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Abaúj Antikvárium
és Könyvlap

93.  Könyvárverés

Kiállítás:

2019. május 8-án (szerdán),
az árverés napján 13 -tól - 17 óráig,

az árverés kezdetéig.
Az árverés helyszínén: K+K Hotel Opera

Budapest, VI. ker. Révay utca 24.

Tel.: +36.20/428-9105
E-mail: abaujantik@gmail.com

A katalógus olvasható:
www.konyvlap.hu / www.axioart.com

Az árverést vezeti:
Pogány János

Árverés:

2019. május 8-án (szerdán) 17 órai kezdettel
K+K Hotel Opera , Budapest, VI. ker. Révay utca 24.



ÁRVEREZÉSI FELTÉTELEK

1. A tételek árverezése úgy történik, hogy az árverésvezető 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-tól 200.000,-Ft-ig 10.000,-Ft
200.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig 20.000,-Ft
500.000,-Ft felett 50.000,-Ft összeggel emelkedik.
2. Azonos összegű ajánlat esetén a vételi megbízással szemben a helyszíni árverező
előnyt élvez.
3. A leütéssel a tétel a vevő tulajdonába megy át, s ezt befizetéssel érvényesíti. Ha
a vevő 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 30 napon belül kötelesek könyveiket átvenni. A
foglaló alól felmentést kérhetnek rendszeres és időben fizető vásárlóink. A 30
napon belül át nem vett könyveket nem tudjuk garantáltan átadni, mivel
bizományos tételeinket megbízóink a 30. nap leteltével visszakérhetik, elállhatnak
a velünk kötött szerződéstől. A Ptk. szabályozta rendelkezések alapján a vásárlástól
való elállást szerződésszegésnek tekintjük. Kérjük Önöket licitáláskor felelős dön-
tést hozzanak, mindenkori anyagi lehetőségeiknek megfelelően! Vételi megbízók
és azon vásárlók, akik az árverés helyszínén nem veszik át könyveiket telefonon
egyeztetett időpontban és helyen (Budapesten), vagy futárszolgálattól utánvéttel
fizetve vehetik át.
4. A helyszínen, vagy telefonon licitálók, illetve a személyesen, telefonon, levél-
ben, vagy e-mailben vételi megbízást adók számára a leütési ár +15% árverési
jutalék a vételár. A kikiáltási és leütési árak az áfa-t tartalmazzák. A 30. nap
után történő fizetés esetén 20% árverési jutalékot számítunk fel.
5. Axioart: Regisztrációt követően az axioart.com online felületén lehetősége
van vételi megbízást adni, illetve árverésünk ideje alatt online („live”) licitálni.
Az Axioart Kft. egyedi kényelmi szolgáltatást nyújt díj és jutalék ellenében. Az
online felületen vételi megbízással, vagy licittel elnyert tételek után + 3% jutalé-
kot számítunk fel, így a leütési ár + 18% árverési jutalék a vételár.
6. A tételek a bemutatón kiállított állapotban kerülnek árverezésre, a vevőnek
saját magának kell meggyőződnie a tételek állapotáról és a katalógusban leírtakkal
való egyezőségéről az árverést megelőzően. Vásárlás után reklamációt nem tudunk
elfogadni.

Kistokaj, 2019. Pogány János



1., (ABONYI Lajos), Márton 
Ferencz: Az utolsó Radák
Magyar-bényei Báró Radák Katalin 
Rétyi Antos Jánosné emlékezete.
Bp., 1897. Czettel és Deutsch-féle 
Műintézet. 1. t. (portré) 87 p.
1 kézirati hasonmás mell.
Kiadói címerrajzos papírborítóban.
A szerző azonos Abonyi Lajos (1833-

1898.) regényíróval.
4000,-

2., ACUMEN Mentis: Szédelgés a
materialismusban - - tanulmánya.
Bp., 1911. Schmidl S.
133 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
Vallás filozófiai tanulmány.

4000,-
3., Adalékok Zemplénvármegye törté-
netéhez – Tizenhetedik évf.
(1-2-3-4.) (összevont) szám.
1911. jan. – ápr. Havi folyóirat.
Szerkeszti: Dongó Gyárfás Géza. 
Főmunkatársak:
Dókus Gyula és Matolai Etele.
Sátoralja-Ujhely, 1911.
„Zemplén” kny. 128 p.
Kiadói papírborítóban.

„Mátyás király levele 1461-ből
Zemplénvármegyéhez ; Rákóczi ado-
mánylevelek ; A Rákóczi család leve-
lei…”

6000,-
4., Adalékok Zemplénvármegye törté-
netéhez – Tizenötödik évf. (8-9-10-11.)
(összevont) szám. 1909. aug. – nov. 
Havi folyóirat.
Szerkeszti: Dongó Gyárfás Géza. 
Főmunkatársak:
Dókus Gyula és Matolai Etele.
Sátoralja-Ujhely, 1909.

„Zemplén” kny. 233-352 p.
Kiadói papírborítóban.
„Tokaj-Hegyalja borai az 1807. évi

országgyűlésen ; Jezsuitáknak volt szölei
és ingatlanai a Tokaj-Hegyalján…”

6000,-
5., ALFÖLDI Géza:
Kész, mehet – Versek.
(Cegléd), 1936. Hortobágy. – (Ny.:
Simon és Garab.) 63 p. Első kiadás! 
Kiadói, avantgárd jellegű papírborító-
ban. „Dr. Sík Lajos főjegyző úrnak
őszinte és megkülönböztetett tisztelet-
tel – Bpest, 1939. április 20. Alföldi
Géza” a székesfővárosi főjegyzőnek
dedikált példány!
A későbbi emigráns költő elsőként

megjelent verseskötete. Részt vett a nyi-
las mozgalomban, a Szálasi-kormány
propagandaminisztériumának államtit-
kára. 1945-ben emigrált. Az emigráns
Hídverők szerkesztője és kiadója. 

Itthon teljesen elhallgatott költő,
holott költészete közel 5000 verset
foglal magába.

6000,-
6., ASZTALOS Miklós:
Farkaskaland – Történelmi színmű 3
felvonásban, öt képben.
/Színjátékok – hangjátékok 1./
Bp., 1941. Attila-Ny.
87 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Bilicsi Tivadar úrnak köszönettel –
Asztalos Miklós, 1942. II. 25.” a
színész, táncos, komikusnak dedikált
példány!

8000,-
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7., BAJCSY-Zsilinszky Endre:
Nemzeti radikálizmus
(Bp., 1931.) Stádium.
173 p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, a kiadói rajzos papírborító
címlapja a kötéstáblára ragasztva. 
„Ostor Győző kedves barátomnak
igaz szeretettel – vitéz Bajcsy-Zsilin-
szky Endre – Bp. 933. febr. 20” Ostor
(Kottner) Győző írónak, Szabó Dezső
egykori titkárának dedikált példány! 

18000,-
8., BALÁZS Béla:
Hét mese
Gyoma, 1917. Kner Izidor. 200 [8] p.
rajzos könyvdíszekkel és címlapokkal,
amelyek Kozma Lajos munkái.
Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Kozma L. munkája.
„Dán Ferencnek szeretettel – Balázs
Béla, Budapest, 1918. ápr. 25.”
dedikált példány!

12000,-
9., BALLAGI Géza:
Zemplén megye
/Megyei monográfiák/
Bp., 1893. MTA. 78 [2] p.
Kiadói papírborítóban, fel- és körülvá-
gatlan példány.

4000,-
10., BARABÁS Béla, albisi Dr.,: 
Emlékirataim 
Arad, 1929. Corvin Kny. 318 [2] p. 
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben.
„Nagyságos Környei Benő úr czeglédi
lakosnak, a Kossuth-kultusz Czeglé-
den czímű szép emlékkönyv érdemes
munkatársának elismeréssel, tisztelet-

tel és baráti szeretettel – Arad, 1931
január 24. – Az öreg 75 éves szerző:
Dr. Barabás Béla volt magyar függet-
lenségi és 48-as képviselő a czeglédi
százas küldöttség tiszteletbeli tagja, az
aradi és aradmegyei Magyar Párt
elnöke” egy teljes oldalon és annak
verzóján „Arad 1929. márczius 15.
Dr. Barabás Béla” dedikált példány!
A neves jogász, közíró, országgyűlési

képviselő, szenátor többek között
Károlyi Mihály kísérője amerikai
útján, Arad megye főispánja. Erdély
Román Királysághoz való csatolása
után a maradás mellett döntött és
hamar a kisebbségi magyar politikai
élet egyik vezető alakjává vált.

15000,-
11., BÍRÓ József:
Kolozsvári képeskönyv
/Officina képeskönyvek/
(Bp., 1940.) Officina.
31 p. ; 32 p. (16 kétoldalas képtábla)
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Dr. Danzinger Ferencnek igaz barát-
sággal – Bíró József” Agárdi Danziger
Ferenc orvos, újságíró, művelődéstör-
ténésznek, többek között József Attila
és Fejtő Ferenc barátjának dedikált
példány!

4000,-
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BOLSEVIZMUS,
SZOCIALIZMUS

12., APÁTHY István:
A socialismus az emberi továbbfejlő-
dés szempontjából /Orsz. Ismeret-
terjesztő Társulat kiadványa/ 
Bp., 1913. (Várnay és Fia.) 18 [2] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amelynek szecessziós rajzos fejlécét 
Kotász Károly festőművész rajzolta.

3000,-
13., CSÁVOLSZKY Lajos:
Ami a baloldalon történik
Bp., 1873. Aigner Lajos biz. –
(Ny.: Kocsi S.) 47 p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
14., FARAGÓ Miksa:
A szovjet bankógyára
Bp., 1929. Szerző. – (Elek-Ny.) 84 p.
Kiadói papírborítóban.
„… Varga Bélának nagy tisztelettel –
Faragó Miksa” dedikált példány!

8000,-
15., GELLÉRT Oszkár:
A diadalmas forradalom könyve
A népkormány tagjainak, a forradalom
szereplőinek és 75 magyar írónak
önvallomása. Szerkesztette: - -.
Bp., (1919.) Légrády T.
XX. 204 p. 15 kétoldalas t. (képek:
portrék, a forradalom képei, a fotókat
Révész és Biró, Müllner János és
Vajda Manó készítették)
Korabeli egészvászon kötésben.

6000,-

16., PAPP László:
A szocziálista forradalom vagy a tár-
sadalom átalakulása
Pecze-Szőllősön, Nagyvárad, 1892. 
Szigligeti Ny. 13 [3] p.
Kiadói papírborítóban.

4000,-
17., SZABÓ Gáspár:
Leleplezett bolsevizmus
/Nemzetvédelmi könyvsorozat 3./ 
(Bp., 1942. Orsz. Nemzetvédelmi
Szöv. – Ny.: Budai-Bernwallner.) 32 p.
Kiadói javított papírborítóban.

8000,-
18., Szeged a forradalomban
Előhang: Juhász Gyula.
(Szeged, 1919. Bruckner kny.) 72 p.
Kiadói papírborítóban.
A szegedi Nemzeti Tanács első prok-

lamációja. A szegedi Katonatanács
kihirdeti a statáriumot. Juhász Gyula
itt írja le először, hogy „Dózsa György
Szegeden töltötte fiatalságát Pálfy
Balázs főbíró házában és hogy a fő-
nemes Szapolyai a lázadó nemes Dózsa
fejét (persze levágva) városunkba
küldötte, szomorú emlékül Pálfy uram
portájára”.

8000,-
19., VAJAY István: Le az álarccal!
Pozsony, 1890. Ny.: Stampfel, Eder és
Társai kny. 16 p.
Fűzve. „A hazug liberalismus álarca ;
Egy úgynevezett független, szélbali heti-
lap” (Pécsi Figyelő).

4000,-
20.,, VÁRY Albert, Dr.: A vörös
uralom áldozatai Magyarországon
Hivatalos jelentések és bírói ítéletek
alapján írta és kiadja: - - korona-
ügyészhelyettes.
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(Bp., 1922.) Szerző. – Ny.: A Váczi
Kir. Orsz. Fegyintézet kny.
IV. 172 p. Első kiadás!
Későbbi egész műbőr kötésben, a
kiadói papírborítók a könyvtestbe 
kötve.

8000,-

* * *

21., (BONCZA Berta), Csinszka: - -
versei – Vészi József bevezető írásával.
(Bp., 1931. Általános Ny.)
61 [3] p. lapszámozáson belül Márffy
Ödön Csinszkát ábrázoló portréjával.
Kiadói papírborítóban, amelynek há-
tulsó fedele foltos. Első kiadás!
Számozott (174./250), a portré olda-
lon „Csinszka” aláírt példány!

12000,-
22., CHOLNOKY Jenő Dr.:
A tenger
Bp., (1931.) Singer és Wolfner.
323 p. 40 kétoldalas t. (képek)
Kiadói egészvászon kötésben.
„Dr. Bulla Béla kedves munkatár-
samnak – Cholnoky” a neves földrajz-
tudósnak, a Földrajzi Intézet és a
Magyar Földrajzi Társaság későbbi
igazgatójának dedikált példány!

8000,-
23., CZUMPF Imre:
Ez Páris! (Idézetek és rajzok)
Bp., (1943.) Paal László-Társaság.
36 p. a szerző 25 eredeti rajzával.
Kiadói papírborítékban.
Bibliofil, számozott (25./25), a szerző,
illusztrátor által aláírt példány!

