéb írások.
(Bp., 1942.) Corvin.
128 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Csillag Ernőné őnagyságának
hálás köszönettel – Bpest, 1942. III.
Karczag István” dedikált példány!

3000,-
160., KARINTHY Frigyes:
Ne bántsuk egymást (Ujabb tréfák.)
Bp., 1921. Pallas. 216 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító az elülső kötés-
táblára ragasztva, amely Jeges Ernő
humoros karikatúrája. A világháború
atmoszférájában született humoresz-
kek. A címlappal párhuzamos oldalon
beragasztva „Karinthy Frigyes 935”
tintával írt, autográf névaláírás.
Aláírt példány!

12 000,-
161., KÁROLYI Amy: Szegezzetek a
földhöz csillagok – Versek.
(Bp.), 1947. Egyetemi Ny.
39 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

„Radnóti Miklósnénak Károlyi Amy”
dedikált példány!
(Radnóti Miklósné hagyatéka.)

8000,-
162., KÁRPÁTI Aurél – Vajda
László: Kőmives Kelemen – Dráma.
Bp., 1916. Táltos. 102 p.ű
lapszámozáson belül Kós Károly 4
egészoldalas linometszetével illusztrál-
va. Első kiadás!
Kiadói illusztrált linometszetes papír-
borítóban, amely Kós Károly munkája. 
„Lukánszky (?) Imre kedves barátom-
nak, hálával és szeretettel – Bp. 919.
junius 13. Kárpáti Aurél” dedikált
példány!

4000,-
163., KASSÁK Lajos:
Isten báránykái
Három egyfelvonásos.
Bp., 1914. Grill Csász. és Kir. Kk. és
Benkő Gyula. 71 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos, művészi papírborítóban,
amely Gulácsy Lajos festőművész
munkája. Jó példány!

12 000,-
164., KASSÁK Lajos:
Képzőművészetünk –
Nagybányától napjainkig.
Bp., 1947. Magyar Műkiadó. 93 p.
1 sztl.lev. számos képpel. Első kiadás!
Kiadói gerincén restaurált, illusztrált
keménytáblás kötésben. „Varga dok-
toréknak üdvözlettel, kézszorítással –
Kassák Lajos” dedikált példány!

8000,-
165., KATONA József:
Bánk-bán – Dráma öt felvonásban.
A szerző életrajzával kiadta:
Horváth Döme.
Kecskeméten, 1856. Ny.: Szilády K.
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1 metszett t. XVI. 164 p.
Harmadik kiadás.
Korabeli gerincén aranyozott, a táblá-
kon vaknyomással díszített (vörös)
egészvászon kötésben.

8000,-
166., KELETI Arthur:
Angyali üdvözlet
Bp., 1928. Amicus.
78 p. 3 sztl.lev. 
számos szövegközti fametszett képpel,
amelyek Molnár C. Pál munkái.
Kiadói M. C. P. fametszettel illusztrált
keménytáblás kötésben.
Készült merített papíroson, számo-
zott (314/800.), az író és az illusztrá-
tor által aláírt, a kötet elején „Relle
Pálnak Ajánlom a Szép Könyvek
Titkai Értőjének a régi nagyrabecsü-
léssel Bpest, 1932. Augusztus hava,
Keleti Arthur” dedikált példány!

8000,-
167., KEMPELEN Győző: Kazinczy-
ünnep Magyarországon 1859-ben
Az irodalma vezérét dicsőítő magyar
nemzetnek emlékül írta: - -.
Szeged, 1860. Ny.: Burger Zs.
1 metszett t. (Kazinczy) 158 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
nemzeti színekkel illusztrált papír-
borító címlapja a könyvtestbe kötve. 

5000,-
168., KENDE Géza:
Magyarok Amerikában I-II.
Az amerikai magyarság története.
Clevelanf, Ohio, USA, 1927.
A Szabadság. (1.) 375 p.
(2.) 500 p. 1 mell. (a meg nem jelent
3. kötet hirdetése) Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, meg-
kímélt szép állapotban. (2 db.)

„Pálos Ernőnek, hogy higgyen az
amerikai magyarságban. Kende Géza
1927. április 4.” dedikált példány!

Kende Géza amerikai magyar író,
újságíró, A Szabadság című lap mun-
katársa. Az amerikai magyarság hálás
volt az ő munkájáért, ünnepelték,
tiszteletére bankettet rendeztek Cleve-
landben a West Side-i régi Önkép-
zőkör Fulton Road-i termében. 
Magyarországon a tiszteletére rendezett
fogadáson Horthyval nem foghatott,
kezet, mert egy korábbi cikkében kri-
tizálta. Kende szorgalmasan szerkesz-
tette és írta a Szabadságot, s közben
tervezett egy harmadik kötetet is az
amerikai magyar emigrációról, amely
az első világháború kezdetétől tartó
időszakot foglalta volna magában, de a
sok munka és korai halála ebben meg-
akadályozta.

12 000,-
169., Két vén kakas:
A pesti tyúk – Budapest erkölcse a
világháboru után. Erkölcsrajz.
(Bp., 1925.) W. Duna-Hiradó. – Ny.:
Thália. 39 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Byssz Róbert karikatúrája.

4000,-
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KÉZIRATOK

170., ANTAL István (1896-1975.)
politikus, miniszter autográf aláírásá-
val ellátott géppel írt levele Méltó-
ságos Szörtsey József urnak a „m. kir
Miniszterelnökség Sajtófőnök” dom-
bornyomású, koronás címerrel díszí-
tett levélpapírján. A levélben tudatja a
címzettel, hogy Győrfy István, a
„Nemzeti Figyelő” felelős szerkesztője
ügyében több ízben „interveniált” a
pénzügyminiszternél...”
Bp., 1935. szeptember 20.
1 lev. 2 beírt oldal
Antal István A polgári demokratikus

forradalom után megszervezte a jobb-
oldali Piros-Fehér-Zöld Blokkot. A
Tanácsköztársaság idején Szegeden
Gömbös Gyula mellett, majd a minisz-
terelnökség sajtóosztályán dolgozott.
Részt vett az első és a második
zsidótörvény kidolgozásában. Nemzet-
védelmi propaganda miniszter (1942-
1944.), igazságügyminiszter (1944),
egyidejűleg vallás- és közoktatásügyi
miniszter. 1944. október 15. után a
Gestapo letartóztatta, miután képvise-
lői mandátumáról lemondott, szabad-
lábra helyezték. 1944 végén Német-
országba távozott, az amerikaiak haza-
hozták (1945. október). Háborús és
népellenes bűnökért a népbíróság
golyó általi halálra ítélte (1946. április
5.), majd köztársasági elnöki kegyelem
folytán életfogytiglani börtönbüntetést
kapott. Közkegyelemmel szabadult.

20 000,-

171., ÁBRÁNYI Emil, ifjabb (1850-
1920.) költő, műfordító, újságíró saját
kezűleg tintával írt, aláírásával ellátott
levele. Meglehetősen kritikai hang-
vételű drámabírálata Hajó Sándor
";Felsőbbek"; című darabjáról, a Nem-
zeti Színház igazgatója részére. 
„Meggyőződésem, hogy semmiféle
színpadon nem lehet sikere, - a
nemzeti színpadon legkevésbé.”
Kelt.: Hn., 1941., okt. 26.
1 félbehajtott lev. 1 beírt oldal. 
Ábrányi Emil verseinek nagy hatása

volt a századvégi ifjúság körére (hírne-
vét ezek alapozták meg), melyeket a
„szerelem, haza és emberiség” ihlettek.
Működésének legkiválóbb oldalát
műfordításai jelentik.
Hajó Sándor (1876-1944): drámaíró,

színikritikus. 1926-tól a Belvárosi
Színház dramaturgja. 1944-ben a fasiz-
mus áldozata lett. Eredeti színműveit
és drámáit elsősorban ügyes szín-
padtechnika jellemzi. Dramatizálta
Wilde: Dorian Gray arcképét (1907). 

10 000,-
172., BÁRDOSSY László (1890-1946)
mint magyar királyi miniszterelnök
által géppel írt, autográf aláírásával és
szárazpecsétjével ellátott kinevező oki-
rata tekintetes dr. Medzihradszky
Gusztáv pénzügyi segédtitkár úrnak,
1941-ből. A miniszterelnök a levél
címzettjét „A minisztertanács határoza-
ta alapján” a „magyar királyi Közigaz-
gatási Bírósághoz tanácsjegyzővé”
beosztja, illetve nevezi ki.
Bp., 1941. julius 24.
1 lev. 1 beírt oldal.
Bárdossy László politikus, külügymi-

niszter, majd miniszterelnök. Horthy
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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.). 
Ribbentroppal és Keitellel folytatott
tárgyalásain (1942. jan.) hozzájárult a
II. magyar hadsereg frontra kül-
déséhez. Nevéhez fűződik a faji alapon
álló, a zsidók és keresztények házas-
ságkötését tiltó 1941. XV. tc. 1942.
márc. 7-én, elsősorban a kormány-
zóhelyettesi tisztség körül Horthyval
támadt ellentéte miatt kénytelen volt
lemondani, de távozása után is aktív,
németbarát politikát folytatott. A
Népbíróság, mint háborús bűnöst,
halálra ítélte, golyó által kivégezték. A
vádoltak közül az ő szerepe és fele-
lőssége osztotta meg leginkább a ma-
gyar közvéleményt. Bárdossy szemé-
lyéről és tetteiről kivégzése óta vita
folyik, kirakatper áldozatának tekintik.

80 000,-
173., DZSUICSIRO, Imaoka (1888-
1973.) a magyar nyelv és kultúra
japán barátjának autográf tintával,
japán írásjegyekkel és magyarul írt
névjegye „Imaoka Szsuicsiro, Szeged.
A mai japáni uralkodóház alapítása
utáni 2586. II. 2-én.” Dr. Szalay József
kéziratgyűjtő fejléces autogramgyűjtő
papirosán.
Kelt.: Szeged, (1926.) III. 2.
1 lev. 1 beírt oldal (A/5)
Japánban Baráthosi Balogh Benedek

tanította német nyelvre és vele kötött

örök barátságot. 1922-ben érkezett
Magyarországra látogatóba, de 9 évig
maradt. Kitűnően elsajátította a ma-
gyar nyelvet, jól érezte magát itt, és
igen népszerű lett előadásai révén.
Baráti kapcsolatba került az akkori
magyar társadalom jeles tagjaival, s
gazdag tapasztalatot szerzett Magyar-
országról. Imaoka Japánban Magyar-
ország szószólója lett. A II. világ-
háború előtt kulturális egyezményt
kötött a két ország, ezután katonai
szövetségre is léptek. A hidegháború
korszakában az 1956-os forradalom és
szabadságharc kapcsán újra fontos
szerep jutott Imaokának. Ő fektette le
a két ország most gyümölcsöző kapcso-
latainak alapkövét. Magyarország volt a
második hazája.

8000,-
174., ENDRE László (1895-1946)
fajvédő politikus, belügy államtitkár
géppel írt, autográf aláírásával ellátott
levele Szörtsey József (1888-1941) poli-
tikus, lapszerkesztőnek, a Társadalmi
Egyesületek Szövetsége alelnökének,
amelyben kéri, hogy a Tesz. Orsz.
Központjának álláspontjában egy szá-
munkra ismeretlen ügyben, módosí-
tott formában illetékes helyen intéz-
kedni szíveskedjen.
Gödöllőn, 1930. november 10.
1 lev. 1 beírt oldal.

Endre László a legális és illegális
munkásmozgalom ellen hozott hírhedt
intézkedései, antiszemita jellegű jog-
fosztó rendeletei gyorsították a fasiszta
terror kibontakozását az egész ország-
ban. 1944 áprilisától a Sztójay-kor-
mányban a belügyminisztérium közi-
gazgatási államtitkára; a német meg-
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szállókkal, többek között Adolf
Eichmann-nal szorosan együttmű-
ködött. Jelentős szerepet játszott a ma-
gyarországi zsidóság deportálásában.
Horthy Miklós kormányzó eredmény-
telenül próbálta a belügyi tárca poli-
tikai államtitkárával, Baky Lászlóval
együtt leváltatni. 1945 márciusában
Németországba menekült, ám ameri-
kai csapatok fogságába esett, és a ma-
gyar állam kérésére kiadták. A Nép-
bíróság mint háborús főbűnöst kötél
általi halálra ítélte.

15 000,-
175., HÓMAN Bálint (1885-1951.)
történész, M. Kir. Vallás- és Oktatás-
ügyi Miniszter a minisztérium fejléces
levélpapírján géppel írt, autográf alá-
írásával ellátott levele Dr. Némethy
Károly kormányfőtanácsos, székesfővá-
rosi tanácsnoknak, amelyben köszöne-
tét fejezi ki a fővárost és a magyar vidé-
ket szemléltető 1941. évi naptárért.
Bp., 1941. január 11.
1 lev. 1 beírt oldal
Hóman Bálint 1922-ben az Országos

Széchényi Könyvtár igazgatója, majd
1923-tól a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója. Szekfű Gyulával együtt,
akivel közösen írta a Magyar történet c.
összefoglaló jellegű munkát (1938-
1941), az akkori történettudomány
jelentős alakja. Nevéhez fűződik az
egységes középiskolai törvény megal-
kotása. 1941. június 26-án megszavaz-
ta a Szovjetunió elleni hadba lépést, ez
háború utáni büntetőperének egyik
vádpontja lett. 1946-ban a Népbíró-
ság, mint háborús bűnöst életfogytig
tartó börtönbüntetésre ítélte. A per so-
rán Szekfű Gyula és Kosáry Domokos

kiálltak mellette. A büntetést a váci
fegyházban töltötte, ahol szervezete
nehezen viselte a megpróbáltatásokat.
Politikai szerepe máig megosztja a
közvéleményt, rehabilitációs pere jelen-
leg folyamatban van.

15 000,-
176., JÓKAI Mór (1825-1904.)
regényíró, a „nagy magyar mesemon-
dó” autográf tintával írt jegyzetei,
amely egy színdarab részlete. A kézirat
Jókai legaktívabb időszakában kelet-
kezhetett, az 1860-as években, amikor
is több lapnak is szerkesztője, munka-
társa. Számos jegyzete maradt fenn,
amely lapok verzóján unokája Feszty
Masa igazolja, hogy a kézirat Jókai Mór
kézírása, így ennek a lapnak a hát-
oldalán is.
Keltezés nélkül. 1 lev. 1 beírt oldal, a
verzón Feszty Masa autográf igazoló
sorai.

45 000,-
177., LÁZÁR Andor (1882-1971.)
politikus, ügyvéd, gazdasági szakíró,
igazságügyi miniszter autográf aláírá-
sával ellátott géppel írt levele ifj. dr.
Rácz Ernő győri kir. törvényszéki bíró
úrnak 1932-ből a „magyar kir. igaz-
ságügyminister” koronás címerrel dí-
szített levélpapírján miniszteri és kuriai
pecséttel. A levélben tudatja a címzet-
tel, hogy 2 évre a m. kir. Kuriához
tanácsjegyzőül rendeli ki.
Bp., 1932. december 2.
1 lev. 1 beírt oldal
Lázár Andor alapító tagjai közé tarto-

zott a Területvédő Ligának. A Magyar
Nemzeti Szövetség alelnöke. Szerepe
volt a Magyar Pénzjegynyomda létre-
hozásában. 1933-ig az MTI alelnöke.
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1932-től 1938. márciusig igazságügyi
miniszter.

20 000,-
178., MÁRAI Sándor (1900-1989) író
tintával írt, autográf képes levelező-
lapja Miklós Pálhoz, az Esti Kurir
szerkesztőjének 1933-ból, Párizsból.
Párizs, 9. 10. 33. London hazafelé,
Párizsban megállva üdvözli a szerkesz-
tőt. Írja, hogy Londonban a „Kurir”-ra
gondolt, mert sok érdekes dolgot lá-
tott, amelyek a lap közönségét érdekel-
hetik.
Kelt.: Párizs, 1933. 10. 9. képes
levelezőlapon 8 beírt sor sk. címezve. 

