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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. 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 Könyvlap, 3553 Kistokaj
Táncsics út. 11., Tel.: 20/428-9105, Email: abaujantik@gmail.com
6.    A tételek a bemutatón kiállított állapotban kerülnek árverezésre, a vevõnek
saját magának kell meggyõzõdnie a tételek állapotáról és a katalógusban leírtakkal
való egyezõségérõl az árverést megelõzõen. Vásárlás után reklamációt nem tudunk
elfogadni.

Kistokaj, 2015.
Pogány János



1., ADY Endre:
A minden titkok verseiből
Bp., (1910.) Nyugat.
104 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói rajzos, szecessziós papírborító-
ban, amely Falus Elek munkája. 
Körülvágatlan, jó-közepes példány. 

6000,-
2., ADY Endre:
A minden titkok verseiből
Bp., (1910.) Nyugat.
104 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben, a kiadói
szecessziós, rajzos papírborító címlapja
a könyvtestbe kötve.
A címlapon „Drága Gyulám, köszö-

nöm, hogy megakadályoztál szépnek
indult versem megírásában – 1914
IX/11 Adybandi” Földessy Gyula iro-
dalomtörténésznek, Ady „poéta-ad-
minisztrátorának” 1910 utáni kötetei
gondozójának dedikált példány!

A címlapon a dedikáció alatt „Lula”
1910. december 16.” Földessyné
Hermann Lula zongoraművésznő,
Földessy Gyula feleségének autográf
névbejegyzése. Lejjebb Földessy Gyula
autográf ceruzával írt kedves megjegy-
zése „+) Mindenkém írása!”. A kötet
szinte minden oldalán Földessy Gyula
autográf ceruzával írt jegyzetei, írásai
amelyeket felsorolni is sok volna, szá-
mos a Nyugat folyóirat közléseire vo-
natkozó bejegyzéssel, utalással Fenyő
Miksára.
A minden titkok versei 1910 decem-

ber közepén jelent meg. A Nyugat ma-
tinéin, estéin több alkalommal föl-
lépett Hermann Lula zongoraművész-
nő. A tulajdonosi bejegyzés a frissen
megjelent kötetben a Nyugat decembe-

ri estjén, vagy közvetlen azt követően
történt.
Földessy 1909-ben ismerkedett meg

Adyval. 1909 júniusában beszélgettek
először, amikor Földessy betért Ady
törzshelyére az Opera melletti Három
hollóba, ekkor ismerkedett meg Ady
asztaltársaságával is. 1911 júniusában
egy Petőfi-tanulmánya jelent meg, ame-
lyet Adynak ajánlott. Ady Lajos ezt
követően kérte fel őt, hogy Ady új ver-
seit foglalja kötetbe és legyen annak
sajtó alá rendezője. A menekülő élet
1912 januárjában jelent meg és ezt
követően lett Földessy Ady elválaszt-
hatatlan társa „poétai-adminisztráto-
ra”. Az „Adybandi” aláírás csak Ady
legbensőségesebb barátainak és család-
tagoknak járt ki, ez is bizonyítéka Ady
és Földessy szoros baráti kapcsolatá-
nak, amely 1914-ben mélyült el.
Májusban közös nyaralást is terveztek,
de ez végül nem jött létre. A dedikálás-
ról Földessy így emlékezik meg: „1914
szeptember 11-én kora délutántól
éjszakán túl nálam volt. (A dátumot
onnan tudom, mert ezen a napon
jegyezte be Ady-köteteimbe a nevét.)
Ma is magam előtt látom, mikor már
éjfél után a díványon végig-fekve, felkö-
nyökölten, komor arccal vágta felém:
„szétszednek bennünket irgalmatlanul
elveszik Erdélyt”. „Elveszik Erdélyt”, -
ismételte meg újra az ő legnagyobb ma-
gyar fájdalmát – „nem adjuk, nem
fogjuk odaadni” - folytatta azután, -
majd bágyadt alélt lemondással így
fejezte be tördelt szavait: „de elveszik”.
Törött, rekedt, egyre halkuló hangja és
minden szava soha el nem felejthetően
akadt meg emlékezetemben.”
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Ady a németek világháborús sikerei
miatt fakadt ki Erdélyt féltve. Sajnos
szavai beigazolódtak.

(Földessy Gyula: Ady-élmények.
Nyugat, 1923. 15-16. szám.)
A kötetet Földessy Gyula autográf
jegyzetei teszik kézirat értékű, egyedi
irodalomtörténeti kuriózummá.

600 000,-
3., ADY Endre:
Az utca éneke
/Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-
grafikai Tanszék kiadványai/
(Bp., 1979. Typo-grafikai Tanszék.)
1 sztl.lev. 32 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
Tervezte: Lipták György. Számozott
(14./50) példány. Tanulmányi célra
készült bibliofil kiadvány, kereskedel-
mi forgalomba nem került. Válogatás
Az Illés szekerén című kötetből, 1908. 

4000,-
4., AHO János:
Forgácsok
Fordította: Popini Albert.
Bp., 1896. Franklin-T.
1 t. (Aho János) 213 p. 1 sztl.lev.
Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, festett,
illusztrált egészvászon díszkötésben,
körben aranyozott lapszéllel. „Csak a
Szirének élték túl a pusztulást, /
De megváltoztak ők is az idővel… /
Lettek belőlük szende, szép Irének - /
a legszebbiknek közülük emlékül – a
fordító. Kudsir (ma Cugir Erdélyben)
1896. aug 12.” dedikált példány! 
Popini Albert író, költő, bölcseleti dok-
tor a neves finn író műveinek magyar-
országi ismertetője. Szép kötet!

6000,-

5., 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 legsike-
rültebb és átlapozásra a legérdeme-
sebbnek 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” terje-
delmesen dedikált példány!

6000,-
6., ALEXANDER Bernát:
Tanulmányok I-II. –
Filozófia. Művészet.
Bp., 1924. Pantheon.
(1.) 1 sztl.lev. 1 t. (szerző) 239 p. (2.) 1
sztl.lev. 221 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott
egységes félvászon kötésben.
A rendes kiadáson kívül 100 számo-
zott bibliofil, aláírt példány készült.
Ezek a kötetek számozottak (66./100,
illetve 87./100) és mindkét kötetben
aláírt példányok! (2 db.)

8000,-
7., BABITS Mihály: Elza pilóta vagy
a tökéletes társadalom – Regény.
(Bp., 1933.) Nyugat.
362 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói gerincén gondosan restaurált,
aranyozott egészbőr kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
Amatőrök és könyvgyűjtők számára
készült, (XCIII.) római számmal szá-
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mozott, aláírt példány!
Babits utolsó regénye antiutópia egy

állandó háborúban élő, kilátástalan
világról. Az események egy meghatáro-
zatlan társadalomban játszódnak, ahol
a háborúban a férfiak zöme már meg-
halt, így a nők is katonai szolgálatot tel-
jesítenek. Elza pilótaként fogságba
esik, így saját szülővárosát kell bom-
báznia.

24000,-
8., (BACON, Francis):
Francisci Baronis De Verulamio,
Vice-Comitis Sancti Albani, Historiae
Vitae et Mortis.
Lugduni Batavorum, 1637. Ex Offi-
cina Ioannis Maire.
476 p. 24 sztl.lev (Index)
Kiadói egészpergamen kötésben, kör-
ben festett lapszéllel. Megkímélt
állapotban. (110 mm.)
Francis Bacon (1561-1626) brit filozó-
fus, államférfi filozófiai írásai. Rend-
kívüli érdeme, hogy ösztönzően hatott
mások gondolkodására. A francia en-
ciklopédisták neki ajánlják művüket.
Bacon elmaradt kora tudományától:
visszautasította Kopernikusz nézeteit és
nem tudott Keplerről, lebecsülte
Gilbertet és nem értette meg Galileit.
Az általa bírált hipotézisalkotás nélkül
nem ért volna el eredményt a későbbi
korok számos nagy elméje, mint
Darwin vagy Einstein.

36000,-
9., BACSÓ Péter:
A Tanú – Filmregény, 1969
/Pelikán Könyvek/
Bp., 1992. Pelikán. 140 p. 8 kétoldalas
t. (kép részletek a filmből) 2 sztl.lev.
Harmadik, bővített kiadás.

Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Onódi Gyurinak ősrégi szeretettel –
Bacsó Péter 1992 máj. 28-án” gyártás-
vezető filmes kollégájának dedikált
példány!
Onódi György (1926-2008.) gyártás-

vezető több, mint félszáz produkciót
gyártott. Bacsó Péter mellet számos
nagy rendezővel dolgozott. A Nyáron
egyszerű (1963) című Bacsó Péter-film-
ben már gyártásvezetőként vett részt.

8000,-
10., (BÁCSY Ernő, Dr.) –
A Ba(!)dapesti Református Gimná-
zium VIII. osztálya: Az új magyar
széppróza tartalmi ismertetésben
Bp., 1940. Ny.: Bethlen G. Irodalmi
és Ny. Rt. 98 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
Az ismertetett művek többek között:
Kodolányi János: Juliánus barát, A
Vas fiai, Boldog Margit – Kosztolányi
Dezső: A véres költő, Édes Anna –
továbbá Márai, Babits, Illyés,
Karinthy, Makkai, Móricz, Németh L.,
Nyírő J., Szabó D., Tamási Áron
művek. Az osztály névsorban olvas-
hatjuk többek között Ifj. Kodolányi
János nevét is.

3000,-
11., BALÁZS József: A ferde lovag –
Történelmi regény Mária Terézia
idejéből.
Nagykanizsa, 1932. Gutenberg és
Délzalai Ny. 118 p. 1 sztl.lev.
Első kiadás!
Kiadói linómetszett papírborítóban,
amely Macskássy János munkája. 
„Nagy Imre úrnak a régi barátsággal
– Balázs József” dedikált példány!

3000,-
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12., (BALLA Bálint, Bárczay Gyula,
Kovács Andor, Steinmann Judith,
Szöllősy Árpád):
Harminc év 1956-1986
(Bern, 1986. Európai Protestáns M.
Szabadegyetem.) 621 p.
Kiadói papírborítékban.
1956 meghamisított, kimondhatatlan
emlékei.

4000,-
13., BALLAGI Aladár:
Colbert (I-II.)
Bp., 1887-1890. MTA.
(1.) 243 p. (2.) 270 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. (egybekötve)

Jean Baptiste Colbert a Napkirály
XIV. Lajos pénzügyminisztere virágoz-
tatta fel Franciaország gazdaságát és
tette Európa vezető hatalmával. A
történész eredeti kútfők tanulmányo-
zásával írta meg jelentős életrajzi és
gazdaságtörténeti tanulmányát. 

12000,-
14., BÁN Aladár, Faragó József, 
Képes Géza, Párkányi Norbert, 
Somkuti, Szinnyei József, Vikár Béla:
Északi fény – Műfordítások finnből.
Bp., 1938. La Fontaine Irodalmi T.
1 t. 175 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Fenyves Sándor munkája.
„Vikár Andor kedves öcsémnek –
Béla Bácsi” Vikár Béla, a Kalevala
műfordítója által dedikált példány!

6000,-
15., BÁNFFY Jánosné, Báró 
Wesselényi Józéfa bárónő:
- - emlékirata 1848-49-i éleményeiről
Kiadja a Losonczi báró Bánffy család. 
Sajtó alá rendezte és életrajzot írt hoz-

zá: Kelemen Lajos.
Kolozsvár, 1931. Minerva.
1 t. XI. 1 térk.vázlat 82 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

8000,-
16., BANGHA Béla S. J.:
Nagy kérdések útján
Gondolatok a világnézeti kérdésről.
/Katolikus kultúrkönyvtár I./
Bp., 1922. „Magyar Kultúra”.
102 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány.

4000,-
17., BÁNK József:
Isten kezében
(Bp.), 1982. Ecclesia.
687 p. Második kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
„Dr. Veér András főorvos úrnak tisz-
telettel, szeretettel – Bánk József
1982. jul. 5.” az orvos, ideggyógyász-
nak, az OPNI főorvosának, a sokak
által ismert könyvgyűjtőnek a váci
érsek-püspök által dedikált példány! 
A könyvtestbe helyezve Bánk József
autográf üdvözlő képeslapja.

3000,-
18., BÁNYAI Kornél: Forrás –
Antologia. I. (őszi) kötet. (Unicus!)
Ajtay Miklós bevezető tanulmányával.
Bányai Kornél, Boros Ferenc, Erdélyi
József, Féja Géza, Fodor József, Sárközi
György, Simon Andor, Szabó Lőrinc,
Varga Zsiga költeményei.
Bp., 1927. Párisi M. Akad. XIV. 116 p.
Későbbi papírborítóban.
„Rezső öcsémnéek szerető bátyád –
Kornél, Eszergomban 27 Karácsony”
dedikált példány!

4000,-
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19., BARÓTI Dezső:
Juhász Gyula – Tanulmány.
/Szegedi Fiatalok Művészeti Koll. VII./
Szeged, 1933. Prometheus-ny.
80 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, fametszett papír-
borítóban, amely Buday György mun-
kája. Megkímélt állapotú példány. 

3000,-
20., BÁRÓTZI Sándor: Kassándra,
mellyet frantziából forditott - -
magyar nemes testőrző (III-IV.)
Bétsben, 1774. Trattnern Tamás.
(1.) 1 t. (címképmetszet) 310 p. 1
sztl.lev. (2.) 1 t. (címképmetszet) 240
p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott,
bordázott egészbőr kötésben.
(A két rész egybekötve) A mű hét kötet-
ben teljes.
Megkímélt állapotú szép példány.
A francia Gauthier de la Calprenede

heroikus regényének fordítása rend-
kívül népszerű volt, 1793-94-ben
másodszor is napvilágot látott. A szer-
ző az ún. testőrírók egyik vezéralakja
volt, műfordítói munkásságát tekintik
a nyelvújítás kezdetének. Kazinczy,
műveinek kiadója is példaképeként
emlékezik meg róla. Ez az első nyom-
tatásban megjelent munkája.

20 000,-
21., BECK Judit festőművész kiál-
lítása – Fényes Adolf-Terem Budapest,
Rákóczi út 30. Nyitva: 1954. június
19-től július 4-ig.
A Magyar Képzőművészek és Ipar-
művészek Szövetsége és a Műcsarnok
kiállításai. Hajtogatott nyomtatvány.
(10 x 21 cm.) „Sümeghy Lászlónak
kedves régi barátomnak szeretettel –

Beck Judit 1954. jul. 8.” dedikált
példány!
Beck Judit (1909-1995.) festőművész,

grafikus, keramikus, textil- és báb-
tervező. Beck Ö. Fülöp szobrász lánya,
Radnóti Miklós egykori szerelme. 
1941 tavaszától Radnóti első munka-
szolgálatos behívójának kézhez vételéig
Radnóti Miklós szeretője, múzsája
volt. Hozzá írta a költő a Harmadik
ecloga, a Két karodban és a Zápor cí-
mű verseket.

6000,-
22., BENDEFY László:
Magna Hungaria és a Liber Censuum
(Kéziratos kútfők Fr. Julianus utazásá-
ról: Richardus beszámolója és Julianus
levelei.).
/A magyar őstörténet kútfői 2./
Bp. 1943. (Szalay ny.) 343 p. XX. (10
kétoldalas t.) 1 kihajtható térk.
Kiadói illusztrált papírborítékban.
Felvágatlan, megkímélt állapotú pél-
dány.

4000,-
23., BERECZ Sándor, Dr.: Magyar-
ország művelődésének története
Szentes, 1905. Szerző. – Ny.: Kner I. 
288 p. 2 sztl.lev.
Későbbi félvászon kötésben.
„Tekintetes Matyó Sándor áll. főgimn.
tanár úrnak kollegiális tisztelettel –
Dr. Berecz Sándor” dedikált példány!

8000,-
24., BERTHA Bulcsu:
Tűzgömbök – Regény.
Bp., 1970. Szépirodalmi.
268 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Bizse Jánosnak és Diana asszonynak
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nagy tisztelettel és szeretettel sokat
gondolva barátságukra, művész maga-
tartást segítő otthonukra – Bertha
Bulcsu, Budapest 1970. III. 21” a
kiváló pécsi festőművésznek és fele-
ségének Zs. Kovács Diana textil-ipar-
művésznek dedikált példány!

3000,-
25., BIBÓ István:
Összegyűjtött munkái I-IV.
Sajtó alá rendezte: Kemény István és
Sárközi Mátyás. Szöllősi Árpád
előszavával és Szabó Zoltán beveze-
tőjével.
(Bern, 1981-84. Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem. – Ny.: Molnár
József, München.) (1.) 1 t. (portré) 319
p. (2.) 1 t. 3 sztl.lev. 327-639 p. (3.) 1
t. 3 sztl.lev. 647-960 p. (4.) 1 t. 3
sztl.lev. 967-1310 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. (4 db.)

12 000,-
26., BIKÁCSI László:
Egy korszak irodalmi élete (1861-67)
A kettészakadó magyar irodalom.
Bp., 1935. (Szerző.) 58 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Joó Tibornak őszinte tisztelettel
– Dr. Bikácsi László” dedikált pél-
dány!

6000,-
27., BOCCACCIO, Giovanni:
Trattatello in laude di Dante - Azaz
Dante dicsérete Dante Alighieri első
olasz életrajza.
Függelékül: Lionardo Bruni Dante-
élet-rajza, Giovanni Villani firenzei
krónikájának Dante-rubrikája és a
Boccaccio-féle Vita intera néhány feje-
zete. Fordította, bevezetéssel és jegy-
zetekkel ellátta: Kaposy József.

(Sajtó alá rend. Király György.)
/Monumenta literarum I. sor. 4./
Gyomán, 1921. Ny.: Kner Izidor.
34 p. 1 sztl.lev. kétszínnyomású cím-
lappal, a címlapon Dante fametszetű
arcmásával. A fametszésű könyvdísze-
ket Kozma Lajos rajzolta.
Kiadói javított papírborítóban.
A könyv tipográfiai elrendezését Kner
Imre tervezte. Megjelent 600 példány-
ban famentes papiroson. A címlapon
„Révay Mór János kedves barátom-
nak szeretettel – Kaposi József” a jeles
könyvkiadónak dedikált példány!
A kötetbe helyezve:
Vasberényi Géza (1894-1981.) Petőfi
kutató, jeles könyvgyűjtő, irodalmár
tintával írt, autográf aláírt levele a
Vigilia és Új Ember t. szerkesztőjé-
nek, amelyben felhívja a lap szerkesz-
tőinek figyelmét, hogy Kaposi József
Dante-kutató épp 100 éve született, de
elfelejtettek róla megemlékezni. A vé-
gén megjegyzés „Választ nem kap-
tam!”. Kelt.: Dunavecse, Petőfi ház,
1963. jul. 2. 1 lev. 1 beírt oldal.
A kötet és a levél Vasberényi által fel-
iratozott papírmappában.

8000,-
28., BORSODY István:
Magyar-szlovák kiegyezés / A cseh-
szlovák-magyar viszony száz éve.
(Bp., 1945.) Officina. 159 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Kőszegi Imrének szeretettel –
Borsody István, Bp. 1945. dec. 4.”
dedikált példány!

8000,-
29., BÖLÖNI György:
Hallja kend Táncsics
Bp., 1946. Szikra.
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1 t. (Táncsics) 486 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Az első oldalon poss.: „Jancsó Elemér
1946” autográf névbejegyzés. A cím-
lapon „Jancsó Elemérnek a párizsi
napok barátságával szeretettel –
Bölöni György Kolozsvár, 1947. aug.
11.” dedikált példány!