6000,-

24., CSÁSZÁR Elemér:
Katona Lajos
Bp., 1912. Franklin-T. 1 t. (Katona
Lajos portréja) 103 p. Első kiadás! 
Korabeli félbőr kötésben.
„Gálos Rezsőnek szíves barátsággal –
Császár Elemér” az irodalomtörténész
kollégájának dedikált példány!
Katona Lajos (1862-1910) néprajzku-

tató, filológus a magyar néprajztudo-
mány iskolateremtő egyénisége volt. 

8000,-
25., CSERES Tibor:
Vízaknai csaták I-II. – Regény.
Bp., (1988.) Szépirodalmi. 438 [6] p. ;
420 [12] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
papír védőborítóban.
„Jókai Annának kollegiális szeretettel
– Cseres Tibor, Bp. 88. V. 12.”az
írónőnek dedikált példány!

6000,-
26., CSIKÓS Nagy Béla:
Helyi iparunk a fejlődés útján
Bp., 1954. Könnyűipari. 313 p.
Kiadói egészvászon kötésben. 
Megjelent 2050 példány.
„Dobi István elvtársnak – Csikós
Nagy Béla 1954/X/18” a kommu-
nista politikus, miniszterelnöknek, az
Elnöki Tanács elnökeként Magyaror-
szág egykori államfőjének a kommu-
nista éra elismert közgazdásza által
dedikált példány!

24000,-
27., CSÍKVÁRI Antal:
Borsod vármegye (Borsod, Gömör és
Kishont K. E. E. vármegyék)
/Vármegyei szociográfiák V./
Bp., (1939.) A Vármegyei Szociog-
ráfiák Kiadóhivatala. 
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(Merkantil ny.) 86 ; 151 ; 41 ; 176 p.
513 h. számos képpel.
Kiadói gerincén gondosan javított
egészvászon kötésben, a borítófedél
közepén a vármegye viaszpecsétjének
dombornyomású hasonmásával. 

10000,-
28., CSUDAY Jenő:
A magyarok történelme I-II.
Bécs, 1897. Mechitharista Kongre-
gáció. 1 t. (Árpád vezér) 479 p. ; 1 t.
(I. Ferenc József) 549 [3] p.
Második bővített kiadás.
Korabeli kissé kopottas, gerincén
aranyozott, egységes félvászon kötés-
ben. (2 db.)

16000,-
29., DEÉR József:
A magyar törzsszövetség és patri-
moniális királyság külpolitikája 
Kaposvár. 1928. Somogymegyei 
Keresztény Ny. 162 p.
Kiadói papírborítóban.
„Tóth László egy. m. tanár úrnak
tisztelete jeléül – Deér József” a neves
történész által dedikált példány!

A későbbi emigráns történész első
nyomtatásban megjelent munkája. 

8000,-
30., DÉKÁNY András:
Magyar reneszánsz
Összeállította: - -.
Bp., 1940. Renaissance. 125 [3] p. 
szövegközti rajzos képekkel.
Kiadói rajzos, keménytáblás bibliofil
pergamin kötésben.
Számozott, (37./100), a kötet szerzői:
Dékány András, Berceli A. Károly,
Julier Ferenc, Kenesse Koller
Erzsébet, Izsák Gyarmathy László, 
Széfeddin Sefket bey, Kovrig János,

Diószeghy Miklós és Dövényi Nagy
Lajos a kilenc szerző által aláírt
példány!

9000,-
31., DÉNES Gizella:
Csodálatos fazekas – Regény.
(Pécs, 1927.) A Dunántúl.
175 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Várdai Béla … úrnak őszinte
tisztelettel és szeretettel: Dénes 
Gizella” az irodalomtörténész, isko-
laigazgatónak dedikált példány!
A szerző a pécsi keramikus Zsolnay

Vilmosnak állít emléket. A regényből
2009-ben forgattak filmet.

4000,-
32., (DOLINAY Gyula):
Történelmi arcképcsarnok
A „Lányok lapja” és „Hasznos mulat-
tató” ifjúsági lapok melléklete.
Bp., 1897. Országgyűlési Értesítő Kő-
és Kny. Rt. VI. [2] 1119 p. több mint
200 történelmi személy részben egész-
oldalas fametszett portréjával különö-
sen gazdagon illusztrálva. 
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben.
„Tornya Ödön Úrnak a hazaszeretet
és nemesi érzések lelkes apostolának,
a nép őszinte jóakarójának az iroda-
lom nemes barátjának – Bpest, 1907.
jun. 6. – tisztelete és nagyrabecsülése
jeléül a szerző” dedikált példány!
Közel 300 történelmi személyt bemu-

tató monumentális munka Keve, hun
vezértől Báró Bánffy Dezső miniszterel-
nökig.

10000,-
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33., DOROS Gábor:
A magyarság életereje
A nemzettest biológiája, fajegészsége és
eugéniája.
Bp., 1944. Turul. 646 p. lapszámozá-
son belüli táblákon képekkel gazdagon
illusztrálva. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Arany Bálint kedves barátomnak és
nagyrabecsült munkatársamnak igaz
tisztelettel: a Szerző” az ismert kon-
cepciós perben elítélt gépészmérnök-
nek dedikált példány! 
Arany Bálint (1901-1987.) a második

világháború idején a németellenes te-
vékenységet folytató Magyar Közösség
tagja volt. Része volt a Turul Könyv-
kiadó és a Magyar Út című hetilap
anyagi megalapozásában és fejlesztésé-
ben. 1946. decemberében letartóztat-
ták a Magyar Köztársaság és a demok-
ratikus rendszer megdöntésére szerve-
zett összeesküvés vádjával. A koncep-
ciós perben előbb életfogytiglani bör-
tönbüntetésre ítélték, majd az ítéletet
12 évi fegyházbüntetésre változtatták. 

18000,-
34., DUGONICS András – Baróti
Dezső: Téténynek ékessége melyet
versekbe foglalt - - s most az eredeti
kézirat szerint nyomtatásban kibocsájt
Baróti Dezső.
Szegeden, (1940.) Dugonics Társ. 59 p.
Későbbi egészvászon kötésben, a
kiadói illusztrált papírborítók a könyv-
testbe kötve. Számozott (270./550),
„B… Imrének jó barátsággal: Baróti
Dezső” által dedikált példány!

6000,-

35., ECKHARDT Sándor:
Az ismeretlen Balassi Bálint
/A Magyar Szemle klasszikusai/
Bp., 1943. M. Szemle Társaság.
313 [7] p. 10 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
„Régi kedves vendégünknek szíves
emlékül – Eckhardt Sándor 1954.
jun. 21.” dedikált példány!

8000,-
36., EGRY Irén:
A gyár felébred (Regény)
(Bp.), 1950. Franklin.
153 [3] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
javított, rajzos papír védőborítóban. 
„Farkas Mihály elvtársnak őszinte
tisztelettel: 1950. máj. Egry Irén” a
zsidó származású kommunista politi-
kus, honvédelmi miniszter, a Rákosi-
korszak meghatározó személyiségének
dedikált példány!

8000,-
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EMIGRÁNS
IRODALOM

37., CSICSERY-Rónay István: 
Emigrációban I. (Unicus!)
Washington D. C., (1988.)
Occidental Press. 144 [12] p.
Kiadói papírborítóban.
„Mózsi Ferencnek őszinte nagyrabe-
csüléssel – Csicsery-Rónay István” az
emigráns író, költőnek, a FRAMO
Kiadó alapítójának dedikált példány! 

4000,-
38., ESZTERHÁS István:
Atlanti szaletli – Regény.
Cleveland, Ohio, USA, (1971.) 
Szerző. – Ny.: „Katolikus Magyarok 
Vasárnapja”, Youngstown.
319 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Wutka Tamásnak messziről küldött
kéznyújtással – Cleveland, 1990. 
június 8. – Makovics János bemuta-
tására, és köszönettel – Eszterhás 
István” a világhírű amerikai producer
emigráns édesapja által az író, esszé-
istának dedikált példány!

8000,-
39., FERDINÁNDI Mihály, 
Miskolczy Gyula, Gallus Sándor, 
Szász Béla: Magyar történelem
/Kossuth-Kiadó tankönyv-sorozat 3./
Buenos Aires, 1957. Kossuth. –
Ny.: Danubio. 295 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Magyar László munkája.
Poss.: „Devon Preparatory School
Library” bélyegzéssel.

8000,-

40., KERTÉSZ Sándor:
Déryné voltam Kanadában
Curtain at Eight. A torontói Művész
Színház 23 éves története.
(Toronto, 1981. Vörösváry.)
788 [12] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban. 
„Zsuzsikának és Pistának nagy szere-
tettel – Kertész Sándor 1982” Gordon
Zsuzsa színésznőnek és műgyűjtő fér-
jének dedikált példány!
Hozzátartozik:
A szerző géppel írt, aláírt levele
Gordon Zsuzsának a torontói Magyar
Művész Színház fejléces levélpapírján,
saját borítékában.
(Toronto), 1975. január illetve február
9. 1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

6000,-
41., KUNÉ Gyula:
Egy szabadságharcos emlékiratai
Angolból fordította: Berák Pál. 
Chicago, 1913. Szerző. (Ny.: Chicagoi
Magyar Kny.) 1 t. (a szerző portréja)
VII. 231 p. 16 t. (képek)
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben.

8000,-
42., MÁLNÁSI Ödön:
A magyar nemzet őszinte története
München, 1959. Mikes Kelemen Kör.
304 p. Második kiegészített kiadás. 
Korabeli gerincén bordázott, aranyo-
zott, félbőr kötésben.
Szálasi ideológusának ez az első emig-

ráns kiadása, mintegy 30 oldallal
megbővítve, átdolgozva és a háború
alatti és utáni eseményekkel kiegé-
szítve.

8000,-
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43., MICHENER, James A.:
Az andaui híd / Angol eredetiből
fordította: dr. Mikszáth Antal.
(Buenos Aires, 1957.) Danubio. IX.
[3] 318 [2] p. Első és egyetlen, magyar
nyelvű, emigráns kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
Poss.: „Mr. Dezso Pal” bélyegzéssel.
Márai Sándor 1957. március 4-én a

Szabad Európa Rádióban beszélt 
Michener A híd Andauban című
könyvéről, a több száz magyar mene-
kültről, Ausztriába, az andaui hídon.
A szerző 1956-os magyar forradalom
jelentőségét felismerve gyűjtött ada-
tokat és írta meg művét. 

6000,-
44., NYÍRŐ József, Albert Mária,
Csiky Ágnes Mária, Hanvai Hajnal,
Marschalkó Lajos, Pohárnok Jenő,
Torjai Szabó István, Ujváry Sándor:
Szabad magyar színpad
Köln, (1955?) Amerikai Magyar. –
(Ny.: Greif. Ujváry & Co.) 336 [4] p.
Kiadói papírborítóban. A kötet tartal-
mazza Nyíró József Próféta című
színművének első kiadását.

8000,-
45., TÖRÖK, Béla: Hungary and 
Europe a historical review
Sydney, 1979. Hungaria. [8] 224 p.
Kiadói egészvászon kötésben, nemzeti
színű papír védőborítóban.

8000,-
46., WAGNER Ferenc:
A magyar kisebbségek helyzete a
szomszéd államokban
Youngstown, Ohio, USA, 1975. 
Katolikus Magyarok Vasárnapja.
32 [2] p.
Kiadói papírborítóban. 4000,-

47., WASS Albert:
Adjátok vissza a hegyeimet! – Regény.
(Bad Wörishofen, 1949.) Hungária. 
128 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Vámos Kálmán munkája.

8000,-
48., ZAKAR András, dr.:
Teleki Pál halála – Legújabb adatok
gróf dr. széki Teleki Pál haláláról.
Összegyűjtötte: - -. Kézirat gyanánt.
Bécs, 1983. („EOLA”.)
276 p. (230-276 p. képek)
Kiadói illusztrált, képes papírborító-
ban. „Van íme most is eszményké-
pünk, csak lelkes követők is sarjad-
janak – Székesfehérvár, 1985. II. 14.
dr. Zakar András” dedikált példány!

8000,-
49., ZATHURECZKY Gyula:
Az úton végig kell menni
Róma, 1954. Anonymus.
258 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Bikich Gábornak jó barátsággal – 
Zathureczky Gyula – München, 
1959.” a színész, rendező, emigráns
költőnek dedikált példány!
A szerző az Ellenzék című lap egykori

szerkesztője. A második világháború
alatti „fasiszta” tevékenységére hivat-
kozva 1946. április 15-én a kolozsvári
népbíróság távollétében 20 év börtön-
re ítélte. 1948-ban szabadult ki a hadi-
fogságból, majd emigrált.

6000,-

* * *
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1848-49
IRODALMA

50., ÁLDOR Imre:
Kossuth és Perczel
Ajánlja a Honvéd-Egyleteknek és a
magyar népnek: - -.
(Függelékül: Irányi Dániel megjegyzé-
sei és a közp. honv. biz. nyilatkozata.)
Pest, 1868. Heckenast G. 94 [2] p. 
Kiadói papírborítóban.

A szabadságharc tábornokai közül
egyetlen olyan személyről tudunk, akit
már 1848 előtt politikai elvbarátság
fűzött Kossuth Lajoshoz, s ez Perczel
Mór volt.

6000,-
51., A czeglédi százas küldöttség
Kossuth Lajosnál Baracconeban, 
Olaszországban 1877 január 24.
Részletes leírása a küldöttség utazásá-
nak, fogadtatásának és visszatérésének.
Bp., 1877. (Ny.: Franklin-T.)
96 p. fametszett képekkel, amelyekből
4 egészoldalas.
Korabeli aranyozott egészvászon kötés-
ben, körben aranyozott lapszéllel. 

