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1., BECK Ö. Fülöp (1873-1945.)
szobrász, éremművész, a nyugat fo-
lyóirat emblémájának tervezője autog-
ráf tintával írt, aláírt üdvözlő képes
levelezőlapja Fazekas sándornénak
Téténybe címezve.
Kelt.: münchen, 1929. 7. 26.
A hazai szobrászat és éremművészet

kiemelkedő alakja. Baráti viszony fűzte
a nyugat publicistáihoz ennek nyomán
az 1907-ben és 1908-ban kétféle vál-
tozatban készült mikes Kelemen-érme
a folyóirat emblémája lett. Később ő
készítette a nyugat számára az osvát-
(1923), az Ady-, (1928) és a Babits-
(1933) érmet. A nyilas hatalomátvétel
után bujkálni kényszerült. Budán, egy
baráti család házának pincéjében húzó-
dott meg. itt fejezte be emlékiratait, és
1945. január 31-én innen tűnt el
nyomtalanul.
FülöP BECK ö.’s (hungAriAn sCulPTor,
Coin ArTisT) PosTCArd.

15000,-

2., BERDA József (1902-1966.) költő
autográf tintával írt „Egy veréb
halálára” című versének autográf kézi-
rata kockás füzetlapon.„Elpusztult egy
veréb! – mily szürke / szavak ezek….”
kezdettel, a költő autográf aláírásával.
megjelent az „Így igaz” (1961) című
kötetében. Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. 19 beírt sor aláírás-
sal. (14,5 x 20,5 cm.)
A termékeny és népszerű költő epig-

rammatikus tömörségű szabadverseket
írt főként a lét hétköznapi örömeiről.
Első verskötete után a nyugat, a
széphalom és az Est-lapok munkatár-
sa. Baráti szálak fűzték József Attilához,

az irodalmi élet és művészvilág számos
képviselőjéhez. Társaságuk közkedvelt
tagja volt.
JózsEF BErdA’s (hungAriAn PoET) PoETry

mAnusCriPT.

30000,-

3., FALUDY György (1910 – 2006) 
költő, műfordító autográf fekete
golyóstollal írt 5 darab tisztázott 5
soros pajzán limerickei (ötsoros non-
szensz-vers), aláírásával vonalas füzet-
lapon. A pajzán versikék megjelentek a
Faludy tárlata sorozat limerickek című
kötetében (glória Kiadó, 2001).
Keltezés nélkül. 5x5 beírt sor. (A/4)
A versformát Franciaországból hozták

be a XViii. század elején a brit szige-
tekre visszaérkező ír utazók. szokás
volt, hogy valamely nagyobb össze-
jövetelen mindenkinek négysoros ver-
set kellett rögtönöznie, amelyre az
egész társaság rávágta a refrént: Jöjjön
el, várja limerick! Az ír város lett a
versforma névadója. A 20. században -
kivált a század első felében - szinte
minden angol író, újságíró vagy
magánember, különösképpen pedig
katonák, szereztek limericket. Tartal-
muk rendszerint erotikus, vagy pon-
tosabban: éppen az ellenkezője, mert
gúnyolják és nevetségessé teszik az
erotikát, még hozzá rendkívül ügyes és
szenvedélyes módon. „Egy leszbikus
szép utcalány, a sára / meleg fiúval
ment este szobára. / „döntsük el
végre”, mondta / míg bugyiját letolta,
/ „Ki kicsodát, mijével, micsodába.”
györgy FAludy’s (hungAriAn PoET)
EroTiC PoETry mAnusCriPTs.

45000,-
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4., FEHÉR Gábor (1893-1941.) író,
költő, nyíregyházán tanár, katonai zász-
lósként autográf tintával írt, aláírt
levelezőlapja „Földessy gyula író úr-
nak” címezve. levelében beszámol
arról, hogy katonai mozgósítása és
átvezénylése miatt nem tud segítségére
lenni, de a Protestáns szemlében
ismertetné Földessy tanulmányát.
Kelt.: Királyháza, 1941. ápr. 17. 
Az első világháború után zászlósként

szerelt le. nyíregyházán a geduly 
henrik leánygimnáziumban tanított. 
ifjúsági regényeiben a debreceni kol-
légiumban töltött éveiből merített. A
második világháborúban magyaror-
szág hadba lépése után őt is azonnal
mozgósították, s a fronton szerzett tífu-
szos fertőzés következtében, 48 éves
korában nem sokkal ezen levele után
meghalt. Weöres sándor pedig, aki
nagy tisztelője volt, versben idézte fel
alakját (Fehér gábor emlékezete), és a
három veréb hat szemmel című anto-
lógia jegyzeteiben is emlegette, „öreg-
vidám cimboráját, a nyíregyházi re-
gényíró tanárt”.
gáBor FEhÉr's (hungAriAn WriTEr,
PoET) PosTCArd.

15000,-

5., GYULAI Pál (1806 – 1909) író,
költő, kritikus a Kisfaludy-Társaság
40. ünnepélyes közgyűlésén mondott
elnöki megnyitó beszédének autográf,
tintával írt 6 oldalas, teljes kézirata.
Kelt.: Budapest, 1891.
6 lev. 6 sűrűn beírt oldal. (21 x17 cm)
A szöveg nyomtatásban is megjelent a
Kisfaludy-Társaság Évlapjai, Új folyam
25. kötet (1890-91) 3-8. oldalán.

gyulai Pál elnöki megnyitó beszé-
dében főként a korábbi időszak poli-
tikai szónoklatának történetét foglalja
össze megemlítve Faludi, Báróczy,
Kazinczy, Kölcsey, deák és Kossuth
szónoki erényeit. „deák szónoklatának
egyik főeleme az erős ítélet és logika.
Kossuthénak az élénk képzelem és lán-
goló szenvedély. deák stílje egyszerű,
szabatos, de egyszersmind plastikai,
Kossuth néha dagályba csap, de
mindig hangzatos és ragyogó… deák
csak parlamentini szónok volt, 
Kossuth pedig némi közép a parlamen-
ti és népszónokok között s e sajátsága
mintegy kijelölte a forradalomra…”
gyulai Pált 1860-ban választották a