6000,-
30., BRANDENSTEIN Béla, Báró:
Művészetfilozófia
/Az Akadémia Filozófiai Kvt. 3./
Bp., 1930. MTA.
377 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Padányi Gulyás Jenőéknek szeretet-
tel – Brandenstein Béla” a későbbi
emigráns építészmérnök, politikus
plakáttervezőnek dedikált példány! 
1944-ben tagja lett a háborút támo-

gató, szélsőjobboldali politikusokat
tömörítő Törvényhozók Nemzeti Szö-
vetségének. 1945-ben politikai okok-
ból az Amerikai Egyesült Államokba
emigrált. Több Gulyás néven szignó-
zott plakát tervezése fűződik a nevéhez,
ezek legismertebbike a Karinthy 
Frigyesnek tulajdonított szlogen „–
Mondja marha, mért oly bús? –
Olcsóbb a hal, mint a hús.” fel-
használásával készült 1937. évi halrek-
lámplakát.

6000,-
31., BUCHARIN Nikoláj:
Az imperializmus diktatúrájától a
proletárdiktatúráig
Fordította: Rajczy Rezső. 
/Kommunista könyvtár/
Bp. 1919. Magyarországi Szocialista
Párt. 53 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

Bolsevik propagandakiadvány.
3000,-

32., A Budapesti Korcsolyázó Egylet
jelentése huszonötévi jubileuma alkal-
mára. 1869-1894
Bp., 1895. (Ny.: Franklin-T.)
1 t. (az egylet vezetői) 109 p. 3 fény-
nyomat t. (1875-ben épült csarnok, A
mesterséges jégpálya melletti csarnok,
1893/94-ben épült csarnok) 1 kihajt-
ható t. (időjárás) 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben.
A kiváló képek Divald Károly műter-
mének munkái.

6000,-
33., BUDAY Ákos, Dr.:
Anjoukori társadalom
Sárospatak, 1913. Ny.: Dani és
Fischer a Ref. Főiskola bet.
2 sztl.lev. 115 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
34., BULLA János: A tündér-öv –
Regényes elbeszélés hét énekben.
Kiadja a Kisfaludy-Társaság.
Bp., 1876. Athenaeum.
154 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli díszesen aranyozott egészvá-
szon kötésben. „Nagyságos Lipcsey
családnak kitűnő tisztelete jeléül –
Szerző” dedikált példány!
Eredeti neve Buczurka János (1840-

1915.) Zaránd községben, Arad
megyében. A költő neve szinte teljes
egészében feledésbe merült, noha
Gyulai Pál elismerően írt ezen művé-
ről, amelyet főmunkájának tekintünk. 

8000,-
35., BUSCH, Fritz Otto: Narvik
Német torpedórombolók hősi harca.
Németből fordította:
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Dr. Balogh Barna.
(Bp., 1941.) Stádium.
226 p. 24 t. (képek)
Kiadói gerincén gondosan restaurált
félvászon kötésben. Betiltva!

6000,-
36., (CIANO, Gróf Galeazzo):
Ciano naplója 1939-1943
- - olasz külügyminiszter, 1936-1943
teljes, rövidítés nélküli naplói. Szerk.:
Hugh Gibson. Előszó: Sumner 
Welles. Fordította: Bányász György.
(Bp., 1946.) Athenaeum.
538 p. 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben.
Ciano 1936–1943-ig, letartóztatásáig

olasz külügyminiszter volt. Mussolini
kivégeztette. Felesége, Edda Ciano
átszökött a svájci határon a napló kézi-
ratával. A kötetet megjelenése után
nem sokkal visszavonták, ezért kevés
példány került forgalomba.

6000,-
37., CONQUEST, Robert:
A nagy terror
Elsőként Kirov elvtárs halt meg…
Bp., 1989. AB Független.
189 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. A sztálini ter-
ror. Szamizdat kiadás, hivatalosan a
mai napig nem jelent meg.

6000,-
38., CURTIUS Ernő:
A görögök története I-VI.
Fordította: Fröhlich Róbert, Szilasi
Mór, Lehr Albert, Komáromy Lajos.
Bp., 1875-80. MTA.
(1.) 1 sztl.lev. IV. 391 p. (2.) 2 sztl.lev.
471 p. (3.) 2 sztl.lev. 460 p. (4.) 2
sztl.lev. 625 p. (5.) 3 sztl.lev. 522 p.
(6.) 3 sztl.lev. 532 p.

Kiadói, gerincén aranyozott préselt
(zöld) egészvászon kötésben. (6 db.) 

30 000,-
39., CZEIZEL Endre, Dr.:
A gyermekvárás felelőssége
Képes útmutató a családtervezéshez.
Bp., 1977. M. Vöröskereszt.
86 p. 1 sztl.lev. számos képpel, ábrá-
val. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Szalontaiéknak szeretettel és tiszte-
lettel – Dr. Czeizel Endre 1978. okt.
14.” dedikált példány!

3000,-
40., 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.

10 000,-
41., CSAPLÁR Benedek:
Révai Miklós élete I-IV.
Bp., 1881-1889. Aigner L.
(1.) 1 t. (kőnyomatos portré) 1 sztl.lev.
357 p. (2.) 2 sztl.lev. 416 p. (3.) 2
sztl.lev. 432 p. (4.) VI. 455 p.
Mind a négy kötet kiadói papírborí-
tóban, az első kötet papírborítója javít-
va, de ettől eltekintve megkímélt álla-
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potú sorozat, minden kötete körülvá-
gatlan. A kötetek későbbi kartonoboz-
ban az állagmegóvás érdekében. (4 db.)

12 000,-
42., CSATÓ Sándor:
Vaszilij látomása
(Bp., 1937.) Renaissance. (Ny.: Bíró
Miklós.) 93 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói javított félbőr kötésben.
A kötésterv Kner Albert munkája.
Számozott (26./100), aláírt példány!

4000,-
43., CSETE László:
Garibaldi és társulata, vagy: a nép-
boldogítók – Történeti korrajz. (I-II.)
Pest, 1865. Eggenberger F.
(1.) 324 p. (2.) 311 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Szabadkőműves és liberaliz-
mus ellenes történeti korrajz. A szerző
egyetlen munkája. (egybekötve) 

15 000,-
44., CSOKONAI Vitéz Mihály:
- - munkái I- (II-III.)
Közli: Kelemföldy
(Kecskeméthy Csapó Dániel).
I. Tavasz, Lilla, Ódák, Anakreoni
dalok, Békaegérharcz. II. Dorottya,
Alkalmi versek, Diétai múzsa. III.
Vers-maradványok, Mesék, Prosai
töredékek, Pásztori játékok.
Lipcsében- Bp-en, 1843-45.
Köhler Károly F. – Emich G.
(1.) XII. 1 sztl.lev. 8-316 p. (2.) XII. 6-
356 p. 1 sztl.lev. (3.) VII. 2 sztl.lev. 6-
189 p. 1 sztl.lev.
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
(piros) egészvászon kötésben.
A második és harmadik kötet egybe-
kötve. (2 db.)

Elsőként 1813-ban Márton József

jelentette meg Csokonai munkáit,
évtizedekig nem jelent meg új kiadás.
Az 1840-es évek irodalmi mozgalmai
sürgették Csokonai új kiadását. Oly-
annyira, hogy 1843-44-ben egyszerre
két kiadás is indult. Toldy Ferenc
füzetes kiadását 1843 novemberében
jelentette be, de ekkor már Emich ter-
vei között is szerepelt. A szerkesztő
nem akart szembekerülni az Akadémia
elnökével, ezért munkáját Kelemföldy
álnéven közölte 1844-ben. Toldynak
nem sikerült kiderítenie a szerkesztő
kilétét, csupán az újabbkori iroda-
lomtörténet derített rá fényt. Szilágyi
Ferenc talált rá Emich és Kecskeméthy
Csapó Dániel szerződésére. A szerkesz-
tő nem azonos Csapó Dániel népdal-
gyűjtővel, a Dalfüzérke szerzőjével. 

15 000,-
45., CSUKÁS István:
Elmondani adj erőt – Versek.
(Bp.), 1962. Szépirodalmi.
148 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Varga Miskának szeretettel, barát-
sággal – Csukás Pista. Kecskemét,
1963. ápr. 11.” a kecskeméti író, köl-
tőnek a Forrás alapító főszerkesz-
tőjének dedikált példány!

3000,-
46., DEÁK Imre:
A száműzött Kossuth –
I. Törökországban. (Unicus!)
Bp., (1942.) Ker. főisk. hallgatók
Centrum fogy. szöv. 384 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
47., A debreczeni állandó színház
keletkezésére és jelenlegi szervezetére
vonatkozó adatok.

11



A színügy-egyleti tagok használatára
kiadta az egyleti választmány.
Debreczen, 1869.
Ny.: A Város Kny. 108 p.
Korabeli félvászon kötésben, aranyo-
zott táblával. Az 1867-68-ig terjedő II-
ik színházi évben alkalmazott, működő
tagok névjegyzékében, a 92. oldalon
Petőfi Zoltán neve is szerepel.

6000,-
48., DÉNES Béla:
Zsidó tennivalók
/Zsidó Könyv/
Ujpest, 1940. M. Cionista Szöv. 26 p.
Tűzve. A szerző 8 pontba szedve
ismerteti a zsidóság tennivalóit a
zsidóság megmaradása érdekében. A
borítón „Őszinte tisztelettel – 1940.
IV. Dénes Béla” dedikált példány!

4000,-
49., DIÓSZEGHY Dezső:
A rabság alatt – válogatott versei.
Nagyvárad, 1940. Ny.: Kálvin kny.
111 p. szövegközti rajzos könyvdí-
szekkel, amelyeket linóba metszette
Radványi-Román Károly. Első kiadás!
Kiadói színes, rajzos illusztris papír-
borítóban, amely az illusztrátor mun-
kája. Aláírt példány!

4000,-
50., DIVÉKY Adorján Dr.:
Az 1494. évi lőcsei fejedelmi kong-
resszus / Különlenyomat a „Közlemé-
nyek Szepes vármegye multjából” V.
évf. 1. számából.
Lőcse, 1913. Reiss Józs. T. 19 p.
Kiadói papírborítóban. „Méltóságos
Ballagi Aladár dr. egyetemi tanár
úrnak tanítványi hálával – Divéky
Adorján” dedikált példány!

4000,-

51., DONÁSZY Ferenc:
Az Árpádok címerei
Bp., 1937. (Szerző.)
44 p. szövegközti képekkel.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
52., DÖMÖTÖR Mihály:
Ferenc Ferdinánd politikája
/Rákóczi – könyvek 6./
(Bp., 1937.) Orsz. Rákóczi Szöv. 128 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
53., DURAY Miklós:
Kettős elnyomásban
Dokumentumok a csehszlovákiai ma-
gyarság helyzetéről és jogvédelméről
1978-1988. A Csehszlovákiai Magyar
Kisebbség Jogvédő Bizottsága tevékeny-
ségének tíz éve. Szerkesztette: - -.
New York, 1989. Püski. XI. 527 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
54., ÉK Sándor:
A festő világnézete
Bp., (1947.) Corvina.
55 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Hámori munkája.
„Bernáth Aurélnak barátsággal – Ék
Sándor” a hasonlóan kiváló festőmű-
vész társnak dedikált példány!

6000,-
55., Ellenőr. Politicai zsebkönyv, a
pesti Ellenzéki Kör megbízásából
szerkeszté Bajza (József).
Németországban (Pest), 1847.
(1848, Lauffer.) 2 sztl.lev. IV. 587 p. 2
kihajtható t. 1 sztl.lev. (tartalomjegy-
zék) Első kiadás!
Későbbi igényes félbőr kötésben, kö-
rülvágatlan jó példány.
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Az utolsó lapon, a tartalomjegyzék al-
ján kis hiány japánpapírral gondosan
javítva. A híres ellenzéki zsebkönyv
szerzői között találjuk Kossuthot,
Petőfit, Szemere Bertalant, Irinyit és
Vörösmartyt is, a 386. és 446. olda-
lakon („Palota és kunyhó, A m……i
síkon”) Petőfi verseinek első közlései.
Az 577. oldaltól „Ellenzéki nyilat-
kozat”.

15 000,-
56., ERDÉLYI Gizella: A pannoniai
síremlékek ornamentikája
(Stílustörténeti tanulmány).
Doktori értekezés.
Eger, 1929. Ny.: Érseki lic. kny. 48 p.
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos dr. Gerevich Tibor
egyetemi ny. r. tanár úrnak mély tisz-
telettel – Bpest, 1929. XII. 24.
Erdélyi Gizella” dedikált példány!

4000,-
57., ERDEY Sándor:
A recski tábor rabjai
München, 1984. Szerző. (Ny.: Dr.
Johann Herp.) 270 p. 2 sztl.lev. 4
kétoldalas t. (képek) 3 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
A szerző a recski tábor fogja volt épp

úgy, mint Faludy György, ő prózában
számol be a recski történésekről. 

4000,-
58., FALLER Jenő:
Csetény község monográfiája
Különlenyomat.
Veszprém, 1929. Egyházmegyei. 19 p.
Kiadói papírborítóban.
„Lukcsics Pál professzor úrnak a
Veszprém vármegyei Történeti, Régé-
szeti és Néprajzi Társulat megala-
pítójának őszinte tisztelettel és nagy-

rabecsüléssel. – Várpalota, 1929. IX.
17. Faller” dedikált példány!

4000,-
59., 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, barátsággal
947 V. 1-én Faragó J.” erdély iroda-
lomtörténészének dedikált példány!

4000,-
60., FENYŐ Miksa:
Hitler – Tanulmány.
Bp., 1934. Nyugat.
61 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Megkímélt
állapotú, tiszta példány.
Mint a magyar Parlament független

képviselője, egy tanulmányt fogalmaz
meg és ír Hitler veszélyes európai
terveiről. Az Országgyűlésben csak-
nem egyedül ő meri kritizálni a náci
birodalmat. A Hitler tanulmányt min-
den képviselőhöz eljuttatják. Ezért
Fenyő, Raoul Wallenberg után máso-
dikként szerepelt Hitler feketelistáján
az élve vagy halva, de elsőként kézre
kerítendők között.

6000,-
61., FIÓK Károly: Géza fejedelem
neve és az Árpád-család névlajstroma
Konstantinos Porphyrogenetosnál
Különlenyomat a Századokból.
Bp., 1907. Athenaeum. 35 p.
Kiadói papírborítóban.
„Ballagi Aladár egyet. tanár úrnak
tisztelete jeléül – F. K.” a neves tör-
ténésznek dedikált példány!

4000,-
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62., FLOREA, Jon:
A világjáró angol Bukarestben
Újabb séták Minciunescuval.
Bp., 1930. „Arion” Ismeretterjesztő
Váll. 116 p. szövegközti rajzokkal,
amelyek C. Petrescu munkái.
Későbbi félvászon kötésben.

6000,-
63., FORD, Henry:
Életem és működésem
Átdolgozta és bevezető tanulmánnyal
ellátta: Balla Antal.
Bp., 1926. Légrády Ny. 1 t. (portré)
291 p. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.

4000,-
64., (FORNET László):
Fornet Kornél 1848-as honvédőr-
nagy, amerikai ezredes élete
Adatok az amerikai magyar emigráció
életéhez. Life of G. C. Fornet. Colonel
of Lincoln s Army. 
Bp., 1946. (Fornet László. - Hungária
Ny.) 31 p. 2 t. (egyike Kossuth Lajos
dedikált fotója Fornet Ezredesnek)
Későbbi egészvászon kötésben, az ere-
deti kiadói papírborító címlapja a kö-
téstáblára ragasztva. Hozzátartozik:
Fornet László géppel írt, aláírt
(„Laci”) levele „Kedves Pali!” meg-
szólítással. Levelében a családra vonat-
kozó ismereteket, adatokat közöl. 
Utóiratként: „A második példány F.
Kornélt kérlek, add át Mocsáryéknak”
záró sor. Keltezés nélkül. 1 lev. 1
gépelt oldal. Hozzátartozik továbbá a
Fornet család történetéről szóló tanul-
mány. 4 lev. 4 gépelt oldal.
Ritka kötet, bizonyosan kis példány-
számban került kiadásra.

8000,-

65., FÖLDESSY Gyula:
Ady értékelése az Új versek megjele-
nésétől máig – Kosztolányi és Babits
szerepe az Ady-problémában.
/A Kelet Népe könyvtára I./
Bp., 1939. A Kelet Népe.
62 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Magyari Vilmosnak, emlékül hosszú
elbeszélgetéseink után, szeretettel –
Budapest, 1954. VIII. 23. Földessy
Gyula” dedikált példány!

4000,-
66., FÖLDESSY Gyula: Tanulmá-
nyok és élmények az irodalomtör-
ténet, esztétika és filozófia köréből.
Bp., 1934. Gergely R. –
(Ny.: Kner I., Gyomán.)
269 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Supka Gézának, minden dedikációs
(?) flaskulus nélkül, amit bizonyára ő
unna a legjobban, baráti kézszorítás-
sal – Bpest 1904. IX. 21. Földessy
Gyula” a neves szabadkőműves műve-
lődéstörténésznek dedikált példány!

6000,-
67., FÖLDESSY Gyula:
Újabb Ady-tanulmányok
Berlin, 1927. Ludwig Voggenreiter.
190 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„Tibor öcsémnek szeretettel – Bp.
1927. X. 4. Gyula” dedikált példány! 

6000,-
68., FÖLDVÁRI Erzsébet Klára:
A magyar Béranger-kultusz
/Specimina 102./
A Pécsi Erzsébet Tud.egyetem Francia
Intézetében készült dolgozat.
Pécs, 1936. Kultúra kny. – Szerző.
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82 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. „Dr. Fábri
Géza Igazgató Úrnak mély tisztelet-
tel: Dr. Földvári Klára, Pápa, 1938.
márc. 12.” dedikált példány!

4500,-
69., FRAKNÓI Vilmos: Magyaror-
szág egyházi és politikai összekötteté-
sei a Római Szent-székkel I-III.
Bp., 1901-1902-1903. Szent István-T. 
(1.) XVI. 404 p. (2.) IX. 489 p.
(3.) X. 567 p.
Korabeli félvászon kötésben, gerincén
modern címkével. Poss.: Koch István
autográf névbejegyzés. (3 db.)

18 000,-
70., GANGEL Judit:
Rozsnyó műemlékei
/A Bp-i Kir. M. Pázmány P. Tud.-
egyetem… dolgozatai 77./
Bp., 1942. (Szerző.)
88 p. 4 kétoldalas t. (képek)
Kiadói papírborítóban.

6000,-
71., GARZÓ Miklós, Dr.:
Alfred de Musset az ember és a lírikus
Bp., 1909. Pallas. 152 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. Garzó Miklós
által 1923 karácsonyán, francia nyel-
ven dedikált példány!

4500,-
72., GÁSPÁR Ármin:
Teleki Blanka grófnő golgothája
Történelmi képek a szabadságharcból.
Bp., 1934. Szerző.
79 p. 2 t. (rajzos képek) Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Ignácz Olga Őnagyságának mélysé-
ges tisztelettel: 937 XI. 23. Gáspár
Ármin” dedikált példány!