6000,-
52., ÉBER Antal:
Mire tanít Széchenyi?
Az ifjúság számára írta: - -.
Bp., 1941. (Szegedi Városi Ny.) 225 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Vladár Gábor őexellenciájának 
őszinte, mély tisztelettel – Éber 
Antal” a Lakatos-kormány igazságügy
miniszterének dedikált példány!

4000,-

53., FARAGÓ Miksa:
A Kossuth-bankók kora –
A szabadságharc pénzügyei.
Az előszót írta: Dr. Báró Madarassy-
Beck Gyula.
Bp., (1912.) Nyugat.
VIII. 342 [2] p. Első kiadás!
Korabeli Barta-Bassits Sándor-féle
egészvászon kötésben.
„Faragó Lajos úrnak tisztelete jeléül
– Faragó Miksa” a Nyugat folyóirat
igazgatójának dedikált példány!

12000,-
54., FEKETE József és Váradi József:
Széchenyi vallomásai és tanításai – 
Széchenyi-anthológia. Összeállították: - -
Dr. Schandl Károly előszavával. 
Átnézte: Dr. Imre Sándor.
Bp., (1943.) „Studium”.
1 t. (Gr. Széchenyi) 439 p. 1 errata
Második kiadás.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. 
„Méltóságos dr. Jantsits Tibor min.
tanácsos Úrnak őszinte nagyrabecsü-
léssel – Fekete József” dedikált pél-
dány!

6000,-
55., HATVANY Lajos:
Petőfi márciusa
Bp., 1955. Magvető.
51 [5] p. 8 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói keménytáblás papírkötésben,
illusztrált papír védőborítóban. 
„Dévényi Ivánnak – „tanárkodá-
som” rövid idejére, szíves emlékezéssel
– Hatvany Lajos Budapest, 1956.
V./28.” barátjának a pedagógus, mű-
gyűjtő, művészeti írónak dedikált pél-
dány!

6000,-
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56., JÓKAI Mór: - - forradalom alatt
írt művei 1848-1849.
Bp., 1875. Athenaeum. 1 t. (Jókai met-
szett portréja) 274 p. Első kiadás! 
Kiadói festett aranyozott, kopottas
egészvászon kötésben, körben aranyo-
zott lapszéllel.

8000,-
57., KOHN Ármin, Dr.:
A jámbornak halála – Emlékbeszéd
Kossuth Lajos felett.
Tartotta: - - szigetvári rabbi. 
(Szigetvárott, 1894.) A szigetvári izr.
hitközség. – (Ny.: „Corvina”.) 10 [2] p.
Kiadói papírborítóban.

3000,-
58., KORNIS Gyula:
Széchenyi és a magyar költészet
(Bp.), 1941. Franklin-T.
282 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Áprily Lajosnak őszinte barátsággal
– Kornis Gyula” a neves költőnek 
dedikált példány!

8000,-
59., ÖSTÖR József:
A döblingi Széchenyi 1848-1860
Bp., 1944. (Ny.: Szeged Város.) 456 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Józsának köszönettel és szeretettel – 
944. V. 30. Ö. Jóska” dedikált pél-
dány!

8000,-
60., RÓTH Áron:
Emlékbeszéd Kossuth Lajos felett
A zsidó imaházban rendezett gyászis-
tentisztelet alkalmával elmondotta: - -
siklósi kerületi főrabbi.
Siklóson, 1894. Harangozó J. 13 [3] p.
Kiadói foltos papírborítóban.

3000,-

61., SZABÓ Richárd:
A bécsi márcziusi napok 1848-ban
A magyarországi viszonyok befolyásá-
val kapcsolatban. Reschauer Ármin s
több kútfő után összeállította: - -.
Pest, 1870. Az „Athenaeum”.
IV. 5-200 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben, körben festett lapszéllel. 

8000,-
62., (SZABÓ, Szmrskovszky György): 
Egy honvéd-köztüzér élete 1848/9-
ben – Történeti ön-életírás.
Bp., 1875. Franklin-T.
[4] 241 [3] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.

Szabó György tüzér beszámolója a
schwechati, a nagyszombati, a komáro-
mi, a budai ostromról, illetve a világosi
fegyverletételről – forrásértékű doku-
mentum.

8000,-
63., SZILÁGYI Sándor:
A magyar forradalom napjai 1849.
julius elsője után
Pest, 1850. Heckenast G.
192 p. Harmadik kiadás.
Későbbi keménytáblás papírkötésben,
a kiadói papírborító címlapja a kötés-
táblára ragasztva.

8000,-
64., SZILÁGYI Sándor:
Rajzok a forradalom utáni időkből – 
Az első magyar katonai tanintézet.
Bp., 1876. Athenaeum. VII. 201 [3] p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Szilágyi Sándor munkája a
48-49-es szabadságharc utáni időkből
közöl szemelvényeket többek között a
Nemzeti Ludovica Akadémiáról. 

8000,-
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65., ZIMÁNDY Ignácz:
Kossuth Lajos a világtörténelem
ítélőszéke előtt – „Ébresztő hangok”
XIV. könyve.
Bp., 1896. „Szent-Gellért” Kny.
XV. 366 [4] p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.

8000,-

* * *

66., ERDÉLYI József:
Ibolyalevél – Versek.
Szabó Dezső előszavával.
Bp., 1922. Táltos. 64 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító címlapja a könyvtestbe
kötve. A címlapon poss.: „Genthon
István” autográf névbejegyzés.
A Baumgarten-díjas költő első nyom-
tatásban megjelent verseskötete.
„Genthon Istvánnak szeretettel – Bp
920. (!) X./3. Erdélyi József” a neves
művészettörténésznek dedikált pél-
dány!

8000,-
67., (ERDŐDY János és dr. Szalai 
Sándor): A forradalmi Ady – 
Szakasits Árpád előszavával.
(Bp., 1945.) Népszava. 227 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Berény Róbert munkája. Bíró Mihály
jellegzetes 1919-es plakátjának fel-
használásával készült.
„Vas Zoltán elvtársnak őszinte barát-
sággal – 1942. VII. 12. Szakasits
Árpád” a kommunista, „moszkovita”
politikusnak a Magyar Köztársaság
második elnöke (1948-49.), majd az
Elnöki Tanács elnöke által dedikált
példány! 18000,-

68., FALUDY György:
A pompeji strázsán (Versek) 
(Bp., 1938.) Officina.
91 [5] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„dr. Kenéz Juditnak szeretettel: 
Faludy György 2001 VI. 8.” dedikált
példány!

4000,-
69., FARKAS Jenő:
Felsőbánya (Külön lenyomat a Ma-
gyarország vármegyéi és városai
„Szatmár vármegye” kötetéből.)
Bp., (1908.) Orsz. Monográfia T.
38 p. 1 színes t. (felragasztott képpel:
Felsőbánya. A keleti bánya gépháza és
ércgurítója) lapszámozáson belül
képoldalakkal illusztrálva, a címlapon
Felsőbánya rajzos címere.
Kiadói aranyozott, ízléses egészvászon
kötésben, körben festett lapszéllel
(Érchegyi Géza könyvkötészete).
A címlap verzóján „Nagyságos Hollós
Jakab ny. máv. főfelügyelő, vasútigaz-
gató úrnak tisztelettel – Felsőbánya
1908. jún. 28. Farkas Jenő” a bánya-
város egykori polgármestere által
dedikált példány!

8000,-
70., FEHÉR Árpád:
A halhatatlan Léda –
Regény Ady Endréről.
(Bp.), 1941. Az író.
78 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egyszerű papírborítóban.
Számozott (51./200), „Kubitzki 
Albertnek őszinte, hálás baráti érzés-
sel – 1941. július 1. Fehér Árpád” de-
dikált példány!

6000,-
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71., FEJÉR György:
A politikai forradalmak –
Néhány észrevételekkel.
Vizsgálta: - -. 
Lipcsében, 1850. Köhler K. F. 45 p.
Kiadói kissé foltos papírborítóban. 

24000,-
72., FEJÉRVÁRY Géza Gyula, Dr.
báró: Élet, szerelem és halál – 
Biológia. /Uj könyvek/
(Bp., 1927.) Révai.
[4] 256 p. 6 kétoldalas t. (képek)
Kiadói festett egészvászon kötésben. 
„Dr. Hóman Bálintnak, tisztelettel és
baráti szeretettel – Bp. 27. IX. 28., a
szerző” a népbíróság által elítélt
(2015-ben felmentett) történész, poli-
tikus, vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek a neves zoológus, paleontoló-
gus által dedikált példány!

8000,-
73., FEKETE István:
Csend – Kisregény.
(Bratislava), 1969. Madách. 138 [4] p.
az 5. oldalon Würtz Ádám rajza. 
Kiadói Würtz Ádám által illusztrált
egészvászon kötésben, rajzos papír
védőborítóban.
Az MKBK. (Magyar Könyvbarátok
Köre) 81. tagilletményeként 4200
példányban a Csehszlovák Szocialista
Köztársaság és a Magyar Népköztársa-
ság közös könyvkiadási egyezménye
keretében jelent meg.
„Ferenczi Tibornak régi barátsággal
és szeretettel: Fekete István, 1969.
karácsony” Ferenczi Tibor (1902-
1984) mezőgazdász, kutyaszakértő,
vadászati tudósító, vadgazdasági sza-
kembernek dedikált példány!

Egy ideig Fekete István, Ferenczi
Tibor budapesti Tárogató úti ottho-
nában lakott albérlőként. Haláláig tar-
totta a kapcsolatot az íróval, a hatvanas
években párszor vendégül látta őt, a
bélmegyeri vadgazdaság kastélyában.

30000,-
74., FELSZEGHY Dezső:
Újabb költemények
Kolozsvár, 1898. Gibbon Albert biz.
[4] 152 [4] p. metszett könyvdíszekkel.
Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott félbőr
kötésben, kissé sérült kaucsuk tábla-
borítással. „Gróf Kiss Istvánnak –
emlékül: Az elveszett, de megkerült
dalok! Felszeghy Dezső” a következő
oldalon a szerző egészoldalas feljegy-
zése „Kolozsvár, 1902. máj. 3.” kel-
tezéssel az előbbi sorok címzettjének
dedikálva.

8000,-
75., FENYŐ Miksa: Följegyzések a
„Nyugat” folyóiratról és környékéről 
Niagara Falls, Ont(ario), Canada, 
1960. Pátria. 205 [3] p. Első kiadás! 
Kiadói papírborítóban.
„Vezér Erzsébetnek kivel nagyon szí-
vesen osztozok az Ady iránti feltétlen
hódolatban, igaz barátsággal, szeretet-
tel, megbecsüléssel és respektussal – 
N. Y. 1965. márc. 27 Fenyő Miksa” az
irodalomtörténésznek, a PIM. osztály-
vezetőjének dedikált példány!

8000,-
76., FERDINANDY Mihály:
Mi magyarok – Tíz tanulmány a ma-
gyar történelemből.
Bp., (1941.) Rózsavölgyi és Társa.
461 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
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„Szabolcsi Bencének szíves barátság-
gal – Bp. 43. VII. 12. Ferdinandy
Mihály” a neves zene- és művelődés-
történésznek dedikált példány!

8000,-
77., FÖLDVÁRY Ákos:
Attila elődei – Történeti tanulmány a
szittya fajokról.
Kassa, 1876. Ny.: Werfer Károly.
206 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben. A cím-
lapon poss.: „Abrudbányay Ödön”
erdélyi származású pécsi gyógyszerész
autográf névbejegyzése.

5000,-
78., (FÜST Milán): Hatvan év - -
beszéde jubileuma ünnepén 1948. 
(Bp., 1948. Athenaeum.) 6 [2] p. 
Kiadói, az író portréjával illusztrált 
papírborítóban.
„Dévényi Imrének, szíves megem-
lékezésül: Füst Milán. Budapesten,
1951. március 13-dikán” a pedagógus,
esztergomi műgyűjtő, művészeti író-
nak dedikált példány!

6000,-
79., GAAL Mózes:
Hansom Tamás, a repülő – 
Elbeszélés egy életrevaló amerikai
fiúról. Matull Kurt nyomán fiúk és
leányok számára.
Bp., 1922. Singer és Wolfner.
175 p. szövegközti rajzokkal.
Első, magyar nyelvű kiadás.
Kiadói félvászon kötésben, rajzos táblá-
val.
„A Noll családnak… Budapest, 1923.
dec. 24. – Gaal Mózes” dedikált pél-
dány!

4000,-

80., GALAMB Sándor:
A magyar dráma története 1867-től
1896-ig I-II.
Bp., 1937-1944. MTA.
[4] 384 p. ; 372 p.
Kiadói papírborítóban. (2 db.) 
„Gyulának szeretettel - Sándor” 
Földessy Gyula irodalomtörténésznek
dedikált példány!

6000,-
81., GÁLDI László és Makkai László: 
A románok története különös tekin-
tettel az erdélyi románokra
Szerkesztette: - -.
(Bp., 1941.) M. Történelmi T.
428 p. 7 t. (képek) 1 kihajtható térk.
szövegközti térképvázlatokkal.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
rajzos papírborító címlapja a könyv-
testbe kötve.
„Horváth Endrének igaz barátsággal
– Gáldi László” dedikált példány!