Márai Sándor 1923-tól 6 évet élt
feleségével Párizsban. Kora egyik legis-
mertebb írója, a közéletnek is tevékeny
részese, sokat utazott. Többedmagával
ő is aláírta a genfi Világbéke Kong-
resszusra szánt levelet. 1948-ban emig-
rált, 1956 után műveiről úgy ren-
delkezett, hogy Magyarországon nem
jelenhetnek meg, mindaddig, amíg
Magyarország nem lesz polgári demok-
ratikus ország.

20 000,-
179., OHNET, Georges (1848-1918.)
francia író, irodalmár autográf tintá-
val írt sorai aláírásával autogram-
gyűjtő kártyán.
Keltezés nélkül. autogram kártyán
3 beírt sor. (11,5x9 cm)

Georges Ohnet, a századforduló
közkedvelt francia írója A vasgyárossal
jutott el a világhírig. Nemzedékek
olvassák ma is világszerte. Számos
országban filmre vitték a klasszikus
szerelmi történetet már a némafilmek
korában, hazánkban 1917-ben 
Jankovics Jenő. 12 000,-

180., RAFFAY Sándor (1866-1947.)
evangélikus püspök, felsőházi tag, egy-
házi író, költő autográf tintával írt
(Karlsbad) képes levelezőlapja Malom-
hegyi István (1846-1932) költő, vasúti
főfelügyelőhöz Bártfa fürdőre címezve.
Közli, hogy betegsége miatt maradniuk
kell, így lányaikat rájuk bízza, hogy
fogadjál el őket útitársként. Majd
szívből, barátilag üdvözli őket.
Kelt.: Karlsbad, 1917. aug. 17.
képes levelezőlapon 14 beírt sor.
Raffay Sándor püspökként egy olyan

korban vezette az evangélikus egyházat,
amikor egész Európa forrongott, válto-
zott. Erre a korra esett a két világhá-
ború, ekkor vették el a trianoni békével
Magyarország kétharmadát, és vele az
evangélikus hívők több mint fele is a
határon kívül rekedt. Templomépítő
püspöknek, bibliafordítónak és nyakas
ceglédi magyarnak is nevezik. Lefordí-
totta az Újtestamentumot görögből és
ő dolgozta ki a magyar evangélikus egy-
ház új istentiszteleti rendjét.

8000,-
181., REMÉNYI-Schneller Lajos
(1892-1946.) politikus, pénzügyi szak-
ember, pénzügyminiszter autográf
aláírásával ellátott géppel írt levele
Futaky Károly Urnak a „Magyar Kirá-
lyi Pénzügyminiszter vaknyomásos,
koronás címerrel díszített levélpapír-
ján, szárazpecséttel. A levélben tudatja
a címzettel, hogy a jelenlegi állomáshe-
lyén VII. fizetési osztályba tartozó
műszaki tanácsossá nevezi ki.
Bp., 1944. június 30.
1 lev. 1 beírt oldal
Reményi-Schneller Lajos 1938. már-

cius 9-től 1944. október 16-ig pénz-
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ügyminiszter volt a Darányi-, az
Imrédy-, a Teleki-, a Bárdossy-, a
Kállay-, a Sztójay-, a Lakatos- és az ún.
Szálasi-kormányban.
A Teleki-, a Bárdossy és a Kállay- kor-
mányban ún. gazdasági csúcsminisz-
teri megbízatása is volt. Szélsőséges
németbarát politikát folytatott. Mint
háborús főbűnöst a Népbíróság ítélete
alapján kivégezték.

20 000,-
182., SZÉLL Kálmán (1843-1915.)
politikus, miniszterelnök autográf
aláírásával (más által) kézzel írt levele
Nagyméltóságú Lukács László úrnak
„Nagyméltóságú Minister Úr!” meg-
szólítással. A levélben „szíves tudomá-
sul végett tisztelettel értesíti a cím-
zettet”, hogy a „nagyrabecsült átiratá-
val közölt hozzájárulása folytán Fejér
Ferenc m. kir. csendőrőrmestert …a m.
kir. közigazgatási bírósághoz… iro-
dasegedtisztté” kinevezi.
Bp., 1900. február 27.
1 lev. 1 beírt oldal

Széll Kálmán, Vörösmarty Mihály
leányát, Deák Ferenc gyámleányát vette
feleségül. 1875-től 1878. október 11-ig
pénzügyminiszter a Wenckheim- és a
Tisza Kálmán-kormányban. 1899.
február 26 - án miniszterelnök és ideig-
lenes belügyminiszter lett. 1902.
december 31-én kötötte meg a Széll-
Körber-paktumot Körber osztrák mi-
niszterelnökkel, melyben a gazdasági
kiegyezést Ausztriával az általa felállí-
tott ún. „Széllformula” alapján ren-
dezte. Az újoncjavaslat miatt kitört
obstrukció következtében 1903. június
27-én megbukott. 1906-ban az
Andrássy- féle disszidens csoporthoz

csatlakozott. A koalíció idején az alkot-
mánypárt elnöke. A koalíció bukása
után már nem szerepelt a politikai élet-
ben, gazdasági téren azonban tovább is
tevékenységet fejtett ki.

25 000,-
183., SZTÓJAY Döme (1883-1946.)
diplomata, altábornagy, miniszterel-
nök és külügyminiszter a „Magyar
Kir. Követség, Berlin” fejléces levélpa-
pírján géppel írt, autográf aláírásával
„baráti híve Sztójay Döme” ellátott
levele Dr. Némethy Károly székesfő-
városi tanácsnoknak címezve, amely-
ben megköszöni korábbi sorait és a
„Budapest székesfővárost és a magyar
vidéket szemléltető 1941 évi…” nap-
tárat.
Berlin, 1941. január 14.
1 lev. 1 beírt oldal
Sztójay Döme az első világháború utol-
só két évében a hadsereg-főparancs-
nokság hírszerző osztályán a Balkán-
csoport vezetője. A Tanácsköztársaság
idején a Vörös Hadsereg Főparancs-
noksága II. (hírszerző és kémelhárító)
csoportját vezette. 1927-től katonai
attasé volt Berlinben. 1935-ben altá-
bornaggyá nevezik ki. 1936–1944
között Magyarország berlini követe-
ként teljesít szolgálatot. 1944. március
22. és augusztus 29. között miniszterel-
nök és külügyminiszter. 1946-ban a
népbíróság, mint háborús bűnöst
halálra ítélte, és 1946. augusztus 22-én
kivégezték.

25 000,-
184., TELESZKY János (1868-1939.)
pénzügyi szakember, pénzügyminisz-
ter, az MTA igazgatósági tagja autog-
ráf aláírásával ellátott géppel írt levele
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Pekár Gyula országgyűlési képviselő
úrnak, a „Magy. Kir. Pénzügyminis-
ter” dombornyomású, koronás címer-
rel díszített, levélpapírján.
A levélben tudatja a címzettel, hogy
hozzájárult ahhoz, „hogy Pekár Imre
magyar nemességének és nemesi
előnevének unokaöccseire dr. Pekár
Mihályra és dr. Pekár Dezsőre való ki-
terjesztése céljából legfelső helyre teen-
dő felterjesztésében a kért királyi kegy-
adományozások után járó törvényes dí-
jak elengedése is javaslatba hozassék”.
Bp., 1913. május 23.
1 lev. 1 beírt oldal

Teleszky János kezdeményezésére
alakult meg a Magyar Földhitelinté-
zetek Országos Szövetsége. 1912-ben
országgyűlési képviselővé választották.
1912-től 1917. január 15-ig pénzügy-
miniszter Lukács László és Tisza István
kormányában. Döntő része volt a
pénzügyi törvények előkészítésében a
Bethlen-korszakban is. 
Pekár Gyula (1867-1937.) író, poli-

tikus, miniszter. A Tanácsköztársaság
idején a Fehér Ház nevű szervezet el-
nöke; szerepet játszott az 1919. augusz-
tus 6-i Friedrich-féle puccsban, vallás-
és közoktatásügyi államtitkár, tárca-
nélküli miniszter. Ifjú korában
kiemelkedő atléta és evezős volt. Róla
mintázta Stróbl Alajos az Arany János-
szobor egyik mellékalakját, Toldi
Miklóst.

20 000,-
185., VÁRKONYI Nándor (1896-
1975) író, szerkesztő, kultúrtörténész
autográf tintával írt, aláírt levele
Galsai Pongrác (1927-1988) író, publi-
cistának. Levelében megdícséri Galsai

Bajor Gizi játékai c. 1971-ben megje-
lent művét: „a portré tökéletes”.
Hozzáteszi, hogy neki az 1920-as évek-
ben alkalma volt még látni a művész-
nőt fénykorában.
Kelt.: Pécs, 1972. 8. 6.
1 lev. 1 beírt oldal (A/4)

A két világháború között Hamvas
Bélával és Kodolányi Jánossal együtt
ők alkották a nagy szellemi triumvirá-
tust, műveiknek szabad, csonkítatlan
megjelenése azonban csak 1989 után
vált lehetségessé.

8000,-
186., WEÖRES Sándor (1913-1989)
költő, műfordító A kettébomlott
Hermaphroditus című 2x4 és 2x3
soros versének géppel írt, autográf
aláírással ellátott kézirata.
Keltezés nélkül. (A/5) Tüskés Tibor, a
Jelenkor főszerkesztőjének gyűjte-
ményéből. Megjelent a Párizsban
1964-ben kiadott Tűzkút című kötet-
ben.

15 000,-
187., (Kéziratos térkép) Frigyes
főherceg uradalmi malmának vízhasz-
nálata. Zurány, Moson megye (Zaránd-
falva, Ausztria) Helyszínrajz 1:2880.
Kéziratos, színezett térkép, amely
Nagymihály Pál okl. mérnök, kir.
törvényszéki állandó hites szakértő
magánmérnöki és építési irodája
készített Pozsonyban.
Hozzátartozik:
Malomárok és árapasztók hossz-
szelvénye, zsilipes bukógát es a malom
részletrajzai.
Pozsony, 1913. augusztus hó. (2 db.)
Habsburg–Lotaringiai Frigyes főherceg
(1856. -1936.), osztrák főherceg, ma-
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gyar királyi herceg, Teschen hercege,
császári es királyi tábornagy, 1914–
1917-ig az Osztrák–Magyar Monar-
chia haderejének főparancsnoka. 

15 000,-

* * *

188., KIPLING, Rudyard:
Hogyan lett a sünteknős
Szántó Piroska rajzaival.
Fordította: Jékely Zoltán.
Bp., 1973. Móra.
22 p. 1 sztl.lev. Szántó Piroska jel-
legzetes, színes rajzaival.
Kiadói keménytáblás, rajzos papír-
kötésben. „Fifinek szeretettel – Piros
1973. Karácsony” Szántó Piroska
illusztrátor által dedikált példány! 
(Radnóti Miklósné hagyatéka)

6000,-
189., (KISFALUDY Sándor):
A kesergő szerelem
/Himfy szerelmei I./
Budán, 1801. Kir. Universitás bet.
1 metszett t. 302 p. 5 sztl.lev.
Első kiadás!
Későbbi modern félvászon kötésben. 
A költő első megjelent munkája.

12 000,-
190., KISFALUDY Sándor, kisfaludi:
A kesergő szerelem
/Himfy szerelmei I./
Bp., (1921.) Rózsavölgyi és Társa.
220 p. 1 sztl.lev.
Kiadói gerincén címkével ellátott fél-
pergamen kötésben.
Számozott (68./100) számú, bibliofil
példány! 

5000,-

191., KISLÉGHI Nagy Dénes:
Univerzalizmus
Spann Otmár bölcseleti és gazdasági
tanai. /Közgazdasági kvt./
Bp., 1938. Gergely R.
328 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Serfőző József tisztelendő úrnak
tisztelete jeléül – Kisléghi Nagy
Dénes” dedikált példány!

6000,-
192., KISS József:
Avar (Versek.)
Bp., 1918. Athenaeum.
88 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Benedict
Henrik tanár úrnak tisztelete és barát-
sága jeléül – Kiss József 1917. XII. 20.
– Még dobog!” dedikált példány!

Dr. Benedict Henrik (1871-1926.)
orvos, egyetemi tanár, majd egészségü-
gyi főtanácsos, 1913 óta a Zsidó-kór-
ház belgyógyászati főorvosa, majd igaz-
gatója lett. Rendkívül nagy tudomá-
nyos munkásságot fejtett ki.

6000,-
193., KOMÁROMI János:
Cs. és kir. szép napok
(Bp., 1925.) Genius.
246 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Alszeghy Zsolt tanár úrnak szeretet-
tel – Komáromi János Bp., 1929.
november 12.” az irodalomtörténész,
egyetemi tanárnak dedikált példány!

4000,-
194., (KOMOR András ford.)
RABELAIS, (Francois): Az óriás
Gargantua és Pantagruel élete és
kalandjai - - könyvéből fiatal bará-
tainak írta Komor András.
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Bp. (1928.) Franklin.
144 p. Gustave Doré rajzaival.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val, amely Doré munkája.
Komor András 1928 októberében (!)
kelt 8 soros verses dedikációjával,
aláírás nélkül dedikált példány!

Komor András 1898-ban született;
költőként indult, majd a Franklin
Társulat lektora lett. 1917-ben tűnt föl
a Nyugatban, ettől kezdve állandó
munkatársa a lapnak. Bírálatai az Esti
Kurírban, a Magyar Írásban és a
Nyugatban jelentek meg. 1944-ben a
német megszállás után öngyilkos lett. 

4000,-
195., KOÓS Ferencz: Czigány nép-
dalok és mesék gyűjteménye
Magyar és czigány nyelven. 
Összegyűjtötte és fordította: - -.
Brassó, (1903.) Brassói Lapok. 147 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe köt-
ve. „Tks. Dózsa János áll. közép ipar
isk. igazgató úrnak tisztelete jeléül –
Brassó, 1903. aug. 31. A szerző”
dedikált példány!

6000,-
196., KORCSMÁROS Nándor:
Ha dobra kerül a föld… I-III.
Bp., (1942.) Hungária.
(1.) 210 p. 1 sztl.lev. (2.) 2 sztl.lev. 201
p. (3.) 2 sztl.lev. 165 p. Első kiadás!
Kiadói egységes, rajzos papírborí-
tóban, eredeti rajzos védőtokban.
Az első kötetben „Dr. Herczegh
Józsefné úrnőnek szíves emlékül, kéz-
csókkal – 1943. IV. 15. Korcsmáros
Nándor” dedikált példány! (3 db.) 

6000,-

197., (KOSZTOLÁNYI Dezső):
Vérző Magyarország
Magyar írók Magyarország területéért. 
Szerkesztette: - -.
Horthy Miklós előszavával.
Bp., 1928. Helios-Ny.
238 p. 1 kihajtható térk. 1 sztl.lev. szá-
mos rajzzal, rajzos képpel, amelyek
Jeges Ernő munkái. Második kiadás.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Számozott (607.) számú példány!
Megkímélt szép állapotban.

8000,-
198., KOSZTOLÁNYI Dezső:
Meztelenül - - új versei.
Bp., (1928.) Athenaeum.
67 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Gara Arnold munkája. Körül-
vágatlan megkímélt példány.

6000,-

KOTTÁK

199., ERKEL Ferencz:
Bánk bán eredeti nagy dalmű 3
felvonásban szerzé s zongorára két
kézre alkalmazta: - -.
(Pest, 1861.) Rózsavölgyi és Társa.
95 p. illusztris litografált címlappal
Erkel Ferenc portréjával, amely Cánzi
Ágost munkája, továbbá egy litografált
oldalon a szerző ajánlása „Nagy
Károlyi Gróf Károlyi György Úrnak”.
Első kiadás!
Korabeli aranyozott egészvászon kötés-
ben. A litografált címlap körülvágott,
szélein javított.
A Bánk Bán jelentette Erkel Ferenc

pályájának csúcsát, amelyet 1861 már-
cius 9-én mutattak be óriási sikerrel.
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A szerző ünneplése felért egy politikai
demonstrációval.