8000,-

73., GELLÉRI Andor Endre:
Szomjas inasok – Elbeszélések.
Bp., 1933. Nyugat.
163 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Későbbi papírborítóban, a kiadói raj-
zos (Fáy Dezső) papírborító címlapja
felragasztva. „Pataki Dezsőnek öröm-
mel – Gelléri Andor Endre” dedikált
példány!

6000,-
74., GERŐ László:
Magyarországi várépítészet
(Vázlat a magyar várépítés fejezeteiről.)
Bp., 1955. „Művelt Nép.”
511 p. 1 kihajtható tér. számos képpel,
rajzzal gazdagon illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben.

4000,-
75., GONDOL Dániel:
Magyar nyelvtan - Második iskolások
számára. Második füzet.
Bécsben, 1845. Özv. Straussné és 
Sommer. IV. 119 p.
Kiadó papírborítóban.
Poss.: Justrovics György.
A kiváló esztéta, író részt vett a szabad-
ságharcban, Fáy András ajánlatára az
MTA levelező tagja. Nyelvtan könyvét
Pápán tankönyvként használták.

6000,-
76., GÖBL László:
A magyar szótárirodalom hatása az
oláhra / Különlenyomat.
Bp., 1932. Hornyánszky V. 47 p.
Kiadói papírborítóban.
„Jancsó Elemérnek őszinte barátság-
gal – Gáldi László, Bp. 1940. IX. 10.”
dedikált példány!

4000,-
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77., GÖRGEY Gábor:
Volt egyszer egy Felvidék
Bp., (1989.) Magvető.
215 p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Zsuzsinak és Pistának teli nosztalgiá-
val, a régi szeretettel – Arthur 89.
jún.” Gordon Zsuzsa színésznőnek és
műgyűjtő férjének dedikált példány!

3000,-
78., GÖRÖG Ferencz, Dr.:
Báthory Gábor és Bethlen viszonya a
két oláh vajdasághoz
Kolozsvár, 1905. Ny.: Ajtai K. A. 32 p.
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos Dr. Ferenczi Zoltán egye-
temi könyvtárigazgató úrnak kiváló
tisztelettel – Dr. Görög Ferencz
főgimn. tanár. Szászváros, 905. I/6.”
dedikált példány!

4000,-
79., GUIZOT (Francois): Monk –
Az Angol Köztársaság bukása és a
monarchia helyreállítása 1660-ban
Francziából fordították:
Gyerőfy Gyula és Szabad Imre.
Pest, 1851. Emich G. 1 sztl.lev. 166 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban, fel-
és körülvágatlan példány.

6000,-
80., GUIZOT Ferencz:
Az angol forradalom története I.
Károly haláláig
Fordította: Dr. Fésűs György.
Pest, 1866. Heckenast G.
1 metszett t. (Cromwell díszcímlap) 1
sztl.lev. 489 p. 3 sztl.lev.
Kiadói illusztrált, díszesen aranyozott
egészvászon díszkötésben, körben
aranyozott lapszéllel. Szép példány.

10 000,-

81., GYULAI Pál: Egy régi udvarház
utolsó gazdája – Beszély.
Bp., 1884. Franklin-T.
1 sztl.lev. 161 p. szövegközti fametszett
rajzos képekkel, amelyek Dörre 
Tivadar munkái. Harmadik kiadás.
Kiadói díszesen aranyozott, festett 
(Gottermayer) egészvászon díszkötés-
ben, körben aranyozott lapszéllel. A
díszes előzéklap verzójára ragasztva
vélhetően egy föltépett boríték részlete
„Kedves…” / ha én elébb halnék
meg, bontsa…” Buda-Pest 1890. okt.
18. Gyulai Pál” / „…lom után 
átadandó” Gyulai Pál (1826-1909.)
autográf tintával írt sorai.
A megszólítás és az utolsó sor barna
tintával, a többi Gyulai Pál jellegzetes
apró betűivel, fekete tintával írva. A
néhány szóból úgy tűnik valamilyen
végrendeletet rejthetett a boríték. Az
előzéklap után beillesztve Gyulai Pál
portréja aláírásának hasonmásával.

A mű Gyulai Pál első nagysikerű
kisregénye, amelynek első kiadása
1857-ben látott napvilágot.

15 000,-
82., HALIS István:
Krónika a Babócsay családról
Nagykanizsa város XIX. századbeli
története.
(Nagykanizsa), 1923. (Szerző.) - 
Nagykanizsai Ny. 83 p.
Kiadói papírborítóban. A borítón
„Szíves megemlítés végett” a szerző
általi autográf ajánlás.
Kanizsa város történetét egy teljes száz
éven keresztül három Babócsay
vezette: Babócsay József orvos, város-
bíró, fia Babócsay János ügyvéd, város-
bíró, fia Babócsay György polgár-
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mester, kiknek mindegyike a város
első embere volt, s így ez a róluk szóló
családi krónika tulajdonképpen Kani-
zsa százéves történetét tartalmazza.

4000,-
83., HAMMER Gyula:
Győr – Városföldrajzi tanulmány.
Győr, 1936. A város. – Széchenyi kny.
106 p. 4 térk.vázlat 1 errata 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos Dr. Fógel József profesz-
szor úrnak mély tisztelettel: Hammer
Gyula” dedikált példány!

6000,-
84., HÁRS Ernő:
Csillagóra – Versek és műfordítások.
Bp., 1964. Szépirodalmi. 1 t. (portré)
178 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, sérült papír
védőborítóban.
„Kodolányi Jánosnak, a „Vízöntő”
írójának tisztelettel – 1964. II. 14.
Hárs Ernő” dedikált példány!

3000,-
85., HARSÁNYI Kálmán:
Páter Benedek
Bp., 1910. Benkő Gyula.
146 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány. „Lambrecht Kálmánnak
1921 febr. 11. szeretettel Harsányi
Kálmán” –dedikált példány!
A dedikáció címzettje a jeles etnográ-

fus. Az őslénytan modern biológiai
irányának világviszonylatban is kiváló
képviselője volt. Különösen a madarak
őslénytanával foglalkozott. 1935-ben
megindította és haláláig szerk. a Búvár
c. folyóiratot.

6000,-

86., HELTAI Jenő:
A néma levente
Vígjáték három felvonásban.
(Bp., 1936.) Athenaeum.
166 p. 1 sztl.lev. Fáy Dezső famet-
szeteivel illusztrálva. Második kiadás.
Kiadói gerincén javított illusztrált
keménytáblás papírkötésben, amely
Fáy D. munkája.
Heltai Jenő és a darabban szereplő 12
színész (Bajor Gizi, Törzs Jenő, Bilicsi
Tivadar…) által aláírt példány!

6000,-
87., HEVESY Iván:
A futurizmus, expresszionizmus és
kubizmus művészete
Gyoma, 1922. Kner Izidor.
115 p. (85-104 p. képmellékletek) szá-
mos szövegközti rajzos képpel.
Kiadói gerincén gondosan restaurált,
rajzos (avantgárd) keménytáblás papír-
kötésben.
„Szakasits Antal elvtársnak – Bpest
922 dec. 2. Hevesy Iván” a szociálde-
mokrata politikusnak, Szakasits
Árpád öccsének dedikált példány!

15 000,-
88., HINTS Elek dr., farkaslaki:
Az őskori és ókori orvostudomány
/Az orvostudomány fejlődése az embe-
riség művelődésében I./
Bp., 1939. Eggenberger-féle.
336 p. számos szövegközti képpel.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Blaha Sándor őexcellentiájá-
nak nagyrabecsülése és tisztelete jeléül
– a szerző” dedikált példány!
Blaha Sándor (1874-1948.) Blaha
Lujza törvénytelen fia, főszolgabíró, a
magyar román szerződés egyik válasz-
tott bírája. 15 000,-
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89., HÓDINKA Tivadar:
A világbéke egyetlen utja
Presovon (Eperjes), 1935.
Ny.: „Szent Miklós” kny. 15 p.
Kiadói papírborítóban. „Nagyságos
dr. Patai József urnak, a Mult és Jövő
főszerkesztőjének – Eperjes, 1936.
julius 16. legmélyebb tisztelete jeléül
Dr. Hódinka Tivadar” a  zsidó író,
költőnek dedikált példány!

4000,-
90., Honpolgárok könyve –
Hetedik évfolyam. 1872.
Szerkeszti: Vereby Soma.
Pest, 1872. Ny.: Idősb. Poldini 
Edénél. 11 sztl.lev. 8 kőnyomatos t.
(hártyalappal.) (Az utolsó szövegoldal
sérült, néhány szó hiánnyal.)
Későbbi félbőr kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve. A táblákon a kor neves közéleti
személyeinek, politikusainak, köztiszt-
viselőinek, főnemeseinek... stb. egész
oldalas, kőnyomatú portréi. Az ábrá-
zolt személyek: Bittó István, Kruesz
Chrysostom, Major Pál, Aul József,
Reitz Frigyes, Dr. Pick Ármin, Laczkó
Pál, Gr. Zichy Géza.
Vereby Soma (?-1885.) honvéd had-
bíró-százados. Szerkesztette a Magyar
mágnások életrajza és arczképcsarnoka
cz. életrajzi munkát 1860-68. kilencz
(helyesen 13!) évfolyamát Pesten
(kőny. arczképekkel) és a Honpolgárok
Könyve tíz évfolyamát Pest, 1866-
1875. (összesen 87!) kőny. arcz-
képekkel. Példányunk némileg eltér az
ismert változatoktól. A kötet tábláinak
száma egyezik, de hiányzik Lipovniczky
Vilmos és Voigt Aladár kőnyomatos
táblája, helyettük viszont Aul József és

Pick Ármin tábláját tartalmazza.
Tartalmazza valamennyi személy éleraj-
zát és két elvileg hiányzó személy élet-
rajzát is, így ennyivel bővebb, mint az
ismert változat. Nagy folio.

36 000,-
91., Honpolgárok könyve – 
Kilenczedik évi folyam. 1874.
Szerkeszti: Vereby Soma.
Pest, 1874. Ny.: Idősb. Poldini
Edénél. 9 sztl.lev. 6 kőnyomatos t.
Későbbi félbőr kötésben, a kiadói
papírborító címlapja és hátlapja a
könyvtestbe kötve. Az ábrázolt szemé-
lyek: Gróf Andrássy Gyula, Gothai
Szász-Coburg Ágoston, Dr. Samassa
József, Edelsheim-Gyulay Lipót,
Kamermayer Károly, Gróf Esterházy
Pál. A kötetből 2 tábla hiányzik Ghiczy
Kálmán és Gróf Zichy József, de élet-
rajzukat tartalmazza a kötet.
Nagy folio.

24 000,-
92., HORVÁTH Jenő:
A milleniumtól Trianonig
Huszonöt év Magyarország történeté-
ből 1896-1920.
Bp., (1937.) Szent István-T. 295 p.
Kiadói papírborítóban.

6000,-
93., HORVÁTH Jenő:
Világtörténelem
Bp., 1936. Szent István-T. 356 p.
Kiadói egészvászon kötésben.

3000,-
94., HUBER Lipót:
A vérvád és vérgyilkosságok története
München, 1998. (Danubius.)
420 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 

6000,-
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95., (ILLÉSY György), György deák:
Nagy Magyarország vagy négy szerze-
tes barát viszontagságos utja a magya-
rok ősi hazájába
Bp., 1873. Ny.: Athenaeum.
77 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
A magyarság őstörténetéből merít
történeteket. A szerző 1848-as honvéd
tűzmester, a világosi fegyverletétel után
Sárosy Gyulával bujdosott. Hírlapíró-
ként tevékenykedett, verseket is írt.
Jókai Hon című lapjában dolgozott. 

6000,-
96., IMRÉNYI-Szabó Imre:
Öreg udvarházak
Régi kuriák és parasztházak Pest-Pilis-
Solt-Kiskun Vármegyében.
Írta és fényképezte: - -.
(Bp., 1944.) Pest-Pilis-Solt-Kiskun
Vármegye Népművelési Biz. – (Pallas
Ny.) 172 p. (a 10. oldaltól kétoldalas
képtáblák, 163 képpel és címmel)
Kiadói illusztrált papírborítóban. 

6000,-
97., IRHÁZI Ambrus:
Nagykőrös története a Rákóczi-féle
szabadságharc alatt
/Közlemények a Debreceni M. Kir.
Tisza I. Tud.egyetem történelmi szemi-
náriumából 6./
Nagykőrös, 1935. Dajka Ny.
94 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
98., 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,-
99., JÁKI Gyula dr.:
Billroth Tivadar
Debrecen, 1944. Méliusz.
61 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Király Jóskának szíves köszöntéssel –
Dr. Jáki” dedikált példány!

Billroth Tivadar orvosprofesszor a
bécsi egyetem büszkesége, a sebészek
királya.

4000,-
100., JANCSÓ Benedek:
A román irredentista mozgalmak 
története
Bp., 1920. Bocskay-Szövetség.
VII. 502 p. 1 sztl.lev.
Kiadói javított papírborítóban.
Poss.: „Szépp Ferencz szigorló orvos
tulaj.” autográf névbejegyzéssel.

6000,-

JOG, JOGTÖRTÉNET

101., Az Alsóház ideiglenes rendsza-
bályai
Budán, 1848. M. Kir. Egyetem bet.
21 p. 1 sztl.lev.
Fűzve. A magyar országgyűlés első
házszabálya!
Régen az országgyűléseket különböző

helyeken tartották: Székesfehérváron,
Budán, a Rákosmezőn, Pozsonyban
stb. A régi Erdélynek Magyarországtól
való elválasztása után 1848-ig külön
országgyűlése volt, melyen három
nemzet: a magyar, a székely és a szász
jelent meg. 1848-ban létrehozták a
népképviseleti Országgyűlést, amely-
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nek később állandó székhelye Buda-
pest, az Országház lett.

36 000,-
102., GYETVAI Péter:
A vallás körüli felségjogok
(Jura circa sacra) A magyar közjogás-
zoknál és kánonistáknál.
Bp., 1938. „Élet”. – (Szerző.) 139 p.
Későbbi papírborítóban.
„Ferencnek szeretettel – Bp. 1938.
jún. 10. – Péter” dedikált példány!

8000,-
103., Ítélet – Bűnügyi hetilap.
(Népbírósági közlöny.) 1947-48. I.
kötetben: III. évf. 24, 26-34., 37-44.
II. kötet: III. évf. 45-51., IV. évf. 1-
12. szám.
Bp., 1947-48. Kiadóhivatal. –
Ny.: Szikra. számonként 16 p.
Későbbi modern félbőr kötésben.
A III. évf. 2. félévéből hiány a 25. és a
35. szám, a IV. évf-ból az első
negyedévet tartalmazza a második
kötet. (2 db.)
Az aktuális bűnesetek mellett a lap
politikai bűntettekről is hírt adott.
„Megöltem Mussolinit! Valero főhad-
nagy elmondja, hogyan végezte ki a
Ducet…”

45 000,-
104., KOLOSVÁRI Sándor, Dr. és
Dr. Óvári Kelemen: A Dunáninneni
törvényhatóságok jogszabályai
Magyar jogtörténeti emlékek.
A magyar törvényhatóságok jogsza-
bályainak gyűjteménye IV. kötet első
fele. /Corpus Statutorum IV./I./
Összegyűjtötték, felvilágosító, összeha-
sonlító és utaló jegyzetekkel ellátták: - -
Bp., 1896. MTA. Történelmi Biz. 
LXXXIII. (mutató) 916 p.

Kiadói vaknyomással díszített egészvá-
szon kötésben, a kötéstábla verzójában
„ex-libris Mattyasovszky Kálmán de
Alsómattyasócz” (Lednicze vára). 
„Ónody Gézának Kolosvári Sándor”
dedikált példány!
A dedikáció címzettje, Ónody Géza

(Tiszaeszlár, 1848. február 26. – ?)
országgyűlési képviselő, a magyarorszá-
gi antiszemita mozgalom egyik korai
vezéralakja Istóczy Győző mellett. Az
Országgyűlésben 1882. május 23-án ő
hozta először szóba a tiszaeszlári pert,
melynek kapcsán antiszemita nézeteket
fejtett ki. Ebben Istóczy Győző szemé-
lyében hamar társra lelt. fanatizmusa
fokozatosan elkopott, s az 1896-os vá-
lasztásokon már nem is indult, az aktív
politizálástól visszavonult. Halálának
pontos helyéről és idejéről nincs adat.
A Corpus Statutorum I-VIII. a
szerzőpáros legjelentősebb munkája,
hatalmas forrásgyűjtemény.

24 000,-
105., KUN Zsigmond:
Világgazdasági válság
Bp., 1935. (Szerző.) 48 p.
Kiadói gerincén javított papírborí-
tóban. „Nyulászy Sándornak őszinte
tisztelettel – Kun Zsigmond” dedikált
példány!

15 000,-
106., LUCIÁN:
Klasszikus bűnperek
Bp., 1900. Politzer Zs. és Fia. 152 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
A szerző – kinek személyét nem sike-

rült kideríteni – „nagyságos Eötvös
Károly úrnak a magyar humor fővaj-
dájának” ajánlja jelen munkáját, ami
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Dávid király-, Páris-, Medea-, Brutusz
és társai-, Borgia Lukréczia és társai-,
Margit és Dr. Fauszt-, Don Quijote- és
Herosztratusz bűnperét, továbbá Szók-
ratész bűnperének-, és a Shylock-per
revízióját tartalmazza eléggé sajátos for-
mában.

15 000,-
107., A magyar polgári alkotmány
vesztének vád- és véd okai
Lipcsében, 1851. Köhler K. F.
69 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. A szövegben
helyenként piros ceruzás aláhúzás. Az
1848-as törvények, a magyar polgári
alkotmány védelmében írott mű
szerzője ismeretlen. Nagyon ritka ma-
gyar alkotmányjogi kordokumentum. 

36 000,-
108., MONTESQUIEU:
A törvények lelkéről I-III.
Fordítatott a párisi 1816-odik eszt.
kiadás szerint.
Posonyban, 1833. Ny. Belnay örökö-
sei. (1.) 1 sztl.lev. XXIV. 366 p. (2.)
376 p. 1 sztl.lev. (3.) 336 p.
Első magyar nyelvű kiadás!
Az első kötet későbbi gerincén bordá-
zott igényes félbőr, a többi kötet kora-
beli, gerincén díszesen aranyozott,
ízléses félbőr kötésben. Az első kötet-
ben „A Nemzeti Casinóé” possesori
bélyegző. (3 db.)
A szerző francia filozófus, politikai író,
a bordeauxi parlament-, majd a szená-
tus elnöke. Jelen munkáját húsz évnyi
előtanulmány után írta meg. A műben
lefektetett tan az államhatalmi ágak
szétválasztásáról felmérhetetlen hatást
gyakorolt a francia forradalmat köve-
tően kialakuló polgári demokráciák tár-

sadalmi berendezkedésére. Alapvető
közjogi munka.

80 000,-
109., RADOVICS György: Egy elfe-
lejtett egyetemi fegyelmi csomó
(Perczel Sándor, Sommsich Pál és tár-
sainak ügye 1826-27.)
/Büntetőjogi Szeminárium/
Bp., 1942. (Szerző.) – Ny.: Dunántúl
Pécsi Egyetemi. 1 t. (Pázmány P.
Tud.egyetem) 49 p.
Kiadói papírborítóban.
„Laci Bácsinak hálás tisztelettel és
szeretettel – Gyurka” dedikált pél-
dány! Az egyetemek korabeli fegyelmi
jogkörével foglalkozó büntetőjogi érte-
kezés.