Kisfaludy-Társaság rendes tagjává.
Tevékeny részt vett, főleg, mint bíráló,
a magyar Tudományos Akadémia és a
Kisfaludy Társaság munkálataiban, a
drámai pályázatok fölött, mint előadó
ismételve hallatta az akadémia ítéletét.
A Kisfaludy Társaságban felolvasásain
kívül a népköltészeti gyűjtemény újra
megindításával szerzett nagy érdemet.
A Kisfaludy Társaság 1879. február
19-én elnökévé választotta. A társaság
évi közgyűlésein tartott elnöki meg-
nyitó beszédei egy-egy fontosabb iro-
dalmi kérdést vitattak meg és élénken
foglalkoztatták a közvéleményt.
Pál gyulAi’s (hungAriAn WriTEr, PoET)
PrEsidEnTiAl sPEECh mAnusCriPT.

300000,-
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6., IGNOTUS Hugó (szül.: 
Veigelsberg Hugó, 1869 – 1949) író,
költő, újságíró, a nyugat meghatározó
irodalomkritikusának autográf barna
tintával írt, aláírt levelezőlapja Berda
József (1902 – 1966) költőnek címez-
ve. levelében az irodalomkritikus
Berda verseinek tetszését fejezi ki.
Biztosítja, hogy az „m. h.-nak 
(magyar hírlap) meg is írom, vasár-
napi tárcáimmal együtt beküldöm. –
szeretettel, ignotus”.
Kelt.: Wien, 1934. Vi. 19.
1 sűrűn beírt levelezőlap címzéssel. 
1908-tól 1929-ig ignotus a magyar

hírlap főszerkesztője volt. A magyar
kritikatörténelem egyik legnagyobb
alakja, irodalomszervezésének hatása
szinte felmérhetetlen.
hugó ignoTus’s (hungAriAn WriTEr,
PoET, CriTiC) PosTCArd To JózsEF BErdA

(hungAriAn PoET).

70000,-

7., KAFFKA Margit (1880 – 1918)
író, költő, a nyugat „nagy-nagy író-
asszonya”-nak autográf tintával írt,
aláírt, saját portréjával illusztrált képes
levelezőlapja barátnőjének omelka
mária festőművésznőnek gödöllőre
címezve. levelében beszámol arról,
hogy Újpestről Budapestre szeretne
költözni. szeretné, ha meglátogatná
barátnője, mert „elpénztelenedett”
ezért „nyakra-főre” dolgoznia kell.
szeretne elköltözni „a piszok Újpest-
ről”, ha Budapestre költözik örömmel
látná barátnőjét éjjeli szállásra.
Keltezés nélkül. 1911-12 körül.
mind két oldalán sűrűn beírt
levelezőlap. A levelezőlapon a nyugat
bélyegzője átsatírozva, a lap bal felső

sarkában az írónő arcképe.
Kaffka margit 1907-től 1912-ig élt és

tanított Újpesten Fröhlich Brúnó
erdőmérnök feleségeként, akitől né-
hány év után elvált. Egyetlen gyermeke
Fröhlich Brúnótól született. Az írónő
az i. világháború után, tizenkét éves
fiával együtt a spanyolnáthajárvány
áldozatává vált.
omelka mária festőművésznő, Fémes

Beck Vilmos (1885 – 1918) ötvös,
szobrászművész (Beck ö. Fülöp érem-
művész öccse) felesége. Barátait, a ma-
gyar irodalmi és művészeti élet kiváló-
ságait örökítette meg domborművein,
így többek között Kaffka margitról is
készített portrét.
mArgiT KAFFKA’s (hungAriAn WriTEr,
PoET) PosTCArd To máriA omElKA (hun-
gAriAn PAinTEr).

70000,-

8., MÁNDY Iván (1918-1995.) író
autográf ceruzával írt „Kosztos ven-
dég” című novellájának 72 oldalas,
tisztázatlan kézirata a szerző javítá-
saival. A novella mándy barátja,
Vargha Kálmán (1925-1988.) iro-
dalomtörténész házasságkötése alkal-
mára íródott, amelynek kéziratával
megajándékozta őt és párját.
Az írólapra írt kézirat írólap gyűjtő-
borítékban elhelyezve, amelyre az iro-
dalomtörténész feljegyezte: „mándy
iván: Kosztos vendég. Kézirat. iván
nászajándéka.” A novella a „Ven-
dégek a palackban” című elbeszélés
kötetben jelent meg 1949-ben.
Kéziratunk némileg, egyes szavakban
eltér a nyomtatásban megjelent műtől.
lengyel Balázs már a kötet megje-
lenése előtt méltatta az Újholdban 
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mándy elbeszélés kötetét. legfonto-
sabb művének tartja. „A novellák vilá-
ga földrajzilag, szociológiailag is jól
körülhatárolható: a külső Józsefváros
olykor valóban egzotikum számba
menő helyszínei és figurái. Ez a kötet –
akárcsak a Francia kulcs – már jó
néhány olyan témakört exponál,
melyekhez az író később is hű marad.
A Kosztos vendég a huszonegyedik
utcából ismerős miliőbe visz, diákok,
albérlők között játszódik; impresszio-
nisztikus hangütéssel, elmosódottabb
kontúrokkal, középpontban a szerelem
motívumával.” (Bp., 1948-49 ?)
36 lev. 72 beírt oldal. (A/5)
iVán mándy’s (hungAriAn WriTEr)
noVEl mAnusCriPT.