30 000,-
200., GOLDMARK, Rubin:
Prairie idylls, a suite of four pieces for
the piano. I. The first Anemone.
New York – London – Boston,
(1914.) G. Schirmer. 5 p.
„To Albert von Doenhoff with the
friendly greeings of Rubin Goldmark
N. Y. May. 1915.” dedikált példány! 

Rubin Goldmark (1872-1936.)
világhírű amerikai zeneszerző, zongo-
raművész és tanár. Többek között
Antonin Dvorak tanítványa, ő maga
Aaron Copland és George Gershwin
tanára. Goldman Károly (Karl) magyar
(bécsi) zeneszerző unokaöccse.

8000,-
201., HUSZKA Jenő:
- - operettjeiből I. (Szöveg és kotta)
A „Mária főhadnagyból”-ból, a
„Szabadság, szerelem”-ből, a „Gül
babá”-ból, a „Bob herceg”-ből.
(Bp., 1955.) Zeneműkiadó. 27 p.
Kiadói rajzos címlappal, a címlap
másolatával illusztrált későbbi bibliofil
igényű papírmappában. A címlapon
„Koch István igazgató úrnak szíves
emlékül – 1956. VI. 14. Huszka
Jenő” dedikált példány!
Huszka Jenő (1875-1960.) világhírű

zeneszerző. Az 1902. december 20-án
bemutatott Bob herceg című operettje
hatalmas siker lett, ez volt az első ma-
gyar operett, amelyet külföldön is
műsorra tűztek.

30 000,-
202., JAKOBI, Victor:
Gondoliera - E. Geibel.
Komponiert von - -.

Wien, (1904?), Josef Eberle.
7 p. Első kiadás!
Kiadói litografált, rajzos címlappal, a
címlap másolatával illusztrált későbbi
bibliofil igényű papírmappában.
A címlapon „dr. Márton Miskának,
fiatal komponisták elnéző bírálójának
szíves emlékül Jacobi Victor Buda-
pest. 5. XI. 1904.” dedikált példány!
Jacobi Viktor (1883-1921.) magyar,

zsidó származású zeneszerző. Legna-
gyobb sikerei a Leányvásár és a Szibill.
Ez a műve egy korai munkája, mint
zenei kotta nemzetközi ritkaság. A II.
világháború után Londonban, majd
Amerikában dolgozott, ahol a Broad-
way egyik beszállítója lett.

30 000,-
203., KOESSLER, Hans (János):
Der kleine Rosengarten
Dichtungen von Hermann Lőns fűr
eine Singstimme & klavier von - -.
Heft I.
Berlin-Leipzig, én. N. Simrock.
22 p. (szöveg és kotta)
Kiadói rajzos papírborítóban.
A borítón Kőnig Margitnak két
hosszú sorban német nyelven 1923-
ban dedikált példány!

Kőnig Margit, Király-Kőnig Péter
felesége és Juhász Gyula húga.
Koessler János (1853-1926.) zeneszer-

ző, zenepedagógus, karnagy, orgonista.
1882-ben került Magyarországra; a
Zeneakadémia orgona-, majd 1883-tól,
zeneszerzéstanára volt. 1908-ig műkö-
dött itt, ezalatt egy nagy magyar zene-
szerző nemzedék (Bartók Béla,
Dohnányi Ernő, Kodály Zoltán és
többek között Kőnig Péter) mestere
volt. 1920–1924 között Hubay Jenő
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főigazgató hívására Budapesten a
Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés
tanszakának vezetője volt.

15 000,-
204., LEHÁR, Franz (Ferenc):
Paganini / Operette in drei Akten von
Paul Knepler und Bela Jenbach.
Musik von - -.
Berlin, 1925.
Crescendo Theaterverlag.
120 p. (zene és szöveg) Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kötéstábla verzójába ra-
gasztva a világhírű zeneszerző auto-
gráf kéziratos zenei névjegye a
Paganini operett „Szép álom, szállj a
szívembe” sorának rajzos kottájával és
szövegével, autográf aláírásával 
„Lehár F. Budapest 1926. V. 9.”.
Lehár Ferenc (1870-1948.) világhírű

zeneszerző, operettkomponista, kar-
mester. Többek között Antonin
Dvorak tanítványa Prágában. Többek
között Puccini egyik legjobb barátja.
Lehár műveinek népszerűsítésében
oroszlánrésze volt Richard Taubernak,
a kor egyik legjelesebb tenorjának. Az
ő számára írta a Paganinit. A művet
Paul Knepler könyvkereskedő írta saját
kedvtelésére. Knepler beleegyezett
librettójának megzenésítésébe, amit
aztán Jenbach Béla alakított át a
zeneszerző ízlésének megfelelően. Így
jött létre a Paganini, amelyet a Johann
Strauss Theaterben mutattak be 1925.
október 30-án. A bécsi előadáson
Tauber nem énekelhetett, a fogadtatás
visszafogott volt, ám 1926-ban
Tauberrel Berlinben már óriási sikert
aratott. A teljes operett kotta első
kiadása, amely különösen ritka darab.

A becses kotta őrzi Lehár Paganinije
egy sorának autográf kottáját és
aláírását!

45 000,-
205., PAPP-Váry Elemérné –
Szabados Béla: Hiszekegy...
Szövegét írta - -.
Zenéjét szerezte Szabados Béla.
Bp., 1921. Védő Ligák Szövetsége.
2 p. (zongorára) 4 p. (férfikarra, vegyes-
karra, háromszólamú női vagy gyer-
mekkarra, kétszólamú-, egyszólamú
gyermekkarra) 4 p. (vegyeskar zenekar-
ral) Első kiadás!
Kiadói rajzos, irredenta papírborító-
ban, amely Kemény Éva munkája. A
címlap másolatával illusztrált későbbi
bibliofil igényű papírmappában.
A Magyar Hiszekegy a Magyarország

Területi Épségének Védelmi Ligája és
a Védő Ligák Szövetsége által 1920-
ban kiírt, a magyarság akkori élet-
érzését a trianoni békeszerződéssel
kapcsolatban megjeleníteni hivatott
pályázatra érkezett pályamű. A Magyar
Hiszekegy címmel érkezett három
soros ima a Horthy-korszak „nemzeti
imája” lett. A később Hitvallás címen
15 szakaszossá bővített verset Szabados
Béla zenésítette meg. Az ima, illetve
belőle a dal olyan korszakban kelet-
kezett, melyben nem volt olyan poli-
tikai irányzat, mely ne értett volna
egyet a határrevízióval.

25 000,-
206., SZIRMAI Albert:
Mézeskalács –
Daljáték 3 felvonásban. I. füzet.
Írta: Emőd Tamás. Zenéjét szerezte:- -.
Bp., (1923.) Rózsavölgyi és Társa.
15 p. Első kiadás!
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Kiadói rajzos címlappal, a címlap
másolatával illusztrált későbbi bibliofil
igényű papírmappában.
A címlapon „Ernőnek, aki majdnem
rendezte a Mézest, de fog még ren-
dezni mást is nekem. - Szirmai 1924.
I. 31.” dedikált példány!
Szirmai Albert (1880-1967.) magyar

zeneszerző, karmester. A Zeneaka-
démián Szendy Árpád (zongora) és
Koessler János (zeneszerzés) tanítványa
volt. Egy osztályba járt Kodály
Zoltánnal, Weiner Leóval, Jacobi
Viktorral. Bécsben, Berlinben és
Londonban is bemutatták darabjait.
Heltai Jenő, Gábor Andor, Babits
Mihály valamint Szép Ernő verseire írt
dalokat. 1928-tól haláláig New
Yorkban élt.

25 000,-

* * *

207., KOVÁCS Ágnes:
A kalotaszegi Ketesd mesekincse
/Erdélyi tudományos füzetek 188./
Kolozsvár, 1944.
Erdélyi Múzeum-Egyesület. 40 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dömötri (?) Sándornak igaz
tisztelettel – Kovács Ágnes Bp. 1947.
X. 10.” dedikált példány!

3000,-
208., KOVÁCS Gyula, E.:
- - költeményei
Kiadja Szépfaludy Ö. Ferenc.
Pest, 1868. Aigner és Rautmann.
147 p. IV. (tartalomjegyzék: I-II.
hiány, a 147. oldal sarkán szöveget
érintő kisebb hiány) Első kiadás!
Hozzákötve:

KOVÁCS Gyula, E.:
Petőfi ébredése –
Drámai költemény.
Kolozsvár, 1884. Magyary M. bet.
12 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félvászon kötésben. Az első mű cím-
lapján „Zilahi Gyulának – E. Kovács
Gy., Kolozsvár 885” dedikált példány! 
A második kisebb munka címlapján
„Sugó példány Zilahy tulajdon” autog-
ráf bejegyzés, a szövegben ceruzás
jelölések.
E. Kovács Gyula (1839-1899) színész,

Petőfi verseinek nagyhatású szavalója,
legkiemelkedőbb szerepe Bánk-bán
alakítása. Az 1899 július 31-én a Petőfi
halálának 50 évfordulójára rendezett
ünnepség közben, a segesvári honvéd-
síroknál rendezett ünnepélyen szavalás
közben érte a halál. Az első szenny-
lapon tintával írt költemény, Endrődi
Sándor nyolc sorosa Kovács Gyula
emlékére, a segesváricsata téren: „…
Láng lelkének sugarával / Felcsókolta
magamellé.” (Endrődi S.)

8000,-
209., KOVAI Lőrinc:
Föld… kenyér… szabadság…
Bp., 1945. Athenaeum.
396 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói rajzos papírborító címlapja,
amely Filo munkája a kötéstáblára
ragasztva. „Rákosi Mátyás elvtársnak
Kovai Lőrinc. Kedves Rákosi elvtárs
tégy valamit, hogy ez a könyv eljusson
az új gazdáknak és földmunkásság
kezébe, akinek íródott. Szeretettel és
nagyrabecsüléssel – 1944 (?)… Kovai”
dedikált példány!
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Rákosi csak 1945. január 30-án tért
haza a Szovjetunióból.

15 000,-
210., KÖLCSEY Ferenc:
- - munkáji – Első kötet: Versek.
(Unicus, több kötet nem jelent meg!)
Kiadta: Szemere Pál.
Pesten, 1832. Hartleben Konrád A.
1 t. (díszcímlap) 3 sztl.lev. 208 p. 1
sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi igényes félbőr kötésben.
A díszcímlap verzóján az Árverési
Csarnok raglapja, valamit „Éder
György könyveiből” ex-libris, az utolsó
két levélen és további egy oldalon
kisebb tintafolt. Először itt jelentek
meg önállóan a költő versei, köztük a
Himnusz is (113–116.). Szüry 2666.

30 000,-
211., KREMMER Dezső, Dr.: 
Apáczai Cseri János élete és mun-
kássága
Bp., 1912. Politzer Zs. és fia.
203 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan. 
„Horváth Ákos barátomnak, a poéta-
lelkű tudománykedvelőnek, - igaz
szeretettel, s őszinte barátsággal –
Dezső” az irodalom- és várostörténész,
könyvtáros által dedikált példány!

6000,-
212., KRÚDY Gyula:
A víg ember bús meséi
Bp., (1900.) Légrády T.
78 p. 1 sztl.lev. kéthasábos szöveg-
szedettel. Első kiadás!
Harántalakú, félvászon kötésben,
kiadói szecessziós, rajzos fedőlappal.
Az író második novelláskötetének első
kiadása különösen ritka!

6000,-

213., KRÚDY Gyula:
Hortobágy – Elbeszélés.
Bp., 1901. Singer és Wolfner.
64 p. Mühlbeck Károly rajzaival.
Első kiadás!
Elé kötve:
SAS Ede: Biharország
Utazás a régi várak és barlangok
világában.
Bp., 1902. Singer és Wolfner.
64 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
(egybekötve, kiadói kolligátum)

4000,-
214., KRUPA Sándor:
A sarló-kalapács áldozatai
DeWitt, Michigan, 1979. Szerző. 251
p. szövegközti képekkel. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Emigráns kiadás.
1948-ban azzal a váddal, hogy a kom-

munizmus ellen és rendőrgyilkosságra
lázított, a népbíróság 4 év börtönre
ítélte. Csak 1954-ben engedték sza-
badon, halálos betegen. (ezzel bocsá-
tották el: „Menjen és kinn dögöljön
meg!”) Túlélte és 1965-ben sikerült
emigrálnia, ahol megírta emlékiratait.

4000,-
215., KRUPA Sándor:
A sarló-kalapácsos börtönrácsok titkai
DeWitt, Michigan, 1983. (Szerző.)
229 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
Emigráns kiadás.

4000,-
216., KRUSCHÉ Emil dr.:
Gróf Teleki József élete és művei
1738-1796.
Bp., 1928. (Ny.: Merkur.)
74 p. 3 sztl.lev.
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Korabeli aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Igaz tisztelete és ragaszkodása
jeléül – a szerző, Bp. 1930. II. 11.”
dedikált példány!

4000,-
217., LABOULAYE Eduard:
Az Egyesült Államok története I-III.
A 3-ik kiadás után fordította:
Huszár Imre, a harmadik kötetet:
Szász Domokos.
Pest, 1870-71. Ráth M. (1.) IV. 444 p.
(2.) IV. 406 p. (3.) 2 sztl.lev. 503 p.
Korabeli félvászon kötésben. (3 db.) 

28 000,-
218., LAJOS Iván, Dr.:
Németország háborús esélyei a német
szakirodalom tükrében
Pécs, 1939. Dunántúl Pécsi Egy. 99 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
219., LECHNER Jenő, Dr.:
Az elszakításra ítélt Magyarország
Bp., 1920. M. Területi Épségének
Védelmi Ligája. 231 p. 157 képpel és
Unghváry Sándor festőművész címer-
rajzaival.
Kiadói javított, rajzos papírborítóban.

6000,-
220., LENKEI Henrik:
Kain halála – Drámai költemény.
Bp., 1899. Szerző. 39 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Körülvágatlan példány.
„Ágai Adolf mesternek régi tisztelet-
tel és ragaszkodással – Lenkei
Henrik” dedikált példány!
A költő, író, műfordító a jeles humo-
rista, lapszerkesztő, írónak dedikálja
drámai költeményét.

3000,-

221., LESZNAI Anna:
Édenkert – Versek.
Gyoma, 1918. Kner Izidor.
116 p. 5 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói szecessziós, rajzos papírborí-
tóban, amely Lesznai Anna munkája.
A könyvtestbe helyezve a Magyar Írók
Szövetsége gyásztávirata Lesznai Anna
temetéséről.

6000,-
222., LESZNAI Anna:
Eltévedt litániák (Versek.)
(Bécs), 1922. Libelli-Verlag.
148 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Gergely Tibor munkája.

6000,-
223., LIPÓCZY György:
Apoteózis – Drámai költemény.
Bp., 1897. Vörösmarty Ny.
71 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben.
„Ő Nagysága Müskár Jolán kisasz-
szonynak szíves megemlékezésül –
Lipóczy György 1910. XI./6.”
dedikált példány!

3000,-
224., LIPTHAY Guidó, lubellei
kisfaludi: Nemzetközi aranymondá-
sok, közmondások, tanulságos cikkek,
szellemi egyveleg
(Bp., 1933. Szerző. – Ny.: Jupiter.)
151 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, részben
fel-, és körülvágatlan. Önálló belső
címlap nélkül, valamennyi eddig fellelt
példány ilyen. „Dr. Müller Győző
uramöcsémnek emlékbe – Lipthay
Guidó kamarás 1936.” dedikált
példány!

4000,-
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225., LOSONCZY Zoltán:
Hófehérke mama lett
Bp., (1943.) Palladis Rt.
49 p. 1 sztl.lev.
Róna Emy rajzaival. Első kiadás!
Kiadói gerincén átkötött félvászon
kötésben, eredeti rajzos táblákkal és az
eredeti rajzos előzékekkel, amely Róna
Emy munkái.