8000,-
82., GELLÉRT Oszkár:
Velem vagytok – Új versek.
Bp., 1926. Genius. 67 [5] p. famet-
szetes könyvdíszekkel, amelyek Kozma
Lajos munkái. Első kiadás!
Kiadói fametszettel illusztrált papírbo-
rítóban, amely Kozma Lajos munkája.
„Földessy Gyulának szeretettel – 
Gellért Oszkár” Ady Endre poétai 
adminisztrátorának, kötetei szerkesz-
tőjének dedikált példány!

8000,-
83., GERGELY Pál Dr.:
Erdélyi gondolatok – 
(Nemzetpolitikai tanulmányok.)
Bp., 1944. (Szerző.)
110 [2] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
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„Gyulai Gaál Endre művész, kedves
székely testvérem kezébe szeretettel –
a Szerző” a marosvásárhelyi festőmű-
vésznek dedikált példány!

8000,-
84., GION Nándor: Latroknak is ját-
szott – Virágos katona – Rózsaméz.
(Két regény)
/Jugoszláviai magyar regények/
(Újvidék), 1976. Forum.
486 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Hajdú Győzőéknek egy találkozás
alkalmából – sok találkozás reményé-
ben, szeretettel – Újvidék, 1978. XI.
2. Gion Nándor” az erdélyi magyar
írónak, az Igaz Szó főszerkesztőjének
dedikált példány!
Gion Nándor (1941 – 2002) jugosz-

láviai magyar író közép-bácskai Szent-
tamáson, szülőfalujában játszódó, egy-
mást folytató két történetet 1898-ban
kezdődik, s 1941 tavaszáig tart; fel-
eleveníti a Monarchia utolsó évtizedeit
és széthullását, a szerb-magyar-német
falu, majd kisváros lakóinak életén
keresztül a XX. századi közép-európai
történelem sorsdöntő periódusát. 

20000,-
85., GÖNCZY Pál:
Pestmegye és tájéka viránya
Vezérfonal e megyében vadon termő
növények könnyű és biztos megha-
tározására. A tanuló ifjuság és füvészet
kedvelők számára.
Pest, 1864. Ráth Mór.
CXXXIII. 370 [2] p. Első kiadás!
Későbbi gerincén bordázott, korabeli
címkével ellátott, ízléses félbőr kötés-
ben.

10000,-

86., GREGUSS Ágost:
Mondások – Az élet könyvéből.
Kijegyezgette: - -.
Buda-Pest, 1883. Franklin-T.
64 p. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott, festett 
(Molnár M. jegyzett) egészvászon dísz-
kötésben, körben aranyozott lapszéllel. 

4000,-
87., (GRILL Júlia, Manninger 
Vilmosné), Julia néni:
A halhatatlanságot kereső királyfi
Tündérmese egy felvonásban öt kép-
ben. /Kis magyarok színháza I./
(Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa. –
Ny.: M. Tudományos Társulatok
Sajtóváll.) [50] p. Dobozyné Serédy
Kató rajzos keretdíszes és egészoldalas
szecessziós, bűbájos rajzaival. 
Hozzátartozik:
(GRILL Júlia, Manninger Vilmosné),
Julia néni: Áldozat avagy mi történik
éjjel a fiuintézet éléskamrájában
Hazafias színjáték egy felvonásban. 
/Kis magyarok színháza II./
(Bp., 1922. Rózsavölgyi és Társa. –
Ny.: M. Tudományos Társulatok
Sajtóváll.) [40] p. Dobozyné Serédy
Kató rajzos keretdíszes szecessziós,
bűbájos rajzaival.
Mind két kötet kiadói zsinórral fűzött
különleges papírborítóban, a borítófe-
délen színes linometszet, mind két
fedél verzóján egyszínű linometszet raj-
zok. (A klisék Wesely Lipót munkái).
A kiadvány dupla pauszpapírszerű
lapokra nyomtatott, amelyek közzé
üres lapot fűztek. Különleges szecesz-
sziós bibliofil páros. Több kötet nem
jelent meg. A két kötet korabeli félvá-
szon mappában.
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Grill Júlia a híres színésznő Csillag
Teréz, Grill Károlyné leánya. 1908-
ban feleségül ment a tőle 25 évvel
idősebb Herczeg Ferenchez az ünne-
pelt íróhoz. Házasságuk válással
végződött. Második férje Dr. Mannin-
ger Vilmos, kiváló soproni sebész, a
Magyar Sebész Társaság megalapítója.

Dobozyné Serédy Kató illusztrátor
1922-ben Amerikába emigrált. Ott szá-
mos gyermekkönyvet írt és illusztrált,
1938-ban elnyerte a legrangosabb elis-
merést a Newbery Medalt A fehér
szarvas című kötetéért.

15000,-
88., GYÖRFFY István:
A néphagyomány és a nemzeti műve-
lődés /A magyar táj és népismeret
könyvtára 1./
Bp., 1939. Egyetemi Néprajzi Int. 91 p.
Korabeli egészvászon kötésben, a
kiadói papírborítók gondosan a könyv-
testbe kötve. A kötéstábla verzóján
„Ex-libris Dr. Kádár László”.
A címlapon „Kádár László kedves
barátomnak – Györffy István” a neves
földrajztudósnak dedikált példány! 

8000,-

HADTÖRTÉNET

89., APPIOTTI, Angelo:
Repülőnapló
/A mai háború– SzEFHE könyvei/ 
Fordította: Balogh Barna.
(Bp., 1942.) Révai.
159 p. Első, magyar nyelvű kiadás.
Kiadói félvászon sorozat kötésben, ara-
nyozott táblával.
„Homonnay Tivadar főpolgármester
úr őméltóságának tisztelete jeléül,
Bpest, 1942. máj. 2. Dr. Balogh 
Barna” a fordító által Budapest fő-
polgármesterének (1942-44.) dedikált
példány!

8000,-
90., BACHÓ László, dezséri:
A Magyar Kir. Honvéd Ludovika
Akadémia története
Az Akadémia alapkőletételének száz-
éves évfordulója alkalmával vitéz
nemes Szinay Béla tábornok a M. Kir.
Honvéd Ludovika Akadémia parancs-
noka által írták: (többen)
Szerkesztette: - -.
Bp., 1930. M. Kir. Honvéd Ludovika
Akadémia. 1003 [5] p. 53 t. (ebből 12
színes)
Kiadói dombornyomásos, díszesen
aranyozott egészvászon díszkötésben. 
A kötéstábla verzóján beragasztott
korabeli címkén számozott (296.)
számú album, amelyet Práger Ignác
úr, Kiskunhalas jegyzett elő.
A címlapon az Akadémia körbé-
lyegzője. Jó példány.

24000,-
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91., BARABÁS Emil, vitéz:
A német nagyvezérkar jelenti… 
A nyugati háború – Hadijelentések a
sajtó és a rádió tükrében.
(Bp., 1941.) Szenkó. –
(Ny.: Centrum.) 289 [3] p. 16 t. 
(képek) 4 térképvázlat.
Kiadói rajzos papírborítékban, amely
Tomaj Gábor munkája. Betiltva!

8000,-
92., FEHÉRI Armand:
Vilmos császár főhadiszállásán
Bp., 1918. Légrády T.
352 p. Első kiadás!
Kiadói díszesen aranyozott egészbőr
kötésben.
Ezt a könyvet a magyar haditudósító a

németek dicsőségének szenteli és ma-
gyar szerénységgel a magyarul beszélő
német fejedelemnek, III. Lajos bajor
király Ő Felségének ajánlja. 

15000,-
93., FOGARASI Ernő:
Humor a hó alatt… - A szibériai ha-
difogság derűs órái madártávlatból.
Bp., (1937.) Rózsavölgyi és Társa.
1 rajzos t. 240 p. Laurencsik Béla
tanárnak Szibériában készült 5 eredeti
illusztrációjával és Szőke Árpád eredeti
zenéjével (kotta).
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Számozott (109./300), „Orbán
Sándor dr. úrnak – Fogarasi Ernő –
1937.” dedikált példány!

8000,-
94., HORVÁTH Jenő, Dr.:
A háború diplomáciai előkészítése
1901-1914. /Fejezetek a modern
történelemhez 1./
Nagyvárad, 1915. Láng József.
48 p. Első kiadás!

Kiadói papírborítóban.
„Tisztelete jeléül - a szerző” dedikált
példány!

8000,-
95., Ludovikás évkönyv 1942.
A M. Kir. Honvéd Ludovika Akadé-
mia Zrínyi-Körének évkönyve. XX. évf.
(Bp., 1942. M. Kir. Honvéd Ludovika
Akadémia. – Ny.: Stádium.)
117 [3] p. 10 t. (1 térképvázlat, 5
színes felragasztott képpel) számos kép-
pel gazdagon illusztrálva.
Kiadói színes, felragasztott képpel
illusztrált papírborítóban. Folio. 

8000,-
96., PÓKA-Pivny Aladár:
Adalékok az Amerikai Egyesült Álla-
mok függetlenségi harcában hősi ha-
lált halt Kováts Mihály huszárezredes
élettörténetéhez / Különlenyomat a
Magyar Katonai Szemle… számából.
Bp., 1934. Madách Ny. 21 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
„Haranghy Jenő tanár kedves bará-
tomnak tiszteletem jeléül – a szerző
1940. nov. 17.” a festő-grafikus, mű-
vészeti írónak, az Iparművészeti Isko-
la tanárának dedikált példány!

8000,-
97., SÁGI József, Dr.:
Arccal kelet felé
Caracas, Venezuela, 1985. Szerző. –
Ed. Torino. [2] XI. 253 p. 1 térk. 
Kiadói papírborítóban.
„Az írás maga az ember. Kertész Edit
nagyasszonynak, szeretettel május ha-
vában 1987 – Sági József” dedikált
példány!

Az emigráns szerző Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye utolsó alispánja. 

8000,-
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98., SAKHAROW, Konstantin W.:
A cseh légiók Szibériában
(Garfield, N. J., USA., 1988. Turan.)
145 p.
Kiadói rajzos papírborítóban.
Poss.: Dr. Halász János Könyvtár,
Toronto bélyegzéssel. Emigráns.

8000,-

* * *

99., HALÁSZ Gyula:
Öt világrész magyar vándorai
Magyar fölfedezők Benyovszkytól nap-
jainkig.
Bp., 1936. Grill K. 191 p. Első kiadás! 
Kiadói illusztrált papírborítóban,
amely Végh Dezső munkája. 
„Schöpflin Aladárnak, régi barátság-
gal – 36. 5. 22. Halász Gyula” a 
Nyugat vezető irodalomkritikusának
dedikált példány!

6000,-
100., HAMVAS Béla: 
Természettudományos mitológia
Különlenyomat a Debreceni Szemléből.
Debrecen, 1934. (Városi Ny.)
10 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Seregély Emminek kol-
legiális szeretettel – Hamvas Béla”
dedikált példány!
Hamvas 1928-tól 1948-ig a Fővárosi

Könyvtár könyvtárosa, ahol Seregély
Emma könyvtáros, bibliográfus 
(Seregély Emma: Magyar történeti bib-
liográfia) munkatársa volt.

30000,-
101., HANKISS János: A magyar iro-
dalom kelet és nyugat közt
Bp., 1944. Kir. M. Egyetemi Ny.

103 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
Az előzéklapon „Ezt a könyvészeti
ritkaságot szeretettel ajánlom legtöb-
bet olvasó barátom, Bodri Ferenc
gyűjteményébe. – Debrecen, 1957. I.
30. Hankiss János” a könyvtáros, iro-
dalomtörténésznek dedikált példány! 

8000,-
102., HAVAS István:
A városok városa –
Költemények Budapestről.
Bp., 1934. Singer és Wolfner.
60 [4] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Földessy Gyula úrnak régi tisztelet-
tel és nagyrabecsüléssel – 934. V. 24.
Havas István” az irodalomtörténész-
nek, Ady Endre barátjának dedikált
példány!

4000,-
103., HELTAI Jenő:
Elfelejtett versek
Bp., (1947.) Új Idők. (Singer és
Wolfner). 127 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban.
„A Haladásnak – Heltai Jenő 1946.
nov.” a Zsolt Béla által szerkesztett
baloldali, antifasiszta lapnak dedikált
példány!

5000,-
104., HENSZLMANN Imre, D.:
A’ hellen tragoedia tekintettel a’
keresztyén drámára
/Különnyomat a Kisfaludy-társaság
Évlapjaiból/
Budán, 1846. M. Kir. Egyetem.
[3] 126-428 p.
Korabeli gerincén javított kemény-
táblás papírkötésben.

8000,-
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105., HERCZEG Ferenc:
Magdaléna két élete
Bp., (1943.) Új Idők. (Singer és
Wolfner.) 125 [3] p. 12 rajzos t. Gróf
Batthyány Gyula munkái. Első kiadás! 
Kiadói gerincén aranyozott félbőr
kötésben.
Számozott (85./1000), az író és az
illusztrátor által aláírt példány! 

15000,-
106., HERRIOT, Édouard:
Szabadság / Rónai Mihály András
fordításában és bevezetőjével. 
/Politikai remekírók tára III./
Bp., 1946. Anonymus. 247 p.
Kiadói papírborítékban.
„Gyöngyösi Jánosnak az illusztris
szerző miniszter és írótársnak őszinte
tisztelettel, baráti szívvel – Rónai 
Mihály András, Budapest, 1946.
október 23.” az egykori külügyminisz-
ternek a Párizsi Békeszerződés aláíró-
jának dedikált példány!