80000,-

9., MÓRICZ Zsigmond (1879 – 1942)
író, újságíró autográf fekete tintával
írt, aláírt levele a „nyugat-Barátok
Köre” fejléces levélpapírján Kúnos
ignác (1860 – 1945) nyelvész, turkoló-
gus, folklorista egyetemi tanárnak
címezve. levelében móricz beszámol
arról, hogy török vendége lesz a
„nemzetk. Vásár török állami küldött-
je”. Arra kéri turkológus barátját, hogy
ő is vegyen részt a vendégségen.
Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
(Kúnos ignác hagyatéka)

móricz a nyugat 1931. junius 1-i
számában számol be a budapesti
nemzetközi Vásárról, ahol a magyar
Írók szövetsége is helyet kapott. 
zsigmond móriCz’s (hungAriAn WriTEr)
lETTEr To ignáC KÚnos (hungAriAn lin-
guisT, TurCologisT).

65000,-

10., MÓRICZ Zsigmond (1879 –
1942) író, újságíró autográf fekete tin-
tával írt, aláírt sorai „Papp Károlyné
nagys. asszonynak, Budapest” címezve,
a Kelet népe levelezőlapján:
„Köszönöm a magvakat! Kézcsók –

móricz 1940. V. 6.”
Kelt.: Bp., 1940. V. 6.
5 beírt sor és címzés.
Az író 1936-tól haláláig leányfalui bir-

tokán gazdálkodott. 1939-től a népi
írók atyjaként a Kelet népe szer-
kesztője.
zsigmond móriCz’s (hungAriAn WriTEr)

PosTCArd.

30000,-
11., NÉMETH László (1901-1975.)
író és felesége démusz gabriella gyer-
mekének a kis Kata halála alkalmával
nyomtatott gyászlevél. „Kata e hónap
29-én négyheti kemény szenvedés után
másféléves korában meghalt…”
Kelt.: Bp., 1942. október 29.
1 nyomtatott oldal. (A/4)
hozzátartozik: gyászkeretes köszönő
kártya: „Veszteségünkben a jóleső
együttérzést hálásan köszönjük –
németh lászlóék” németh lászló
autográf aláírásával. (13,5 x 9 cm.)
A harmincas–negyvenes években öt

lányuk született: magda, Judit, ágnes,
Kata, Csilla. Az elhunyt kis Katának
móricz zsigmond volt a keresztapja.
mourning lETTEr And lászló nÉmETh's
(hungAriAn WriTEr) signEd grEETing

CArd.

20000,-
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12., OSVÁT Ernő (1876 – 1929) író,
szerkesztő, kritikus, a nyugat folyóirat
szerkesztőjének portré fotója, amely
máté olga (1878 – 1961) fotóművész,
feminista mozgalmár munkája. A fotó
kartonon máté olga „máté 923” autog-
ráf ceruzával írt szignója. A portré alatt
a kartonon „Földessy Gyulának szere-
tettel Osvát Ernő” Ady Endre „poétai-
adminisztrátora”-nak dedikált példány!
(fotó: 8,5 x 12 cm, karton: 16 x 22 cm.)

Kvalitásérzékével egyedülálló tekin-
télyt szerzett kortársai körében, ami
azóta is mérceként van jelen irodal-
munkban. A magyar irodalom – 
Kazinczy Ferenc mellett – egyik leg-
nagyobb irodalomszervezője, kritikusa
volt.
osVáT Ernő's (hungAriAn WriTEr,
CriTiC) PhoTo By olgA máTÉ (hungAri-
An PhoTo ArTisT). insCriBEd By Ernő

osVáT To gyulA FöldEssy (hungAriAn

liTErAry hisToriAn).

80000,-

13., OTTLIK Géza (1912 – 1990) író,
műfordító, bridzsversenyző autográf
golyóstollal írt, becenevén „Cipi”
aláírt levelezőlapja Vargha Kálmán
(1925 – 1988) irodalomtörténésznek
címezve. Az író köszöni a születésnapi
gratulációt és reményét fejezi ki, hogy
talákoznak a következő hét csütörtö-
kön „…Kugler henriknél a gerbeaud-
téren (Vörösmarty tér gerbeaud
cukrászda). Kézcsókkal, öleléssel,
Cipi”. Kelt.: (Bp.), 1982. V. 14.
8 beírt sor címzéssel.
Az író szoros baráti kapcsolatot ápolt

az irodalomtörténésszel és feleségével.
Az ünnepi könyvhétre készülve bízik a
barátjával történő találkozásban a

Vörösmarty téri rendezvényen. ottlik
nem csak a gerbeaud rendszeres ven-
dége, hanem több budapesti kávéház
törzsvendége volt. ha éppen meg-
szorult a Centrál kávéház pincére biz-
tosan kisegítette.
gÉzA oTTliK’s (hungAriAn WriTEr) PosT-
CArd.

80000,-

14., ÖRKÉNY István (1912 – 1979)
író, gyógyszerész, a groteszk próza leg-
jelesebb magyar képviselőjének autog-
ráf, golyóstollal írt, aláírt levele
schultheisz Emil (1923 – 2014) orvos,
egykori egészségügy miniszternek, mi-
niszteri kinevezése alkalmával. 
levelében hűen groteszk írásaihoz és
önmagához, javaslatot tesz a kormány
további tagjaira. önmagát a honvédel-
mi tárca élére javasolja. Kéri, hogy
Aczél györgyöt és szerb Klárit (szerb
Antal felesége): „légy szíves nyomd be
valahová. (Klárit vidékre !!!) gratulál,
ölel, a hatalomátvételt kérve – örkény
istván”.
Kelt.: (Bp.), 1974. ii. 17.
1 lev. 1 beírt oldal.
isTVán örKÉny’s (hungAriAn WriTEr)
lETTEr To Emil sChulThEisz (hungAriAn

minisTEr oF hEAlTh).