4000,-
226., LUDWIG, Emil:
Mussolini vallomásai
Tizennyolc beszélgetés.
Fordította: Ruttkay György.
Bp., 1932. Athenaeum.
116 p. 8 t. (képek)
Kiadói egészvászon kötésben.

4000,-
227., LUKAC, Emil Boleslav:
Óda az utolsóhoz és elsőhöz
- - válogatott versei.
Bratislava, 1973. Madách.
238 p. 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Gósy Máriának üdvözlet Szlovensz-
kóból szeretettel – Emil Boleslav
Lukac, Bratislava (Pozsony) 4.
XI/73.” dedikált példány!
A szlovák költő még magyarul végezte

iskoláit, pályájának indítékát Ady adta.
6000,-

228., LUMP, Dr.:
Miért szeretlek téged
Hn., én. Nyn., valamint lapok és
pálinka nélkül.
A könyv alakú vaskos doboz italos
üveg rejtegetésére szolgál. Iszogató
könyvgyűjtők kedvenc könyve, amelyet
előszeretettel forgatnak.

6000,-

229., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája
(Bp., 1920). Pantheon. 2 sztl.lev. 167
p. 14 t. (Haranghy Jenő egészoldalas
művészi képei, a táblák előtt hártyapa-
pírral) keretdíszes és szövegképes olda-
lakkal, amelyek szintén Haranghy
munkái.
Kiadói illusztrált (feliratos) egészhalina
kötésben, saját dobozában. Kézzel szá-
mozott (3./500) bibliofil példány!

10 000,-
230., (MAGASI Artur Ernő),
Somogyi Ernő:
A vígság szekerén – Versek.
Győr, 1928. „Győri Hírlap”.
93 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A bencés
szerzetes, tanár álnéven írott munkája.
„Tivadar úrnak, aki a görög szépségek
életképes csiráival gazdagította fiatal
szívemet, nagy szeretettel ajánlja ezt a
kis művet a Szerző – Győr, 1928. jul.
12.” dedikált példány!

4000,-
231., Magyar folyamhajózási évkönyv
1938. XIII. évf.
Kiadja: A M.F.T.R. hajóstisztek tár-
sasköre. A kiadásért felelős: Szalma
Béla hajóskapitány. Szerkesztette:
Venczel János hajóskapitány.
(Bp., 1938. Első kecskeméti.)
320 p. 1 dupla t. (térkép) 18 kétoldalas
t. (képek) 2 kihajtható t.
Kiadói egészvászon kötésben.

4000,-
232., Magyar írók arczképei és életraj-
zai / Első gyűjtemény 40 arczképpel.
Pest, 1858. Heckenast G.
2 sztl.lev. 162 p. 1 sztl.lev. lapszá-
mozáson belül 40 táblán legnagyobb
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íróinak fametszetes mellképe.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben, körben aranyozott lapszéllel.
Szüry 2903.

8000,-
233., A magyar katona – Századunk
legszebb magyar csatái. Emlékalbum.
Főszerkesztő: Ajtay Endre. 
(Bp., 1942. Ny.: „Élet”.) 434 p. ; 219
p. (Emlékalbum portrékkal: tisztek,
tiszthelyettesek, katonák és hozzátar-
tozóik) 1 sztl.lev. számos szövegközti
képpel.
Kiadó aranyozott, illusztrált egészvá-
szon kötésben, eredeti kartontokban.
Megkímélt, szép példány.

12 000,-
234., Magyar Museum II./III. negyed
Szerkesztette: Batsányi János.
Kiadta a Kassai Magyar Társaság.
(Kassa, 1792. Ellinger.)
1 sztl.lev. 255-380 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
Poss.: „Katona Josef” (az első levélen
tintával írt korabeli autográf névbejegy-
zés). A Magyar Museum az első ma-
gyar nyelvű irodalmi folyóirat. 
Összesen két kötet (nyolc negyed)
jelent meg 1788-1792 között. Többek
között értekezik a Magyar koronáról,
Tartalmazza Batsányi Felelet című köl-
teményét.

15 000,-
235., A magyar forradalom és szabad-
ságharc a hazai rádióadások tükrében
1956. október 23 – november 9.
San Francisco, (1981.) A Hídfő Baráti
Köre. 366 p.
Kiadói papírborítóban.
Emigráns kiadás.

4000,-

236. A Magyarországi Kárpátegyesület
évkönyve XVII. évf. 1890.
Iglón, 1890. Ny.: Schmidt József.
6 sztl.lev. 242 p. 5 t. 4 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben.

5000,-
237., A Magyarországi Kárpátegylet
évkönyve V. évf. 1878.
Szerkesztette: Róth Márton.
Igló, 1878. Az Egylet. 2 sztl.lev. 480 p.
7 t. (6 metszet, 1 fotó –Sztraczenai szik-
lakapu, Az Éleskő, Dobsinai jégbar-
lang) 1 sztl.lev.
Korabeli félvászon kötésben. Magyar-
német bilingvis kiadás.

5000,-
238., Magyarság, Európa, keresztény-
ség / Nyugateurópa és Magyarország
kapcsolatainak múltja, jelene és jövője.
A II. Magyar Pax Romana Kong-
resszus előadásai Königstein, 1960
április 10-14. Előszó: Tóth Béla.
Róma, 1960. Külföldi Magyar
Katolikus Akció. 196 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
239., MALONYAY Dezső:
Munkácsy Mihály élete és munkái
Bp., 1898, Singer és Wolfner.
(Hornyánszky ny.) 4 sztl.lev. 235 p. 24
t. 4 sztl.lev. szövegközti képekkel
gazdagon illusztrálva. A 60. és 61.
oldal közé kötve Munkácsy egyetlen -
csak itt megjelent- rézkarcának eredeti
dúcról készült lenyomata.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos
(Gottermayer) egészvászon kötésben,
aranyozott lapszélekkel, a kötéstáblán
Munkácsyt ábrázoló, szignált: „Sz” réz-
plakettel.

24 000,-
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240., MARCZALI Henrik, Dr.:
A magyar történet kútfőinek kézi-
könyve / Dr. Angyal Dávid és Dr.
Mika Sándor… közreműködésével
szerkesztette: - -.
Bp., 1901. Athenaeum.
1 sztl.lev. X. 1 sztl.lev. 967 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, körben márványozott lapszéllel.

24 000,-
241., MÁRKI Sándor, Dr.:
Magyar pantheon
A magyar történelem, művészet és iro-
dalom 150 kimagasló alakja, képekben
és rövid életrajzokban feltüntetve.
Pozsony-Bp., 1884. Stampfel K. XV.
150 p. 1 sztl.lev. egy-egy oldalon rajzos
díszes keretben nagyjaink kőnyomatos
portréja és rövid életrajza.
Kiadói festett, aranyozott egészvászon
díszkötésben, körben aranyozott lap-
széllel. Illusztris kötet.

6000,-
242., Märklin Auto-Baukasten –
Anleitungsbuch Nr. C95.
(Termékismertető-füzet a 1101 C 
számú készlethez.)
(Hely és nyomda nélkül. 1938.)
32 p., gazdagon illusztrálva.
Kiadói harántalakú, színes, illusztrált
papírborítékban. Megkímélt állapotú,
jó példány.

6000,-
243., MÁRTON Lajos: A korai La
Téne-kultúra Magyarországon –
Die Frühlaténezeit in Ungarn.
(magyar-német bilingvis)
/Archaeologia Hungarica XI./
Bp., 1933. (Ny.: Karcagon, Kertész J.)
120 p. 1 sztl.lev. XXIX. (képtáblák)
1 sztl.lev. számos szövegközti képpel.

Kiadói papírborítóban. (folio méret)
„Supka Gézának szeretettel és régi
barátsággal – Márton Lajos” dedikált
példány! A Kárpát-medence kelta korá-
nak első, teljességre törekvő össze-
foglalása az ismert leletanyagok köz-
lésével. Művét kollégájának a jeles
régész művészettörténésznek dedikálta. 

5000,-
244., MASEREEL, Frans:
L’Oeuvre gravé de Masereel
Kiállítási katalógus. A katalógus
szövegét írta: George Besson.
Paris, 1953. Presenté par Pierre 
Vorms. 8 sztl.lev. a borítón és szöveg-
közt Masereel részben egészoldalas ere-
deti dúcról nyomott fametszett képei.
Kiadói fametszett borítóban.
A címlapon aláírt példány!
Frans Masereel (1889-1977) világhírű

belga grafikus, festő. Elsősorban famet-
szetei tették híressé. Budapesti kiál-
lításának megnyitása alkalmából 1964-
ben járt hazánkban.

8000,-
245., MAY Károly:
Karácsony – Utazási elbeszélés.
Fordította: Szekrényi Lajos.
Bp., 1898. (Ny.: Mechitharisták,
Bécsben.) 637 p. 1 sztl.lev.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói kissé kopottas, festett, illusztrált
(Gottermayer) egészvászon kötésben. 

5000,-
246., MEISSNER Károly:
Magyarország lótenyésztése
Debrecen, 1929. Tiszántúli. 182 p. (az
utolsó 3 lap másolatban pótolva) szá-
mos szövegközti képpel. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, az
kiadói rajzos papírborító címlapja,
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amely Garay munkája a kötéstáblára
ragasztva. A kötéstábla verzóján „ex-
libris gosztonyi és krencsi Gosztonyi
Miklós”.

8000,-
247., MÉRAY Tibor:
Nagy Imre élete és halála
München, (1978.) Újváry „Griff”.
388 p. 2 sztl.lev.
Első magyar nyelvű kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. 
Emigráns kiadás.

6000,-
248., MESTER Miklós: Az erdélyi
románok első törvényhatósági küzdel-
mei a magyarokkal és a szászokkal
(1860-63.) / Különlenyomat a „Ma-
gyarságtudomány”-ból.
(Bp., én. Szerző. – Ny.: Első
Kecskeméti.) 22 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Áprily Lajos
igazgató úrnak mély tisztelettel:
Mester Miklós” dedikált példány! 
(Áprily Lajos hagyatéka)

6000,-
249., MESZLÉNYI Antal: Az egri
érsekség felállításának s a kassai és
szatmári püspökségek kihasításának
története
Bp., 1938. Stephaneum. 378 p.
Kiadói papírborítóban.
„Igaz szeretettel – Bp. 1938. VII. 12.
Szerző” dedikált példány!

5000,-
250., MÉSZÖLY Dezső:
Önarckép retus nélkül (Versek.)
Bp., (1975.) Magvető. 162 p. 1 sztl.lev.
a költő három rajzával. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, a költő
portréjával illusztrált papír védőborí-

tóban, amely Féner Tamás felvétele.
„Schütz Ilának nagy szeretettel –
Mészöly Dezső 1977. II. 11.” dedikált
példány!

3000,-
251., MEYER Konrád Ferdinánd:
- - válogatott költeményei
Fordította és a költő születésének
századik évfordulójára kiadta Szigethy
Lajos.
Bp., 1925. Kókai L. 77 p. 1 sztl.lev.
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva. „Dr. Bókay János úrnak az
egykori kedves tanítványnak –
Szigethy Lajos” dedikált példány!

4000,-
252., MIKLÓS Jenő:
Madárka
(Bp., 1929.) Genius.
1 t. (színes emléklap) 3 sztl.lev. 152 p.
Kiadói díszesen aranyozott (kék)
egészbőr kötésben, a kötéstáblán
aranyozott felirat: „Magyarország első
könyvhete emlékére”. A magyar iro-
dalom és magyar műveltség ünne-
pének emlékezetéül ebből a könyvből
külön erre az alkalomra egészbőr
kötésben összesen ötven példány kerül
forgalomba. Számozott (6./50) számú,
az emléklapon aláírt példány!

4000,-
253., MILOTAY István:
Az ismeretlen Magyarország
(Bp., 1930.) Genius.
222 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Lendvai Istvánnak régi barátsággal
Milotay István 931. I. 16.” dedikált
példány! Milotay István (1883-1963.),
szélsőjobboldali újságíró, politikus,
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író. Ebben a műben kendőzetlenül ír a
vidéki Magyarország nyomorúságos
állapotáról, a szegény emberek kilátás-
talan helyzetéről, a kivándorlásról. 
1944 végén Németországba, majd on-
nan 1947-ben Brazíliába emigrált. 

12 000,-
254., MINDSZENTY József:
Emlékirataim
Toronto, 1974. Vörösváry István.
497 p. 14 kétoldalas t. (képek)
3 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. A kommunista hatalom által
meghurcolt hercegprímás, bíboros a
magyar katolikus egyház egyik legna-
gyobb alakja. Emigráns kiadás.

6000,-
255., Molnár Anna, Julia szép leány,
Kőmives Kelemenné és egyéb régi bal-
ladák könyve. Fametszetekkel díszítette
Kozma Lajos.
Bp., 1921. Amicus.
87 p. 7 t. fametszett képekkel, ame-
lyek Kozma munkái.
Kiadói feliratozott címkével ellátott
papírborítóban. Készült 500 példány-
ban. A számozás helyén ceruzával beírt
szám „361.”, alatta „KI” (Kner
Izidor?) monogram.

8000,-
256., MOLNÁR Antal:
Az uj zene
A zeneművészet legujabb irányának
ismertetése kultúretikai megvilágítás-
ban. /Uj könyvek/
(Bp., 1926.) Révai. 359 p. Első kiadás!
Kiadói festett egészvászon kötésben. 
„Hajnal Zs. Lola úrnőnek – Molnár
Antal” dedikált példány!

4000,-

257., MOUREY, Gabriel:
Coeurs en détresse
Paris, 1898. Paul Ollendorff. 2 sztl.lev.
282 p. 1 sztl.lev. Deuxiéme edition.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Vészi József író, ország-
gyűlési képviselő feleségének („mada-
me Joseph Veszi”, Keményfi Francis-
ka) a szerző „Gabriel Mourey” fran-
cia nyelven dedikált példány!

8000,-
258., NÁDAS János, Dr. és Dr.
Somogyi Ferenc:
A XXXI. magyar találkozó krónikája
Szerkesztette: - -.
Cleveland, Ohio, 1992. Árpád. 288 p.
szövegközti képekkel.
Kiadói egészvászon kötésben.

3000,-
259., NAGY Géza:
Adatok a székelyek eredetéhez és egy-
kori lakhelyéhez
Sepsi-Szentgyörgy, 1883.
Jókai Ny. 203 p.
A könyvtestbe fűzve egy kisebb mű:
Nagy Géza: Az Álmos-monda –
Mythologiai tanulmány.
Sepsi-Szentgyörgy, 1884.
Jókai Ny. 33 p.
Korabeli egészvászon kötésben.
„Bóné Gyula barátomnak emlékül –
SSz. György, 1886, IV. 30. Nagy
Géza” dedikált példány!

20 000,-
260., NAGY Jenő:
Az erdélyi szász eredet- és nyelv-
járáskutatás története
/Erdélyi M. Tudományos Int./
Kolzsvár, 1945. Minerva.
62 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
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A címlapon „Lajosnak emlék
Jenőkétől – Kolozsvár, 1956.
szeptember” a címlap verzóján „Lajos
bácsinak az együtt töltött napok
emlékére Jenő – Kolozsvár, 1956. IX.
21” Áprily Lajos költőnek az erdélyi
magyar, nyelvész, néprajzkutató által
duplán dedikált példány!
(Áprily Lajos hagyatéka)

6000,-
261., NAGY Lajos:
Pincenapló
Bp., 1945. Hungária.
96 p. 12 rajzos t., amelyek Toncz
Tibor művészi munkái. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Székely Bélának szeretettel – Nagy
Lajos” dedikált példány!
A szerző Budapest ostromát a helyszí-

nen élte át, jelen műve az első híradá-
sok közé tartozik, amelyet az ostrom
utolsó heteiben vetett papírra szemé-
lyes „élményei” alapján. A dedikáció
címzettje katonatiszt, a magyar néphad-
sereg későbbi vezérkari főnöke.