8000,-
107., HEVESY Iván:
Az impresszionizmus művészete 
Gyoma, 1922. Kner Izidor.
103 p. (77-96 p. képtáblák) szövegközti
rajzokkal. Első kiadás!
Kiadói illusztrált, keménytáblás papír-
kötésben.
„Sarlós Dezsőnek igaz barátsággal – 
Bpest 1924. okt. 10. Hevesy Iván” 
dedikált példány!

6000,-
108., Hieromizus és Dikéophilus le-
velei, avvagy a magyar papságnak pol-
gári megkülömböztetése iránt való
ellenvetések és feleletek
Veszprémben, 1824. Öszv. Számmer
Klára bet. 185 p.

Kiadói papírborítóban.
A kötet recenziója és fejtegetése a 

„Verbőczi első része II-dik czikke-
lyények magyarázattya avagy az Egyházi
Rendek polgári megkülönböztetése
Magyarországon” című 1820-ban meg-
jelent rendkívül ritka műnek.

18000,-
109., HOLNAP II. évf. 4. sz. 1939.
február 16. (folyóirat)
A Magyar Nemzeti Szocialista Párt-
Hungarista Mozgalom tudományos
folyóirata. Főszerkesztő: Rátz Kálmán
dr. Vezércikkben Rátz Kálmán dr.:
Oroszország felosztása – A Szovjetunió
hadviselési képessége.
Bp., 1939. (Kiadóhivatal: Holnap 
Kiadó Kft. – Ny.: Centrum.) 8 p. 

4000,-
110., HORVÁTH Béla:
Húsz olasz költő (Műfordítások)
Bp., 1943. Róma. 71 p.
Kiadói keménytáblás papírkötésben. 
„Rassay Károly Őméltóságának hálá-
val és szeretettel – Horváth Béla,
1943. okt. 14.” a liberális politikus-
nak a későbbi emigráns költő által
dedikált példány!

8000,-
111., HORVÁTH János: Ungmegye
monographiája I. füzet. (Unicus!) 
Ungvár, 1872. Szerző. – (Ny.: özv.
Jager Károlyné.) 48 p.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány. Hozzátartozik:
Horváth János (? – 1876.) Ungmegye
levéltárnoka barna tintával írt, autog-
ráf aláírt levele „Tisztelt Szerkesztő-
ség” megszólítással a levélben nem
említett lap számára címezve. Levelé-
ben kéri művének ismertetését és
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közli, hogy havonta két-két füzet megje-
lentetését tervezi.
Kelt.: Ungvárt, 1872. szeptember 12.
1 lev. 1 beírt oldal.
A további füzeteknek nem találtuk
nyomát, több szám nem jelent meg. 

6000,-
112., Az ideiglenes nemzeti kormány
rendeletei I-V. füzet
Megjelentek a Magyar Közlöny hivata-
los lapban.
(Bp., 1945.) A Miniszterelnökség
Sajtóosztája. 64 p. (füzetenként) 
Kiadói papírborítóban. Egyetlen 
kiadás. Teljes, több nem jelent meg!
Ritka forrásmunka. (5 db.)

5000,-
113., ILLYÉS Gyula:
Kora tavasz – Regény. I-II.
(Bp., 1941.) Révai.
221 [3] p. ; 214 [2] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Révay Józsefnek szeretettel – Illyés
Gyula” a klasszika-filológus, Baum-
garten-díjas író, költő, műfordítónak
dedikált példány!

15000,-
114., IRVING (Winslow), John: The
Cider House Rules – Novel.
Frontispiece by Scott Reynolds. 
Pennsylvania, 1985. The Franklin
Library Franklin Center. [22] 548 p.
Első, angol nyelvű kiadás.
Kiadói gerincén bordázott, díszesen
aranyozott egészbőr kötésben, körben
aranyozott lapszéllel.
Limitált példányszámban megjelent,
bibliofil „John Irving” az Oscar-díjas
regény- és forgatókönyvíró által aláírt
példány!

45000,-

115., JANIKOVSZKY Éva:
A lemez két oldala
(Bp.), 1978. Magyar Nők Orsz.
Tanácsa. – Kossuth. 137 [7] p. Réber
László jellegzetes rajzaival. Első kiadás! 
Kiadói keménytáblás kötésben, rajzos
(Réber) papír védőborítóban.
„Doktor Ilonának sok szeretettel – 
79. 9. 10. Janikovszky Éva” dedikált
példány!

4000,-
116., JANKOVICS Marcell:
Észak szigetei – (Skócia, Orkney,
Faröer, Island, Spitzbergen, Lofoten,
Norvégia.)
Bratislava-Pozsony, 1930. Concordia.
1 t. (a szerző) 221 [7] p. 32 t. (képek, a
szerző eredeti felvételei) Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben.
„Alex Béláné Úrasszony Ő nagyságá-
nak – Jankovics Marcell” dedikált 
példány!

A szerző Jankovics Marcell film-
rendező nagyapja, a 20. szászad elején
a magyar hegymászás vezető egyénisé-
ge, éremgyűjtő, író, politikus, ügyvéd.

8000,-
117., JÁSZI Oszkár:
A nemzeti államok kialakulása és a
nemzetiségi kérdés
/Társadalomtudományi könyvtár./ 
Bp., 1912. Grill K. XVI. 644 p.
Későbbi félvászon kötésben.

4000,-
118., JÁSZI Oszkár:
Magyar kálvária magyar föltámadás
A két forradalom értelme, jelentősége
és tanulságai.
(Bécs, 1921.) Bécsi Magyar.
[4] 183 p. Második bővített kiadás.
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Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. 

4000,-
119., JÉKELY Zoltán:
Medárdus (Regény)
(Bp., 1938.) Franklin-T.
180 [4] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Petrowszky munkája. Az író, költő
korai, második regénye.
„Ortutay Gyulának nagy szeretettel –
Jékely Zoltán 1938. dec.” a költő, író,
Áprily Lajos fia által a neves néprajz-
kutatónak dedikált példány!

8000,-
120., JÓZSEF Jolán:
József Attila élete
(Bp.), 1941. Cserépfalvi.
465 [3] p. az utolsó lapon József Attila
utolsó arcképe, Dési Huber István
rajza. Második kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
A költő nővére által aláírt példány!

6000,-

JOG,
JOGTÖRTÉNET

121., BALOGH József:
„Ratio” és „Mos” – A római jog
megújulásának nyomai a szentistváni
intelmekben.
Bp., 1944. Kir. M. Egyetemi Ny.
[2] 72 [2] p.
Kiadói papírborítóban.
„Hajnal Istvánnak őszinte barátság-
gal – 1944. I. 21. Balogh József” dedi-
kált példány!

8000,-
122., CSARADA János:
A tételes nemzetközi jog rendszere
Bp., 1901. Politzer Zs. és Fia.
IV. [2] 615 p.
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
„Nagyságos dr. Horánszky Nándor
Úrnak őszinte barátsága és mély tisz-
telete jeléül – a szerző” a jogász, poli-
tikus, kereskedelmi miniszternek 
dedikált példány!

18000,-
123., DEGRÉ Alajos, Dr.: 
Négyeskönyv perjogi anyaga
/Az Illés Szeminárium kiadványai 3./ 
Bp., 1935. (Ny.: Sárik Gyula és Géza,
Cegléd.) 254 [2] p.
Későbbi félbőr kötésben, a kiadói
papírborítók a könyvtestbe kötve. 
„Méltőságos és főtisztelendő Dr.
Schütz Antal ny. r. egyetemi tanár
úrnak mély tisztelettel – Dr. Degré 
Alajos” a neves jogtörténész által 
dedikált példány!

24000,-

22
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124., ECKHART Ferenc:
A királyi adózás története Magyaror-
szágon 1323-ig
Arad, 1908. Ny.: Réthy Lipót és
Fiánál. [4] 106 p.
Korabeli félvászon kötésben.
A neves jog- és gazdaságtörténész első
nyomtatásban megjelent munkája.
„Mély tisztelete jeléül – a szerző”
dedikált példány!

15000,-
125., EÖTVÖS József, B.:
A XIX. század uralkodó eszméinek
befolyása az államra I-III.
Bp., 1885-86. Ráth Mór.
[2] VI. 393 [3] p. ; [2] IV. 380 p. ; [2]
IV. 464 p. Harmadik kiadás.
Kiadói gerincén díszesen aranyozott,
vaknyomással díszített egészvászon
sorozatkötésben. Poss.: „Rétay Sándor”
autográf névbejegyzéssel és bélyegzés-
sel. A kötet egykori tulajdonosa kir.
postafelügyelő. (3 db.) 

24000,-
126., GYOMAI Zsigmond:
- - emlékalbum 1890-1915
Bp., 1915. (Szerző. – Ny.: Franklin-T.) 
1 t. (szerző portréja) [2] 137 [3] p. 15
t. (portrék)
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben.
„Nagyságos Dr. Harrer Ferencz úr-
nak őszinte tisztelete jeléül – Gyomai
Zsigmond” a neves várospolitikusnak,
Budapest alpolgármesterének, rövid
ideig polgármesterének, a jogász, szak-
írónak dedikált példány!
Gyomai Zsigmond (1863-1923.) 

ügyvéd, jogász, Bánfi Zsigmond mű-
veinek közreadója, aki jogtudósként
elsősorban büntetőjoggal, a Kúria

bíráskodásával foglalkozott. Csemegi
Károly műveinek sajtó alá rendezője.
Albumában jogtudós kortársainak állít
emléket. Többek között Bánfi Zsig-
mondnak, Csemegi Károlynak, Fayer
Lászlónak, Wlasics Gyulának…stb.

18000,-
127., HOLUB József, Dr.:
Az 1522-iki országgyűlés és törvény-
czikkei / Különlenyomat a „Századok”
1918. évi folyamából.
Bp., 1918. A szerző. 16 p.
Kiadói papírborítóban.
„Dr. Kovács Ferenc professzor Úrnak
őszinte tisztelettel – Bp. 1919. I. 16.
Holub József” dedikált példány!

8000,-
128., JANET, Paul:
A politikai tudomány története az
erkölcstanhoz való viszonyában I-III.
Bp., 1891-92. MTA. VI. 1 [2] 608 p. ;
[4] 543 p. ; [4] 567 p. Egyetlen kiadás. 
Kiadói préselt (MTA) egészvászon
kötésben. (3 db.)
Paul Janet (Párizs, 1823 – 1899) fran-

cia író, az erkölcsfilozófia és a logika
professzora. Jelentős hatást gyakorolt
Hegelre és Kantra egyaránt. Tételünk a
főműve és az egyetlen magyar nyelvre
fordított munkája.

18000,-
129., NAGY Ernő:
Werbőczy és a felvilágosodás
/Palaestra Calasanctiana – A piaristák
doktori értekezései az 1932. évtől. 35./
Szeged, 1941. Juhász István kny.
121 [3] p.
Kiadói papírborítóban. „Nagyságos
asszonynak és druszának őszinte
tisztelettel – Ernő” dedikált példány! 

8000,-
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130., PÁRNICZKY Mihály és Bátyka
János: A magyar Corpus Juris
(Az első kiadások forrásai.)
/Az Illés Szeminárium kiadványai 4./
Bp., 1936. (Általános Ny.) 115 p. 
Kiadói javított papírborítóban.
„Igaz tisztelettel – Párniczky Mihály”
dedikált példány!

8000,-
131., ROSADI, Giovanni:
Jézus pöre
Fordította: Boros Ferenc.
(Bp., 1928.) Révai.
384 p. Első, magyar nyelvű 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.

6000,-
132., STRACHE Gusztáv, Dr.: 
Vádbeszéd – 1926 évi junius hó 20-ik
napján a pénzhamisítás büntettével és
más bűncselekményekkel vádolt
Windischgraetz Lajos herceg és társai
bűnügyében.
Előterjesztette - - kir. főügyész, a
Budapesi Kir. Ügyészség elnöke.
(Bp.), 1926. Budapesti Hírlap. 48 p.
Papírborítóban.
„Dr. Gál László barátomnak igaz
tisztelettel – Strache Gusztáv” dedi-
kált példány!
A szerző a hírhedt frankhamisítási per
főügyésze.

8000,-

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

8000,-
134., TIMON Ákos:
Magyar alkotmány- és jogtörténet te-
kintettel a nyugati államok jogfejlődé-
sére
Bp., 1903. Hornyánszky Viktor.
[2] IX. 724 p. Második kiadás.
Kiadói félvászon kötésben. Az utolsó
oldalon kisebb javítás.
A neves jogtudós fő műve, amely még
életében 9 magyar és 2 német kiadást
élt meg.

15000,-

* * *
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JUDAIKA,
ANTISZEMITIZMUS

135., BENOSCHOFSKY Imre: 
Zsidóságunk tanításai
/Javne könyvek 1./ Bp., (1941.) M.
Zsidók Pro Palesztina Szövetsége.
94 [2] p. Első kiadás!
Kiadói gerincén javított keménytáblás
papírkötésben.
A könyvtestbe helyezve:
Benoschofsky Imre (1903-1970.)
országos vezető főrabbi autográf tintá-
val írt levele Dr. Klein Györgynek a
Dohány utcai Zsidó Múzeumba
címezve, saját kis borítékában. A
néhány soros levélben egy találkozót
kezdeményez a levélíró.
Kelt.: Bp., 1951. X. 22.
(11 x 6,5 cm.) 