100000,-
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15., PILINSZKY János (1921 – 1981)
a huszadik század egyik legjelentősebb
magyar költőjének autográf fekete
golyóstollal írt két levele magyar
Ferenc (1916 - 2000) újságírónak, az
Új Ember katolikus, irodalmi hetilap
felelős szerkesztőjének címezve. Az
Első levelet két „zenei levelem” cikke
mellékleteként írta és ígéretet tesz,
hogy Kocsis (zoltán) (1952 – 2016)
(zongoraművész, karmester, zeneszer-
ző) koncertjéről is ír: „Íme két „zenei
levelem”. Kocsis koncertjéről min-
denképpen írok! A mielőbbi viszont-
látásig, nagy-nagy szeretettel: Jancsi”
sorokkal. Keltezés nélkül.
1 lev. 6 beírt sor. (A/5)
második levelében beszámol new
yorkban tett utazásáról és három
cikkéről, amelyet megküld a szerkesz-
tőség számára, korábbi „zenei levelei”-
ről érdeklődik. Be számol korábbi
betegségéről, amely miatt le kellett
mondania a rotterdami fesztivált, majd
további cikkeket ígér.
Keltezés nélkül.
1 lev. 1 beírt teljes oldal. (A/5)
magyar Ferenc 1971-ben vette át az

Új Ember szerkesztését saád Bélától.
Tárcái, szépírói munkássága elsősor-
ban móra Ferenc és Fekete istván írá-
saival mutat stílusbeli rokonságot.
Pilinszky 1957-től haláláig a lap belső
munkatársa. A lapnak évtizedeken ke-
resztül szerzője volt többek közt Bálint
sándor és Fekete istván is. (2 db.) 
János PilinszKy’s (hungAriAn PoET)
lETTErs.

130000,-

16., SASSY Attila (1880-1967),
művésznevén: Aiglon festő, grafikus
autográf tintával írt, aláírt fotó-képes-
lapja dr. gerlóczy zsigmond (1863-
1937) orvos, egyetemi tanárnak
címezve. A fotón sassy Attila, gerlóczy
zsigmondnéról készült portré fest-
ménye. levelében a festőművész beszá-
mol arról, hogy „Borszéky tanár úr”,
Borszéky Károly (1875-1933) a rókus-
kórkáz egykori főorvosának képét
elkészítette és azt örömmel mutatná
be. sorait gerlóczyné üdvözlésével
zárja.
Kelt.: Bp., 1933. jul. 1. 11 beírt sor.
gerlóczy zsigmond maga is a rókus-

kórház főorvosa volt, 1927-ig igazgató-
ja, a fővárosi kórházak igazgatója, az
orvosszövetség elnőke, felsőházi tag.
sassy Attila tanulmányait Budapesten,
münchenben és Párizsban végezte.
szoros kapcsolatban állt a századelő
irodalmi életének szereplőivel, grafikai
munkásságának nagy részét illusztrá-
ciók teszik ki. sassy első és mindent
elsöprő sikerét az 1909-ban megjelent
grafikai albumának, az ópium-álmok-
nak köszönhette. Első komoly művei a
miskolci írónő, Kaffka margit ösztön-
zésére születtek. képileg pedig leg-
inkább a századfordulós japonizmus és
Aubrey Bearsdsley dekandens grafiká-
ja inspirálta.
ATTilA sAssy, Aiglon’s (hungAriAn

PAinTEr) PosTCArd.

20000,-

12
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17., SCHÖPFLIN Aladár (1872-
1950.) író, irodalomtörténész,
a nyugat vezető irodalomkritikusa által
géppel írt, autográf tintával aláírt levele
a Franklin-Társulat fejléces levélpapír-
ján „méltóságos uram!” megszólítás-
sal a levélben meg nem nevezett
Vargha gyula (1853 – 1929.) költő,
műfordító statisztikusnak címezve.
levelében 70. születésnapja alkal-
mából köszönti a költőt.
Kelt.: Bp., 1923. nov. 5.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/5)
AlAdár sChöPFlin’s (hungAriAn WriTEr,
CriTiC) signEd lETTEr.

15000,-

18., SZABÓ Magda (1917 - 2007) író,
költő autográf tintával írt, aláírt levele
Vargha Kálmán (1925 – 1988) iro-
dalomtörténésznek címezve. Autográf
megcímzett borítékával. levelében
megköszöni a neki küldött könyvet,
amely többek között az elhunyt Berda
József költőről szól, aki az irodalom-
történész egykori barátja volt.
Kelt.: (Bp.), 1982. iV. 13.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)
mAgdA szABó’s (hungAriAn WriTEr,
PoET) lETTEr.

30000,-

19., SZERB Antal (1901 – 1945) író,
irodalomtörténész autográf kék tintá-
val írt levele „méltóságos uram”
megszólítással, makkai sándor (1890
– 1951) erdélyi magyar író, református
püspöknek címezve. levelében meg-
köszöni a számára megküldött köny-
vet: „Könyved megküldését hálásan
köszönöm és alig várom, hogy
kényelmesen, teljes magamátadásával
elolvassam. Tisztelettel üdvözöl régi
hálás híved, szerb Antal” sorokkal.
A levél felett ceruzával írt feljegyzés
lászló gyula (1910 – 1998) régész-
történész, képzőművész, egyetemi
tanár által: „levél makkai sándor-
hoz”. (lászló gyula hagyatéka)
Kelt.: Bp., 1942. V. 14.
1 lev. 8 beírt sor. (A/4)

1942-ben makkai sándor: szép
kísértet című regénye jelent meg révai
kiadásában. makkai sándor írta szerb
Antal: magyar irodalomtörténet című
munkájának előszavát, amelyet az
Erdélyi helikon pályázatára írt.
makkai, Babits, molter Károly első díj-
jal jutalmazta a munkát. szerb Antalt
szoros barátság fűzte az erdélyi íróhoz. 
AnTAl szErB’s (hungAriAn WriTEr,

liTErAry hisToriAn) lETTEr.