6000,-
262., NAGY László:
A háború és a gyermek lelke I. rész.
(Unicus, több nem jelent meg!)
Adatok a gyermek értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődéséhez. 
/Gyermektanulmányi könyvtár 5./
Bp., 1915. Eggenberger-féle.
143 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Vértes O. József barátomnak tiszte-
letem jeléül – Budapest, 1916. febru-
ár 5. Nagy László” dedikált példány!
Mind két pszichológus a magyarorszá-
gi gyermekpszichológia úttörője.

4000,-

263., NAGY László:
Darázskirály –
Válogatott műfordítások 1958-1968.
Bp., 1968. Magvető.
510 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, színes,
rajzos papír védőborítóban, amely
Kondor Béla művészi munkája. A
kötet borító illusztrációja Kondor Béla
legismertebb, misztikus hangulatú fest-
ménye. „Dogi Editnek szeretettel az
ifjúságnak jókívánsággal: N. László”
dedikált példány!

8000,-
264., NAGYRÁTI-Ádám Erzsi:
Tüzek a Ganges partján és más
elbeszélések
Bp., 1915. „Pátria”.
127 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. Az
írónő első kötetét Dr. Bosnyák Zoltán
miniszteri tanácsosnak ajánlja.
„Antal Dénes tanár úrnak szíves
megemlékezése jeléül – Bpest, 917.
január hó 15-én Nagyráti-Ádám
Erzsi” dedikált példány!

4000,-
265., (NEDECZKY László):
Geographica globi terraquei synopsis,
pro majori legentium, ac discentium
commoditate per quaesita clarissime
proposita, et explicata; in qua omnium
mundi regionum et locorum situs pro
mapparum geographicarum usu, ...
Cassoviae, 1754. Typis Acad. Soc.
Jesu. 1 sztl.lev. 463 p. 6 sztl.lev.
Korabeli gerincén bordázott, díszesen
aranyozott egészbőr kötésben, körben
festett lapszéllel.

15 000,-
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266., NEWMAN, Isidora:
Tündér-virágok
Regék a virágok életéből.
Fordította: Feiks Magda.
Bp., (1928.) Franklin-T. 189 p. 13 sze-
cessziós rajzos t. 1 sztl.lev. a táblák
Pogány Willy, világhírű emigráns
grafikus, illusztrátor munkái.
Kiadói gerincén gondosan restaurált,
festett, Pogány Willy felragasztott rajzá-
val illusztrált egészvászon kötésben.
2-3 tábla szélei szakadozottak.

6000,-
267., OBRAZCOV, (Szergej):
Hivatásom
Bp., 1954. Művelt Nép.
257 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti
képpel illusztrálva. Első és egyetlen
magyar nyelvű kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val. Duplán, aláírt és datált, Tyápa
báb tollrajzával dedikált példány!
A világhírű bábművész előbb 1958-

ban írta alá a kötetet és datálta, amikor
a Könyv Klubban (Liszt Ferenc tér 1.)
lépet fel, másodszor 1972-ben, amikor
a szennylapra megrajzolta elválaszt-
hatatlan társát Tyápát, a csecsemő-
bábut. A bábelőadásokon megdöbben-
tő egyszerűséggel fejezte ki az emberi
érzelmeket és indulatokat. Nagyon
sokat vendégszerepelt külföldön, szóló-
estjeivel az egész világot bejárta, meg-
hódította Európa és Ázsia számos
országát és az Egyesült Államokat is.
Színházával Magyarországon is több-
ször járt. Szergej Obrazcov Moszkva
egyik legendás személyisége volt. 

4500,-

268., OFFICIUM Rakoczianum, In
quo continentur Exercitia Ordinaria
Hominis Christiani, DD. Sodalibus
sub titulo Beatae Virginis Mariae ab
angelo salutatae, in Caesareo Regi-
oque Societatis Jesu Collegio Zagrabiae
Congregatis, pro Xenio oblatum.
Zagrabiae, 1772. Soc. Jesu Collegio
Zagrabiae. 1 t. (rézmetszet), 11 sztl.lev.
(naptár), 402 p. lapszámozáson belül
négy rézmetszet táblával, a címlapon
metszet vignettával.
Korabeli festett, aranyozott, nagyszom-
bati (vörös) egészpergamen szuperlib-
ros kötésben, 1781. dátummal, festett
előzéklapokkal. Az I. Rákóczi Ferenc-
ről elnevezett, népszerű imakönyv
ritka, zágrábi kiadása.

15 000,-
269., OFRY, Dán:
Golda
Utószó: Simon Peresz.
Tel-Aviv, (1979.) Zohar.
168 p. számos képpel.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Az elő-címlapon egészoldalon, angol
nyelven dedikált példány!
A magyar származású nagysikerű író,
újságíró életrajzi regénye Izrael egykori
miniszterelnökéről, Golda Méir-ről.

4000,-
270., OLAY Ferenc, Dr.: Magyar-
ország a külföldi tankönyvekben
(Adalékok a tankönyvek nemzetközi 
reviziójához.)
Bp., 1933. M. Nemzeti Szövetség.
182 p. 1 sztl.lev. XII. (függelék: képek,
ábrák)
Korabeli félvászon kötésben.

4000,-
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271., ORCZY Gyula, orczi:
Előtanulmányok és tervek a székesfő-
város építési programjához, ajánlva
Nagys. Dr. Bárczy István polgármester
urnak. Tervezte és összeáll. orczi Orczy
Gyula, építész, székesfővárosi főmér-
nök.
Bp. (1910.) Jókai Ny.
45 p. számos szövegközti és egész
oldalas tervrajzzal illusztrálva.
Kiadói színes, illusztrált papírborí-
tóban. Felvágatlan, hibátlan példány. 

6000,-
272., ORMÓS Zsigmond:
A herczeg Esterházy képtár műtör-
ténelmi leírása
Pest, 1864. Ny.: Emich G. 188 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan,
rendes példány.

6000,-
273., ORTUTAY Gyula:
Fedics Mihály mesél
/Új magyar népköltési gyűjtemény I./
Bp., 1940. Egyetemi Magyarságtu-
dományi Int. 1 t. 410 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„Komor Andráséknak igaz szeretettel
és barátsággal – Ortutay Gyula, Bp.
1940. I. 30.” az író, költőnek dedikált
példány!

4000,-
274., OVIDIUS Naso, P.:
- - pontusi levelei, Íbise, Diofa
keserve, és Ortza orvossága
Ugyanannyi kettős versekben mag-
yarázva Irmesi Homonnay Imre által.
Budán, 1827. M. Kir. Universitás bet.
VIII. 2 sztl.lev. 240 p. 9 sztl.lev.
Korabeli gerincén címkével ellátott
keménytáblás papírkötésben.

6000,-

275., OVIDIUS Naso, P.:
Átváltozások - - tól
Fordította: Egyed Antal.
Pesten, 1851. Müller E. ny.
2 sztl.lev. 152 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

6000,-
276., ÖRKÉNY István:
Koránkelő emberek
Riportok és elbeszélések.
Bp., 1952. Szépirodalmi.
213 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val. Palotai Borisnak és egyszülött fiá-
nak szeretettel – Örkény István, 1953.
I. 24.” dedikált példány!

6000,-
277., ÖRKÉNY István:
Időrendben – Arcképek, korképek
Bp., (1973.) Magvető.
337 p. 3sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Fehér Bélának szeretettel ajánlja –
Örkény István” dedikált példány!

6000,-
278., ÖRKÉNY István:
Jeruzsálem hercegnője – Elbeszélések.
Bp., 1966. Szépirodalmi.
469 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
Aláírt példány! Tartalmaz egyperce-
seket és a Macskajátékot.

6000,-
279., PADÁNYI Viktor:
Rákóczi 1711-1961
Melbourne, 1961. Nagymagyarország-
ért Mozgalom. 67 p.
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Lehoczky Gy. alkotása. Emigráns kia-
dás. 3000,-
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280., PÁHY József:
A gyakorlati lelkigondozás körvonalai
Debreczen, 1917. Hoffmann és
Kronovitz. 177 p.
Kiadói vaknyomással díszített egészvá-
szon kötésben. „Méltóságos és
Főtiszteletű Dr. Tüdős István püspök
urnak, az én egykori kenyéradó
gazdámnak mély tisztelettel ajánlja –
a szerző” dedikált példány!

5000,-
281., PAPP Jenő:
Szívügyeink
Bp., 1944. Papp Jenő „Muzsa”.
232 p. 1 sztl.lev.
Korabeli egészvászon kötésben, a
kiadói rajzos papírborító címlapja a
könyvtestbe kötve. „A kis Pokorny
Henriknek, akiből remélem nagy
ember lesz. – Bp., 946. X. 9. Papp
Jenő” dedikált példány!

4000,-
282., PASTEINER Gyula:
A művészetek története
A legrégibb időktől napjainkig.
Bp., 1885. Franklin-T. XIII. 1 sztl.lev.
763 p. számos szövegközti metszett
képpel és rajzzal gazdagon illusztrálva.
Kiadói gerincén bordázott, díszesen
aranyozott félbőr kötésben, körben
aranyozott lapszéllel. Szép kötés.

8000,-
283., PETŐFI Sándor:
- - költeményei I-IV.
Bp., 1877. Athenaeum.
(1.) 1 metszett t. 4 sztl.lev. 466 p. 1
sztl.lev. (2.) 2 sztl.lev. 450 p. XII. 1
sztl.lev. (3.) 2 sztl.lev. 471 p. XI. (4.)
368 p. VII. Második teljes kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott (v.kék)
egészvászon kötésben, a kötéstáblákon

Petőfi portréja aranyozva. (4 db.) 
12 000,-

284., PETŐFI Sándor:
- - összes költeményei 1842-1846. I-II.
Pest, 1848. Emich G.
(1.) 1 metszett t. 2 sztl.lev. 390 p. 2
sztl.lev. (2.) 2 sztl.lev. 369 p. 3 sztl.lev.
Második kiadás.
Kiadói gerincén gondosan restaurált,
díszesen aranyozott egészvászon kötés-
ben. (2 db.)

24 000,-
285., PETŐFI Sándor:
- - összes költeményei 1842-1846. I-II.
Pest, 1862. Emich G.
(1. ) 1 metszett t. 2 sztl.lev. 390 p. 2
sztl.lev. (2.) 2 sztl.lev. 369 p. 3 sztl.lev.
Harmadik kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott (barna)
egészvászon kötésben, a kötéstáblákon
Petőfi portréja aranyozva. (2 db.)

12 000,-
286., 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
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díszkötésben, körben aranyozott lap-
széllel. Megkímélt, szép példány!
Ez az ötödik kiadás, az első művészi
képekkel illusztrált díszmű!

20 000,-
287., PETŐFI Sándor:
- - újabb költeményei 1847-1849. I-II.
Pest, 1861. Emich G.
(1.) 2 sztl.lev. 284 p. IV. (2.) 2 sztl.lev.
288 p. IV. Második, javított kiadás.
Korabeli gerincén bordázott félbőr
kötésben. (2 db.)

10 000,-
288., PROSZT János, Dr.:
A selmeci bányászati akadémia, mint
a kémiai tudományos kutatás bölcsője
hazánkban
/Bányászati, kohászati és erdészeti
felsőoktatásunk története 3./
(Sopron), 1938. M. kir. József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem. 42 p. 10 t. (képek) 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Dr. Palkovics
Pál kedves barátomnak szíves emlékül
– Proszt János” dedikált példány!

4000,-
289., PUSKIN Sándor:
Anyégin Eugén – Regény versekben.
Oroszból fordította: Bárczy Károly.
Krúdy Gyula előszavával.
A könyvdíszek és a kötésterv:
Végh Gusztáv munkája.
Bp. 1920. Génius. 1 sztl.lev. 238 p. 1
sztl.lev. 8 t. (rézkarc, hártyapapírral,
amelyek Gara Arnold illusztris
munkái). Keretdíszes, háromszínnyo-
mású oldalakkal.
Kiadói (bordó) fél-pótpergament kötés-
ben, a kötéstáblán aranyozva.
Számozott (372./500) számú példány,
a 372. számú, kézzel számozott réz-

karcmellékletekkel.
Ebben a kötésváltozatban a 301-400-ig
példányok készültek.

8000,-
290., RADNÓTI Miklós:
Orpheus nyomában
Műfordítások kétezer év költőiből.
(Bp., 1943.) Pharos.
191 p. számos fametszett képpel, ame-
lyek Kaza György és Társa grafikai
intézetének munkái. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott, igényes
félbőr kötésben. Merített papirosra
nyomtatott karácsonyi ajándékozásra
ajánlott bibliofil kötet.

5000,-
291., RADÓ Antal:
Költők albuma
Jelenkori magyar költők verseinek
gyűjteménye. Szerkesztette: - -.
Bp., 1904. Lampel R.
VI. 1 sztl.lev. 411 p. Ötödik módosí-
tott és bővített kiadás.
Kiadói illusztrált, festett, aranyozott
egészvászon díszkötésben, körben fes-
tett lapszéllel. Megkímélt karácsonyi
ajándékozásra ajánlott.

4000,-
292., RAHNER, Karl:
A hit alapjai
Bevezetés a kereszténység fogalmába.
Bp., 1983. Szent István-T.
1 színes t. 495 p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Karl Rahner (1904-1984.) német
jezsuita szerzetes, a II. vatikáni zsinat
vezető teológusa által aláírt példány!

15 000,-
293., RÁSY Barna:
Három év háború 1939-42.
Bp., 1943. Polonyi J.
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388 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban. A szerző nyugalmazott
százados, a Csendőrségi Lapok mun-
katársa, a korabeli katonai vezetéshez
közel álló elismert szakíró.

6000,-
294., RÁTZ Kálmán:
A pánszlávizmus története
(Bp., 1941.) Athenaeum.
415 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói rajzos papírborító címlapja a
kötéstáblára ragasztva.
„Altorjay Sándor rabtársamnak
tisztelettel – Rátz Kálmán” a job-
boldali politikus által Altorjay
Sándor ügyvédnek dedikált példány! 
Altorjay több jelentős pernek is részese
volt, többek között Sztójay Döme
perében is kihallgatták. Rátz Kálmán
tevékenyen részt vett az irredenta moz-
galmakban, volt orosz hadifogságban,
majd a Tanácsköztársaság alatt is
börtönben volt. Ellentmondásos poli-
tikai pályája során volt nyilas politikus,
akit 1944-ben Mauthausenbe hur-
coltak, de kiszabadult, majd Svájcban
telepedett le.

12 000,-
295., REBLING, Eberhard:
Ballet – Gestern und heute.
Berlin, 1961. Henschelverlag. 420 p.
számos képpel gazdagon illusztrálva.
Kiadói egészvászon kötésben.
Több sorban német nyelven dedikált
példány!

8000,-
296., REMÉNYI Béla:
Évek hullámain (Versek.)
Bp., (1948.) Bp. Székesfőváros

Irodalmi Int.
58 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
A költő első verseskötete. „Bélának és
Máriának szeretettel –Béla” dedikált
példány!

3000,-
297., 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!

3500,-
298., RÉVÉSZ Béla:
Ady trilogiája
(Bp., 1935.) Nova. 365 p. 8 t. (képek)
1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Goldschmidt József igazgató úrnak
emlékül, meleg üdvözlettel – Révész
Béla, Bpest, 1941. VII. 9.” dedikált
példány!

5000,-
299., ROYKÓ Viktor, Dr.:
Katolikus lettem I-II.
Egy magyar zsidó-konvertita 10 levele
keresztapjához.
Kiskunfélegyháza, 1935-36. Szerző.
(1.) 88 p.(2.) 136 p.
Két füzet kiadói papírborítóban. (2 db.)