4000,-
136., FENYŐ Miksa:
Hitler – Tanulmány.
(Bp.), 1934. Nyugat. 61 p. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben. A cím-
lapon korábbi tulajdonosi bélyegzés. 
Mint a magyar Parlament független

képviselője, egy tanulmányt fogalmaz
meg és ír Hitler veszélyes európai ter-
veiről. Az Országgyűlésben csaknem
egyedül ő meri kritizálni a náci birodal-
mat. A Hitler tanulmányt minden
képviselőhöz eljuttatják. Ezért Fenyő
Raoul Wallenberg után másodikként
szerepelt Hitler feketelistáján az élve
vagy halva, de elsőként kézre keríten-
dők között.

8000,-

137., HEVESI Simon, Dr.: 
Vallásképző elemek az emberben és a
zsidóságban – 
HAJDU Miklós: Tegnap és ma
/A Valóság írásai/
(Bp.), 1922. A Valóság. 46 [2] p. 
Kiadói papírborítóban. (kolligátum)
„Mezőfi Vilmosnak – az eszmei 
közösség kötelékében, barátsággal – 
1932. XI. 14. Dr. Hajdu Miklós” a
zsidó újságíró által dedikált példány! 

4000,-
138., HOMONNAY Ottó János:
A rideg valóság
Toronto, 1979. Hungarian Turul
Society Magyarságtud. Intézet. 279 p.
Kiadói aranyozott, keménytáblás kötés-
ben. Emigráns kiadás.

8000,-
139., HUBER Lipót:
Zsidóság és kereszténység Krisztustól a
középkor végéig
/Zsidóság és kereszténység a multban
és a jelenben I./
Kalocsa, 1936. (Szerző. – Ny.: Árpád
Rt.) XIV. 683 [3] p
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító címlapja és gerinc fel-
ragasztva.

15000,-
140., HUBER Lipót:
Újkori és modern zsidók Jézus
Krisztusról és a kereszténységről
/Zsidóság és kereszténység a multban
és a jelenben II./
Kalocsa, 1933. (Szerző. – Ny.: Árpád
Rt.) 443 [5] p.
Későbbi egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborító címlapja és gerinc fel-
ragasztva.

15000,-

25



141., JAGOW, Dietrich von:
A Führer rohamosztaga
/A Magyar-Német T. kiadványai 17./
Bp., 1943. (Sylvester Ny.) 16 p.
Kiadói javított papírborítóban.
A szerző német haditengerészeti tiszt,

náci politikus, a Német Birodalom 
budapesti rendkívüli követe és megha-
talmazott minisztere 1941-től 1944-ig. 

4000,-
142., JUNG, Willi:
A német munkásifjúság megválo-
gatása, támogatása, pályafutása
/A jelen Németországa 5./
Berlin, 1941. Német Információs
Szolgálat. 59 p. propaganda képekkel.
Kiadói egyszerű papírborítóban.
A címlapon poss.: „Szabad Nép
Könyvtára” bélyegzés. Német, háborús
propaganda kiadvány.

6000,-
143., LÉVAI Jenő:
Raoul Wallenberg
Regényes élete, hősi küzdelmei, rejté-
lyes eltűnésének titka.
(Bp., 1948.) Magyar Téka. 327 p. szá-
mos képpel. Harmadik kiadás.
Kiadói félvászon kötésben, papír védő-
borítóban, amely Byssz munkája. 
Számozott, (31.) névre szóló: „Dr.
Ember Erika főorvosnő részére nehéz
napjainkra emlékezésül Lévai Jenő
1974 október 21.” dedikált példány! 

6000,-
144., A magyarság és a zsidókérdés –
Kézirat. Pályamunka a m. kir. Ferenc
József Tudományegyetem Rector
Magnificus-a által hirdetett pálya-
tételre. Jelige: „Legyen világosság”. –
Számunkra ismeretlen szerző által
benyújtott géppel írt pályamunka.

A szerző nem tüntette fel a nevét a
pályaműben.
Harántalakú, korabeli félvászon kötés-
ben. A szennylapon az egyetem rektori
hivatalának iktató bélyegzése.
Kolozsvár, 1943. 37 lev. 36 számozott,
géppel beírt oldal. A szerző az iroda-
lomjegyzékében 12, a magyar zsidó-
kérdéssel foglalkozó alapművet sorol
fel.

30000,-
145., NEMES Ákos Kálmán és
Soltész György Dr.:
Hol lehet elhelyezkedni? Zsidók
letelepülési és elhelyezkedési lehető-
ségei a külföldön és a gyarmatokon.
(Bp., 1938.) Demokrata Ujság.
37 [3] p. Tűzve.

4000,-
146., PATAI József:
Harc a zsidó kultúráért
(Bp., 1937.) Múlt és Jövő.
317 [3] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. „Dr. Vágó Árpád főorvos úrnak
igaz tisztelettel emlékül – Dr. Patai
József” dedikált példány!

8000,-
147., RÓZSA Ignác:
Áron öt könyve – Egy szegény zsidó
regénye. – I. A származás könyve. 
(Bp., 1929.) Szerző.
222 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. 
„Eichbaum Mórné úrnőnek, az V.
Izr. Nőegylet nagyérdemű elnökének
igaz tisztelettel, Bpest, 1929. IX. 3. –
Dr. Rózsa Ignác” dedikált példány!

4000,-

26



148., SÓS Endre:
Európai fasizmus és antiszemitizmus
(Bp., 1948.) Magyar Téka.
316 [4] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban, amely Hámori
György munkája.
„Haas Károlynak szeretettel – 1958.
VI. 14. Sós Endre” dedikált példány!

8000,-
149., STRAUSZ Adolf:
A római ghettó – A római zsidó hit-
község 2300 esztendős története. 
Bp., 1929. Genius.
286 [2] p. Margherita de Lotis
festőművész rajzos képeivel.
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. Poss.: „Dr. Heinz Ervin” autog-
ráf poss. névbejegyzéssel.
„Heinz Miksa úrnak igaz szeretettel – 
1938 2/XI. Strausz Adolf” a neves
etnográfus, cionista által dedikált pél-
dány!

8000,-
150., SZEMERE Samu, Dr.:
Évkönyv 1939. /Az Izr. Magyar
Irodalmi Társulat kiadványai LXI./
Bp., 1939. Izr. M. Irodalmi T.
372 [2] p.
Kiadói papírborítékban.
„Dr. Sebőéknek, a barátsághozó szép
nyár emlékére – Budapest, 1939. 
szept. 13. Szemere Samu” dedikált 
példány!

5000,-
151., A zsidók mező- és erdőgazdasági
ingatlanairól szóló 1942 : XV. t. c.
első végrehajtási rendelete.
Magyar törvénykezés (című lap) XVI.
évf. 404. szám. 1942. szept. 20.
(Bp., 1942. Kiadóhivatal. –

Ny.: Neuwald I. Utódai.) 307-324 p. 
Kiadói illusztrált papírborítóban, 
amely Pérely Imre munkája.
A folyóirat folyamatos lapszámozással
jelent meg. Betiltva!

4000,-
152., ZSOLDOS Jenő:
Magyar irodalom és zsidóság
(Költői és prózai szemelvények.)
/Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület 3./
Bp., 1943. Orsz. Izr. Tanítóegyesület.
IV. 271 p.
Kiadói papírborítóban.
„Szilágyi Gézának a nagy költőnek és
irodalomértőnek igaz tisztelője – 
Zsoldos Jenő” dedikált példány!

8000,-

* * *

153., JUHÁSZ Géza:
Népi írók 
Bp., 1943. Magyar Élet.
138 [6] p. Első kiadás!
Korabeli egészvászon kötésben, a kia-
dói papírborítók a könyvtestbe kötve.
„Bodri Ferencnek szeretettel – Db.
56. IX. 6. Juhász Géza” az irodalom-
történész, könyvtárosnak dedikált pél-
dány! Hozzátartozik:
Az író, egyetemi tanár Juhász Géza
gyászjelentése Bodri Ferencnek címez-
ve. Kelt.: Debrecen, 1968. július 3.
1 lev. 1 nyomtatott oldal.

8000,-
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154., JURANICS György: 
Méltánylása azon beszédnek, mellyet
az ez évi Hírnök 47dik száma szerint
június 12dik napján a' jelen ország-
gyűlés' 17dik kerületi ülésében a' val-
lásbeli szabadságra 's az oskolák ma-
gyar nemzeti oskolákká átalakítására
nézve egy káptalani követ mondott :
iratott - - horváthzsidányi plébános
által június hóban 1843.
Kőszegen, 1843. Ny.: Reichard 
Károlynál. 16 p. Fűzve.
Juranits György (1787-1852.) bölcse-

leti és teológiai doktor, római katolikus
plébános. Kitűnő és nagy hírben álló
matematikus volt.

15000,-
155., KÁROLY József:
A nagy fordulat
Arad, 1927. (Szerző.) – Ny.: Corvin, I.
Lányi Kny. 256 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban. 
„Bruckner Lajosnak régi és meg nem
szünő barátsággal. – Arad 1927. dec.
15. Károly József” dedikált példány!

4000,-
156., KÁROLYI Árpád: A korponai
országgyűlés 1605-ben – Köz- és
alkotmány-történelmi tanulmány.
Bp., 1895. (Ny.: Athenaeum.) 225 p.
Hozzákötve: MARGALITS Ede:
A rigómezei ütközet – Szerb népdal a
XIV. századból. Fordította: - -.
Bp., 1898. Szent István-T. 46 p. 
Későbbi igényes félvászon kötésben. 
Az első mű címlapján „Szász Károly
püspök úr őméltóságának igaz
szeretettel – a szerző” a református 
püspök, költő, drámaírónak dedikált
példány! (egybekötve)

12000,-

157., (KASSAI Vidor), Khottana
Mózsi: A bank-ban – Drámo ütt
szhokkeszban és egy ölőverschengisch.
Irthott a - -. A barbárból magyor-
órszhagoschított a Rákhóczy Phinke-
lesz. (Khézirat gyonánt.)
(Bp., 1889. Schmidl Sándornál.) 15 p.
Korabeli egyedi egészvászon (selyem)
kötésben, a kiadói papírborítók a
könyvtestbe kötve. A címtáblán kivá-
gott ablakban egyedi kézi hímzéssel
készült virágcsokor motívum. A cím-
tábla verzóján művészi „ex-libris Nagel
József könyveiből”, amely „Egry József
1912” az avantgárd festőművész, a
Balaton festőjének jelzett munkája.
A szennylapon autográf tulajdonosi
feljegyzés „Kassai Vidortól lenn. Saját
kezei írásával, a hímzés első ideálom-
tól Kleinheicz Mariskától. 1940. VI.
9. Nagel József”. Mind a kötet, mind
a mű különleges bibliofil ritkaság. 
Kassai Vidor (1840-1928) színész, 
Bánk-bán paródiája szinte ismeretlen
az irodalom- és könyvtörténet számá-
ra.
Kassai Vidor rövid ideig, 2 évi Jászai

Mari férje volt. Jászai Marival együtt
szerződött 1869-ben Kolozsvárra, a
Kolozsvári Nemzeti Színházhoz, de
csak ő maradt itt 1880-ig. A kötet
egykori tulajdonosát Egry Józseffel
összefüggésben ismerhetjük. Egry a
Mintarajziskolában ismerkedett meg
Nagel József kereskedővel, akit rajzol-
ni, festegetni tanított. Nagel ezt köve-
tően évtizedekig segítette, támogatta a
festőművészt.

15000,-
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158., KASSÁK Lajos:
Költemények rajzok 1952-1958
(Bp.), 1958. Szépirodalmi.
273 [3] p. 32 rajzos t. (Kassák Lajos
munkái) Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, rajzos
(Kassák) papír védőborítóban.
Megjelent 1200 példányban. 
„Illés Lajosnak tisztelettel – Kassák
Lajos 1958. VI. 4.” az irodalomtör-
ténésznek dedikált példány! 

15000,-
159., KELETI Arthur:
Angyali üdvözlet – Litániák.
Bp., 1916. Grill. 68 [2] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban, 
amely Gara Arnold munkája, a szöveg-
közt két rajzos könyvdísszel. 
„Bresztovszky Edének tiszteletem
jeléül ajánlom 1916. V. 8. Keleti 
Arthur” az szociáldemokrata újságíró-
nak dedikált példány!

8000,-
160., KELETI Arthur:
Pax Vobiscum – avagy: egy költő pász-
torlevele a nyájas olvasókhoz, amely-
ben Padovávában eltöltött boldog ...
(Bp.), 1923. Amicus.
63 [5] p. ötvenegy kis kőrajzzal csinosí-
totta Fáy Dezső. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás, a kötéstáblán
címkézett papírkötésben.
Merített papirosra nyomtatott, szá-
mozott (180./500), „Ezt az antik 
Padova köveiről és népeiről – szebb és
jobb időkben – írott költeményt igaz
nagyrabecsülésem jeléül és hálásan 
Görög Frigyes dr. ügyvéd Úrnak aján-
lom: Budapest, 1940. május havában
– Keleti Arthur” dedikált példány! 

12000,-

161., KEMPELEN Győző:
Utmutatás a honisme gyakorlati elő-
adására / Néptanodai oktatók számára
Göbrich Ferenc után fordította és ere-
deti gyakorlati függelékkel ellátta
Kempelen Győző.
Szeged, 1859. Burger Zsigmond.
[2] III. 163 p. 6 kihajtható kőnyoma-
tos t., ebből 4 térkép.
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan
példány.