8000,-
110., ROSADI, Giovanni:
Jézus pöre
Fordította: Boros Ferenc.
(Bp., 1927.) Révai.
384 p. Egyetlen kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
A szerző kiváló toscanai író, a firenzei
fórum messze híres büntetőjogásza,
„aki a büntetőjogász szemével nézi a
Jézus-pör világtörténelmi eseményét s a
kitűnő író alkotó zsenialitásával rekon-
struálja a kereszténység kezdeteit s e
bűnper tárgyalásának lefolyását.

8000,-
111., SZENTIRMAY Imre: A magyar
király javadalomadományozási joga
/Magyar Jogi Szemle könyvtára 20./
Bp., 1922. Pallas. 15 p.
Kiadói papírborítóban.
„Hálás megemlékezésül a legmele-
gebb üdvözlettel – Sz. Imre” dedikált
példány!

8000,-
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112., (Szószólló):
Bévezetés Az Erdély Országi Törvény-
kezés módjában applicaltatni szokott
Recursusokról való Tractatusra, vagy-
is Oktatásra. Írta egy Szószólló.
Nagy-Váradon, 1828. Tichy János. 54 p.
Fűzve, korabeli papírborítóban.

8000,-
113., TOLDY Ferenc:
A Magyar Birodalom alaptörvényei
Az eredeti deák szöveg mellé vetett
magyar fordítással, közjogtani segéd-
könyvül kiadta: - - .
Pesten, 1866. Emich G.
XVI. 17-336 p.
Korabeli aranyozott egészvászon kötés-
ben vaknyomással díszítve.

15 000,-
114., (TOLDY István ?):
A magyar felsőház reformjáról
Pest, 1866. Lauffer Testvérek Biz. –
(Ny.: Heckenast G.) 43 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kötés-
táblán korabeli kézírással feliratozott
címkével. A szövegben helyenként
korabeli feljegyzés, aláhúzás. A felirato-
zott címkén a korábbi tulajdonos
Toldy István (1844-1879.) írót, újság-
írót, Deák-párti politikust jelöli meg a
mű szerzőjeként. A kötet tartalma, jel-
lege is rá utal.
(Szinnyei, Petrik nem ismeri!)

8000,-
115., ULLEIN-Reviczky Antal:
A trianoni szerződés területi ren-
delkezéseinek jogi természete
/A Pécsi M. Kir. Erzsébet-Tud.egyetem
kisebbségi int. kiadványai XVIII./
Pécs, 1943. Szukits. 235 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

15 000,-

116., ZEHERY Lajos, Dr. és Dr. Térfy
Béla: A zsidók közéleti és gazdasági
térfoglalásának korlátozásáról szóló
1939: IV. t. c. és annak végrehaj-
tásáról szóló rendeletek. Függelék:
Az 1938:XV. t.c. érvényben maradt §-
ai. Összeállították, jegyzetekkel és ma-
gyarázatokkal ellátták: - -.
Bp., 1939. Grill K. VIII. 271 p.
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
a kiadói papírborítók a kötéstáblákra
ragasztva.

24 000,-

* * *

117., KAMPIS Antal:
Ilosvai Varga István
/A művészet kiskönyvtára 120./
Bp., 1978. Corvina. 32 p. 1 sztl.lev.
26 kétoldalas t. (részben színes képek)
1 sztl.lev. szövegközti képekkel.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Csapó Gyurinak nagy szeretettel,
igaz barátsággal – Pista bácsi. Szent-
endre 78. január 12.” a festőművész
által Csapó György író, újságírónak
dedikált példány!

3000,-
118., 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,-
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119., KARDOS László:
A huszonegyéves Ady Endre
Gyoma, 1922. Kner Izidor.
88 p. Ady Bandi beragasztott fiatalkori
portréjával. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Megkímélt példány.

4000,-
120., KARY Béla, vitéz:
Thallóczy Lajos a szociológus, a közjo-
gász és az elméleti politikus
/A Thallóczy Lajos-Társaság kiad-
ványai 5./
Bp., 1938. Thallóczy L. Társ.
50 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Jolánnak rokoni szeretettel – Béla”
dedikált példány!

3000,-
121., KASSÁK Lajos:
A telep
/Az új magyar regény/
(Bp., 1933.) Pantheon. – (Elek Ny.)
248 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Aláírt példány!

6000,-
122., KASSÁK Lajos:
Kis könyv haldoklásunk emlékére
(Bp., 1945.) Uj Idők.
(Singer és Wolfner.) 110 p. 1 sztl.lev.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Georges Bracque (1882-1963.) francia
festő avantgárd munkája.

3000,-
123., 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. 

6000,-
124., KENEDY Géza:
Magyar vér Boszniában
Az 1878. évi Bosznia-Hercegovinai
hadjárat félszázados évfordulójára.
Bp., 1928. Stádium. 246 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Nagyméltóságú Álgya Sándor altá-
bornagy m. kir. honvédelmi állam-
titkár úrnak hálás tisztelete jeléül – A
szerző” dedikált példány!

8000,-
125., KERTÉSZ Róbert:
Hajók és hősök (I-II.)
(Bp., 1943.) Franklin-T.
(1.) 1 kétoldalas térk. 155 p. 6 t.
(képek) (2.) 133 p. 6 t. (képek) 1
sztl.lev. 1 kétoldalas térk.
Kiadói gerincén restaurált félvászon
kötésben. (egybekötve)
A mű eredetileg a Magyar Földrajzi

Társaság könyvtára című sorozat utol-
só köteteként jelent meg két kötetben.
A papír hiány miatt és a csökkenő
érdeklődés miatt alacsony példány-
számban. A könyvet hamar be is tiltot-
ták. Így az eredeti sorozat kötésben
szinte fellelhetetlenül ritka! A tiltást
kijátszva a krúdában maradt példányok
önálló kiadásként is napvilágot láttak,
egybekötve a két rész. Ez a példány az
egykötetes változat, amely nem a
sorozatkötésből való. Ettől függetlenül
nagyon ritka, mert a tiltás ezt a kiadást
is elérte, és a krúdában maradt példá-
nyok száma is kevés volt.

6000,-
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126., KÉSMÁRKI Róza, B.:
Szent rögeszme – Regény.
Bp., 1932. Budapesti Hírlap.
1 sztl.lev. 221 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben,
gerincén kisebb sérülés javítva. 
Számozott (6./25), bibliofil „Dellá-
nak – mind a kettőnek legszomorubb
napjainak emlékéül – szeretettel a
szerző” dedikált példány!

8000,-

KÉZIRATOK

127., ACZÉL Ilona (1884-1940.) 
színésznő, a Nemzeti Színház örökös
tagja, Csathó Kálmán író felesége
autográf tintával írt aláírása kártyán. 
(12x5,5 cm.)

2000,-
128., ÁDÁM Jenő (1896-1982.) 
zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagó-
gus autográf tintával írt aláírása papír-
lapra felragasztott kivágáson.
(14x9 cm.)

2000,-
129., ADAM, Theo (1926-) német 
operaénekes, basszbariton, a legna-
gyobb Wagner-tenor autográf kék filc-
tollal aláírt portréja a Magyar Állami
Operaház és Erkel Színház ff. kispla-
kátján. (14x20 cm.)

3000,-
130., ADY Zoltán (?), Ady Endre egyik
unokatestvérének tintával írt, autográf
„Ady” aláírt sorai „Kedves Fricikém”
megszólítással Renger Adrienne név-
jegykártyájának mind két oldalán. 
Kelt.: Hn., 1928. okt. 18-án.
12-13 beírt sor. (10x4,5 cm.)

3000,-

131., AGÁRDY Gábor (1922-2006.) a
Nemzet Színésze, érdemes és kiváló
művész, ikon- és portréfestő autográf
golyóstollal írt aláírása kártyán. 
(15x10,5 cm.)

2000,-
132., AJTAY Andor (1903-1975.)
színész, rendező autográf tintával aláírt
fotója. A fotón a Jómadár című film
szerepében. (9x14 cm.) Filmszerepei
száma meghaladja az 50-et. „Úrilány
szobát keres (1937), Orient Express
(1943), Beszterce ostroma (1948),
Állami áruház (1953), Egy óra múlva
itt vagyok… (1971-tévésorozat)…”

3000,-
133., ÁLGYA-Papp Sándor (1877-?)
altábornagy, honvédelmi államtitkár
géppel írt, autográf aláírt levele az
államtitkárság levélpapírján.
Kelt.: Budapest, 1927. okt. 14. 1 lev.
6 beírt sor. (17x18 cm.)
Az I. világháború után József főherceg
mellett teljesített szolgálatot, több ma-
gas fokú kitüntetésben részesült. 

3000,-
134., ALMÁSY Pál (1749-1821.) 
Arad megyei főispán és koronaőr, 
Darvas Ferenc (1740-1810.) magyar
királyi udvari helytartósági tanácsos és
Pest vármegye országgyűlési követe,
költő, valamint Babothy József (?),
tisztviselő által aláírt latin nyelvű oki-
rat, a verzón ellenjegyzés és viaszpecsét
részlete. Kelt.: (?) 1797. február 8.
2 lev. 1 beírt oldal.

Almásy, Pest-Pilis-Solt vármegye fő-
ispánja, koronaőr, mint tartománybi-
zottsági főigazgató vezette a pesti egye-
temi tanácskozásokat. Darvas Ferenc
Nógrád megyének első alispánja.
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A Martinovics Ignác-féle összeesküvés
alkalmával, bűnrészességgel vádolták,
de e vád alól fölmentették. A magyar
színészetnek is lelkes pártolója volt:
Wesselényi Miklós rábízta társulatát
1807-ben.

8000,-
135., APPONYI Károly, Gróf (1805-
1890.) és testvére Gróf Apponyi
György 1848-ban Magyarország
főkancellárja (1808-1899.) birtokai-
nak ügyében írt levél az általuk meg-
hatalmazott Árvay József okleveles
mérnök által a „Tekintetes Cs. kir.
Megyei Törvényszék!” részére, az általa
Felső-Nána, Varasd és Diós Berény
határaiban végzett munkálatok hite-
lesítése ügyében. Árvay József autográf
aláírásával. Az utolsó oldalon az ide
mellékelt szerződés hiteles másolata.
Kelt.: Hőgyészen, 1854. július 28.
2 lev. 3 beírt oldal.

6000,-
136., ASBÓTH Oszkár (1891–1960)
helikopterkonstruktőr és mérnök gép-
pel írt, autográf aláírt (szignált) levele
„Kedves barátom!” megszólítással.
Hosszas levelében beszámol arról,
hogy az amerikai elit Aeron Institute
Sc. is tagjává fogadná, de két ajánló
kell hozzá. Az egyik Kármán Tódór
volt, a másik pedig Prof. Klemin, de az
utóbbi időközben meghalt. Kelt.:
Budapest, 1957. junius 17. 1 lev. 2
beírt oldal. A levél oldalán lefűzéshez
lyukasztva. (A/4)
Hozzátartozik: Autográf német nyelvű
tintával írt, aláírt képeslapja M(arg-
erete) Seeger számára.
Asboth repülőgép-építéssel pályája ele-
jén foglalkozott, majd néhány sikeres

repülési kísérlet után az első világ-
háború alatt a Légcsavar Kísérleti Inté-
zetet vezette. A fischamendi kísérleti
intézetében kezdték meg a majdani
helikopter kifejlesztését és az ehhez
szükséges légcsavarok gyártását. 1928-
ban egy kísérlet remekül sikerült, és
30–50 m magasságot elérő repülést
tudtak végrehajtani.

8000,-
137., BADINY Jós Ferenc (1909-
2007.) emigráns történetíró, nyelvész,
sumerológus géppel írt, aláírt „Feri
bácsitok” levele „Kedves László és
Irénke!” megszólítással, a levél vezóján
golyóstollal írt autográf, aláírt soraival.
Kelt.: (Buenos Aires?) 1996. december
16. 1 lev. 1 gépelt oldal. a verzón 5
beírt sor. (A/4)

3000,-
138., BAJCSY-Zsilinszky Endre, vitéz
(1886-1944.) politikus, újságíró, kivég-
zett nemzeti ellenálló géppel írt, autog-
ráf aláírt levele az „Előörs Lapkiadó
Rt.” fejléces papírján Pongrácz Kálmán
debreceni hírlapírónak címezve rész-
vényjegyzéséről. A részvények befize-
tését igazoló 2 db. elismervény a levél-
hez csatolva.
Kelt.: Budapest, 1929. ápr. lejjebb
kézírással feljegyezve „Elment 1929.
IX. 10-én”. 1 lev. 1 beírt oldal.
A II. világháború idején a magyar

függetlenségért folytatott harc kiemel-
kedő vezető egyénisége és vértanúja. A
proletárdiktatúra megdöntése után a
Gömbös vezetése alatti nacionalista és
fajvédő csoport (Eckhardt, Kozma stb.)
tagjaként a Szózat c. fajvédő lap főszer-
kesztője. 1926-tól a Magyarság vezér-
cikkírója, 1928-ban megindította Elő-
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őrs c. lapját, amely fórumot adott
József Attilának, Féja Gézának, Szabó
Dezsőnek, Szabó Pálnak stb. 1930–31-
ben megszervezte a Nemzeti Radikális
Pártot, és 1932. március 15-től kezdve
az Előőrs utódaként megindította a
Szabadság c. hetilapot. A II. világhá-
ború időszakában parlamenti fel-
szólalásaiban, cikkeiben és memoran-
dumaiban bátran támadta a kor-
mányok németbarát kül-, és reakciós
belpolitikáját, harcolt Magyarország-
nak a háborúból való kilépése érdeké-
ben és követelte a délvidéki tömeg-
mészárlásért felelősök szigorú megbün-
tetését. 1944. november elején a né-
metellenes fegyveres ellenállási mozga-
lom megszervezésére hivatott Magyar
Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizott-
ságának elnökévé választották és részt
vett a fegyveres felkelés tervezetének
kidolgozásában. November 23-án
reggel árulás következtében elfogták és
december 23-án kötél általi halálra ítél-
ték és december. 24-ének reggelén
kivégezték.

8000,-
139., (BAJOR) Bayor Gizi (1893-
1951.) színművész, kiváló művész, a
Nemzeti Színház örökös tagja autográf
tintával írt aláírása papírlapra felragasz-
tott kártyán. (14x9 cm.)

2000,-
140., BÁLINT Zoltán (1871-1939.)
építész, szabadkőműves géppel írt,
autográf aláírt „Zoltán” levele „Drága
Miskám” megszólítással, amelyben
köszönetét fejezi ki, hogy fia olyan chef
vezetése kerül, mint „Ángyán”. Kelt.:
Budapest, 1936. jan. 29. 1 lev. 1 beírt
oldal. (13x17,5 cm.)

Gyakran tervezett középületeket vidéki
városokban. Nagyon szép, magyaros
szecessziós épülete a Szatmárnéme-
tiben álló Pannónia (Dácia) szálló.
1900-ban nyert felvételt a Demokratia
szabadkőműves páholyba. Mintegy
szabadkőműves mestermunkájaként
tervezte meg a nagyváradi László király
páholy páholyházát 1901-ben.

3000,-
141., BALTAZÁR Dezső (1871-1936)
jogász, tiszántúli református püspök
által aláírt Bizonyítvány lelkipásztor-
képző vizsgáról, amely igazolja, hogy
Szűcs Lajos lelkészképesítő vizsgát tett
a tiszántúl egyházkerület lelkészképe-
sítő bizottsága előtt.
Kelt.: Debrecenben, 1913. dec. 15.
1 nyomtatott, beírt oklevél hajtogatva.
(50x40 cm.)

Teológiai tanulmányai után Tisza
Lajos nevelője volt, közben jogi dok-
torátust szerzett. 1911-ben a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspökévé
választották. Következetesen kiállt az
antiszemitizmus ellen, 1923-ban az
Erzsébetvárosi Demokrata Kör vacso-
rájára volt hivatalos Stern Samuval
együtt, ahonnan elkésett így túlélt egy
ellenük forralt merényletet.

6000,-
142., BÁNHIDI Antal (1902-1994.)
gépészmérnök, repülőgéptervező, piló-
ta és Kara Jenő (1883-1943) repülő
alezredes, sportrepülő géppel írt, autog-
ráf aláírt levele Kovách Jenő részére
egy kérelem elfogadásáról. A Magyar
Aero Szövetség fejléces papírján. A fej-
lécben a „Hiszek egy…” sorai.
Bp., 1936. február 25. 1 lev.
Bánhidi Antal nevéhez több kiemel-
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kedő repülési teljesítmény fűződik,
legismertebb repülőgépe a Gerle. A
Gerle gépcsalád legismertebb tagjával,
Bisits Tibor pilótával körberepülte a
Földközi-tengert. Az út során az egyip-
tomi piramisok között repülő Gerle
13-asról Almásy László készített felvé-
teleket. Az eseményről Bánhidi
A Gerle 13 útja címmel könyvet írt. 

8000,-
143., BARABÁS Emil (?) altábornagy,
géppel írt, autográf aláírt levele Nagy-
ságos Schott Margit urnő árváinak
ügyében. Kelt.: Budapest, 1937. jan.
22. 1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
A II. világháború idején írta a „A né-

met nagyvezérkar jelenti…” című betil-
tott kötetét. Számos lapban jelentek
meg tudósításai.

3000,-
144., BÁRDY György (1921-2013.) 
színművész, érdemes és kiváló művész,
az Egri csillagok Jumurdzsákja, autog-
ráf golyóstollal dedikált fotója.
(10x16 cm.)

3000,-
145., BAROSS Gábor (1848-1892.) 
politikus, közlekedésügyi-, kereskede-
lemügyi- miniszter, a korszerű magyar
kereskedelem és közlekedés megala-
pítója, „vasminiszter” autográf tintával
írt aláírása, tulajdonosi feljegyzése
Kossuth Lajos: Irataim az emigrácz-
ióból II. című művének borítófedelén. 

3000,-
146., BERZEVICZY Albert (1853-
1936.) magyar politikus, történetíró, az
első Tisza-kormány vallás- és közok-
tatásügyi minisztere autográf fekete tin-
tával írt, aláírt levele „Kedves Húgom!”
megszólítással Medveczky Mária

színésznőnek (?), rokonának címezve, a
Korvin Mátyás magyar-olasz egyesület
rajzos fejlécű levélpapírján. Berzeviczy
alapító elnöke volt az olasz-magyar kul-
turális kapcsolatokat ápoló Corvin
Mátyás Tudományos Akadémiának.
Levelében egy Radó Antal által eszkö-
zölt felolvasó esten való részvételre kéri
fel a címzettet és bensőséges szavakkal
köszönti családját a közelgő ünnepek
kapcsán.
Kelt.: Bp., 1924. dec. 19.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

8000,-
147., CSILLÉRY András (1883-1964.)
fogorvos, politikus, népjóléti miniszter
a Friedrich-kormányban autográf tintá-
val írt aláírása köszöntő-kártyán.
(13x9 cm.) 1944 végén, az orvosi kar
Németországba telepítését követően
számos diák haláláért terhelte fele-
lősség, mert a diákokat az SS-be akarta
kényszeríteni. Emiatt a háború után
kikérték, mint háborús bűnöst, de kia-
datása elmaradt, a debreceni népbí-
róság 1947-ben - távollétében - 15 évi
fegyházbüntetésre ítélte. Kanadába
költözött, ott élte le hátralevő életét. 