8000,-
300., RUDAS Béla:
Imperializmus
Bp., 1933. (Ny.: Klein M.)
157 p. 1 sztl.lev.
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Kiadói rajzos papírborítóban. A hátul-
só borítófedélen az ÁKV. raglapja. 
„Páll József barátomnak szeretettel –
Rudas Béla” dedikált példány!
A közgazdasági író tanulmánya a hadi-
készülődés irányáról, gazdaságáról. 

4500,-
301., RUSZTAVELI (Sota):
A tigrisbőrös lovag
Fordította: Weöres Sándor.
Bp., 1954. Új Magyar. 319 p. Zichy
Mihály 27 képével, Végh Gusztáv raj-
zos könyvdíszeivel illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, aranyozott
táblával, amely Végh G. munkája.
„Áprily Lajos Bátyámnak tisztelő
szeretettel a 2-od fordító, Weöres
Sanyi. 1955. ápr. 17.” dedikált
példány! (Áprily Lajos hagyatéka) 

20 000,-
302., RUSZTAVELI, (Sota):
Tariel a párducbőrös lovag
Fordította: Vikár Béla.
Bp., 1917. Athenaeum. 2 sztl.lev. 231
p. 26 t. (Zichy Mihály eredeti képei,
feliratos hártyapapírral)
Kiadói kézzel színezett rajzos papír-
borítóban, amely Bálint munkája.
Körülvágatlan jó példány. III. Sándor
cár híres magyar művészét kérte a
Grúz nép küldöttsége a cártól, illusz-
trálja nekik hősi eposzuk kiadását,
amely eredetije 1888-ban jelent meg
először Szentpétervárott.

6000,-
303., SAÁRY Éva (Szerk.):
1956 a befejezetlen forradalom
Zürich, 1982. Svájci M. Irodalmi és
Képzőművészeti Kör. - Ny.: Herp.
244 p. lapszámozáson belül 8 táblán
képekkel illusztrálva.

Kiadói illusztrált papírborítóban.
Emigráns kiadás.

4000,-
304., SALACZ Gábor: A magyar
kultúrharc története 1890-1895
Bécs, 1938. Szerző. 399 p.
Kiadói papírborítóban. Megkímélt, jó
példány.

8000,-
305., SASS Kálmán:
Tileagd (Mezőtelegd) története
Különös tekintettel egyházaira.
Függelékben: Adatok a körösvölgyi ref.
egyházak történetéhez.
Oradea (Nagyvárad), 1935.
Ny.: Kálvin Kny. 155 p. 1 sztl.lev.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva. „Váry Imre tanító
urnak szeretettel – Érmihályfalva,
1937. IV. 20. Sass Kálmán lelkész”
dedikált példány!

6000,-
306., SCHEIBER Sándor:
Mikszáth Kálmán és a keleti folklore
Bp., 1949. Orsz. Néptanulmányi E.
75 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A borítón
„Dr. Péter Lászlónak baráti szeretet-
tel – Bp., 49. X. 30. Scheiber Sándor”
dedikált példány!

3000,-
307., SCHMIDT Sándor:
A drágakövek I-II.
/Természettud. Kk.-Váll. XLI-XLII./
Bp., 1890. K. M. Természettudományi
T. (1.) VIII. 416 p. (2.) VII. 319 p.
Kiadói egészvászon kötésben. (2 db.)

6000,-
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308., SCHOEN Arnold:
Francesco Barbieri Sfrisato
Bp., 1914. Urania kny.
111 p. 10 t. (képek)
Kiadói papírborítóban, részben fel-, és
körülvágatlan. Számozott (67./150)
számú, a címlapon „Pongrácz Elemér
szeretett bátyámnak tisztelője –
Schon Arnold” író, újságírónak
dedikált példány!

6000,-
309., SCHÖPFLIN Aladár:
Mikszáth Kálmán
/Magyar írók/
(Bp., 1941.) Franklin-T.
1 t. 156 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Áprily Lajosnak őszinte barátsággal
– Schöpflin Aladár” dedikált
példány! (Áprily Lajos hagyatéka) 

12 000,-
310., (SHAKESPEARE, William),
Shakespere: A Szent-Iván éji álom
Fordította: Arany János.
Bp., 1880. Ráth Mór. (Fischer J. C.)
90 p. szövegközti árnyékrajzokkal,
amelyek Konewka Pál munkái.
Kiadói, díszesen aranyozott, festett
egészvászon (Scheier Herman, Bécs)
díszkötésben, aranyozott lapszélekkel.
A díszes szennylap utáni első oldalon
„1880 évi új évi emlékül szerető férjed
Makay Emil” ajándékozó sorok.

6000,-
311., SIKLÓSSY László Dr.:
A régi Budapest erkölcse (I-III.)
I.: A magyar középkor erkölcs. II.: A
prostitúció. III.: A polgári erkölcs.
Bp., 1922. Táltos. (1.) 207 p.
(2.) 288 p. (2.) 213 p. 1 sztl.lev.
Későbbi gerincén díszesen aranyozott

félvászon kötésben. (egybekötve) 
„Lippay Károly úrnak régi, őszinte
tisztelője – 1922. III. 11.” Siklóssy
László” dedikált példány! A dedikáció
alatt Lippay Károly tovább aján-
dékozó sorai: „Én meg Ajkay Zoli
jóbarátomnak, mint Ajkay Péter
utódjának – 58 l. – szeretettel aján-
lom. – 1923. III. 18. – Lippay
Károly”. Ajkay Péter nevét a szerző az
58. oldalon, Szent Margit életéről
szóló írásában említi. A kötet későbbi
tulajdonosa honvédtábornok, orvos, a
2. sz. honvédkórház egykori igazgatója.

9000,-
312., SIKLÓSSY László, Dr.:
A világháboru a művészetben
Összeállította: - -.
Bp., 1917. Szent-György-Czéh Magyar
Amatőrök és Gyűjtők Egyesülete.
2 sztl.lev. 128 p. 3 t. (1 színes, 2 ha-
sonmás) számos szövegközti képpel és
művészi rajzzal gazdagon illusztrálva.
Korabeli félvászon kötésben.
A 64. oldalt követő heliogravür ex-lib-
ris, amely Forbát Alfréd munkája a kö-
téstáblán kialakított ablakba aplikálva.

5000,-
313., Sion bölcseinek jegyzőkönyvei
A bolsevikiek bibliája.
Bp., 1922. Egyesült Keresztény Nem-
zeti Liga. 119 p.
Kiadói papírborítóban. Betiltva!

8000,-
314., SOLT Dezső:
Tőlünk délre - Jugoszláviai útinapló.
Géppel írt kézirat.
Első fogalmazvány.
Fényképfelvételeket készítették: Müller
Ferenc, Nagy Ferenc, Solt Dezső.
Bp. 1967. Szerző.
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278 p. 20 t. 300-310 p. fekete-fehér és
színes amatőr fotókkal illusztrálva.
Kiadói (jugoszláv trikolor) egészvászon
kötésben. A gépiratos útibeszámolót
Solt Dezső (1933-2013) sakkújságíró
készítette 2 példányban.

15 000,-
315., SOLYMOSSY Sándor, Dr.:
Úti rajzok – Képek Boszniából,
Horvátországból és Dalmácziából.
Bp., 1901. Pesti Kny. 2 sztl.lev. 244 p.
1 sztl.lev. szövegközti rajzos képekkel.
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben.

4000,-
316., SOÓS Elemér:
Sóvár története, hadi és műleírása
Bp., 1926. Barcza J.
37 p. 1 sztl.lev. számos szövegközti
rajzzal, rajzos képpel, amelyek a szerző
munkái. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
ugyancsak a vártörténész munkája.
„Köteles példányt tisztelettel ajánlja
– Soós Elemér, Budapest 1928.
február 1.” dedikált példány!

4000,-
317., STÖRCK, (Anton) Antal:
Orvosi tanitás... Magyarra forditotta
Rácz Sámuel. (I-II.)
Budán, 1778–1780. Kir. Universitás.
(1.) 1 t. (rézmetszetű díszcímlap) 9
sztl.lev. 274 p. (2.) 2 t. (rézmetszett
címer és rézmetszett díszcímlap) 2
sztl.lev. 170 p. 15 sztl.lev.
Hozzákötve:
A’ L. B. Störck Antal ur Orvosi tan-
itásiban jovosolt orvosságoknak való-
ságos árra
Budán, 1780. Királyi Akadémiának
betűivel. 1 sztl.lev. 96 p. 2 sztl.lev.

Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
(egybekötve) Störck német nyelven
1776-ban kiadott orvosi könyvének
első magyar kiadása. A fordító a budai
egyetem orvosi karának tanára, 1793-
tól rektora, emellett gyakorló klinikai
orvosként is működött. A magyar
nyelvű természettudományos tanítási
és szaknyelv lelkes terjesztője volt.
Csokonai ódát is írt hozzá „A borbélyi
tanítások...” című munkájának megje-
lenésekor.

120 000,-
318., SZABÓ Benő: Az oláhok
eredetéről és polgári állásukról
Győr, 1865. Ny.: Sauervein Gézánál.
73 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. A szerző
ezen munkája Hunfalvy Pál az
oláhokról írt művének előfutára,
elsőként dolgozza fel az oláhság
történetét történelmi hitelességgel. 

15 000,-
319., SZABÓ Dezső:
Csodálatos élet I-II.
Regény két kötetben. / - - művei/
(Bp., 1929.) Genius. (1.) 1 t. (színes,
könyvheti alkalomra beillesztett emlék-
lap hártyalappal) 250 p. 1 sztl.lev. (2.)
1 t. (színes emléklap) 293 p. 1 sztl.lev.
Kiadói díszesen aranyozott (bordó)
egészbőr kötésben, a kötéstáblán
aranyozott felirat: „Magyarország első
könyvhete emlékére”. A magyar iro-
dalom és magyar műveltség ünne-
pének emlékezetéül ebből a könyvből
külön erre az alkalomra egészbőr
kötésben összesen ötven példány kerül
forgalomba.
Számozott (36./50) számú példány!

6000,-
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320., SZABÓ Lőrinc – Szalay Lajos:
Tizenkét vers - tizenkét rajz
Bp., (1943. Singer és Wolfner. –
Hungária Ny.) 64 p. 2 sztl.lev. Szalay
Lajos 12 rajzával illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban, amely Szalay munkája.
Szép állapotban, eredeti kiadói karton
védőtokban. Készült 1000 számozott
példányban a költő és a rajzolóművész
aláírásával.
Kézzel számozott (420./1000), Szabó
Lőrinc és Szalay Lajos által aláírt
példány!

8000,-
321., SZABÓ Magda:
Sziget-kék
Bp., 1967. Móra.
201 p. 2 színes, rajzos t. 1 sztl.lev. a
táblákon és a szövegközt Würtz Ádám
rajzaival illusztrálva. Második kiadás.
Kiadói színes, rajzos keménytáblás
papírkötésben, amely Würtz munkája.
„Árva Tündének, sok üdvözlettel –
Szabó Magda” dedikált példány!

4000,-
322., SZABÓ Pál:
Új föld – Regény.
Bp., 1965. Szépirodalmi.
1 t. (portré) 694 p. 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Dobi Istvánnak, a magyar népnek és
nemzetnek adott nagy szolgálatáért,
nagy emberi jóságáért, s a múltak küz-
delmes éveire és emlékezvén szeretet-
tel és tisztelettel ajánlom ezt a köny-
vemet. – 1965. november 3. Szabó
Pál” dedikált példány!
Dobi István kormánya működése alatt
fejeződött be és vált véglegessé (lega-

lábbis négy évtizedre) a kommunista
hatalomátvétel. Dobi 1952. augusztus
14-étől 1967. április 14-éig volt a
Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke. Ebbéli tisztségében
hivatali ideje alatt formálisan ő iktatott
be minden kormányt, így az 1956-os
forradalom alatt a második Nagy Imre-
kormányt is.

4000,-
323., SZÁDVÁRI Zoltán:
Ölelkezés – Regény.
/Korszerű magyar írások 8./
(Bp., 1937.) Viktória.
160 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Lélektani regény. „Vámbéry Melanie-
nak tisztelettel – Szádvári Zoltán”
dedikált példány!

4000,-
324., SZALAY Károly:
Őszi verőfény – Költemények.
Bp., 1912. (Ny.: Dani és Fischer a Ref.
Főiskola bet., Sárospatak.)
167 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, szecessziós,
rajzos táblával, amely Prenoszil S.
munkája, körben aranyozott lapszéllel.
Számozott, 359. számú, „Dr. Rittin-
ger Imre úr megrendelésére” készült
„Szalay Károly” által aláírt példány!

4000,-
325., SZÁNTÓ Lőrinc:
A magyar nyelv és irodalom tanítása
/A gyakorló polgári iskola kvt. XVII./
Szeged, 1937. (Ny.: Szegedi Uj
Nemzedék.) 303 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos Dr. Nagy József Béla áll.
gyakorló gimnáziumi tanár úrnak, a
Magyar Pedagogia szerkesztőjének
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igaz tiszteletem és nagyrabecsülésem
jeléül: Szeged, 1937. X. 21. Szántó
Lőrinc” dedikált példány!

4500,-
326., SZÁSZ Károly:
- - műfordításai
Lord Byron – Hugo Victor – Beranger.
Bp., 1873. Ráth M.
VI. 440 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett, díszesen
aranyozott egészvászon díszkötésben,
körben aranyozott lapszéllel.

4000,-
327., SZÁSZ Károly:
Salamon – Történeti költemény.
Kiadja a Kisfaludy-Társaság.
Bp., 1878. Ráth M.
348 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben.

6000,-
328., SZÉCHENYI István, Gr.:
Önismeret (Döblingi kézirataiból.)
Bp., 1875. Athenaeum.
2 sztl.lev. 252 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. A cím-
lapon korábbi tulajdonosi bejegyzések
kiradírozva, kivakarva.

10 000,-

SZEGEDI FIATALOK

329., BARÓTI Dezső:
Dugonics András és a barokk regény
/Szegedi Fiatalok Művészeti Koll./
Szeged, 1934. Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiuma. 70 p. 1 sztl.lev.
Második kiadás.
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely Buday György
munkája. A borító verzóján ex-libris

Déry Ilonka, amely ugyancsak Buday
munkája. A Déry család tagjai híres
szegedi zsidó műgyűjtők és irodalmi
mecénások. Gyűjteményüket 1944-ben
zár alá vették, deportálták.

3000,-
330., BARÓTI Dezső:
Juhász Gyula
/Szegedi Fiatalok Művészeti Koll. VII./
Szeged, 1933. Prometheus.
80 p. Első kiadás!
Kiadói fametszett papírborítóban,
amely Buday György munkája.

3000,-
331., HONT Ferenc:
A színjáték (Tanulmány.)
/Szegedi Fiatalok Művészeti Koll. III./
Szeged, 1932. Délmagyarország. 54 p.
3 kétoldalas t. (Buday György szin-
padterveivel) 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely Buday György mun-
kája. „Judi(t)nak kemény kézszorítás-
sal és nagy szeretettel – 1932 augusz-
tus 21-én Hont Ferenc” dedikált és
Buday György által aláírt példány!
A dedikáció címzettje Kárász Judit
szegedi fotóművész, a SzFMK. tagja. 

3000,-
332., ORTUTAY Gyula:
Mondotta: Vince András béreslegény
Máté János gazdalegény
Nyíri, rétközi balladák, betyár- és
juhásznóták. Bevezette és gyűjtötte: - -.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Koll. V./
Szeged, 1933. Délmagyarország.
93 p. 1 sztl.lev. lapszámozáson belül
Buday György egészoldalas fametszett
képeivel. Első kiadás!
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely Buday György mun-
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kája. A borító verzóján ex-libris Déry
Ilonka, amely ugyancsak Buday mun-
kája. Számozott (XIII./25.) számú, a
rendes kiadáson kívül készült a gyűjtő
„Ortutay Gyula” és a fametsző
„Buday György” által aláírt, az elő-
címlapon „Déry Ernőnének tisztelet-
tel – Ortutay Gyula Szeged, 1934. 9.
6.” szegedi műgyűjtő, mecénásnak
dedikált példány!