10000,-
162., KERTÉSZ Imre: Kaddis a meg
nem született gyermekért 
Bp., (2003.) Magvető.
167 p. Hatodik kiadás.
Kiadói keménytáblás sorozatkötésben,
papír védőborítóban.
„Papp Jánosnak szeretettel: Kertész
Imre” az egyetlen Nobel-díjas magyar
író által dedikált példány!

15000,-
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KÉZIRATOK

163., Adó könyvecske tekintetes Pest
megyei lakó „Sz: Endrei Sz: Péter és
Pál temploma” által. (A szentendrei
Szent Péter és Pál templom részére)
A’ t. megye és község pénztárába
fizetendő hadi és házi adóról toborzati
és községi költségekről.
Pesten, 1846. Ny.: Trattner és
Károlyinál. [32] p.
Későbbi, korhű félvászon kötésben,
korabeli borítással. A kötéstábla ver-
zóján „ex-libris Szántó András”. 32
nyomtatott oldal, ebből 2 beírt oldal
1852 január 22-i keltezéssel. A könyv-
testbe helyezve 4 db. szerb nyelvű kézi-
ratos kötelezvény 1852-53-ból.

6000,-
164., BOROVSZKY Samu (1860 –
1912) történész, helytörténész géppel
írt, autográf aláírt folyamodványa
Gróf Zichy János belső titkos tanácsos,
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a
budapesti kir. tudományegyetem
megüresedett egyetemes középkori tan-
széke nyilvános, rendes tanári állására.
A történész pályázatában részletesen
közli, fő műveit és szakmai munkás-
ságát.
Kelt.: Budapesten, 1911. július 24.
4 lev. 5 beírt oldal. (21 x 34 cm) 
Az ő közreműködésével készült el a

Magyarország vármegyéi és városai
monográfia-sorozat 26 részéből 25.
Halála miatt már nem vehetett részt a
Somogy kötet szerkesztésében.

20000,-

165., A Debreczeni Gyógyszerész
Egylet Jegyző Könyve 1861-től az
utolsó bejegyzésig 1889-ig. Tamássy
Károly (1806 – 1885) gyógyszerész,
pomológus, a gyógyszerész egylet elnö-
kének autográf több oldalas feljegyzé-
seivel a címlap verzóján és a 6. kézzel
számozott oldal alján aláírásával ellát-
va. Az első oldalon leírja a Debreczeni
Gyógyszerész Egylet létrejöttét, annak
tagjainak felsorolásával: Gyógyszertár
az arany angyalhoz, - - Egyszarvúnál, - -
Magyar Koronánál, - - a Napnál, - - a
Kígyónál, - - a fehér Hattyúnál és a - -
megváltónál, majd részletesen ír az
alapító gyógyszertárakról. A továbbiak-
ban ír az egyes gyógyszertáraknál bekö-
vetkező változásokról, tulajdonlásról és
az ott dolgozó személyzetről.
A jegyzőkönyv 217 oldala kézzel szá-

mozott ebből 96 oldal beírt, 80%-ban
sűrűn teljes egészében beírt oldalak. A
számozott oldalakon belül 22 lap
hiány. A számozott oldalakat 50 üres
lap követi. A kötet végén az üres lapok
végén Trajanovits Ágoston sarkadi
gyógyszerész gyakornok autográf tintá-
val írt, aláírt szerződése. Kelt.:
Sarkadon, 1876. aug. 30. 1,5 beírt
oldal. Az utolsó előtti és az azt meg-
előző lapon „Névsora azon gyógyszeré-
szeknek a kik a központi bizottság költ-
ségeinek fedezésére adakoztak 1870-ik
évben tartott (Pesten) nagy gyűlés
határozata folytán”. Az utolsó oldalon
és a kötéstáblához ragasztott oldalon
„Index”.
A kötet összesen körülbelül 100 beírt

oldalt tartalmaz. A kötetbe helyezve
többek között Göltl Nándor gyógysze-
rész névjegye, annak verzóján autográf

30



tintával írt soraival. (Göltl alapító tagja
és éveken keresztül könyvtárosa volt a
Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész
Testületnek).

Az 1848-as forradalom leverését
követően a budapesti testület után
elsőként Debrecenben 1861-ben
alakult gyógyszerész egylet Tamássy
Károly vezetésével, főként annak
köszönhetően, hogy a forradalom ide-
jén a helyi nemzetőrség parancsno-
kaként fogságba esett császári tiszteket
mentett meg a feldühödött nép harag-
jától. A debreceni gyógyszerész mozga-
lom hatására és közreműködésével
alakult a Magyarországi Gyógysze-
részek Szövetsége.
Korabeli viseltes félbőr kötésben, az
első kötéstáblán kézírással feliratozott
címkével. Becses kordokumentum,
hely- és gyógyszerésztörténeti kurió-
zum.

200000,-
166., DOMANOVSZKY Sándor 
(1877 – 1955) történész, egyetemi
tanár a Magyar Történelmi Társulat
alelnöke és Kossányi Béla (1894 –
1968) történész, levéltáros a társulat
titkárának által autográf aláírt levele a
társulat fejléces papírján, amelyben dr.
Andráscsik Károly soproni hgi. tiszt-
viselőt a társulat évdíjas rendes tagjává
választják. Kelt.: Bp., 1935. nov. 29.
1 lev. 1 beírt oldal. (21 x 31 cm) 

Domanovszky Sándor történész
szakértője volt a párizsi magyar béke-
delegációnak (1919–1920). Az 1920-as
évek elején, mint a Történelmi Társu-
lat alelnöke szoros kapcsolatban állt
Klebelsberg Kunóval.

10000,-

167., 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 beszédé-

ben főként a korábbi időszak politikai
szónoklatának történetét foglalja össze
megemlítve Faludi, Báróczy, Kazinczy,
Kölcsey, Deák és Kossuth szónoki eré-
nyeit. „Deák szónoklatának egyik fő-
eleme az erős ítélet és logika. Kossuth-
énak az élénk képzelem és lángoló
szenvedély. Deák stílje egyszerű,
szabatos, de egyszersmind plastikai,
Kossuth néha dagályba csap, de min-
dig hangzatos és ragyogó… Deák csak
parlamenti szónok volt, Kossuth pedig
némi közép a parlamenti és népszó-
nokok 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 Társaság 1879. február
19-én elnökévé választotta. A társaság
évi közgyűlésein tartott elnöki megnyi-
tó beszédei egy-egy fontosabb irodalmi
kérdést vitattak meg és élénken foglal-
koztatták a közvéleményt.

100000,-
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168., HAMVAS Béla (1897 – 1968.)
író, könyvtáros, filozófus autográf tin-
tával írt, aláírt képes levelezőlapja 
Bodri Ferenc (1931 – 2010.) művé-
szeti író, könyvtáros, irodalomtörté-
nésznek címezve. Levelében egy
meghívást eszközöl, érett eprek közül
és piruló cseresznyék alól küldi üdvöz-
letét szentendrei gyümölcsöséből, ahol
élt és gazdálkodott.
Kelt.: Szentendre, (1966? V. 3.) 
hátoldalán beírt (Szentendre) képes 
levelezőlap.

75000,-
169., HORTHY Miklós (1868-1957.)
politikus, ellentengernagy, a Magyar-
ország kormányzójának autográf, tin-
tával írt levele Báró Klingspor Ármin-
né, Dolinay Rózának Budapestre
címezve „Kedves Róza!” megszólítás-
sal, „Magyarország Kormányzója”
fejléces papíron. „Mellékelve küldöm
a kért 162 pengőt – Horthy Miklós”. 
A levél autográf megcímzett, postán
futott borítékával.
Kelt.: Budapest, III. 23. a borítékon
1939. március 24-i bélyegzéssel.
1 lev. 4 beírt sor.
1938-ban vásárolta meg a kormányzó

úr báró Klingspor Árminné, Dolinay
Róza birtokát, 20 hold és 60 négy-
szögöles nagyságban. Dolinay Róza a
kormányzó unokatestvére, édesapja
testvérének, Horthy Amáliának lánya.
A kormányzó szűk családi körének
tagja.

90000,-

170., JÁSZI Oszkár (1875 – 1957) tár-
sadalomtudós, szabadkőműves, poli-
tikus, a Magyar Nemzeti Tanács tag-
ja, a Károlyi-kormány nemzetiségi
ügyekkel megbízott tárca nélküli mi-
nisztere, majd emigráns politikus, a
Huszadik Század című lap főszerkesz-
tőjeként, annak fejléces papírján
autográf tintával írt, „J. Oszkár”
aláírt levele „Kedves Barátom” meg-
szólítással levelében meg nem nevezett
személynek, aki „…oly törekvés si-
keres úttörője, mely egy uj rend
közeledését hirdeti…”.
(Talán Károlyi Mihálynak címezve,
akivel aktív levelezést folytatott.)
Levelében gratulál a levél címzettjének
választási győzelméhez. Pályáját Gratzé-
val állítja szembe és további sikereket
kíván: „Úgy érzem, hogy a Te szemé-
lyed körül fog csoportosulni a közeli
jövő egyik legfontosabb tömegáramla-
ta.” Kelt.: Budapest, 1918?, V. 2.
2 lev. 2 beírt odal. (A/5)
Az első lap fejlécében írt dátum, hó-
nap, nap Jászi kézírásával, az 1918-as
évszám eltérő tintával és kézírással
írva.
Jászi, Károlyi Mihály legfőbb külpoli-

tikai tanácsadója volt. A Károlyi-kor-
mány bukását követően emigrációba
kényszerült. A Horthy-korszak legfőbb
ellenségei között tartották számon.
Szabadkőművesként a Martinovics-
páholy főmestere, amelynek barátja
Ady Endre is tagja volt.

80000,-
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171., KÁDÁR János (1912 – 1989) 
magyar kommunista politikus, a ma-
gyar történelem egyik meghatározó
alakja, a nevével jelzett Kádár-korszak
vezetőjének géppel írt, autográf aláírt
levele a Magyar Szocialista Munkás-
párt K. B. fejléces papírján Dénes
Zsófia (1885 – 1987) írónőnek (Ady
Endre egykori menyasszonya) Szigliget-
re az Írók Alkotóházába címezve.
Levelében megköszöni a számára
megküldött „Élet helyett órák” című
könyvét, gratulál és elismerését tolmá-
csolja, és további sikereket kíván. 
Kelt.: Budapest, 1977. február 2.
1 lev. 1 beírt oldal. a hozzátartozó saját
címzett borítékával.
Kádár közismerten szeretett olvasni.

Kedvelte Hasek Svejkjét, Széchenyi
Zsigmond vadászkönyveit, de telek-
szomszédja Illyés Gyula és Keresztury
Dezső könyveit is szívesen olvasta. 

60000,-
172., KELLÉR Andor (1903 – 1963.)
író, újságíró „A gép előtt” című no-
vellájának autográf tintával írt, aláírt
tisztázatlan kézirata javításaival. Tárca
novellájában televíziós szerepléséről ír
egy Csortos Gyula emlékműsorban. A
novella végén egy bizonyos Mártának
dedikálva, aki László Miklós (1923-
1983) újságíró felesége, Kellér Andor
újságíró társa az Esti Hírlapnál. 
Megjelent 1964-ben a Gondolat kiadó-
nál a „Déli posta” című kötetében,
amely arcképek, karcolatok gyűjtemé-
nye. 1957-től az Esti Hírlap állandó
rovatában, a Déli postában megjelenő
klasszikus tárcái, ekkor már közkedvelt
eseményszámba mentek. 

Az író Kellér Dezső humorista, kon-
feranszié bátyja, aki testvérével együtt
megjárta a munkaszolgálatot is. Az
1954-ben újra megnyitott Hungária
kávéház (New York kávéház) művész-
világának törzsgárdistája, közkedvelt
alakja. Keltezés nélkül.
2 lev. 2 beírt oldal.

20000,-
173., KODÁLY Zoltán (1882-1967.)
zeneszerző, zenetudós, népzeneku-
tató, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola rektoraként aláírt oklevele
Maucha Márta részére a fuvola tanszé-
ken. Kelt.: Budapest, 1957. jún. 18.
népköztársasági címerrel illusztrált
keménytáblás oklevél. (15 x 10,5 cm) 
Tételünk érdekessége, hogy a főiskola

igazgatója Zathureczky Ede hegedű-
művész, aki 1943-tól irányította az
iskolát az 1956-os forradalmat köve-
tően külföldre emigrált. A főiskola
diákjainak, tanárainak száma megcsap-
pant. 1957-58-ban három tagú igaz-
gatótanács vette át a vezetést: Szabó
Ferenc, Szabolcsi Bence, Kadosa Pál.
Kodály egyre jelentősebb, általános
elfogadottságot élvező szimbolikus
alakjává vált az iskolának. Annyira,
hogy névleg Kodály látta el aláírással az
oklevelet.

20000,-
174., KODÁLY Zoltán (1882-1967.)
zeneszerző, zenetudós, népzenekutató
autográf piros tollal írt aláírása papír-
lapon, a papírlap verzóján datálva:
„62. X. 10.” Hozzátartozik:
Kodály Zoltánné (Péczely Sarolta)
énekművész, Kodály Zoltán második
feleségének autográf aláírása nyomta-
tott köszönő kártyán, amelyen férje
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elhunyta után a részvétnyilvánító le-
veleket köszönte meg.
Keltezés nélkül. (1967. március 6.
után) (15 x 10,2 cm) (2 db.)

20000,-
175., LÁZÁR Miklós: Árpádházi
királyfeleségek 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. 