3000,-
148., DARÁNYI Kálmán (1886-
1939.) politikus, földművelésügyi mi-
niszter, 1936 és 1938 között Magyaror-
szág miniszterelnöke autográf tintával
írt aláírása papírlapra felragasztott kivá-
gáson. (14x9 cm.)

3000,-
149., ENDRE László (1895-1946)
fajvédő politikus, belügy államtitkár
géppel írt, autográf aláírásával ellátott
levele a Belügyi Államtitkárság papír-
ján vitéz csataji Csatay Lajos m. kir.
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vezérezredes, m. kir. honvédelmi mi-
niszternek címezve.
Kelt.: Budapest, 1944. május 11.
1 lev. 1 beírt oldal.
Endre László a legális és illegális mun-
kásmozgalom ellen hozott hírhedt in-
tézkedései, antiszemita jellegű jogfosztó
rendeletei gyorsították a fasiszta terror
kibontakozását az egész országban. 
1944 áprilisától a Sztójay-kormányban
a belügyminisztérium közigazgatási
államtitkára; a német megszállókkal,
többek között Adolf Eichmann-nal szo-
rosan együttműködött. Jelentős szere-
pet játszott a magyarországi zsidóság
deportálásában. A Népbíróság kötél
általi halálra ítélte.

6000,-
150., FENYŐ Miksa (1877-1972.):
Följegyzések a „Nyugat” folyóiratról
és környékéről című művének a
kötetből kiemelt részletek Fenyő Miksa
sajátkezű javításaival, megjegyzéseivel
kiegészítetve. Szemelvények, melyek
Vezér Erzsébet részére készültek. A
kötet eredeti tanulmányaiból a követ-
kező részletek szerepelnek a válogatás-
ban: Ady lapja.; Beöthy Zsolt - Herczeg
Ferenc.; Móricz Zsigmond.; Babits
Mihály.; Kosztolányi Ady-cikke.; Egy
jelentékeny könyvről. (Illyés Gyula:
Kora tavasz.); Heltai Jenő; Nagy Lajos.
Az elő-címlapon „Vezér Erzsébet,
kedves figyelmes, nagyon tehetséges
barátnőmnek, szeretettel és respektus-
sal N. Y. 1966. febr. 28. Fenyő
M.”dedikált példány! Hozzátartozik
Fenyő Miksa Szabó Dezsőről, valamint
Heltai Jenőről írott írásai sajátkezű
javításaival, megjegyzéseivel kiegészít-
ve, valamint két regényrészlet sajátkezű

javításokkal, megjegyzésekkel kiegészít-
ve. Canada On(tario), 1960. Pátria.
A kiemelt részletek a kötet eredeti borí-
tófedelei közzé helyezve, fűzés nélkül.
Kézirati értékű anyag!

12 000,-
151., IGNOTUS Hugó (Veigelsberg
Hugó) (1869-1949.) magyar költő, író
és újságíró a Volks-Zeitung folyóirat
fejléces levélpapírján tintával írt, aláírt
autográf levele „Kedves Jenőm” meg-
szólítással. (Sajnos a címzett nevére
nem sikerült fényt derítenem, de talán
nem lehetetlen küldetés.) Levelében
részvétét fejezi ki Jenő gyermekének
halála miatt és osztozik fájdalmában.
Kelt.: Wien, 1933. X. 24.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
Ignotus a modern magyar irodalom

szervezője: hatalmas szerepe van
abban, hogy a Nyugat aranynemze-
déke világszínvonalra emeli a magyar
irodalmat. Az „Ignotus” kezdetben
írói álneve volt, de 1907-ben törvénye-
sen is fölvette ezt a nevet: előbb
Ignotus-Veigelsberg Hugó, utóbb
Ignotus Hugó alakban. Ignotus 1918
utáni élettörténete ma még csak foltok-
ban, alig-alig ismert. 1924-ben a bécsi
Volks-Zeitung vezércikkírója lett, s
maradt Ausztria náci bekebelezéséig,
1938-ig.

24 000,-
152., Kolosvár szabad Királlyi Város-
sának Magistratussa által kiadott
magyar nyelvű nyomtatott oklevél,
vonatkozó részei magyar nyelvű kéz-
írással. Az oklevél tárgya „a nagy
temető allyában a Torda kapu előtt..”,
„Ngos Báromissa Bánffy Theresia” és
„Őri Filep István ő Kelme által”
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Kótya-vetye, árverés útján 1797-dik
Esztendőben Septembernek 29-dik
Napján vett telkeik jövendőbéli na-
gyobb bizonysága. Szathmáry Pap
Sigmond Fő Bíró, Gyergyai László Fő
Notarius, Kolosváry Kis Sámuel
Kolosvár Városa Fő Orátora által
aláírásukkal, és város viaszpecsétjével
hitelesítve.
Költ.: Kolosváratt, Mártius Hónapnak
27-dik Napján 1798. Esztendőben.
2 lev. 1 nyomtatott, beírt oldal.
Az oklevélben említett Bánffy Terézia

bárónő (1756-1807), Rhédey Mihály
felesége Kolozsvár legtehetősebb
családja. A Rhédey-palota Kolozsvár
Főterén a Jókai utca sarkán áll a
Bánffy-palota szomszédságában.
A másik birtokos Őri Filep István (?)

színész Kolozsvárott először 1793. jan.
30-án lépett színpadra. A pest-budai
együttest magánvagyonából támogatta,
Kolozsvárott pedig látványos előadá-
sokat finanszírozott.

30 000,-
153., LIPPICH Elek, Koronghi
(Kunszentmárton, 1862. – Merano,
1924.) költő, művészeti író barna tintá-
val írt autográf, aláírt levele Edvi-Illés
Aladár (1870-1958) festőművész, tanár
részére „Kedves Aladár” megszólítás-
sal. Levelében közös Gyurka nevű
ismerősükről számol be, aki beteg és a
„legóriásibb tapasztalatú orvos” Dr.
Gara Géza magyar származású orvost
ajánlja figyelmükbe náluk Meranoban.
Beszámol arról, hogy szinte lehetetlen
szállást foglalniuk bármelyik hotelben,
mert minden szoba foglalt. Arra kéri
barátját, hogy húsvét után próbáljon
szállást foglalni. Beszámol arról is,

hogy (Glatz) Oszkártól az előző nap
kapott levelet. A levélen Edvi Illés
Aladár ceruzával írt megjegyzése: „Szó
volt róla, hogy Meránba megyünk, de
az utazás elmaradt”.
Kelt.: Merano, 1924. III. 19.
2 lev. 3 beírt oldal a művész fejléces
levélpapírján.

Lippich különösen sokat tett a
Gödöllői Művésztelep támogatása
érdekében. 1903-tól Művészeti Könyv-
tár címmel sorozatot szerkesztett,
amelyben főleg hazai és külföldi
művészekről szóló monográfiák jelen-
tek meg 1911-ig. Lippich, Fülep Lajos
legfőbb támogatója volt itáliai utazása
idején. A kézirat érdekessége, hogy a
levél keltezését követően 3 hét múlva
életét vesztette, valószínűleg épp ez volt
az oka, hogy Edvi Illés Aladár már
nem látogatta meg művész barátját. 

36 000,-
154., PEKÁR Gyula (1867-1937.) író,
újságíró, országgyűlési képviselő, mi-
niszter, a Petőfi Társaság elnökeként és
Lampérth Géza (1873-1934.) költő,
író, színpadi szerző, a Petőfi Társaság
főtitkáraként géppel írt, mindkettőjük
által tintával autográf aláírt levele,
szerződése a Singer és Wolfner Iro-
dalmi Intézet Rt-nak címezve. A
szerződés tárgya a Petőfi Társaság 18
kötetre tervezett sorozata, amelyben
többek között Bársony István, 
Benedek Elek, Csathó Kálmán, Falu
Tamás, Herczeg Ferenc… stb. addig
kiadatlan művei jelentek meg.
A szerződés részletesen kitér a mű-
vekre, a javadalmazásra az írókkal és a
Társasággal egyaránt. A jubiláris
sorozat „Magyar Írómesterek” címmel
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látott napvilágot, igényes bibliofil
igényű gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben. A sorozat kötetei ma
is könyvgyűjtőink polcainak legdísze-
sebb darabjai.
Kelt.: Budapest, 1926. julius 14.
2 lev. 4 beírt oldal. (A/4)

10 000,-
155., SCHÖPFLIN Aladár (1872-
1950.) író, irodalomtörténész, a
Nyugat vezető irodalomkritikusa által
géppel írt, autográf tintával aláírt levele
a Franklin- Társulat Tükör című lapjá-
nak fejléces levélpapírján Dánielné
Lengyel Laura (1874-1954.) írónőnek
címezve. Levelében megköszöni egy
kapott kéziratot és közli, hogy a cég
igazgató és Révay szabadságon vannak,
így honoráriumot nem tud kifizetni.
Kelt.: Budapest, 1934. jul. 26.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

12 000,-
156., SZABÓ Dezső (1879-1945.) 
magyar író, kritikus, publicista tintával
írt, aláírt autográf levele Kőműves
Imre (1903-1986.) könyvkereskedő,
antikvárius, írónak címezve saját fejlé-
ces levélpapírján, saját megcímzett
borítékában. Levelében közli, hogy a
kapott könyv már meg van neki,
helyette az előző nap mutatott Deutsch-
land kötetet kéri, az árkülönbözetet
kéri levonni.
Keltezés nélkül (1928-1940 között).
2 lev. 1 beírt oldal. (A/5) 
Szabó Dezső a magyar irodalom egyik

legellentmondásosabb alakja. Nincs az
a jó és nincs az a rossz, amit már el
nem mondtak róla. A népi mozgalom
előfutára. Egyszemélyes folyóiratában,
a Ludas Mátyás Füzetekben adta közre

szépírói munkáit. A Feltámadás
Makucskán (1933) című szatirikus
elbeszélése, a Horthy-korszak politiká-
jának kifigurázása.
Kőműves Imre antikváriumát 1928-

ban nyitotta meg (Múzeum körút 13.)
és a munkaszolgálat és deportálás
(1940-1945) miatt megszakítással
vezette 1952-ig. Tiltakozott a Magyar
Könyvkereskedők Egylete feloszlatása
ellen (1950). Egyik szerkesztője volt a
Magyar Könyv c. könyvkereskedelmi
szemlének. A magyar sajtótörténet
értékes dokumentuma A magyar sajtó
mártírjai (1981) c. műve. Regényeket,
elbeszéléseket is írt.

24 000,-
157., ZICHY Géza (1849-1924.) ma-
gyar író, drámaíró, színműíró, zene-
szerző, félkezű zongoraművész, belső
titkos tanácsos autográf tintával írt
sürgöny levele: „Csiky Mihály
Budapest Lipót utcza 49 – Kérek
rögtön sürgönyt, hogy van Hipolit –
Géza”. Keltezés nélkül. 5 beírt sor.
(20x15 cm.)

14 esztendősen egy vadászbaleset
során elveszítette jobb karját. Elkese-
redés helyett megkettőzött ambícióval
valóságos zongoravirtuózzá képezte
magát, „bal kézre”. Liszt Ferenc is
támogatta, több alkalommal is együtt
koncerteztek. Több operát, irodalmi
műveket is írt. A levélben említett
„Hipolit” talán Zichy Hippolit Kázmér
(1868-1955.), aki afrikai vadászatairól
lett híres.

4000,-
158., ZICHY János, Gróf (1868-
1944.) agrárius nagybirtokos, minisz-
ter, legitimista politikus, vallás- és
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közoktatásügyi miniszter a második
Khuen-Héderváry-kormányban, a 
Lukács-kormányban, majd a harmadik
Wekerle-kormányban, géppel írt autog-
ráf aláírt levele m. kir. vallás- és közok-
taásügyi miniszterként fejléces levélpa-
pírján, Simay Imre szobrászművész-
nek, a Orsz. M. Kir. Iparművészeti
Iskola tanárának címezve, amelyben
tanári állásra kinevezi.
Kelt.: Budapest, 1911. julius 18.
2 lev. 1 beírt oldal. A levél hátoldalán
javított. (A/4)

4000,-
159., ZICHY Károly, Gróf (1753-
1826.) nagybirtokos, országbíró, mi-
niszter által aláírt német nyelvű barna
tintával írt okirat. Kelt.: Hn. 1788.
junius 20. 1 lev. (A/4)
A bécsi Theresianumban nevelkedett,

császári és királyi kamarás lett, többféle
hivatalt viselt. 1802-től az udvari kama-
ra elnöke, 1808-ban az államminisz-
térium elnöke, 1808-ban az arany
gyapjas rend vitéze, 1809-ben hadügy-
miniszter és 1813–14-ben belügymi-
niszter.

4000,-

* * *

160., KIRÁLY Pál:
Ulpia Trajana Augusta Colonia Daci-
ca Sarmizegetusa Metropolis Dacia
fővárosa – Várhely Hunyadmegyében.
Bp., 1891. Athenaeum.
178 p. 1 sztl.lev. szövegközti képekkel.
Korabeli félvászon kötésben. 
Sarmizegetusa a római foglalás előtt a

dacus királyok székhelye, Dacia provin-
cia fővárosa, a mai Hátszeg Erdélyben.
Ritka mű. 8000,-

161., KISDI Benedek:
Cantus catholici 1651. I.
/Magyar irodalmi ritkaságok XXXV./
Szerkeszti: Vajthó László.
Előszó: Sík Sándor.
(Bp., 1935.) Kir. M. Egyetemi Ny. 167 p.
Kiadói papírborítóban. A második 
kötet a Magyar irodalmi ritkaságok 
XXXVIII. köteteként jelent meg.
„Dohnányi Ernő Őméltóságának e
könyv kiadóival együtt b.u.é.k. tiszte-
lettel – Budapest, 1935. XII. 31.
Vajthó László” a világhírű magyar
zeneszerzőnek dedikált példány!

6000,-
162., KISS Arnold, Dr. – Vámbéry
R. – Levatich L. és többek:
A nagy per (Zsidókérdés)
Bp., én. Soli Deo Gloria.
110 p. 1 sztl.lev. 1 mell. (errata)
Egyetlen kiadás.
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói rajzos papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva. A kötet további írói:
vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre, Kühnelt-
Leddihn Erik, Sebestyén Jenő, Máthé
Elek, Milotay István, Berkes József,
Bernáth István, Ravasz László.

8000,-
163., KISS Ernő:
Tanulmányok André Gideről
Miskolc, 1944. Ny.: Ludvig I. 47 p.
Kiadói papírborítóban.
„Szabó József fiatal barátomnak,
nagyrabecsülésem jeléül – Kiss Ernő.
Miskolc, 1944. I. 28.” dedikált
példány!

4000,-
164., KNAUZ Nándor:
Buda ostromához
Bp., 1886. (Ny.: Franklin-T.)
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4 sztl.lev. 128 p. lapszámozáson belül
IV. táblán hasonmás autográf aláírá-
sok.
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító címlapja a kötéstáblá-
ba, a hátlap a hátsó kötéstáblára felra-
gasztva. A papírborító címlapjának
verzóján „Méltóságos Vaszary Kolos
főispán urnak – Esztergom, szept. 25.
1886. – barátságból Knauz Nándor”
a történész esztergomi érseknek
dedikált példány! A kötet a fellelhető
dokumentumok alapján ismerteti
Buda visszavételét, a táblákon a fellelt
dokumentumok szerzőinek hasonmás
kézírását közli.

15 000,-
165., KNER Izidor:
- - aforizmái
Gyoma, 1917. Szerző. 1 t. 167 p. szá-
mos szövegközti rajzzal, amelyek
Vadász Miklós munkái. Első kiadás!
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben. „Porzsolt Kálmánnak. Kit
embertársa mosolyra fakaszt, az
háláját e mosolylyal le is rótta. –
Kinek elevenére tapint, az holtig
eszében tartja. Tisztelő híve - a szerző.
Gyoma, 917. julius 12.” Kner Izidor
által a jeles írónak, színigazgatónak, a
Népszínház egykori igazgatójának
dedikált példány! Megkímélt állapot-
ban. Lévay-Haiman 1.266 (félvászon
változatát ismeri).

15 000,-
166., (KORN, Friedrich):
Panorama von Ofen und Pesth, oder
Charakter - und Sittengemälde der
beiden Hauptstädte Ungarns. Aufge-
nommen nach eigener Anschau-ung
von Spiritus asper und Spiritus lenis.

Leipzig, 1833. C. H. F. Hartmann.
XII. 266 p.
Kiadói papírborítóban.
Megkímélt állapotú, tiszta példány.

15 000,-
167., KOSSUTH Lajos:
Felelet Gróf Széchenyi Istvánnak
Pest, 1841. Landerer és Heckenast.
2 sztl.lev. 244 p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott, vaknyo-
mással feliratozott igényes félbőr kötés-
ben. Az ÁKV. árverésének korábbi
címkéje a hátulsón kötéstábla verzójá-
ba ragasztva (XXVII./248).

Széchenyi talán legnagyobb vihart
kiváltó műve volt az ugyanebben az
évben megjelent Kelet népe, amelyben
a szerzőt támadja. Erre válaszolt e
munkájában Kossuth, aki mellett a kor
számos neves politikusa megszólalt.

24 000,-
168., (Kotta) ADORJÁN, Alessandro
(Sándor): L’Ungheria integrale! –
Nagymagyarországot!
Una marcia al duce: S. C. Mussolini.
Vero grande amici dell’ Ungheria con
profonda devozione: - -.
Zircz, 1933. Szerző. 2 sztl.lev.
Három kotta oldal, kézzel színezett raj-
zos címlappal. „Szeretett Dr. Kárpáth
Zoltán barátomnak nótás szívvel –
Adorján Sándor, Zircz 1934. julius
hó” dedikált példány!

15 000,-
169., (Kotta) KURUCZ János:
- - dalaiból – Énekhangra és zon-
gorára. I. füzet. 1. Szívemből téptem
ezt a dalt. 2. Csókolni szeretném.
Bp., (1909.) „Harmonia” Rt.
6 p. 1 sztl.lev. szecessziós rajzos cím-
lappal. 5 kotta oldal (kotta és szöveg).
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A címlapon aláírt példány! Későbbi a
számára készült papírmappában.

8000,-
170., (Kotta) VÁLYI Nagy Géza –
Bura Károly:
Olasz-Magyar barátság induló 
Szövege: Vályi Nagy Géza.
Zenéje: Bura Károly.
Bp., 1933. Bura Károly. 2 sztl.lev.
Két kotta oldal, rajzos címlappal,
amely Dombay munkája.
A szerzők Benito Mussolininek és
Gömbös Gyulának ajánlják a művet.
Magyar és olasz szöveggel.

6000,-
171., KÖLCSEY Dezső:
A Kölcsey, máskép Szente-Mágócs
nemzetség. - Kölcsey Ferencz.
Családtörténeti tanulmány.
Bp., 1930. Szerző. – Ny.: Révai.
77 p. 1 sztl.lev. 5 kihajtható genealó-
giai t. (10 ív) + 4 p. (függelék a
könyvtestbe helyezve)
Kiadói papírborítóban.