300000,-

14
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20., A Vajda János Társaság (1926 –
1952) „balatoni együttese”, a balaton-
földvári iii. nemzetközi sporthét a
Balatonon rendezvényen részt vevő
tagjainak sík sándor (1889 – 1963)
költő autográf üdvözlő soraival írt
képes levelezőlapja Kárpáti Aurél
(1884 – 1963) író, költőnek, a Vajda
János Társaság elnökének címezve. A
tagok autográf aláírásával:
szerb Antal (1901-1945), Tersánszky
Józsi Jenő (1888 – 1969), Tábori
Kornél (1879 – 1944), rónay mária
(1899 – 1968) írók, illyés gyula (1902
– 1983) költő, Veszprémi lili (1901 –
1982) zongoraművész, závodszky
zoltán operaénekes és felesége, 
merényi lea tánc- mozgásművész,
Papp Viktor zenekritikus, Kállay Edit,
Pápay Klára, holló Klára.
Kelt.: Balatonföldvár, 1937. szeptem-
ber 11. „iii. nemzetközi sporthét a
Balatonon” bélyegzéssel, 1 sűrűn beírt
képes levelezőlap.

Vajda János Társaság (1926-1952)
magyar irodalmi társaság, melynek tag-
jai Vajda János magyar költőt tekintet-
ték példaképüknek, szellemi vezérük-
nek. Céljuk volt olyan költők, írók,
művészek egyesítése, akik a politikától
mentes irodalmat képviselték és nép-
szerűsítették.
signEd PosTCArd oF mEmBErs oF ThE

VAJdA János ComPAny.
signEd: AnTAl szErB, Józsi JEnő

TErsánszKy, KornÉl TáBori, gyulA

illyÉs... hungAriAn WriTErs.

80000,-

16
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21., ADY Endre:
Az Illés szekerén - - legujabb versei.
Bp., 1909. singer és Wolfner.
171 [5] p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A címlapon poss: „Fgy
Bpest 1908 – Xii -19.” Földessy gyula
(1874 – 1964) irodalomtörténész, kri-
tikus, Ady Endre „poétai-adminisztrá-
tora”-nak autográf tulajdonosi névbe-
jegyzése. A kötet szinte minden
oldalán Földessy gyula autográf
ceruzával írt jelölései, jegyzetei, amelyet
felsorolni is sok volna, számos a
versek első közlésére vonatkozó bejegy-
zéssel, többek között Fenyő miksára
utalással. Az 51., 71., 82., 108., 110.,
139., 140., Ady Endre autográf fekete
tintával írt kisebb javításai, jelölései.
A kötet tintával írt bejegyzései Ady
Endre, a ceruzával írtak Földessy
gyula kézírásos jegyzetei. A tartalom-
jegyzékben 8 verset „X”-el jelölt meg a
költő. A 157. oldalon A lenni kell,
lenni című versében Ady autográf
jelölése, a lap alján egy autográf beírt
sora: „+) A kóbor kutya költeménye
??!” (!). A 115. oldalon:
„Szeptemberben és jóval később,
1914 IX/11. Ady Endre” autográf be-
jegyzéssel dedikált példány!
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-tanulmány 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”. A kötet javításáról és a dedikálás-
ról Földessy így emlékezik meg:
„1914 szeptember 11-én kora délután-
tól 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,
felkönyökölten, komor arccal vágta
felém: „szétszednek bennünket irgal-
matlanul elveszik Erdélyt”. „Elveszik
Erdélyt”, - ismételte meg újra az ő leg-
nagyobb magyar fájdalmát – „nem
adjuk, nem fogjuk odaadni” - folytatta
azután, - majd bágyadt alélt lemondás-
sal így fejezte be tördelt szavait: „de
elveszik”. Törött, rekedt, egyre halkuló
hangja és minden szava soha el nem
felejthetően akadt meg emlékezetem-
ben.” Ady a németek világháborús si-
kerei miatt fakadt ki Erdélyt féltve. 
sajnos szavai beigazolódtak.
(Földessy gyula: Ady-élmények. 
nyugat, 1923. 15-16. szám.)
A kötetet Földessy Gyula és Ady 

Endre autográf jegyzetei teszik kézirat
értékű, egyedi irodalomtörténeti
kuriózummá.
EndrE Ady’s PoETry. FirsT EdiTion.
insCriBEd By EndrE Ady (hungAriAn

PoET) And gyulA FöldEssy (hungAriAn

liTErAry hisToriAn).

1.800000,-
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22., CHOLNOKY Jenő Dr.:
A tenger
Bp., (1931.) singer és Wolfner.
323 p. 40 kétoldalas t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Dr. Bulla Béla kedves munka-
társamnak – Cholnoky” a neves föld-
rajztudósnak, a Földrajzi Intézet és a
Magyar Földrajzi Társaság későbbi
igazgatójának dedikált példány!
insCriBEd By JEnő CholnoKy (hungAri-
An gEogrAPhEr, WriTEr) To BÉlA BullA

(hungAriAn gEogrAPhEr).

30000,-

23., CHOLNOKY Jenő:
A sárkányok országából – Életképek
és utirajzok Khinából.
Veszprém, 1900. Köves és Boros.
XX. 365 [3] p. 1 kihajtható színes
térképpel, 180 ábrával és 17 bekezdő
képpel. Fametszett képekkel gazdagon
illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, festett egészvászon
kötésben, körben festett lapszéllel.
Az első oldalon poss.: „Karácson
Aladár” autográf névbejegyzés, verzó-
ján a tulajdonos ajándékozó soraival.
megkímélt, jó példány. ritka kiadás. 
JEnő CholnoKy (hungAriAn gEog-

rAPhEr, WriTEr). FirsT EdiTion.