3000,-
333., ORTUTAY Gyula:
Nyíri és rétközi parasztmesék
Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel
közli: - -. /Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiuma 16./
Gyomán, (1935.) Kner Izidor.
263 p. lapszámozáson belül Buday
György negyvenöt eredeti fametszetév-
el illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói (Kner) félvászon kötésben, ere-
deti fametszettel illusztrált (Buday)
papír védőborítóban.
Számozott (898./1000) számú, Buday
György és Ortutay Gyula által aláírt,
„Berlszki (?) Kovács Zoltánéknak igaz
barátsággal, szeretettel – Ortutay
Gyula” dedikált példány!
Megkímélt, szép kötet.

8000,-
334., ORTUTAY Gyula:
Tömörkény István
/Szegedi Fiatalok Művészeti Koll./
Szeged, 1934. Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiuma. 141 p.
1 sztl.lev. Második kiadás.
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely Buday György
munkája. Fel- és körülvágatlan, szinte
hibátlan példány.

3000,-

335., REITZER Béla:
A proletárnevelés kérdéséhez
Nevelésszociológiai bírálat.
Várkonyi Hildebrand egyetemi tanár
előszavával. /Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiuma 14./
Szeged, 1935. Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiuma.
107 p. Első kiadás!
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely Buday György mun-
kája. A borító verzóján ex-libris Déry
Ilonka, amely ugyancsak Buday mun-
kája.

3000,-

* * *

336., SZÉKELY Sándor István, Dr.:
A II. zsidótörvény és végrehajtási
utasításának rendelkezései az értelmi-
ségi munkakörben alkalmazottakra
vonatkozóan magánosoknál és vállala-
toknál… / Összeállította és magyaráza-
tokkal ellátta: - - bp.-i ügyvéd. Előszót
írta: Dr. Bródy Ernő ogy. képviselő.
Bp., 1939. (Szerző. – Ny.: Kellner A.
kny.) 61 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
337., SZEMERE Bertalan:
- - követjelentési beszéde
Miskolcz, 1845, januar' 9ikén.
Kiadja egy gyorsiró.
Miklósvár, 1847. Hermány Károly.
60 p. Első kiadás!
Későbbi, gerincén címkével ellátott,
ízléses félbőr kötésben. Feltehetően
Miskolcon, koholt nyomdahellyel meg-
jelent nyomtatvány.

36 000,-
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338., SZENDREY Julia:
Ismeretlen naplója, levelei és
haláloságyán tett vallomása
Bethlen Margit Grófnő előszavával.
Közzéteszik és feldolgozták: Dr. Mikes
Lajos és Dernői Kocsis László.
Bp., 1930. Genius. 400 p. 24 t.
(képek) 16 p. (kézirati hasonmások)
Kiadói restaurált papírborítóban, ere-
deti kartontokban.

4000,-
339., SZENES Béla:
A kristóftéri Kolombusz – Regény.
Bp., (1918.) Bíró Miklós.
139 p. 2 sztl.lev. számos szövegközti
rajzzal, amelyek Feiks Jenő munkái.
Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben. „Halálos
ellenségemnek Manci kisasszonynak
bosszuálló ellensége – Szenes Béla
918 február” dedikált példány!
Az illusztrátor Molnár Ferenc jóbarát-

ja, akiről Nemecsek Ernő karakterét
mintázta.

6000,-
340., SZENTIMREI Jenő:
Nyári délután Egeresen
(Kolozsvár, 1924. Kadima.)
89 p. 3 sztl.lev. lapszámozáson belül
Kós Károly 5 színes, Sztánán készült
linometszetével illusztrálva. Első
kiadás!
Kiadói illusztrált linometszetes papír-
borítóban, amely Kós Károly munkája. 
E könyv amatőrök és könyvbarátok
részére 350 számozott példányban
készült. Ez számozatlan, a számozás
oldalán a szerző autográf sorai: Ez a
„nyomópapiroson készült köteles és
recenziós példányokból való. – Sz.”.
A címlapon „Tompa Lacinak kedves

testvéremnek meleg kézszorítással –
Kvár, 924 VI/27 Szentimrei” dedikált
példány!

6000,-
341., (SZENTKUTHY), Drescher
Pál: Régi magyar gyermekkönyvek 
1538-1875
Bp., 1934. M. Bibliophil T. - (Ny.:
Kner I.) 133 p. 14 t. (ebből 11 színes,
rajzos kép)
Kiadói rajzos papírborítóban, diós-
győri vízjeles papírra nyomtatott, meg-
kímélt kötet. Számozott (211./400)
számú, bibliofil példány!

8000,-
342., SZÉP Ernő:
Szegény grófnővel álmodott…
Bécs, (1921), Hellas. 33 sztl.lev. 4 fel-
ragasztott rajzos képpel illusztrált tábla
hártyalappal. A szecessziós, színes
képek Erich Schütz bécsi festőművész
eredeti aquareljei után készültek. Első
kiadás!
Kiadói illusztrált bibliofil papírboríték-
ban. Megjelent 325 számozott példány-
ban, ez számozatlan.
Szép Ernő naplójának hőse egy fiatal

férfi, akinek álmait a szép grófnő meg-
jelenése kavarja föl. Egyik álmában a
szerelmi játékot a férfi az imádott
grófnővel kezdeményezi, az aktust vi-
szont egy férfival fejezi be. Ettől kezdve
férfi és nő állandó dulakodása tölti ki
belső életét, az álmon túl, a hétköznap-
jait is ez a viaskodás köti le. Minden őt
körülvevő tárgyban erotikus szim-
bólumokat keres és lát.

6000,-
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343., SZIGETHI Gy. Mózes:
Eredeti mesék, két könyvben
Előszó: Kazinczy Ferenc!
Kassán, 1824. Ns. Vajda Pál.
180 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborítók a könyvtestbe kötve.
Körülvágatlan, rendes, tiszta példány. 

15 000,-
344., SZIKLAY Andor:
Magyar lábnyomok
Körkép Washingtonból.
(Hn., USA?), 1988. Liberty Media
Inc. – Népszava/Szabadság.
1 sztl.lev. VII. 350 p.
Kiadói egészvászon kötésben. 
Amerikai nevén Sziklay A. C. Klay

újságíróként indult, majd CIA előd-
jénél az OSS-nél dolgozott és kapott
kiképzést, hírszerző, majd diplomata,
aki figyelemmel kísérte a magyarorszá-
gi eseményeket.

4000,-
345., SZITNYAY Zoltán:
Furcsa világ
(Bp., 1944.) Stádium.
421 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, szinte
hibátlan rajzos papír védőborítóban.

3000,-
346., SZOKOLY Tihamér:
Orosz hadifogságban
(Egy magyar honvéd feljegyzései.)
Bp., 1925. Szerző. 
19 p. 6 t. (csatavázlat) 1 térk. 1 sztl.lev.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Bihary Gyula iparművész munkája. 
Fel- és körülvágatlan példány.

4000,-

347., SZOKOLY Viktor:
Mexiko Miksa császárig
Különösen ős- és ujabbkori története,
államszervezete, azték műveltségi
története s különböző népfajaira
vonatkozólag. Báró Müller J. W.,
Prescott William H., Armin Th. s
mások nyomán közli: - -.
Pest, 1866. Emich G. 5 sztl.lev. VII.
364 p. 10 kőnyamatos t.
Kiadói gerincén gondosan restaurált,
díszesen aranyozott, préselt, dombor-
nyomásos (piros) egészvászon kötés-
ben, a kötéstáblán csatajelenet az azték
őslakosokkal aranyozva.
Megkímélt, szép példány.

12 000,-
348., SZOLZSENYICIN, 
Alekszander: A Gulag szigetcsoport
1918-1956. (I-II.) (III-IV.)
Oroszból fordította: Szente Imre.
München, 1975-76. Danubia –
Nemzetőr. (1.) 531 p. (2.) 581 p.
Első, magyar nyelvű emigráns kiadás!
Kiadói papírborítóban. (2 db.)

A Nobel-díjas írót 1973-ban írt A
Gulag szigetcsoport című regénye
miatt a Legfelsőbb Tanács megfosztot-
ta szovjet állampolgárságától és kiutasí-
totta az országból. Az Írószövetség által
kiadott nyilatkozat értelmében min-
den, a szovjet blokkhoz tartozó ország-
ban a Nobel-díj átadást szovjet-ellenes
politikai megnyilvánulásnak kellett
minősíteni, az írót kapitalista, imperia-
lista pártinak, valamint fasisztának,
sovinisztának és népellenesnek mond-
ták ki, így magyarul is csak München-
ben jelenhetett meg először fő műve.

12 000,-
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349., SZŐNYI István:
A képzőművészet iskolája
A festőművészet, grafika és szobrászat
technikai eljárásai. Szerkesztette: - -.
Írták: Szőnyi István, Molnár C. Pál és
többek.
Bp., (1941.) Győző Andor. 395 p. 21
részben színes t. (képek) 2 sztl.lev.
szövegközti rajzokkal.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben. Megkímélt, szép példány. 

5000,-
350., SZÜDI György:
Kitagadva – Versek.
Bp., 1939. Szerző. – vitéz Fodor Árpád
és Erdős Lajos kny. 35 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Hlatky Jánosnak igaz barátsággal –
Szüdi György 1947. július 3.” dedikált
példány! A kommunista költő első
verseskötete, tevékenysége miatt több-
ször volt börtönben.

3000,-
351., TAMÁSI Áron:
Czímeresek – Regény.
(Bp., 1945.) Révai. 512 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Tildy Zoltánnak ajánlja őszinte és
szerető híve – Tamási Áron 1945. XI.
15.” a dedikáció napjától miniszterel-
nöknek, a II. köztársaság későbbi
államfőjének dedikált példány!

12 000,-
352., TAMÁSI Áron:
Virágveszedelem
(Bp., 1933.) Révai. 254 p. 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált,
festett fatáblákkal, amely Végh Dezső
munkája. Aláírt példány!

5000,-

353., A Tanácsok országos gyűlésének
(1919 junius 14 – 1919 junius 23)
naplója – A munkás- és katonataná-
csok gyorsirodájának feljegyzései
alapján.
Bp., 1919. Athenaeum. 280 p.
Kiadói papírborítóban.

A Tanácsok Országos Gyűlése a
Magyarországi Tanácsköztársaság nép-
képviseleti szerve (parlamentje) volt,
mely az 1919. április 7-8-án megtartott
választások után a hadi események
miatt csak június 14-én ült össze és
működött egészen a Tanácsköztársaság
teljes bukásáig. Június 23-án rekesztet-
ték be a gyűlést, ami többször már
össze sem ült, de nem is ülhetett; alig
több, mint egy hónappal később ugyan-
is Horthy és szövetségesei a román
hadsereg hathatós segítségével meg-
döntötték a Tanácsköztársaságot. Ritka
bolsevik kordokumentum.

8000,-
354., TELEKES Béla:
Fekete gályán –
Versek és Rákóczi drámai költemény.
Bp., 1936. (Szerző. – Ny.: Kellner A.)
148 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A borítón
„Emlékül Dr. Liszt Nándor Úrnak
nagyrabecsülője – Telekes Béla” a
kiváló hírlapíró, költőnek dedikált
példány!

3000,-
355., TEMÉRDEK Sándor:
Előjáték Tristánhoz
Bp., (1942.) Officina.
79 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Herman Lipót barátomnak, hogy
szeresse meg Tristánt – Bp. 948. II.
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14. Temérdek Sándor” a festőművész,
grafikusnak dedikált példány!

3000,-
356., 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.

12 000,-
357., TOLDALAGI Pál:
Szitáló évek (Versek.)
Bp., 1957. Magvető.
1 t. 109 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben. „Hubay
Miklósnak őszinte barátsággal –
Toldalagi Pál” dedikált példány!

3000,-
358., A Toldy-kör (irodalmi)
évkönyve 1940-41-42-43.
A választmány megbízásából szerk.:
Császár István.
(Bratislava-Pozsony, 1940-43. Toldy-
Kör.) (1.) 176 p. (2.) 199 p. (3.) 157 p.
1 sztl.lev. 1 mell. (4.) 180 p. 2 sztl.lev.
Mind a 4 évfolyam kiadói papírbo-
rítóban. (4 db.)

6000,-
359., TOMA István:
A nehéz út – Elbeszélések.
Bp., 1911. Szent István-T.
174 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gerincén díszesen aranyozott,
bibliofil egészbőr kötésben, körben
aranyozott lapszéllel, a kiadói rajzos
papírborító, amely Thain (János)
érsekújvári grafikus munkája a könyv-
testbe kötve.

4000,-

360., (TORMAY Cécile ford.):
Kis magyar legendárium és Szent
István királynak intelmei
Eredetiből fordította: Tormay Cecilia.
Bp., 1930. (Ny.: Kapisztrán ny.) 1 t.
174 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Juhász Jenőnek – Tormay Cécile
1933. VI. 2.” dedikált példány!

8000,-
361., TÓTH Béla:
Szálló igék lexikona
Bp., 1906. Franklin-T.
VII. 378 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a
kötéstábla verzójában ex-libris Dr.
Dabasy Géza metszett ex-libris.
A könyvtestbe helyezve: (kézirat)
TÓTH Béla (1857-1907.) újságíró,

filológus, művelődéstörténész, író,
műfordító, autográf tintával írt, aláírt
levele egy ismeretlen hölgynek saját
fejléces levélpapírján. Tóth Béla a szá-
zadforduló elismert, sokoldalú publi-
cistája volt, de jelentős munkásságot
fejtett ki a magyar nyelvű proverbiu-
mok, anekdoták, aforizmák és szál-
lóigék összegyűjtése és filológiai feldol-
gozása terén is. Levelében elutasítja a
hölgy kérését, aki németből és fran-
ciából fordítana szépirodalmi műveket.
Bár dicséri a megküldött fordítások
stílusát, de nem tud segíteni neki.
Bp., 1898. IV. 26. 1 lev. félbehajtott
vízjeles lap, 2 beírt oldal.

10 000,-
362., TÓTH Endre:
Harangvirágok - - től. (Versek.)
Pest, 1862. Emich G.
238 p. Első kiadás!
Fűzés nélkül a krúdában maradt ívek,
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összesen 15 ív a számára készült
(piros) bőrbe kötött épített, díszesen
aranyozott dobozban. Gerincén a cím,
a táblán a szerző neve díszesen ara-
nyozva. A címlapon „Flórának szere-
tettel – Tóth Endre, Pest, márc. 10.
1862.” dedikált példány!
A dedikáció címzettje Majthényi Flóra
(1837-1915.) tragikus sorsú költőnő,
Tóth Kálmán költő felesége, Tóth Béla
anekdotagyűjtő édesanyja. A szabad-
ságharc idején Szemere Pál mentorálta
a fiatal költőnőt, Tóth Endre is versen-
gett kegyeiért hozzá írta Flóra című ver-
sét: „Minek nevezzelek? miért adnék
új nevet a madáréneknek?”. A költő
1847-ben Borsod vármegye tiszteletbeli
ügyésze, a szabadságharcban az önkén-
tes borsodi honvédzászlóaljban szol-
gált.

8000,-
363., TÓTH Lajos:
Haldoklik-e a szerelem?
Bp., 1932. (Szerző. – Ny.: Springer.)
32 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Értekezés a
nőkről, divatról, szerelemről. 
„Pünkösti Andor szerkesztő urnak
mély tisztelettel – Bpest, 932. aug. 8.
Tóth Lajos” az író, színikritikus, szín-
házigazgatónak dedikált példány!

2500,-
364., TÓTH László, Dr.:
Magyarország történelme
Bp., 1944. Gondolat. 450 p. 32
kétoldalas t. (képek) lapszámozáson
belül 10 dupla oldalas, rajzos térkép-
pel. Egyetlen kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.