6000,-
172., Költészet 1941 karácsonyára
(Antológia)
Összeállította: Kovalovszky Miklós.
Bevezetőt írta: Szegi Pál.
Bp., (1941.) Dr. Vajna és Bokor.
86 p. 1 sztl.lev. 1 lev. (hirdetés)
Kiadói papírborítóban. A kötet költői
teljesség nélkül: Berda József, 
Devecseri Gábor, Jékely Zoltán, 
Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, 
Weöres Sándor, Zelk Zoltán… 
Javarészt a költemények első közlése. 

3000,-
173., KŐRÖSI Albin:
A spanyol költészet gyöngyei
Fordította és bevezetéssel ellátta: - -.

Bp., 1895. „Pátria”. 276 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói papírborítók gondo-
san a könyvtestbe kötve. „Dr. Toldy
László ő Nagyságának mély tisztelete
jeléül – Kőrösi Albin” Toldy László
(1846-1919.) történész, jogi és bölcse-
leti doktornak, a főváros főlevéltárno-
kának dedikált példány! A műfordító
Kőrösi Albint (1860-1936.) hisz-
panológiai munkásságáért spanyol iro-
dalmi és tudományos társaságok több
kitüntetésben részesítették.

8000,-
174., KŐVÉR János, Dr. kovásznai:
Rimes írások I.
Toronto, 1985. (Szerző.) 199 p.
Kiadói papírborítóban.
„Az Ormay házaspárnak: Emigráns
magyar életünk feladatait felelősséggel
hordozó s a magyar öntudat ápo-
lásában élenjáró „bajtársaimnak”:
Székely magyar testvéri szeretettel:
Dr. Kővér János Torontó, 1985. jun.
21.” dedikált példány!

4000,-
175., (KÚN Béla, kókai):
A bécsi kapituláczió
Irta az “Alkotmányos titkok”, az
“Orosz invázió veszélye”, a “Közjogi
alap bukása” stb. szerzője.
Bp. 1888. Athenaeum. 2 sztl.lev. 197 p.
Korabeli egészvászon kötésben.
Az 1885-88-as bolgár válságban kié-

leződött a Monarchia és Oroszország
viszonya. Az oroszok Szerbiát, a
Monarchia Bulgáriát támogatta. A
szerző Deák Ferenc híve a Monarchia
részéről a keményebb fellépést hiányol-
ta művében.

6000,-
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176., LAJOS Iván, Dr.:
A restaurációs kísérletek külpolitikája
/A Szent István Bajtársi Egyesület
pécsi csoportjának kiadványai 1./
Pécs, 1930. (Ny.: Rosenthal Márk és
Fia., Mohácson.) 52 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
177., LÁZÁR Miklós: Árpádházi
királyfeleségek (Kézirat)
Történelmi háttérrel.
Kelt.: Bp., 1983. 224 lev. a levelek rek-
tóján gépelt kézirat. 224 számozott
oldal, az utolsó levél a verzón is gépelt,
225 beírt oldal 3 beragasztott képpel.
Modern, aranyozott műbőr kötésben.
Regény formájában megírt ismeret-
terjesztő olvasmány, történelmi tanul-
mány. A szerző és a mű számunkra
ismeretlen, kiadásának ezen a címen
nem találtuk nyomát. A bevezetés
oldalán a szerző autográf aláírásával. 

24 000,-
178., (LECLERC, Jean):
Histoire d Emeric comte de Tekeli,
ou memoires pour servir á sa Vie. Oú
l on voit ce qui s est passé de plus con-
siderable en Hongrie depuis sa nais-
sance jusques á present. Par ****.
Cologne, 1697. Jacques de la Verité.
1 t. (Thökölyt ábrázoló címkép) 6
sztl.lev. 324 p.
Korabeli gerincén aranyozott, bordá-
zott egészbőr kötésben.
Thököly Imre legrészletesebb korabeli
életrajzának egyik korai kiadása, Ma-
gyarország egykorú európai megítélésé-
nek fontos dokumentuma. A korabeli
európai közvélemény általában elítélte
a Thököly-felkelés kapcsán Magyaror-
szágot, mely nem volt hajlandó a

Habsburgokkal együttműködve vállal-
ni a török elleni védőbástya szerepét,
hanem - törvényes uralkodója ellen
lázadva - veszélyeztette Európa bizton-
ságát. Leclerc ezzel szemben Bécs ger-
manizáló és katolizáló törekvéseit, a
protestáns javak megkaparintására tett
erőfeszítéseket véli fő oknak a felkelés
kirobbantásában. Véleménye szerint a
magyarok csak az elnyomással szálltak
szembe; elégedetlenségük oka a vasvári
béke volt, amely azt bizonyította, hogy
a császár nem akarja kiűzni a törököt
az országból. Kihasználva a Thököly
iránt megnyilvánuló általános érdeklő-
dést, a szerző még annak életében meg-
írta életrajzát. A fejedelem gyermek- és
ifjúkorának elbeszélésekor részletesen
ismerteti Magyarország és Erdély
történetét, II. Rákóczi György lengyel-
országi hadjáratától a pozitívan ábrá-
zolt Wesselényi-összeesküvésig.

Foglalkozik a soproni országgyűlés
kapcsán Thököly követeléseivel, közli a
pápához írott levelét, közreadja a kisza-
badulása után, valamint az 1688-ban
kiadott manifesztumát (utóbbiban a
pozsonyi országgyűlés határozatai ellen
tiltakozott). Figyelemre méltó, hogy a
kötet nem az elterjedt (hamis) Pierre
Marteau impresszumot használja, ezzel
is jelezve elhatárolódását a franciaelle-
nes pamfletek császárbarát vonalától.
A magyarországi események iránti
felfokozott érdeklődést mutatja, hogy a
mű még ugyanebben az évben angolul
is napvilágot látott. A kiadványnak
több változata ismert ugyanezzel az
impresszummal, de eltérő tipográfiai
jellemzőkkel. RMK III. Apponyi a mű
1693-as és 1694-es kiadását írja le, ezt
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a kiadást nem ismeri. Terjedelemben
és kivitelében megegyezik az Apponyi
által jegyzett 1693-as kiadással, de
Apponyi címképmetszetet nem ír le.
Megkímélt állapotú példány.

32 000,-
179., LELKES Nándor József:
Nagy idők nyomában
(Bp., 1935.) Orsz. Rákóczi Szöv.
135 p. 2 t. (Nyitra, Rodostó)
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Hajnal László Úrnak barátsággal – a
szerző Lelkes N. Bp. 935. IV. 4.”
dedikált példány!

4500,-
180., LENGYEL Béla alezredes, Dr.:
A második világháború első két éve 
(Hadtörténelmi összefoglaló áttekintés)
II. 1. füzet. Politikai előzmények és
hadműveletek 1939. szeptember 1. –
1941. év végéig.
Bp., 1942. (Szerző. – Ny.: 
Athenaeum.) 64 p. térképvázlatokkal.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
181., LONKAY Antal:
Magyar védhangok Krisztus és a
kereszténység mellett, Renan és a
renanisták ellen
Pest, 1864. (Ny.: Vodiáner F.)
VIII. 295 p. (293-295 oldalon
Mindszenty Gedeon „Ecce Homo”
című költeménye)
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.

8000,-
182., LÓRÁND Lajos: A székely job-
bágyság kialakulása 1540-1571.
Bölcsészdoctori értekezés.
Bp., 1906. Barcza J. kny.
4 sztl.lev. 56 p.

Kiadói papírborítóban.
„Koch István Úrnak coll. tisztelettel
– Lóránd Lajos” dedikált példány!

4000,-
183., LÜKŐ Gábor, Dr.:
A magyar parasztzene történetéhez
/A Déri Múzeum Néprajzi Osztályá-
nak ismeretterjesztő közleményei 9./
Debrecen, 1937. Városi Ny. 15 p.
Kiadói papírborítóban.
„Jancsó Elemérnek szeretettel – Lükő
G.” dedikált példány!

4000,-
184., MAGYAR Miklós:
Új világ nyomor nélkül
Bp., (1946.) Egyetemi Ny.
332 p. 1 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
Gazdasági, közgazdasági tanulmány,
többek között a fasiszta gazdasági rend-
szer. „Lestyán Sándornak régi barát-
sággal, szeretettel – Magyar Miklós
1946 Bpest, október” a kiváló író,
újságírónak dedikált példány!

4000,-
185., (MAKSAY Albert, Tabéry
Géza, Berde Mária, Molter Károly,
Szemlér Ferenc): Erdélyi városképek
(Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásár-
hely, Brassó.) /KESz. Könyvek/
(Bp.), 1935. M. Kulturális Egyesületek
Szövetsége. (Ny.: Révai.) 2 sztl.lev.
264 p. 24 t. (képek) 2 sztl.lev.
Kiadói illusztrált, festett egészvászon
kötésben.

3000,-
186., MÁLNÁSI Ödön:
A magyar nemzet őszinte története
München, 1959. Mikes Kelemen Kör.
300 p. Második, kiegészített kiadás.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
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papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva. Ez az első Emigráns kiadás,
mintegy 30 oldallal megbővített , ala-
posan átdolgozott és a háború alatti és
utáni eseményekkel kiegészített máso-
dik kiadás. Ez a kötet Szálasi ideoló-
gusaként írott műve.

6000,-
187., MÁLYUSZ Elemér:
Thuróczy János krónikája
/Értekezések a történeti tudományok
köréből/
Bp., 1944. MTA. 63 p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
188., MÁRAI Sándor:
A féltékenyek I-II.
(Bp., 1937.) Révai.
(1.) 2 sztl.lev. 319 p. (2.) 2 sztl.lev. 331
p. 2 sztl.lev. Első kiadás! 
Kiadói egészvászon kötésben, eredeti,
színes, illusztrált szinte hibátlan papír
védőborítóban, amely Fenyves Sándor
munkája. Az első kötetben aláírt
példány!

15 000,-
189., MARKOVITS Rodion:
Reb Áncsli és más avasi zsidókról
szóló széphistóriák…
(Timisoara (Temesvár), 1939.
Ny.: Wieder Leopold.)
147 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói, a szerző portréjával illusztrált
papírborítékban. Zsidó elbeszélések és
anekdotikus novellák a Szibériai garni-
zon szerzőjétől.

3000,-
190., MARKOVITS Rodion:
Szibériai Garnizon I-II.
Kollektiv riport regény.
Cluj-Kolozsvár, 1927. Lapkiadó Ny.

Műintézet. (1.) 288 p. 2 sztl.lev.
(2.) 2 sztl.lev. 289-616 p. 1 sztl.lev.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Papp Aurél szatmári festőművész
munkája. (2 db.)
Az első kötetben „Szeretettel –
Markovits Rodion” dedikált példány! 
Markovits Rodion, Markovits Jakab

(1884-1948.) magyar-zsidó író, újság-
író. Az első világháborúban orosz ha-
difogságba került. Belépett a Vörös
Hadseregbe, és harcolt az orosz polgár-
háborúban. A világhírű íróval, Jaroslav
Hašekkal együtt az I. Nemzetközi
Brigád tagjaként rajta volt az úgyne-
vezett „aranyvonaton”, ami a cári kin-
cseket szállította el bolsevik utasításra.
A két utas nem ismerte egymást, de
mindkettő megírta világháborús nagy-
regényét: Hašek a Švejket, Markovits a
Szibériai garnizont. Kolozsváron egy
évig a Keleti Újság munkatársa volt.
Itteni hirdetményére több száz volt
hadifogoly jelentkezett, akik megosztot-
ták vele orosz láger-élményeiket. Ezeket
is felhasználva született meg a Szibériai
garnizon, és a könyvet ezért nevezte
„kollektív riport regénynek”. A regény
világsikert aratott, ugyanolyan nép-
szerű volt, mint Hašek Švejkje. 

15 000,-
191., MARTIN Aurél: II. Lajos ma-
gyar követsége a wormsi birodalmi
gyűlésen / Székfoglaló értekezés.
Bp., 1926. Stephaneum Ny. 24 p.
Kiadói papírborítóban. A borítón „
Ngs. Dr. Küffer Béla Úrnak Horthy
Miklós u. 39. II./1. – Tisztelettel a
szerző” dedikált példány!

4000,-
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192., MASARYK, T(omas) 
G(arrigue): A világforradalom - 
Emlékek, gondolatok. 1914-1918.
Praha (Prága), 1928. „Orbis”. 707 p.
2 sztl.lev. Első, magyar nyelvű kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. A cseh filozófus, politikus Cseh-
szlovákia egyik alapítója és első elnöke
ebben a kötetében számol be a II.
világháború eseményeiről, az Osztrák-
Magyar Monarchia feldarabolásáról és
Csehszlovákia alapításáról.

6000,-
193., MESZLÉNYI Antal, Dr.:
Severoli bécsi nuncius egyházpolitikája
(1802-1816) (Főtekintettel Magyar-
országra) Különlenyomat a Budapesti
Szemléből.
Bp., 1932. Franklin-T. 33 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Mikinek – Bp. 1935. jun. 2. Dr.
Meszlényi” dedikált példány!

4000,-
194., MIETH István, Dr.:
Az eszme és lelkiség szerepe a keresz-
tény társadalomtudományban
Bp., 1941. Korda Rt. 197 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Nagyságos és főtisztelendő P. Dr.
Röss Bertalan theológiai professzor
úrnak a kapucinusrend nagy tisztelet-
ben és szeretetben álló grandiánjának,
gyóntatójának s nemeslelkű párt-
fogójának, őszinte nagyrabecsülése
mély tisztelete s ki nem fejezhető hálá-
ja csekély jeléül s szerény viszonzásul:
Mieth István, Bp. 941. V. 20.”
dedikált példány!
Többek között zsidókérdésről is érte-
kezik.

8000,-

195., 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,
író. Ebben a műben kendőzetlenül ír a
vidéki Magyarország nyomorúságos
állapotáról, a szegény emberek kilátás-
talan helyzetéről, a kivándorlásról.
1944 végén Németországba, majd
onnan 1947-ben Brazíliába emigrált. 

15 000,-
196., MISKOLCZY István:
Anjou Károly balkáni politikája
/Acta litterarum ac scientiarum Regiae
Univ. Francisco-Josephinae I./2./
(Különlenyomat.) Kiadja a M. Kir.
Ferencz J. Tud. Egyetem barátainak
egyesülete.
Szeged, 1925. Városi Ny. 58-80 p.
Az első oldalon „Kiváló tisztelettel –
Dr. Miskolczy” dedikált példány!
Hozzákötve:
Miskolczy István: András herceg tra-
gédiája és a nápolyi udvar
Székfoglaló értekezés.
Bp., 1928. Kir. M. Egyetemi Ny.
1 sztl.lev. 53 p. 1 sztl.lev.
Miskolczy István: A magyar Anjouk
trónigénye Nápolyra
Különlenyomat a Történeti Szemleből.
(Bp., 1928. Nyn.) 1 sztl.lev. 19-80 p.
Az első levélen „Say Viktor ezredes
Úrnak igaz barátsággal – Miskolczy”
dedikált példány!
Korabeli félvászon kötésben.
(3 mű egybekötve) 12 000,-
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197., MISKULIN Alajos:
Magyar művelődéstörténeti mozzana-
tok Giovanni és Matteo Villani króni-
kái alapján –
Bölcsészdoktori értekezés.
Bp., 1905. Stephaneum.
78 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, a borító verzó-
ján „ex-libris Dr. Albibi Francisci
Gombos & Helenae Miklósy”.

4000,-
198., MOCSÁRY Béláné Fáy Mária:
Keleti utazás – Egyptom, Szentföld,
India, Ceylon. – Úti jegyzetek.
Bp., 1901. Athenaeum. 1 sztl.lev. 400
p. 32 t. (képek) számos szövegközti
képpel és rajzos könyvdísszel illusztrál-
va. Második bővített kiadás.
Kiadói aranyozott, dombornyomásos
címerrel illusztrált préselt egészvászon
kötésben, márványozott lapszéllel. 
„Gozony Lászlóné Fáy Andrásné
kedves hugomnak. Szíves emlékül a
szerző. Bpest, 10/1. 1901.” a szerző
húgának dedikált példány!
Mocsáry Béláné kalandjai egy magát

emancipáltnak tartó nyugat-európai, de
még egy amerikai nő számára is nagy
tettnek számítottak volna. Utazását és
az ezek során szerzett tapasztalatairól
írottakat a közvélemény és a Magyar
Földrajzi Társaság is elismerte. Útja-
iról elnöki felkérésre a társaság ülésein
többször is előadást tartott.

15 000,-
199., 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 rajzos képekkel,

amelyek Kozma munkái.
Kiadói feliratozott címkével ellátott
papírborítóban. Számozott (413./500)
bibliofil, megkímélt állapotú példány!

15 000,-
200., MOLNÁR József: A Subich-
nemzetségből származó Brebiri
Melith-család vázlatos története
Hajdúnánás, 1939.
(Szerző. – Ny.: Katona Ferenc.) 85 p.
1 sztl.lev. 1 kihajtható nagyméretű
geneológiai táblázat.
Kiadói papírborítóban. „A Magyar
Kulturszemlének szíves ismertetésül –
Molnár József ref. g. tanár – H.nánás,
1940. I. 26.” dedikált példány!
Ősi, magyar nemesi család, birtokaik

Zemplén-vármegyében voltak, először
1223-ban II. András tesz említés róluk
oklevélben.

6000,-
201., MÓRA Ferenc: Egy cár, akit
várnak és egyéb kiásott riportok
Bp., (1930.) Genius. 2 sztl.lev. 209 p.
1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
Aláírt példány! A címlapon az aláírás
alatt korábbi tulajdonos ceruzás feljegy-
zése: „sajátkezű aláírása halálának
évében, 1934-ben. 55 éves volt”. 

8000,-
202., MORAVCSIK Gyula:
A csodaszarvas mondája a bizánczi
íróknál / Különlenyomat az Egye-
temes Philologiai Közlönyből.
Bp., 1914. (Ny.: Franklin-T.) 20 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Heller Bernát tanár úrnak
tisztelete jeléül – Moravcsik Gyula”
dedikált példány! 

4000,-
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203., MORAVEK Endre:
A Lipcsei Deutsche Bücherei
Különlenyomat.
Bp., 1932. Stephaneum.
18 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Rédey Tivadar igazgató úrnak
őszinte tisztelettel – Bpest, 932. V.
29. Moravek Endre” dedikált
példány!

4000,-
204., MURAKÖZY Gyula:
A magyar hiszekegy
Bp., 1923. Bethlen G. Irodalmi és Ny.
Rt. 40 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Haranghy Jenő munkája.

3000,-
205., NÁDASDY Béla:
Délszlávok
Történelem-politikai tanulmány.
(Bp., 1934.) Athenaeum.
215 p. 3 kihajtható nagyméretű térk.
Kiadói papírborítóban, felvágatlan
példány.

6000,-
206., NÁDASDY Ferenc, Ifj. Gr. és
Thaly Kálmán: Az ó-budai Fejéregy-
ház mint Árpád temetkezési helye
Pest, 1860. Pfeifer F. (Ny.: Emich.) 24 p.
Kiadói papírborítóban. A szövegben
helyenként korabeli bejegyzés.

4000,-
207., NADLER Palma:
Nádler Róbert 1858-1938 élete és
művészete
/A Bp. M. Kir. Pázmány P. Tud.-
egyetem Művészettörténeti és Keresz-
tényrégészeti Intézetének dolgozatai
76./ Magyar-német bilingvis.
Bp., 1942. Athenaeum.