15000,-

24., CS. SZABÓ László:
Kárpát kebelében (Útirajz)
/Apollo-könyvtár 5./
Bp., 1936. (Apollo folyóirat. – ny.:
radó istván.) 30 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Apai apósomnak fiúi szeretettel –
Laci 1936 IV. 20.” Nagy Endre (1877-
1938) író, újságíró, kabaréigazgató-
nak dedikált példány!

Az író első felesége nagy Endre
feltűnően csinos lánya Kató, akivel
1935-ben kötött házasságot, akitől 4 év
után elvált. Esküvői tanújuk móricz
zsigmond volt.
insCriBEd By lászló CsEKEFAlFi szABó

(hungAriAn WriTEr) To FAThEr-in-lAW

EndrE nAgy (hungAriAn WriTEr,

CABArET dirECTor).

15000,-

25., FERRERO, G.(uglielmo):
Az ókori civilizáció bukása
Fordította: schmidt József.
Bp., 1924. Pantheon. [4] 151 [5] p.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Számozott (53./100), a szerző:
„Guglielmo Ferrero” által aláírt
példány!
guglielmo Ferrero (1871-1942.) olasz

történetíró. Ellenezte a diktatúrát és a
nagy kormányokat. hat év alatt húsz-
szor jelölték irodalmi nobel-díjra.
gugliElmo FErrEro (iTAliAn WriTEr, his-
ToriAn) signEd, numBErEd.

40000,-

20
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26., GELLÉRT Oszkár:
Hajnali három – Uj versek.
(Bp.), 1934. Az író. –
ny.: hungária hírlapnyomda rt.
61 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Földessy Gyulának meleg kézszorí-
tással – Gellért Oszkár” Ady könyvek
szerkesztőjének, az „Ady-Apostol”
irodalomtörténésznek dedikált pél-
dány!
oszKár gEllÉrT (hungAriAn PoET). FirsT

EdiTion. insCriBEd By oszKár gEllÉrT

To gyulA FöldEssy (hungAriAn liTErAry

hisToriAn).

15000,-
27., GÜNTHER, Johann Christian:
Sammlung von Johann Christian
Günthers, aus Schlesien, bis anhero
herausgegebenen Gedichten, auf das
neue übersehen, und in einer bessern
Wahl und ordnung an das licht
gestellet. mit einem Anhang [...],
nebst einer Vorrede [...] wie auch bey
dieser dritten Auflage mit des 
Authoris leben vermehrt.
Breslau und leipzig, 1742.
Bey michael hubert. 1 metszett t. [40]
1178 [30] p. metszett díszcímlappal és
fametszett könyvdíszekkel.
hozzákötve:
GÜNTHER, Johann Christian:
Nachlese zu Johann Christian 
Günthers, von Striegau aus Schlesien,
Gedichten, welche aus lauter in der
vorigen sammlung nicht befindlichen
stücken bestehet.
Breslau, 1742. Johann Jacob Korn. 
[16] 234 [4] p. fametszett könyv-
díszekkel.
Korabeli kopottas félbőr kötésben.
A szennylapon Földessy gyula iro-

dalomtörténész datált névbejegyzése
„Budapest 1900 febr. 15.” alatta fel-
jegyezte a német költő sírfeliratának
magyar fordítását.
JohAnn ChrisTiAn günThEr (1695 -
1723, gErmAn PoET). signEd By gyulA

FöldEssy (hungAriAn liTErAry hisTori-

An).

20000,-
28., KODÁLY Zoltán:
Férfikarok /Kórusok III. kötet/
Bp., 1944. magyar Kórus.
67 p. kotta és szöveg. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val, amely Jeges Ernő munkája.
A címlapon beragasztott címkén alá-
írt példány!
signEd By zolTán Kodály (hungAriAn

ComPosEr). FirsT EdiTion.

30000,-
29., KORMOS István:
Dülöngélünk – Versek.
Bp., (1947.) Egyetemi ny.
31 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Birkás Endrének – 1947 Kormos
István” az író, könyvtáros, a Központi
Antikvárium egykori vezetőjének
dedikált példány!
A költő, író első verseskötete, amely

mindössze 200 példányban jelent
meg. Elégedetlen volt verseivel, holott
verseivel sikert aratott, ezért a kötet pél-
dányait rendszerint visszaszerezte és
megsemmisítette. rendkívül ritka
kötet, mindössze néhány példánya
lelhető fel. A fellelhető dedikált
példányok száma féltucatnyi.
insCriBEd By isTVán Kormos (hungAri-
An WriTEr, PoET) To EndrE BirKás (hun-

gAriAn WriTEr, AnTiquAriAn).

80000,-

22
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30., KURTÁG György:
Quartetto per archi (Vonósnégyes)
/Kispartitúrák 157./
Bp., 1964. zeneműkiadó.
[4] 30 [2] p. 30 kotta oldal.
Kiadói papírborítóban.
A címlapon beragasztott címkén: 
„Köszönöm! Nagy szeretettel és tisz-
telettel – Kurtág György” a világhírű
zeneszerző, zongoraművész által dedi-
kált példány!
Kurtág györgy (1926 -) a nemzetközi

zenei élet  egyik legjelentősebb kortárs
zeneszerzője. A zeneszerző mindig is
szerette az irodalmat, így több híres
költő, író munkáit is megzenésítette:
négy dal Pilinszky János verseire,
József Attila-töredékek, nyolc kórus
Tandori dezső verseire, Kafka-
töredékek. Kurtág túl nyolcvanadik
életévén, még mindig aktívan dolgozik.
2009-ben mutatták be az amerikai
magyar kulturális évadra komponált új
művét, Anna Ahmatova verseire írt
dalciklusát.
shEET musiC. sTring quArTET.
signEd By györgy KurTág (hungAriAn

ComPosEr).