6000,-

365., TÓTH Mike:
Hajdan és most / Jézus szent szivének
tisztelete Magyarországon.
Bp., 1898. Hornyánszky V. 426 p.
203 szövegközti metszett képpel
gazdagon illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett (Gottermayer)
egészvászon kötésben. Nagymagyar-
országi Jézus szent szíve építészeti és
képzőművészeti emlékeit tárja elénk a
szerző. Karácsonyi ajándékozásra is
ajánlom.

6000,-
366., TÓTH Pál:
Ifjú leányok könyve
Elmélkedések felsőbb leánynöveldék
és családok számára.
Sárospatak, 1875. Ny.: Steinfeld B. a
Ref. Főiskola betűivel.
210 p. 3 sztl.lev.
Korabeli díszesen aranyozott egészvá-
szon kötésben, körben aranyozott lap-
széllel. „Tóth István zárdai tanár
úrnak tisztelettel – szerző” dedikált
példány!

8000,-
367., TURCHÁNYI Tihamér:
Krassó-Szörény-vármegye néprajzi vi-
szonyai a mohácsi vész előtti időkben
Lugos, 1901. Ny.: Traunfellner
Károly. 131 p. 2 sztl.lev.
Későbbi igényes, modern műbőr
kötésben, a kiadói papírborító címlap-
ja a kötéstáblára ragasztva.

8000,-
368., TURGENYEV: Füst
Fordította: Áprily Lajos.
Bp., 1951. Új Magyar. 175 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói papírborítók a kötéstáblákra
ragasztva. „Dr. Sternberg Józsefnek
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szeretettel – Visegrád, 1951. dec. 22.
Áprily Lajos” dedikált példény!
A dedikáció címzettje Dr. gróf Stern-

berg József újságíró, műfordító. Az ő
fordításában ismerhették meg határa-
inkon kívül többek között Homoki-
Nagy István, Kittenberger Kálmán,
Szabolcsi Bence, Fekete István műveit. 

8000,-
369., UNGHVÁRY Sándor:
Mit láttam az Andrássy-úti Nyilas-
házban
A hungarizmus élete és bukása.
Kaposvár, 1939. Uj Somogy Ny.
104 p. 2 sztl.lev.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói, rajzos papírborítók a kötés-
táblákra ragasztva.

8000,-
370., URIS, Leon:
Topaz - A novel by - -.
New York, 1967. McGraw-Hill Book
Company. 341 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon-kötésben.
A szennylapon 4 sorban angol nyel-
ven dedikált példány!
A világhírű amerikai író (1924-2003.)

regénye a titkosügynökök, leginkább a
20. század közepén Franciaországban,
Charles de Gaulle alatt működő ügy-
nököknek állít emléket. Alfred
Hitchcock készített belőle nagysikerű
filmet.

5000,-
371., VADÁSZ Pál, Dr. Gyöngyös
Halászi:
Bíkís-besenyő megye és a besenyőkről,
meg nyelvükrűl; meg a Barsa-nemrűl
s helynevek magyarázata
Túrkeve, 1925. Szerző. - Ny. Daróczy
Antal kny. 106 p. 1 sztl.lev.

Későbbi félvászon kötésben, a cím-
lapról készült másolat borítóként igé-
nyesen a kötéstáblára ragasztva. 
„Lyceumi könyvtárnak Egerben a
megyei levéltár útján – Túrkevén,
1925 máj. 6. Dr. Gy.H. Vadász Pál
Szolnok megye tb. levéltárosa…”
dedikált példány! A dedikáció további
4 sorban folytatódik a szerző megjegy-
zéseivel.

6000,-
372., (VAJDA János) Arisztidesz:
Önbirálat
Lipcse, 1862. Gerhard Wolfgang.
2 sztl.lev. 115 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, a borító ver-
zóján fametszett ex-liris „Dr. Koczogh
Ákos”.

6000,-
373., VÁRADY Géza:
Emlékeim Boszniából
Úti élmények, rajzok eredeti fény-
képfelvételekkel.
Bp., 1914. „Pátria”.
231 p. számos szövegközi képpel.
Kiadói rajzos papírborítóban.

4000,-
374., VARGA Zsigmond, Ifj.:
A hellenistikus papyrusok, feliratok,
ostrakák világa és az újtestamentum
Debrecen, 1942. Szerző. 178 p.
Kiadói javított papírborítóban.
„Czeglédy Károlynak szeretettel – Ifj.
Dr. Varga Zsigmond” a kiváló orien-
talista, egyetemi tanárnak dedikált
példány!

8000,-
375., VARGA Zsigmond:
A Debreceni Református Főiskola
Nagykönyvtára írásban és képben I.
kötet: szöveg. / Összeállította: - -.
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Debrecen, 1934.
Ny.: Tiszántúli. 228 p. III.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói fametszettel illusztrált papír-
borító címlapja a kötéstáblára ragaszt-
va. „Főtiszteletű és méltóságos Farkas
István püspök úrnak mély tisztelete
jeléül – D. 1934. XII. 14. Varga Zs.”
dedikált példány!

8000,-
376., VARGA Zsigmond:
A Debreceni Református Főiskola
Nagykönyvtára írásban és képben II.
kötet: képek. / Összeállította: - -.
Debrecen, 1934. Ny.: Tiszántúli.
103 t. (a könyvtár kincseinek képei)
Kiadói fametszettel illusztrált papír-
borítóban, amely Gáborjáni Szabó
Kálmán munkája. „Dr. Áprily Lajos
kedves barátomnak szeretettel és
tisztelettel – Debr. 1935. jan. 5.
Varga Zs.” dedikált példány!
(Áprily Lajos hagyatéka)

12 000,-
377., VÁRKONYI Nándor:
Elmék eszmék – Tanulmányok.
(Bp., 1937.) Az Ige.
107 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Fitz Józsefnek mély tisztelettel és el
nem múló hálával ajánlom –
Várkonyi Nándor 937.” dedikált
példány!

4000,-
378., Vezércsillagok –
Velős mondatok és költői gondolatok.
Hazai és külföldi remekírók műveiből.
Szerk., utószó: Radó Antal.
Bp., 1901. Franklin-T.
532 p. 1 sztl.lev.
Negyedik javított és bővített kiadás.

Kiadói gerincén aranyozott (bordó)
félbőr kötésben, aranyozott lap-
szélekkel. Megkímélt, bibliofil igényű
kötet. Karácsonyi ajándék is lehet
belőle! 

6000,-
379., VIRKKUNEN Paavo:
A harcoló finn hadsereg szelleme
Fordította: Molnár Rudolf.
(Bp., 1942.) Magyar-Finn T.
158 p. 12 kétoldalas t. (képek)
Kiadói illusztrált papírborítóban.

4000,-
380., VÖLGYESI Ferenc dr.:
„Én”, egyéniség, személyiség
Orvosok és orvostanhallgatók számá-
ra. /Lélek és természettud. XXVI./
Bp., (1942.) Novák R. és Tsa.
160 p. Második kiadás.
Kiadói papírborítóban.
Dedikált példány!

4000,-
381., VÖRÖSMARTY Mihály:
Csongor és Tünde
Szinjáték 5 felvonásban
Jaschik Álmos rajzaival.
Bp., (1921.) Kellner István. 136 p.
10 t. (Jaschik Álmos színes, szecessziós
litográfiái felragasztva) 1 sztl.lev.
Kiadói a kötéstáblán aranyozott, imi-
tált egészpergamen kötésben. 
Számozott (127?/250) számú példány!
A számozás a kiadó által tintával áthúz-
va, majd vélhetően később a számozás
helye fölé írva.
„Kedves Lestyán barátomnak –
Kellner István XII./21. 920.” a kiadó
által Lestyán Sándor író, újságírónak
dedikált, bibliofil példány!

8000,-
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382., VÖRÖSMARTY Mihály:
Zalán futása
Bp., (1886.) Méhner V. 224 p. lapszá-
mozáson belüli táblákon egészoldalas
fametszett képekkel illusztrálva.
Kiadói illusztrált, festett, préselt egész-
vászon díszkötésben, körben aranyo-
zott lapszéllel.

4000,-
383., VUTKOVICH Sándor:
Magyar írók albuma
Élet- s jellemrajzok.
Pozsonyban, 1973. Szerző.
VIII. 342 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén gondosan restaurált,
díszesen aranyozott, vörös egészvászon
kötésben, körben aranyozott lapszé-
lekkel. „Németh Józsefnének Sz.
Lazányi Ninának, szeretett nővérem-
nek szíves emlékül – Pozsonyban,
1873. ápr. 26. – Vutkovich” dedikált
példány!

8000,-
384., WALLACE, Lewis:
Ben-Húr I-II.
Regény Krisztusról.
Angolból fordította: Szekrényi Lajos.
Bp., 1901. A fordító. (1.) 4 sztl.lev.
399 p. (2.) 2 sztl.lev. 397 p. 1 sztl.lev.
számos szövegközti rajzos képpel.
Kiadói illusztrált, festett barna (Gotter-
mayer) egészvászon díszkötésben, kör-
ben festett lapszéllel. Karácsonyi
ajándéknak is ajánlott. (2 db.)

6000,-
385., WELTNER Jakab:
Forradalom, bolsevizmus, emigráció
Bp., 1929. Szerző. 317 p. 1 sztl.lev.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, a színes, rajzos papírborító cím-
lapja a könyvtestbe kötve.

Weltner Jakab 1918-ban, az októberi
polgári forradalom alatt tagja volt a
Nemzeti Tanácsnak és elnöke az
újságíró-szakszervezetnek. Fellépett a
KMP ellen, ellenezte a proletárdik-
tatúrát.

6000,-
386., WEÖRES Sándor: ABC
Bp., 1974. Magyar Helikon.
28 sztl.lev. Szántó Tibor által tervezett
művészi tipográfiai képekkel.
Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban.
„Kozma Károlynak 1974. VI. 7.
Weöres Sándor” a filmes szakem-
bernek dedikált példány!
Szántó Tibor tipográfiái Weöres
Sándor költeményéhez.

7500,-
387., WEÖRES Sándor:
Tűzkút (Versek.)
Bp., 1964. Magvető. 172 p. 4 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. „Munkácsy
Lászlónak szeretettel – Weöres
Sándor. Debrecen, 1964. IV. 15.”
dedikált példány!

7500,-
388., WERFEL, Franz:
Barbara
Fordította: Dr. Braun Soma.
(Bp., 1933.) Nova.
551 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói festett egészvászon kötésben. 
„Franz Werfel Bpest 1934” aláírt,
datált példány!

Franz Werfel (1890-1945.) osztrák
költő és regényíró, a 20. század egyik
legnagyobb írója. Az első világháború
alatt az orosz fronton harcolt, a háború
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után Bécsben telepedett le. 1929-ben
feleségül vette Gustav Mahler özvegyét
Alma Maria Mahlert, aki korábban a
modern építészet egyik atyameste-
rének, Walter Gropiusnak volt a
felesége. 1938-ban a fasizmus elől
Franciaországba emigrált, ahonnan
1940-ben továbbmenekült az USA-ba.
Feleségével együtt Budapesten több-
ször is járt. Leghíresebb regénye, A
Musza Dag negyven napja (1933).
Magyarországon a Nova 1934-ben je-
lentette meg, ez alkalomból járt Werfel
Budapesten. (A nemzetközi piacon is
becses tétel.)

24 000,-
389., WERNER Géza Kázmér:
A siker receptkönyve
(Bp., 1942. Szerző. –Ny.: Farkas
Testvérek.) 159 p. szövegközti raj-
zokkal. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Beöthy Lajos igazgató úrnak igaz
nagyrabecsüléssel. / A sikert nem
akartam, / de receptkönyvét igen / s
ha siker van csak egy atom / nem
hiába volt a buzgalom. – 1945. III. 9.
Werner Géza” dedikált példány!

4000,-
390., WILDE, Oscar: Eszmék
Angol eredetiből fordította Kerner
László. A borítólapot Aiglon (Sassy
Attila) rajzolta.
Budapest, 1908. Heltai Béla.
1 t. (címkép) 245 p.
Első magyar nyelvű kiadás!
Kiadói rajzos (szecessziós) papír-
borítóban, amely Aiglon (Sassy Attila)
művészi munkája. A kötet Oscar
Wilde művészi hitvallása.

8000,-

391., WOJTICZKY Gyula:
Iramok hátán – Versek.
Cluj-Kolozsvár, 1927. Radio. – Ny.:
Cultura Műintézet ny.
176 p. Első kiadás!
Korabeli félbőr kötésben, felül apróbb
sérüléssel. A könyv első oldalain a
költő, „Rados Móricz barátomnak, e
könyv kiadójának ajánlom e könyv-
et..:” kezdetű levelével, amelyben
köszönetét fejezi ki a költő a támo-
gatásért. „Kedves Móricz! A „Versek
a XXX-ik századból” című könyvem
után háborús és emigrációs életem 10
esztendeje a nagy Hallgatóban
feküdt… 1927. VI. 22.” négy oldalon
dedikált példány! Hasonló ter-
jedelmes dedikációval még talán nem
is találkoztunk. 

4000,-
392., YESUDIAN, Selva Raja:
Sport és jóga
Ősi hindu testgyakorlatok és lélekzés-
szabályozás európaiak számára.
Fordította: Dr. Balogh Barna.
(Bp., 1941.) Stádium. 179 p.
8 kétoldalas t. (képek) Első kiadás!
Kiadói Yesudian portréjával illusztrált
papírborítóban. „Friendly best
regards Selva Raja Yesudian 22. april.
1942.” baráti üdvözlettel angol nyel-
ven dedikált példány!
Selva Raja Yesudian (1916 - 1998.)

indiai származású jógatanító és író.
Jómódú Dél-Indiai családból szárma-
zott. 1937-ben érkezett Magyarország-
ra, hogy felsőfokú tanulmányait itt
tegye le. Itteni tartózkodása alatt meg-
tanult magyarul. 1941-ben jelent meg
a nagy sikerű Sport és jóga   című
könyve. Még ebben az évben Haich
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Erzsébet hatalmas budapesti műtermé-
ben megalapították Európa első jóga-
iskoláját. 1948-ban Erzsébettel együtt
elhagyta az országot, akivel előtte név-
házasságot kötött, mert ő csak így
tudott elmenekülni Magyarországról.
Svájcban telepedtek le, ahol Yesudian
később egy tanítványát vette el fele-
ségül. Erzsébettel Svájcban több város-
ban is jógaiskolát alapítottak. Yesudian
élete végéig, 1998-ig tanított a zürichi
jógaiskolájában.

8000,-
393., ZAJTI Ferenc:
A hun-magyar őstörténelem
/Aveszta-könyvtár/
Bp., 1928. Szerző.
2 sztl.lev. 80 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. „Méltóságos
Dr. Nékám Lajos professzor úrnak
tiszteletem jeléül – Zajti Ferenc” a
jeles orvosdoktor, egyetemi profess-
zornak dedikált példány!

12 000,-
394., ZAWODNY, J(anusz) 
K(azimierz): Halál az erdőben –
A katyini mészárlás története.
Bp., 1985. AB Független.
133 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban. Rota
sokszorosított, szamizdat kiadás. 

4000,-
395., ZELK Zoltán:
Féktávolságon belül
Bp., (1973.) Szépirodalmi. 1 t. (portré)
382 p. 1 szztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban. A költő hírlapi
cikkeinek gyűjteménye. „Radnóti
Miklósnénak, a drága Fifinek, forró
szeretettel, - 1973. II. 15. Zelk Zoltán”

dedikált példány!
(Radnóti Miklósné hagyatéka.)

8000,-
396., ZSIRAI Miklós:
Finnugor rokonságunk
Bp., 1937. MTA.
587 p. 2 kihajtható színes térk.
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben. „Erdődy József
tanár úrnak barátsággal – Zsirai
Miklós” dedikált példány!

6000,-

Békés, boldog ünnepeket kíván
az Abaúj Antikvárium!