1 t. 117 p. XIII. (képtáblák)
Kiadói papírborítóban.
„Gerevich Lacikának megemlékezésül
szeretettel: (egy pálmaágat tartó cica
rajzával)” Gerevich László művészet-
történésznek dedikált példány!

6000,-
208., NAGY Gyula:
Ki az áruló? A Görgey kérdés. Ki az
áruló? Széchenyi? Görgey? vagy
Kossuth? – Szintézis.
(Cleveland?), 1986. Szerző.
4 sztl.lev. 376 p. 1 errata (könyvtestbe
helyezve) 47 mell. (térképvázlatok a
szabadságharc csatáiról)
Kiadói papírborítóban. A mellékletek
külön. A szerző írását a clevelandi 14.
sz. „Görgey Arthur” cserkész csapat
tagjainak ajánlja. Nagy Gyula Kanadá-
ban élő történész a Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület tagja.

15 000,-
209., NAGY László:
Babérfák – Délszláv népköltészet.
(Bp., 1969. Magyar Helikon.) 437 p. 1
sztl.lev. lapszámozáson belül 10 táblán
felragasztott színes képek, délszláv
művészeti emlékek. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban. Nagy László
műfordításait Karig Sára szerkesztette,
a kötésterv Szántó Tibor munkája.
Bibliofil igényű kötet, amely 1550
példányban jelent meg.
„Molnár Jánosnak jókívánsággal:
Nagy László” dedikált példány!

6000,-
210., NÉMATI Kálmán:
Nemzettörténetünk Árpád előtt
Bp. 1906. Országos Központi Községi
Nyomda Rt. 15 p.
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Korabeli ízléses vaknyomással díszített
egészvászon kötésben.
„Nagyságos lóczi Lóczy Lajos egyete-
mi tanár úrnak a Földrajzi Társaság
elnökének mély tisztelettel 1906 VI.
2. %” dedikált példány! Ritka magyar
őstörténeti munka.

4000,-
211., OLAY Ferenc, Dr.:
- - megjelent munkáinak jegyzéke
1927-1936
Bp., 1935. Magyar Nemzeti Szöv.
IV. 40 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. Bibliográfia. 

4000,-
212., ORSI Pietro:
A mai Olaszország (1750-1933)
A VI-ik olasz kiadás alapján fordította:
Fest Aladár. Berzeviczy Albert 
bevezetésével.
Bp., 1933. Franklin-T.
291 p. 24 t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, megkímélt állapotban. Értekezés
az olasz fasizmusról.

6000,-
213., ORTUTAY Gyula:
Fedics Mihály mesél
/Új magyar népköltési gyűjtemény I./
Bp., 1940. Egyetemi Magyarságtudo-
mányi 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,-
214., ORTUTAY István:
Barcsay-adomák
Szeged, 1913. Ny.: Engel L.
1 t. (Barcsay Domokos a „fejedelem”

portréja) 116 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos címerrel illusztrált papír-
borítóban, körülvágatlan.
„Barátomnak és kedves kollégámnak
igaz szeretettel: Szeged, 1913. ápr. 12.
Ortutay István” dedikált példány!
Barcsay Domokos (1848 - 1913.) a

főrendiház tagja volt és a szóbeli ma-
gyar anekdota irodalom nagy mestere. 

4000,-
215., ÓVÁRY Pál:
Értekezés a lélesitalokról, kór-oktani
és orvosrendészeti tekintetben
Pesten, 1841. Trattner-Károlyi 
betűivel. XVI. 35 p.
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben, a címlapon alul az imp-
resszum levágva (vélhetően korabeli
feljegyzést távolítottak így el), gondo-
san korabeli papírral pótolt. Az imp-
resszum adatok korabeli kézírással a
címlapra feljegyezve.
„A lang (alcohol) borlél (spiritus vini)
köznéven pálinka…”
Óváry Pál (Szánthón, (Abaújszántó)
1814 - ? 1870 után), Abaujmegye járás-
orvosa volt és Szánthón lakott.

15 000,-
216., OVIDIUS Naso, P.:
A szerelem művészete
(Ars Amatoria) Latin eredetiből fordí-
totta: Gáspár Endre.
Wien, én. Julis Fischer. 95 p. 3 t.
(pompeii sírkő- és domborműleletek)
Későbbi félvászon kötésben.
Könyvárusi forgalomba nem került,
számozott (342./500), bibliofil pél-
dány!

6000,-
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217., OVIDIUS NÁSO’, Publius:
- - keservei – Öt könyv.
Fordította: Egyed Antal.
Székes-Fejérvárott, 1826. Számmer
Pál’ bötüivel. 1 t. (metszett díszcímlap,
középen Ovidius portré) 160 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
Megkímélt állapotú példány.

Egyed Antal (1779-1862.) nagymű-
veltségű költő, katolikus plébános a
klasszikus költők jeles ismerője. A plé-
bános bíztatása is közrejátszott abban,
hogy Vörösmarty a költészettel elmé-
lyülten kezdett foglalkozni.

6000,-
218., PACHTLER (G)eorg (M)ichel:
A szabadkőművesség titkos harca trón
és oltár ellen
Okmányok alapján írta: - -. Német
eredetiből fordította: A Pécsi
Növendékpapság Szent Pál-Társulata.
Pécsett, 1876. Ny.: Lyc.-ny. Ramazetter
K. 9 sztl.lev. 340 p. 1 sztl.lev.
Kiadói gerincén gondosan pótolt
(vörös) egészvászon kötésben, körben
aranyozott lapszéllel. Az egyik legjelen-
tősebb korai szabadkőműves munka. 

60 000,-
219., PALOTAI Boris:
Két regény – A madarak elhallgattak
– A férfi. /30 év./
Bp., (1979.) Magvető és Szépirodalmi.
1 t. (portré) 350 p. 3 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. „Wutka Tamásnak…
- Palotai Boris 1983” az író, kritikus,
esszéistának dedikált példány!

3000,-

220., PAPINI, Giovanni:
Krisztus története
Fordította: Révay József.
A bevezetést írta: Fülep Lajos.
Bp., (1929.) Athenaeum. 1 sztl.lev. 1 t.
(Papini portréja) XL. (Fülep Lajos
tanulmánya) 572 p. Hetedik kiadás.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott
egészvászon kötésben.
Számozott (168./300), a portré alatt
Papini által Firenzében sajátkezűleg
aláírt példány!
Fülep Lajos híres tanulmányát nem
minden kiadás tartalmazza.

8000,-
221., PASS László:
Nemzetnevelésünk fő kérdései
Filozófiai doktori értekezés.
Debrecen, 1941. Ny.: Lehotai Pál.
46 p. 1 sztl.lev. 1 beragasztott errata.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
222., PAUER Károly:
Úti rajzok
Esztergom, 1909. Buzárovits G.
140 p. 2 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Ruttkától – Körmöczbányáig, Az
aggteleki cseppkőbarlangban, Dobsina
és Bártfa, Bihar fővárosában, A
Balaton partján.„ „Szeretete jeléül:
Szerző” dedikált példány!

6000,-
223., PETHES László dr., Kechke-
méthi: A Szarmát-Alföld történelme
és néprajza – Szovjet-Oroszország fel-
darabolása.
(Nagyvárad, 194? Szerző. – Ny.:
Betnár Béla „Grafika”.) 20 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
1945-ben betiltva! 3000,-
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224., 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 díszít-
ve. A könyvdíszeket és képeket fába
metszette Morelli Gusztáv és Pollák
Zsigmond. A képek Benczúr Gyula,
Bőhm Pál, Greguss János, Jankó
János, Keleti Gusztáv, Liezenmayer
Sándor, Lotz Károly, Mészöly Géza,
Rauscher Lajos, Székely Bertalan,
Wagner Sándor, Weber Ferenc és
Zichy Mihály munkái.
Ötödik, képes díszkiadás.
Kiadói festett, illusztrált, díszesen
aranyozott (Gottermayer) egészvászon
díszkötésben, körben aranyozott lap-
széllel. Megkímélt, szép példány.
Ez az ötödik kiadás, az első művészi
képekkel illusztrált díszmű.

36 000,-
225., PETŐFI Sándor:
János vitéz
Bp., 1920. Magyar Studio. – Ny.: Biró
Miklós. 67 p. 8 t. (hártyalappal, a
táblákon Jaschik Álmos szecessziós
művészi, színes rajzai)
Kiadói gerincén gondosan restaurált
félbőr kötésben.
Számozott (18./400), Jaschik Álmos
által aláírt bibliofil példány!

15 000,-
226., PINTÉR Jenő: A magyar iro-
dalom történetének kézikönyve I-II.
Tudományos rendszerezés két kötet-
ben.
Bp., 1921. Franklin-T. (1.) 4 sztl.lev.
507 p. (2.) 2 sztl.lev. 524 p.

Mind két kötet egységes gerincén
aranyozott, bordó egészvászon kötés-
ben, fent festett lapszéllel. Megkímélt
állapotban. (2 db.) Langer Mór szerint
rendkívül ritka volt már 1936-ban.

24 000,-
227., PLATÓN:
Sókratés védőbeszéde
/Officina könyvtár 59./ Fordította és
bevezetővel ellátta: Devecseri Gábor.
(Bp., 1944. Officina.) 60 p. 3 sztl.lev.
Kiadói keménytáblás papírkötésben.
„Lackó Gézának igaz tisztelettel –
Devecseri Gábor” dedikált példány!

6000,-
228., RÁCZ Vilmos, Dr.:
Párbajkódex és lovagias eljárás
Bp., (1938.) Az író. –
Ny.: Athenaeum. 264 p.
Kiadói aranyozott egészbőr kötésben.
Névreszóló példány, a kötet címzettje
a kötéstáblán aranyozva „Ez a könyv
Dr. Szende Dezső számára készült”. A
szennylapon „Dr. Szende Dezső ügy-
véd” bélyegzője.

6000,-
229., RÁKOSI Jenő:
Trianontól – Rothermereig
A magyar hit könyvének munkatársai:
Balla Antal dr., Erdélyi László dr.,
Pethő Sándor dr.
(Bp., 1927.) Horizont.
40 p. 5 t. ; 204 p. 12 t. 2 sztl.lev.
Kiadói illusztrált, festett (irredenta)
egészvászon kötésben.
Hozzátartozik:
„Rothermere” aláírt képes levelező-
lapja. „Thames Embankment.
London and Hotel Cecil” 1930 körül.
Sidney Harold Harmsworth (Dublin,

1868. – Bermuda, 1940.) Rothermere
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első vikomtja, brit sajtómágnás és poli-
tikus. 1927. június 21-én jelent meg
Lord Rothermere híres írása a Daily
Mail című angol napilapban, mely –
Magyarország helye a nap alatt címmel
– a trianoni békeszerződés igazságta-
lanságát és a revízió szükségességét tag-
lalta. A cikk nyomán a brit sajtómág-
nás hatalmas népszerűségre tett szert
hazánkban, és feléledt a remény, hogy
az 1920-ban megszabott határvona-
lakat rövid időn belül sikerül megvál-
toztatni.

80 000,-
230., RÉVÉSZ Andor: A halál gondo-
lata Villon költészetében
Szombathely, 1912. Geist Márton
utóda Schlesinger Jenő kny.
1 sztl.lev. IV. 57 p.
Kiadói kissé foltos papírborítóban. 
„Kedves keresztszüleimnek hálám
jeléül, Budapest, 1913. II. 22. Révész
Andor” a Nyugat újságírója által
dedikált példány!

4000,-
231., RICHARD J., Dr.:
Oczeánográfia
Fordította: Dr. Pécsi Albert. 
Bp., 1912. Kir. Magy. Természettudo-
mányi Társulat. XI. 1 t. 576 p. számos
szövegközti képpel, rajzzal, ábrával
gazdagon illusztrálva. 
Kiadói festett, aranyozott, ill. egészvá-
szon kötésben, apróbb foltokkal. 
„Kedves Lajos barátomnak igaz
tisztelettel és baráti szeretettel – a
fordító” Dr. Pécsi Albert geográfus
által Lóczy Lajos geográfus, geológus,
földrajz professzornak dedikált
példány!

8000,-

232., RÓNASZEGI Miklós:
Kartal visszatér – Regény.
Bp., 1977. Móra F. 300 p. 2 sztl.lev.
Szecskó Tamás rajzaival. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Keller Gyula tanár úrnak őszinte
tisztelettel – Rónaszegi M. 77. 12.
15.” a Kölcsey Ferenc Gimnázium
egykori tanárának dedikált példány!

3000,-
233., RÓNAY György:
Új francia költők –
Versfordítások.
(Bp., 1947.) Révai. 259 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Boldizsár Ivánnak szeretettel –
Rónay György” dedikált példány!
Apollinaire, Louis Aragon, Paul
Éluard, Paul Valéry… és többek köl-
teményei.

6000,-
234., RÓZSÁS János:
Keserű ifjúság –
Szovjet fogságom naplója.
Bevezetés: Borbándi Gyula.
München, 1986. (Borbándi Gyula.)
301 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A szerző 1944-
ben orosz hadifogságba esett, ahol 9
évet töltött. Emigráns kiadás.

4000,-
235., SÁNTA Ferenc:
Húsz óra – Krónika.
Bp., 1967. Magvető. 214 p. 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Tankovics (?) Józsefnek szeretettel –
Sánta Ferenc 977.” dedikált példány!

4000,-

43



236., SCHÖPFLIN Aladár:
A magyar irodalom története a XX.
században
/Babits–Gellért–Schöpflin: A magyar
irodalom a XX. században I./
Budapest, 1937. Grill Károly. 
(Hungária Ny. Rt.) 311 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Bresztovszky Edének szíves barátság-
gal Schöpflin Aladár” újságíró, szo-
ciáldemokrata politikusnak dedikált
példány! A sorozat tervezett többi
kötete nem jelent meg.

15 000,-
237., SCHÜTZ Antal:
Isten a történelemben
Tíz előadás, melyeket 1932 őszén a
Pázmány Egyetem valamennyi karának
hallgatói számára tartott.
/Isten országa III./
Bp., 1934. Szent István-T.
320 p. Első kiadás!
Korabeli ízléses félvászon kötésben. 
„Hálás szeretettel - Schütz” dedikált
példány!

8000,-
238., SEBESS Dénes:
Bethlen István gróf
Történelmi korrajz.
Egy kortárs feljegyzései.
Bp., (1927.) Kir. M. Egyetemi Ny. 1 t.
(Bethlen portré) 328 p. szövegközti
képekkel.
Kiadói félbőr kötésben, illusztrált, ara-
nyozott táblával.
Megkímélt állapotban.

6000,-
239., SEBESTYÉN László:
Kézai Simon védelmében - - vitairata
Bp., 1975. (Szerző.) 176 p.
Kiadói papírborítóban.

„Dr. Pál Lászlónak baráti szeretettel
és nagyrabecsüléssel. 1978. január 14.
– Sebestyén László” dedikált példány!
A szerző a magyar régmúlt egyik leg-
becsesebbnek bizonyult krónikáját,
Kézai Simon Gesta Hungarorumát
fantasztikus koholmánynak, Kézait
magát félművelt fantasztának nevezi. 

8000,-
240., SERESTÉLY Béla:
Zeniten – Versek.
Déva, 1924. Laufer Vilmos.
1 t. (portré, hártyalappal) 74 p.
1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A portré oldalán „Nagy Vilmosnak,
az erdélyi bércek derék szülöttjének,
az ágyúöntő Gábor Áron vitéz uno-
kájának és k. családjának nyujtom át e
szerény kis kötetet, 51 esztendős
barátságunk emlékére… - Budapest,
1947. V. 5-én Serestély Béla” dedikált
példány!

4000,-
241., SIMONYI Imre (és többek):
Biztató – Versek Békésből.
Szerkesztette: Tóth Lajos.
Békéscsaba, 1977. Városi Tanács.
162 p. 1 sztl.lev. lapszámozáson belül
egészoldalas linometszetekkel, amelyek
Takács Győző munkái. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
papír védőborítóban. „Zsuzsának –
Imre, Gyula 1977 május” Gordon
Zsuzsa kétszeres Jászai Mari-díjas
színésznőnek dedikált példány!

3000,-
242., SOMOGYI Tóth Sándor:
A gyerekek kétszer születnek
/Sirály könyvek/
Bp., 1973. Móra.
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285 p. 1 sztl.lev. Bornemissza László
egészoldalas rajzaival. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Nemeskürty Istvánnak a régi barát-
sággal és szeretettel: Bp., 1973. jun. 1.
Somogyi Tóth Sándor” a nyugalma-
zott dandártábornok írónak dedikált
példány!

3000,-
243., SÜTŐ András:
Évek – Hazajáró lelkek.
Cikkek, naplójegyzetek (1953-1978.)
Bukarest, 1980. Kriterion.
240 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban. „Kótay Pálnak – iro-
dalmunk igaz barátjának, az írás elhi-
vatottjának, szeretettel – Sütő András
1980. dec. 5.” a marosvásárhelyi or-
vos, szakírónak (novellákat, kritikákat
is írt) dedikált példány!

3000,-
244., SZABÓ Dezső:
Mosolygok – Elbeszélések.
Első sorozat. /Szabó Dezső füzetek 2./
Bp., 1934. Ludas Mátyás.
66 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Aláírt példány!

4000,-
245., SZABÓ Imre:
Az uj Balkán
Utijegyzetek a háboru utáni Románi-
áról, Bulgáriáról, Jugoszláviáról,
Görögországról és Törökországról.
Cluj (Kolozsvár), (1929.) Kadima. 244 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói rajzos papírborító címlapja a
kötéstáblára ragasztva.
Aláírt példány!

6000,-

246., SZABÓ Károly:
Emlékiratok a magyar kereszténység
első századáról
Fordította: - -. /Magyarország
történetének forrásai I./IV./
Pest, 1865. Ráth Mór. VI. 117 p.
Kiadói papírborítóban. Körülvágatlan
megkímélt példány.

8000,-
247., SZABÓ Lőrinc:
Harc az ünnepért – Versek.
(Bp., 1934.) Singer és Wolfner. –
(Ny.: Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és
Ny.) 170 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Megkímélt állapotban.

6000,-
248., SZABÓ Lőrinc:
Te meg a világ – Versek.
(Bp., 1932.) Pantheon. –
(Ny.: Kner I., Gyomán.) 156 p.
2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. Megkímélt
állapotban. Aláírt példány!

8000,-
249., SZABÓ Pál Zoltán:
Déldunántúl népe 1830-1920.
/A Jancsó B. Társ. kiadványai 3./
Bp., 1931. Kir. M. Egyetemi Ny.
25 p. 4 rajzos vázlattal.
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos dr. Gorka Sándor
egyetemi ny. r. tanár úrnak mély
tisztelettel – Dr. Szabó Pál Zoltán” a
jeles biológusnak, a pécsi orvoskari
biológiaoktatás alapítójának és meg-
határozó egyéniségének dedikált
példány!

3000,-
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250., SZABOLCSI Bence:
Európai virradat
A klasszikus zene kialakulása 
Vivalditól Mozartig.
Bp., (1949.) Új Idők.
(Singer és Wolfner.) 95 p.
16 kétoldalas t. (képek)
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban. „Basch Loránd
doktor úrnak igaz szeretettel és nagy-
rabecsüléssel – Szabolcsi Bence” a
jogász, irodalomtörténész, jeles mű-
gyűjtőnek dedikált példány!