30000,-

31., NÁDASS József:
Szakadj ki szó! – Versek 1920-22.
(Bp., 1922. heller K. és Társa.)
47 [3] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
sugár András avantgárd munkája. A
címlapon Tauszig zoltán autográf
névbejegyzése.
Számozott (300/195.), aláírt példány!
Tauszig zoltán, Kassák munka című

folyóiratába írt és Kassák köréhez tarto-

zott. A holokauszt áldozata lett. 
nádass József (1897 - 1975) író, költő

a Tanácsköztársaság idején (1919) a
munkástanács tagja és a fővárosi
Vörös őrség propagandaosztályának
vezetője volt, amiért 1920-ban Bécsbe
emigrált, ahol a Kassák lajos ma című
folyóiratának munkatársa lett 1944-
ben mauthausenbe deportálták. 1957-
1959 között az Élet és irodalom mun-
katársa volt.
JózsEF nádAss (hungAriAn PoET)
AVAnT-gArdE. FirsT EdiTion. signEd, 
numBErEd.

20000,-

32., NEMES Nagy Ágnes:
Vándorévek (Versfordítások)
Bp., 1964. magvető.
382 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Esküszöm, hogy ennél is sokkal töb-
bet fordítottam, barátsággal – 1978
március Nemes Nagy Ágnes” dedikált
példány!
insCriBEd By ágnEs nEmEs nAgy (hun-

gAriAn PoET). FirsT EdiTion.

15000,-

33., Oktató szaballat, a’ Császári, és
Cs. Királyi gyalogság’ számára.
Fordította a’ magyar gyalog Ezeredek’
köz használatjára Virág Jósef, méltó-
ságos Báró gollner 48-dik számú csa-
tarendbeli gyalog Ezeredében szolgáló
Káplár. A fordító előszavával.
sopronban, 1835. Kultsár Katalin
Asszony bet. Vi. [1] 8-128 p. 2 kihajt-
ható rézmetszett t. (ábrák)
Kiadói kissé sérült papírborítóban.

Cs. Kr. herczeg Károl Fővezér, i.
Ferenc néven 1792-től magyar király 

24
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Bécsben május 15-kén 1806 keltezett
hadi parancsolatával.
A katonai szabályzatok ezen darabja
rendkívül ritka, könyvárverésen nem
szerepelt.
miliTAry rEgulATions For hungAriAn

inFAnTry.

40000,-

34., OTTLIK Géza:
Hajnali háztetők (Elbeszélések)
Bp., 1957. magvető.
319 [5] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Az író elsőként megjelent kötete.
„Vargha Kálmánnak, igaz baráti
szeretettel – Ottlik Géza 1958. febr.
10.” irodalomtörténész barátjának
dedikált példány!
insCriBEd By gÉzA oTTliK (hungAriAn

WriTEr) To Kálmán VArghA (hungAriAn

liTErAry hisToriAn). FirsT EdiTion.

120000,-

35., OTTLIK Géza:
Iskola a határon 
Bp., 1959. magvető.
473 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
A címlapon „Ottlik jelen könyvét én
pénzzel vettem ajándékba Klimkóné
Andrássy Ilonának. Remélem, jobb is
ez a könyv, mintha én írtam volna –
Tamási Áron 1959. XI. 30.”
ajándékozó sorokkal.
gróf Andrássy ilona (1917 -1990)

nem azonos a „vörös grófnő” Károlyi
mihályné Andrássy Katinka ilonával.
A ii. világháború idején özv. horthy
istvánné mellett főápolónő a szikla-
kórházban. 1952-ben kitelepítették a

hortobágyra, 1953-ban nagy imre
reformpolitikája útján elhagyhatta a
hortobágyot. ápolóként dolgozott
Klimkó dezső sebész professzor mel-
lett, akinek később felesége lett. 1956-
os tevékenysége miatt megjárta a
gyűjtőfogházat, a kommunista állam-
biztonság megfigyelte, letartóztatták, 4
év börtönre ítélték.
insCriBEd By áron TAmási (TrAnsylVA-
niAn hungAriAn WriTEr). FirsT EdiTion.

70000,-

36., PALÓCZI Edgár:
Báró Tóth Ferenc a Dardanellák 
megerősítője (1733-1793)
Bp., 1916. A Vörös Félhold támo-
gatására alakult országos bizottság.
iV. 1 t. [16] 340 p. 1 kihajtható,
nagyméretű kézirati hasonmás t.
1 kihajtható t. (Báró Tóth Ferenc szár-
mazásrendje)
Kiadói kopottas egészvászon kötésben.
„martonosi Baráth Családnak őszinte
barátsággal egy új barát – Palóczi
Edgár, Budapest, 1934. XI. 18.” a
kultúrtörténész, tanár által dedikált
példány!
A szerző a holocaust áldozata lett. A

martonosi Baráth család egyike győr
vármegye okmányilag igazolható leg-
régibb armalista nemes családjainak.
ii. lajos királytól nyertek armalist és
nemesség-megerősítést.
TrAVEl. insCriBEd By Edgár PAlóCzi

(hungAriAn CulTurAl hisToriAn).

20000,-

26
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37., PETRI György:
Valahol megvan –
Válogatott és új versek.
Bp., 1989. szépirodalmi.
(ny.: Kner., gyomaendrőd).
270 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban, amelyet a
költő tervezett.
„Körmendi Ivánnak szeretettel Petri
György. Pest, 1989. június 21.” a
neves könyv és papírrégiség gyűjtőnek
dedikált példány!
insCriBEd By györgy PETri (hungAriAn

PoET) To iVán KörmEndi (hungAriAn

CollECTor). FirsT EdiTion.

30000,-

38., RAFF, (Georg Christian) György
Kristián: Természetihistoria a gyer-
mekeknek, mellyet - - göttingai tanító
után, némelly hozzáadásokkal, és szük-
séges változtatásokkal, a maga költsé-
gén magyarul kiadott, és kinyomtatott
Fábián Josef.
Weszprémben, 1799. számmer m.
bet. [16] 669 [11] p. XiV. (rézmet-
szetes táblák, amelyből 6 tábla fénymá-
solatban pótolva, a Xi. tábla hiányzik)
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
festett korhű papírborítással.
A metszetek Binder János Fülöp (1736
– 1811) az első budai rézmetsző mun-
kái. A gimnáziumok számára készült
tankönyv első magyar kiadása.
nATurAl hisTory. sChool BooK.
FirsT EdiTion.

50000,-

39., (RÓNAY Jáczint János):
A tűzimádó bölcs –
Az ős-világok emlékeiről.
Pest, 1860. Kilián györgy. 180 p. 14
kőnyomatos t. (növények, állatok
leletek rajzai az ős-világból)
Korabeli félvászon kötésben.
„Emlékül a szerző – Rónay Jáczint”
dedikált példány!

A londoni emigrációba kényszerült
szkodári püspök, természettudós
segített gróf széchenyi istvánnak „Ein
Blick”-je kiadásában. A szerző gróf
széchenyi istvánnak küldte meg művét
véleményezésre, akinek megtetszett a
munka és viszonzásképpen kiadatta
rónay művét. A darwinizmus magyar-
országi megismertetője és első terjesz-
tője.
dArWinism. insCriBEd By János rónAi

JáCzinT (hungAriAn doCTor oF Philo-
soPhy).

30000,-

40., ROZSNYAI Polett:
Férfihárem (Novellák)
/uj magyar szalon könyvtára/
Bp., (1937.) ny.: révai T.
156 [4] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Kiss Ernő munkája.
„Hogy el ne felejtsenek – Polett”
dedikált példány!
Karinthy Frigyes utolsó nagy szerelme

az írónő. néhány régi fénykép
bizonyítja, hogy meghitt viszonyban
állt Karinthyval egészen az író haláláig. 
insCriBEd By PolETT rozsnyAi (hungAri-
An WriTEr). FirsT EdiTion.

15000,-
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41., SCHÖPFLIN Aladár:
A magyar irodalom története a XX.
században
/Babits–gellért–schöpflin: A magyar
irodalom a XX. században i./
Bp., 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. schöpflin Aladár (1872-
1950.) író, irodalomtörténész, a
nyugat vezető irodalomkritikusa. 
insCriBEd By AlAdár sChöPFlin (hun-
gAriAn WriTEr, CriTiC) To EdE

BrEszToVszKy (hungAriAn JournAlisT,
PoliTiCiAn).

20000,-

42., A’ Szolgálat Regulamentuma a’
Magyar Felkelő Nemesség’ Lovas-
ságának számára a’ Felséges Császári
Királyi örökös Fő herczegnek és
nádor ispánynak kegyelmes rende-
léséből.
Pesten, 1809. hartleben Konrád 
Adolfnál. [2] 112 + [12] p. 
Kiadói papírborítóban. megkímélt,
tiszta példány. A címlapon poss.:
„molnár Elemér könyvtárából”.

i. Ferenc március 3-án utasította
József nádort, hogy készítse elő a ma-
gyar nemesi felkelést, majd április 11-
én el is rendelte a hadba hívást. mivel
a nemesi felkelők semmilyen katonai
tapasztalattal nem rendelkeztek, a had-
viselés alapvető szabályait, sőt a
vezényszavakat sem ismerték, a nádor,
mint a felkelés parancsnoka által

felkért tudósok rövid idő alatt összeál-
lítottak több hasonló szabályzatot,
többek között a gyalogság számára is.
Kötetünk az ábrákkal illusztrált négy
mellékletet nem tartalmazza, ebbe a
példányban nem kötötték be.
miliTAry rEgulATions For hungAriAn

CAVAlry.

20000,-

43., SZŐNYI István:
Kép – Megjegyzések a művészetről.
/Kultúránk könyvei/
Bp., (1943.) dr. Vajna és Bokor. 87 p.
8 kétoldalas t. (képek) Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
rajzos papír védőborítóban.
„Földessy Gyulának szeretettel –
Szőnyi István” dedikált példány!
insCriBEd By isTVán szőnyi (hungAriAn

PAinTEr) To gyulA FöldEssy (hungAriAn

liTErAry hisToriAn).

15000,-

44., WEÖRES Sándor:
A kő és az ember – Versek.
(Bp.), 1935. nyugat. – (ny.: Kultúra.,
Pécs) 77 [3] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban. A költő korai,
második verseskötete.
„Soós Istvánné Nagyságos Asszony-
nak, kézcsókkal, emlékül – Weöres
Sándor” (Z.) Soós István kaposvári
festőművész feleségnek (Patyinak)
dedikált példány!
insCriBEd By sándor WEörEs (hungAri-
An PoET). FirsT EdiTion.

40000,-
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45., ZÁBORSZKY István, Dr.: 
Rabindranath Tagore világnézete
/szent istván könyvek 51./
Bp., 1927. szent istván-T. 136 [4] p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
A címlapon „Rabindranath Tagore”
latin abc szerinti és eredeti szanszkrit
nyelvű autográf aláírásával.
Tagore (1861-1941.) indiai költő, író,

zeneszerző, festő, polihisztor, aki
életművével átformálta az indiai régió
irodalmát és zenéjét. ő az első nem
európai, aki 1913-ban elnyerte az iro-
dalmi nobel-díjat. Tagore kiterjedt
magyar kapcsolatokkal rendelkezett,
1920 és 1925 között mintegy 30 művét
adták ki magyarul. 1926. októberében
érkezett magyarországra közép-európai
turnéja során, ahol szívpanaszai miatt
hosszabb időt töltött a balatonfüredi
szanatóriumban, találkozott horthy
miklóssal és a magyar irodalmi élet
prominens személyeivel.
signEd By rABindrAnATh TAgorE

(indiAn PolyhisTorisT, noBEl PrizE-Win-
ning WriTEr, PoET).

60000,-
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