4000,-
251., SZABOLCSI Miksa:
Olasz zsidók között
Bp., (1903.) Szerző.
138 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
„A mesternek, Bpest, 1904 nov. 28. –
A szerző” dedikált példány!
Szabolcsi Miksa (1857-1915.) a ma-

gyar zsidó újságírás megteremtője, az
Egyenlőség laptulajdonosa és szerkesz-
tője. A külföld az ő cikkei alapján
tájékozódott a Pester Lloydban megje-
lent írásai alapján a Tiszaeszlári-perről.
Szabolcsi Lajos újságíró és Szabolcsi
Bence zeneesztéta apja.

8000,-
252., SZÁSZ Gerő:
Ujabb költemények
Kiadja a Petőfi-Társaság.
Bp., 1880. Aigner Lajos.
2 sztl.lev. 204 p. Első kiadás!
Korabeli díszesen aranyozott egészvá-
szon kötésben, körben aranyozott lap-
széllel. „Papp János, kedves sógorom-
nak szeretettel. – Kolozsvárt, dec. 22.
1880. Szász Gerő” dedikált példány!
Szász Gerő (1831-1904.) író, ref. 

lelkész részt vett a szabadságharcban,
majd besorozták az osztrák hadsereg-
be, honvédhadnagy, hazatérte után
lelkész Kolozsváron, esperességet ért
el. Tagja a Petőfi-társaságnak és alel-
nöke az Erdélyi Irodalmi Társaságnak. 

15 000,-
253., SZÁSZ Károly, Ifj.: A magyar
szinikritika története 1849-1867-ig
Bp., 1929. Franklin-T. 46 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Béla bácsinak szerető öccse –
Károly, Bp. 1930. I. 30.” Ifj Szász
Károly (1865-1950.) az irodalom-
történész, közoktatásügyi miniszter
által testvérének Szász Béla (1868-
1938.) jogász, bíró, költő, műfordí-
tónak dedikált példány!

4000,-
254., Szegedi kis kalendárium 1936.
(Szeged, 1935. Városi ny.) 18 sztl.lev.
Buday György egészoldalas és szöveg-
közti fametszeteivel.
A kötetben szereplő népdalokat Kner
Imre felesége gyűjtötte.
Kiadói illusztrált (Buday) papírborí-
tóban. A címlapon „Juditnak
szeretettel György” Kárász Judit szege-
di fotóművésznek Buday György által
dedikált példány!

Kárász Judit 1932-től tagja volt a
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiu-
mának; a 30-as évek elején nyaranta
szociofotókat készített Szegeden és a
környező tanyavilágban.

15 000,-
255., SZEGZÁRDI József:
Beck Konrád zarándokkönyve a XV.
századból
Ismerteti és kiadja: - -.
Bp., 1916. Stephaneum.
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106 p. 3 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
A címlapon „Móra Ferenc úrnak a
kiváló írónak mély tisztelettel –
Szeged, 1919. dec. 4. Dr. Szegzárdi
József” dedikált példány!
Hozzátartozik:
Szegzárdi, Josef: Konrad Becks Pilger-
buch aus dem XV. jahrhundert (Un-
tersucht und herausgegeben von - -.)
(Bp., 1916. Stephaneum.)
6 p. 1 sztl.lev. A kötet rövid, német
nyelvű összefoglalója.
Kiadói papírborítóban, a hátulsó fedél
pótolt.
A szerző szegedi reálgimnáziumi igaz-

gatóhelyettes tanár, a Szegedi Katoli-
kus Kör főtitkára. Beck Konrád 1438-
as zarándokkönyve, kódexe az egyik
legjelentősebb a szentföldi zarándokla-
tok leírásának sorában. A vaskos
kötéstáblába a szerző szakállának egy
darabját rejtették, erről kapta nevét a
kalocsai főszékesegyházban őrzött „sza-
káll-kódex”. (együtt)

8000,-
256., SZEKFŰ Gyula:
Adatok Szamosközy István történeti
munkáinak kritikájához
Bp., 1904. Barcza J kny.
86 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
257., SZENES Béla:
A kristóftéri Kolombusz – Regény.
Bp., (1918.) Bíró Miklós.
139 p. 2 sztl.lev. számos szövegközti
rajzzal, amelyek Feiks Jenő munkái.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Feiks Jenő munkája.

„Halálos ellenségemnek Manci
kisasz-szonynak bosszuálló ellensége –
Szenes Béla 918 február” dedikált
példány!
Az illusztrátor Molnár Ferenc jóbarát-
ja, akiről Nemecsek Ernő karakterét
mintázta.

8000,-
258., SZENT-IVÁNYI Béla:
A pietizmus Magyarországon
Bp., 1936. Kir. M. Egyetemi Ny. 91 p.
Kiadói papírborítóban. „Kozocsa 
Sanyinak szeretettel – Szent-Iványi
Béla, Bp. 1936. II. 1.” a jeles bibli-
ográfusnak dedikált példány!

6000,-
259., SZENTKUTHY Miklós:
Prae
Bp., (1934.) Kir. M. Egyetemi Ny.
632 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan.
„* Kozma Károlynak 1972 Könyvnap
* (1934-1972)” dedikált példány!
Hozzá tartozik: Bata Imre: A regény
regénye, a Prae című írása nyomtatás-
ban (3-20 p. Szentkuthy portréjával).
Különös csodabogár, igazi fenomén

volt a magyar irodalomban Szentkuthy
Miklós. Monumentális életművében
fontos állomást jelent a Prae, amelyet
maga a szerző is főművének tekintett.
A mindössze húsz-huszonhárom éves
fiatalember szellemi tájékozódásáról
beszámoló regény. A nagy mű beve-
zetése, egy megírandó regény előkészü-
lete gyanánt íródott. Regénye nyomán
művészetét számosan James Joyce-éval
és Marcel Proustéval tekintik rokon-
nak, és ez a felfogás erősödött életmű-
vének francia kiadása kapcsán az 1980-
as években. 8000,-
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260., (SZENTKUTHY), Drescher
Pál: Régi magyar gyermekkönyvek
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!

6000,-
261., SZERB Antal:
Utas és holdvilág
(Bp., 1937.) Révai.
295 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.

4000,-
262., SZOMAHÁZY István:
Előadások a feleségképző akadémián
Bp., 1904. Singer és Wolfner.
253 p. 1 sztl.lev. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. „Schiller Zsigmond úrnak
régi, őszinte tisztelője – Szomaházy” a
Pester Lloyd jeles publicistájának,
szerkesztőjének dedikált példány!

8000,-
263., SZOMORY Dezső:
A selyemzsinór
(Bp., 1921.) Genius.
104 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói díszesem aranyozott egészbőr
díszkötésben, felül aranymetszéssel. 
„Drága jó Zsuzsikának, - már a 15. ik
/ Karácsony napján, hűséggel és
hódolattal” – dedikált példány! 
Ebből a kötésváltozatból mindössze-
sen 30 kézzel számozott az író kézje-
gyével ellátott példány jelent meg. Ez
a 15. számú, bibliofil példány. 
Megkímélt állapotú, szép darab. 

15 000,-

264., SZŐLLŐS Gyula:
Végszó –
Elmélkedések versben és prózában.
Kassa, 1943. „Szent Erzsébet” Ny.
40 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
Az elülső borító verzóján „ex-libris
Honthy Hanna”. „Honthy Hanná-
nak a klasszikus szin, tánc, énekmű-
vészet diadalmas babér koszorúzott
művésznőjének, alázatos tisztelettel –
1943. IX/10. Szőllős Gyula” dedikált
példány!

6000,-
265., TAMÁSI Áron:
Téli verőfény – Elbeszélések.
(Kolozsvár), 1942. Erdélyi Szépmíves
Céh. 200 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítékban.
„Bókay Jánoskának kedves barátom-
nak szeretettel ajánlom – Tamási
Áron. Budapest, 1942. VI. 4.” Bókay
János írónak dedikált példány!

15 000,-
266., Tanu – Első évfolyam I-VI.
szám. 1932-33.
Németh László kritikai folyóirata.
(Bp., 1932-33. Ny.: Első Kecskeméti
Hírlapkiadó- és Ny.) 2 sztl.lev. (tar-
talomjegyzék) 367 p.
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben, a kiadói papír-
borítók gondosan a könyvtestbe kötve.
Teljes évfolyam.

6000,-
267., TÁRCZY Károly:
Nagy Péter czár és Magyarország
Munkács, 1905. Grünstein Mór kny.
1 sztl.lev. 94 p. 1 sztl.lev.
Későbbi ízléses félbőr kötésben, a kia-
dói papírborítók a könyvtestbe kötve.
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„Dávid Manó kedves barátomnak –
Dr. Tárczy Károly 905. V./20.”
dedikált példány!
Az egykori munkácsi főgimnáziumi

tanár többek között Nagy Péter czár és
Rákóczi Ferencz szövetségéről érteke-
zik.

15 000,-
268., Tisza Kálmán és a Pártok.
Eszmék a harmadik ülésszak előtt.
Bp., 1880. Grill K. 30 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban. Az ismeretlen
szerző az ellenzéki pártokat ostorozza
szúrós eszmefuttatásokkal. Ritka poli-
tikai röpirat.

6000,-
269., TOLDY László, Dr.:
Budapest régibb és ujabb czímerei
Czímertani és történeti értekezés. 
Különlenyomat az „Ország-Világ”
1896-iki februárusi számaiból.
Bp., 1896. Kilián Fr.
22 p. 1 sztl.lev. szövegközti rajokkal.
Kiadói papírborítóban, a hátsó borí-
tófedél pótolt.

4000,-
270., TORMA Károly:
Az aquincumi amphitheatrum északi
fele (Jelentés az ottani ásatásokról.) –
Amphitheatri Aquincensis pars sep-
tentrionalis.
Bp., 1881. MTA. 109 p. 14 t. (fény-
nyomatu helyszínképek) 8 fametszett
rajzos ábrával.
Kiadói javított papírborítóban.

4000,-
271., TORMAY Cécile:
Bujdosó könyv I-II.
Feljegyzések 1918-1919-ből.
Bp., 1926. Pallas. (1.) 339 p.
(2.) 295 p. Negyedik kiadás.

Kiadói gerincén aranyozott egészvá-
szon kötésben. (2 db.)

8000,-
272., (TÓVÖLGYI Titusz): Válasz a
Válaszra – Horváth Mihálynak.
(Pest, 1868. Noséda Gy.) 103 p. 28
sztl.lev. (56 nyomtatott oldal római
számmal jelzett fejezetszámok, fejeze-
tenként oldalszámozva. A 61. oldaltól
a mű függeléke ehhez kapcsolódik a
többi nyomtatott oldal.)
Későbbi papírborítóan. Impresszum
nélküli címlappal, amelyre korábbi
tulajdonos kézírással jegyezte fel a
szerző nevét. Az impresszum adatokat
a hiányzó borító tartalmazta. Szinnyei
szintén Tóvölgyi Tituszt jelöli meg
szerzőként. Horváth Mihály „Kossuth
Lajos újabb leveleire” című művére írt
vitairat. Nagyon ritka mű.

12 000,-
273., TÖRÖK Sándor:
A legkisebb isten
Bp., 1966. Magvető.
578 p. 3 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
„Kodolányi Jánoskát szeretettel öleli:
Török Sándor Bp. 1966.” regényíró a
regényírónak dedikált példány!

4000,-
274., (TÜRR Stefánia):
L’ Opera di Stefano Türr nel risorgi-
mento italiano (1849-1870) descritta
dalla figlia – Attivitá militare, politica-
diplomatica.
Firenze, (1928.) Tipografia Fascista.
306 p. 36 t. (képek, 8 kihajtható
hasonmás, 2 kihajtható térk.) (128.
oldaltól korabeli dokumentumok
hasonmása) Volume secondo.

49



Későbbi félbőr kötésben. A viseltes
kiadói papírborítók gondosan a könyv-
testbe kötve. A címlapon a „Fascista”
kiadó nevet korábbi tulajdonos kiva-
karta.
„Miklós Andornak – Türr Stefánia”
Az Est tulajdonos-főszerkesztőjének
dedikált példány!
Türr István leánya Horthy kormányá-

nak titkos megbízottja volt. Ő szolgál-
tatta az adatokat Károlyiékról a fasisz-
táknak, ő járt el a hatóságoknál is,
hogy ne támogassák Károlyit, ha jóba
akarnak lenni Horthyékkal.

15 000,-
275., (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”. A reformkori költő álnéven
írott ritka politikai röpirata. Vajda a
radikális polgárosodás programjával
lép föl. Vajda szerint ki kell lépni a
nemzeti elszigeteltségből, az Ausztriá-
val való kapcsolat geopolitikai tény, s e
szükségből kell erényt kovácsolni. 

8000,-
276., VÁLI Ferenc, Dr.:
Washingtontól Rooseveltig
Az angol-amerikai együttműködés
kifejlődésének története.
Különlenyomat a Külügyi Szemléből.
Pécsett, 1940. Ny.: Dunántúl Pécsi
Egyetemi. 12 p.
Kiadói papírborítóban.
„Mély tisztelettel küldi – a Szerző”
dedikált példány!

3000,-

277., VÁRADY Géza:
Emlékeim Boszniából
Úti élmények, rajzok eredeti fénykép-
felvételekkel.
Bp., 1914. „Pátria”.
231 p. számos szövegközi képpel.
Kiadói rajzos papírborítóban. 
Megkímélt példány.

4000,-
278., VARGA Sándor, Dr.:
Hogyan lehetséges a filozófia mint
tudomány? Az ismeretelmélet fogalma
és funkciója a filozófia életében.
Bp., 1937. (Szerző. – Sárkány Ny.)
26 p. 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban.
„Gróf Bethlen Istvánné Őexellenciá-
jának hálás tisztelettel – Varga
Sándor” Gróf Bethlen Margit írónő-
nek, az egykori miniszterelnök felesé-
gének dedikált példány!

4000,-
279., VERNE Gyula:
Cascabel Caesar – Regény. I-II.
/- - összes munkái/
Fordította: Huszár Imre.
Bp., én. Franklin-T. (1.) 223 p.
(2.) 237 p. 1 sztl.lev. az eredeti kiadás
képeivel. Egyedül jogosított magyar
képes kiadás.
Kiadói festett, illusztrált (bordó)
egészvászon kötésben. (2 db.)

6000,-
280., VERNE Gyula:
Észak a Dél ellen I-II.
/- - összes munkái/
Fordította: Huszár Imre.
Bp., én. Franklin-T. (1.) 192 p. (2.)
193-384 p. az eredeti kiadás képeivel.
Egyedül jogosított magyar képes
kiadás.
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Kiadói festett, illusztrált (bordó)
egészvászon kötésben. (2 db.)

6000,-
281., VÉRTES István:
Az elfelejtett Deák Ferenc
Bp., 1943. „A Sajtó.” 56 p.
(1 beragasztott szerzői felhívással)
Kiadói papírborítóban.

3000,-
282., VERTSE Albert, Dr.:
A kert madárvilága
(Bp., 1941.) Növényvédelem és
Kertészet. 128 p. A 65-112. oldalak
színes képtáblák, a 113-128. oldalak
ff. képtáblák. szövegközti rajzokkal. A
táblák rajzai és a szövegközti rajzok Dr.
Csörgey Titusz, Vezényi Elemér és 
Nécsey István munkái, festményei.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben.

4000,-
283., WASS Albert:
Ember az országút szélén – Regény.
/A Műhely könyvei/
München – (Brentwood), 1951.
(Ny.: Attenkofer, Straubing. – A cím-
lapon bélyegzővel nyomtatva a kiadó
neve: „Kossuth Kiadó” Missouri-i
vezérképviselet Brentwood.)
88 p. Második kiadás.
Kiadói papírborítóban.
A kötet teljes egészében megegyezik az
1950-ben, Münchenben kiadott első
kiadással. Ez a kötet emigrációja idején
Németországban nyomtatott, de már
az USA-ban látott napvilágot. Az író
1952-től az USA-ban élt. Emigráció-
jának kezdetén, még németországi
tartózkodása alatt írta és jelentette meg
Wass Albert ezt a regényét, amely
nemcsak összefoglalja az elvesztett

szülőföld, Erdély iránti fájó nosztal-
giáját, de egyben a történelmi Magyar-
ország széthullásának - a második
világháború után „szentesített” - okait
is megfogalmazza: úgy, ahogy közvet-
lenül a háború befejeződése után az író
látta.

4000,-
284., WISEMAN Miklós bíbornok:
A tudomány összhangzásban a kinyi-
latkoztatással
Fordította: A Pesti Növendékpapság
magyar egyházirodalmi iskolája.
Nagy-Becskereken, 1889. Pleitz Fer.
Pál Kny. XV. 467 p. 4 metszett t.
(ebből 2 dupla t.)
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben. A címlapon korabeli kézírás-
sal feljegyezve, hogy a kötet Szabó
Ferencz (nagybecskereki) plébános
adománya, aki többek között a Nép- és
földrajzi könyvtár sorozatot is szerkesz-
tette. Az általa szerkesztett, támogatott
könyvekből 110000 példányt osztott
szét az ország tanintézetei számára. Ezt
a kötetet a Székesfehérvári áll. főreál-
iskola számára.

6000,-
285., ZAKARIÁS Sándor:
Várregék – Első kötet. (Unicus!)
Kassa, 1904. Ny.: Koczányi Béla.
148 p. 2 sztl.lev. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
A szerző történész, író, könyvkeres-

kedő több felvidéki vár történetét írta
meg, ebben a kötetben több, mint 40
várregét ismerhetünk meg. A folytatás
talán egy régi képeslapokkal illusztrált
kötet lehetett volna, amelyet a szerző az
utolsó oldalon említ.

6000,-

51



286., ZILAHY Lajos:
- - versei 1914-1916
Beöthy Zsolt előszavával.
Bp., 1916. Singer és Wolfner.
128 p. Első kiadás!
Későbbi félbőr kötésben.
Poss.: Tábori Kornél bélyegző. 
„Tábori Kornélnak szíves emlékül –
Zilahy Lajos 916. jul.” a jeles író,
újságírónak dedikált példány!
A kötet egykori tulajdonosa a holo-

caust áldozata lett, mind két fia író lett:
George Tabori és Paul Tabori emigrál-
tak.

8000,-

Kedves vásárlóim, barátaim!

Az Abaúj Antikvárium elnevezésén
kisebb változtatást eszközöltem, ezzel is
tükrözve, hogy a hagyományos bolti
kereskedelmi formát már évek óta el-
hagytuk. Könyveinkkel árveréseinken
kívül az interneten találkozhatnak egy
online könyvlapon.

Az új elnevezés:
Abaúj Antikvárium és Könyvlap

Online könyvesboltunk:
www.konyvlap.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánok Önöknek
és kedves családjuknak!

Pogány János és családja

Mutasd a könyvtárad és
megmondom, ki vagy!

Ez vezette Lengyel András irodalom-
történész, Juhász Gyula kutatót arra,
hogy aprólékos, több évtizedes gyűjtő-
munkával összeállítsa a fellelt kötetek
alapján Juhász Gyula könyvtárának
bibliográfiáját.

A kötet a Pytheas Kiadó és
Könyvmanufaktúra gondozásában

jelent meg. Könyvgyűjtők és az
Abaúj Antikvárium

számára 50 számozott
példány készült.

A kötet megvásárolható az
Abaúj Antikváriumtól.

www.konyvlap.hu

1990 Ft