15000,-
176., MESZLÉNYI Zoltán, boldog
(1892 – 1951) római katolikus ma-
gyar vértanú püspök autográf tintával
írt 12 soros levele dr. Etter Jenő városi
főügyésznek Esztergomba címezve. 
Hozzátartozó saját borítékkal. 
Levelében egy meghívást eszközöl és
egy megjegyzést tesz: „Kevesebb
kérdezősködés, több igyekezet a Sion
hegy megmászása irányában”.
Kelt.: E(sztergom), 1909. IV. 9.
1 lev. 1 beírt oldal. (14 x 23 cm)
A vértanú püspököt 1950. június 29-

én az Államvédelmi Hivatal egy koráb-
bi döntése miatt letartóztatta. A kistar-
csai internáló táborba került, ahol
kínozták, feltehetőleg orvosi ellátás
hiányában vesztette életét.

20000,-

177., OTTLIK Géza (1912 – 1990)
író, műfordító, bridzsversenyző autog-
ráf tintával angol nyelven, írt képes
levelezőlapja Vargha Kálmán (1925 –
1988) irodalomtörténésznek címezve.
Az író humoros soraival, amelyet
„Lawrence Olivier” aláírással zár.
Angol nyelvű soraiban egy könyvének
megfilmesítését ajánlja fel a híres film-
producer nevében, amelyben Audrey
Hepburn és Mickey Rooney játszanák
a főszerepet. A képeslap „Common-
wealth Arts Festival 16 Sept. - 2 Oct.
1965” (Nemzetközi Művészeti Feszti-
vál) bélyegzéssel.
Kelt.: London, 1965. szept. 11.

Ottlik több alkalommal is járt
Londonban. Kitűnő műfordításaiért az
angol kormány tanulmányútra hívta
meg. Többek között Dickens, G. B.
Shaw műveit fordította magyarra. 

30000,-
178., PILINSZKY János (1921 – 
1981) a huszadik század egyik legje-
lentősebb magyar költőjének autográf
tintával írt, aláírt 4 oldalas levele szak-
mai Önéletrajzával „Drága Kálmán!”
megszólítással Vargha Kálmán (1925
– 1988) irodalomtörténésznek címez-
ve. A levél autográf megcímzett borí-
tékával „Magyar Tud. Akadémia Iro-
dalomtört. Intézete Vargha Kálmán-
nak” címezve. Levelében beszámol
arról, hogy élete legnehezebb pil-
lanatában éri az irodalomtörténész
megkeresése: A költő nővére öngyilkos
lett, ő pedig kétszer kapott tüdőgyul-
ladást és idegösszeroppanással kórház-
ban feküdt. Az irodalmár kérésének
eleget téve közli Önéletrajzát, kötete-
inek megjelenésével, beszámol párizsi
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útjáról, kötetei külföldi megjelenésé-
ről, mikor, kikkel dolgozott és találko-
zott, rövidesen megjelenő „Kráter”
című kötetének Angol fordításáról,
amerikai megjelenéséről.
Levelét „Ölel nagyon-nagy szeretettel:
János” szavakkal zárja.
Kelt.: (Budapest), 1976. XII. 31.
2 lev. 4 beírt oldal. (A/5)

A költő pályáján törést jelentett
nővérének halála és idegösszeroppa-
nása, 1976-tól nem írt többet verset,
egyre inkább a széppróza foglalkoztat-
ta. Az életrajzában említett utolsó
Kráter című verseskötet összegyűjtött
és új verseit is tartalmazta.

150000,-
179., SZABÓ Magda (1917 - 2007)
író, költő autográf tintával írt, aláírt 6
soros levele saját fejléces levélpapírján
Vargha Kálmán (1925 – 1988) iro-
dalomtörténésznek címezve: „Kedves
Kálmán, értem én, s nyilván értené
Tibor is. De ezért mégis hálás vagyok,
hogy legalább most megírta, s tudha-
tom én is: eggyel többen szerették.
Köszönöm”.
Szabó Magda férje, Szobotka Tibor

(1913 – 1982) író, műfordító, iro-
dalomtörténész 1982. február 26-án
hunyt el. Az írónő ebben a levélben
köszöni meg Vargha Kálmán részvét-
nyilvánítását. Hozzátartozik a levél
saját, autográf megcímzett borítéka.
Kelt.: Budapest, 1982. III. 22.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

15000,-

180., 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 könyvet:
„Könyved megküldését hálásan
köszönöm és alig várom, hogy kényel-
mesen, teljes magamátadásával elolvas-
sam. 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 Sándorhoz”. (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. Szoros barát-
ság fűzte az erdélyi íróhoz.

120000,-

* * *
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181., KISLÉGHI Nagy Dénes:
Az emberi munka bölcselete
/Közgazdasági könyvtár X./
Bp., 1930. Gergely R. 143 p.
Kiadói papírborítóban.
„Zelovich Lászlónak baráti tisztelettel
– 1930. ápr. 27. K. Nagy Dénes” 
dedikált példány!

15000,-
182., KISS József: Esteledik, alkonyo-
dik (Versek 1918-1920.) 
Bp., 1920. Pantheon.
73 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
táblával. „Szeghő János …(?) – Kiss
József” dedikált példány!

6000,-
183., KISS Lajos:
Vásárhelyi hétköznapok
Az előszóz írta: László Gyula.
Bp., 1958. Magvető. 311 p. 1 t. 
szövegközti rajzokkal, ábrákkal.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált
papír védőborítóban.
Megjelent 2200 példány.
„Égető Jánosnak sok szeretettel -1962
jul. 27. Kiss Lajos” az ismert hód-
mezővásárhelyi gazdasági ügyintéző-
nek dedikált példány!

4000,-
184., KLEBELSBERG Kuno, Gróf:
- - beszédei, cikkei és törvényjavaslatai
1916-1926
Bp., 1927. Athenaeum.
1 t. XII. 687 p.
Korabeli, kissé sérült félvászon kötés-
ben, a kötéstábla verzóján „ex-libris
Hidvégi József”. A kiemelkedő műve-
lődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi
miniszter munkássága.

18000,-

185., KNER Izidor: Aforizmák a 
nemet nem mondó nemről
/- - pajzán aforizmái/
Gyoma, 1932. Szerző. 103 p. a szerző
rajzos karikatúrájával, amely Major
Henrik munkája.
Kiadói félvászon kötésben.
„Faragó Miklósnak igaz szeretettel –
Kner” a neves újságírónak, Az Est
munkatársának, a Világvárosi Regé-
nyek című ponyvasorozat kiadójának
dedikált példány!

8000,-
186., KODOLÁNYI János:
Süllyedő világ I-II.
(Bp., 1940.) Athenaeum.
311 p. ; 304 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. (2 db.) 
„Pethő Sándornak szeretettel – 940.
V. 30. Kodolányi” a Magyar Nemzet
alapító főszerkesztőjének dedikált pél-
dány!

8000,-
187., KOLOZS Jenő:
Akikről Budapest utcáit elnevezték – 
Adatok a főváros történetéhez.
Bp., 1943. (Szerző. – Ny.: Faragó
Imre, Kispest.) 119 p. 8 t. (képek,
hártyalappal) Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
Számozott (57./200), aláírt példány!

6000,-
188., (KOMLÓSY Ferencz):
A’ jó ember
Pozsony, 1844. Ny.: Schmid Antal
bet. 22 [2] p. Fűzve.
A szerző művét Kopácsy József herceg-
prímásnak ajánlja.

15000,-
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189.,, KORMOS István:
Zöldbajusz Marci királysága
- - meséje. 

Bp., 1972. Móra. [20] p. Würtz Ádám
színes rajzaival. Első kiadás!
Kiadói nagyalakú, keménytáblás, raj-
zos papírkötésben, amelyet Szántó
Tibor, Würtz Ádám plakátjának fel-
használásával tervezett.
„Parancs Pancsinak harmadik szüle-
tésnapján szeretettel – Kormos Pista
bácsi” Parancs János költő kislányá-
nak, az 1970-ben született Annának
egy teljes oldalas rajzzal dedikált
példány!

15000,-

190., (KÓS Károly – Kovács László 
szerk.:): Az Erdélyi Szépmíves Céh
kalendáriuma az 1930-ik esztendőre 
Cluj-Kolozsvár, 1930.
Erdélyi Szépmíves Céh.
62 [2] p. 2 mell. (Az „Erdélyi
Helikon” és az Erdélyi Szépmíves Céh
megrendelő levelezőlapja)
Kiadói illusztrált, Kós Károly által ter-
vezett papírborítóban.
A könyvtestbe helyezve Kós Károly 
(1883 – 1977) építész, grafikus, 
könyvtervező és Kovács László (1892 
– 1963) író, az Erdélyi Helikon szer-
kesztője, az ESzC. igazgatójának mind
kettejük által autográf tintával aláírt
levele az Erdélyi Helikon fejléces levél-
papírján. A nyomtatott levél a Kalen-
dárium ajánló- kísérő levele az ESzC.
bélyegzőjével ellátva.
Kelt.: Kolozsvár, 1930 március 22.
1 lev. 1 beírt oldal. (A/4)

20000,-

191., KOVÁCS Endre, Dr. – 
Dr. Szigetvári Zoltán: Tarokk-őr
A négyes tarokkjáték szabályainak rész-
letes ismertetése és magyarázata.
Bp., (1940.) Hornyánszky V. 159 p.
Kiadói illusztrált papírborítóban.
„Dr. Kohányi Imre kir. törvényszéki
bíró úrnak, kedves barátomnak igaz
szeretettel: Bpest, 1942. VI. 2. Dr.
Kovács E.” dedikált példány!

4000,-
192., KOVÁCS Imre:
A parasztéletforma csődje
/Bolyai könyvek/
(Bp., 1940.) Bolyai Akadémia.
213 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Fehér Lajosnak barátsággal – 
Kovács Imre” a kommunista újságíró,
későbbi miniszterelnök-helyettesnek,
a Kádár-korszak meghatározó agrár-
politikusának dedikált példány!

8000,-
193., KOVÁCSHÁZY Vilmos: 
Budapest székesfőváros idegenforgal-
mi propagandája Bécsben
Beszámoló a „Budapest Idegenforgal-
mi Iroda Bécsben” 1934. évi tevékeny-
ségéről.
Bp., 1935. Bp. Székesfőváros hny. 28 p.
Kiadói illusztris, rajzos papír-
borítóban, amely Ifj. Richter Aladár
grafikusművész munkája.
A borítón poss.: „Czakó” Elemér ipar-
művészeti szakíró autográf aláírás.
Hozzátartozik:
Kovácsházy Vilmos tanácsnok auto-
gráf aláírt kártyája a propaganda
kiadvány megküldéséről.

6000,-
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194., KOVRIG János:
A sárga kontinensen déltől északig 
/Világjárók – Utazások és kalandok/ 
Bp., (1937.) Franklin-T.
163 p. 10 t. (képek) Első kiadás!
Korabeli gerincén címkével ellátott
félvászon kötésben.
„Mezey Pistának szeretettel adja – a
szerző” dedikált példány!

8000,-
195., KRAUS, Karl:
Bucsuztató – Halotti ének az 
Osztrák-Magyar Monarchia fölött.
Fordította: Szini Gyula.
/Károlyi-könyvtár I./
Bp., 1919. Kultúra. 208 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Bíró Mihály munkája.
Hozzátartozik:
A Kultúra Könyvkiadó fejléces ajánló
levele „Tekintetes Szerkesztőség!”
megszólítással.
Kelt.: Bp., 1919. márc. 11.
1 lev. 1 beírt oldal.
A szerző Osztrák költő, esszéista és

újságíró. Megvesztegethetetlenül bátor,
briliáns tollal írt cikkeiben kérlel-
hetetlen logikával és erkölcsi szigorral
leplezte le a Monarchia szellemi, kul-
turális életének és közéletének hazugsá-
gait és züllöttségeit.

6000,-
196., LAMARTINE A:
A girondiak története
(I-IV.) (V-VII.) (VIII-X.)
Fordította: Jánosi Ferencz.
Pest, 1865. Pfeiffer F. [2] 229 p. [3] ;
187 [5] p. ; [2] 210 [2] p. ; 208 [2] p.
; 210 [2] p. ; 206 [2] p. ; 192 [2] p. ;
110 [2] p. ; 190 [2] p. ; 158 p. 
Egyetlen kiadás.

Korabeli gerincén aranyozott, egységes
félvászon kötésben. (3 db.)
A francia költő, regény- és drámaíró,

politikus, kitűnő szónok, aki részt vett
a Második Köztársaság kikiáltásában
és kormányában. A francia romantika
egyik kiemelkedő alakja. Az író
legnépszerűbb, fő műve.

24000,-
197., LÁSZLÓ Mihály:
Keleti testvéreink
Bp., 1882. Franklin-T. 85 [3] p.
„A bukovinai magyarok ; A moldvai
csángók ; A csángók veszedelme”. 
„Méltóságos Dr. Szász Károly Úrnak
a magyar tud. akadémia tagja, min.
tanácsos stb. stb. stb., mély tisztelete
és hódolata csekély jeléül – Dr. László
Mihály” dedikált példány!
Hozzákötve:
SZOMBATHY Ignácz, Dr.:
A metanista jászok magyar nemzeti-
sége – Történelmi tanulmány.
Külön lenyomat a Győri Állami Főre-
áltanoda 1875. értesítőjéből.
Győr, 1875. Ny.: Czéh Sándor. 40 p.
DANIELIK János:
Középkori államtan – Második rész a
hatalom- és alkotmányról.
Eger, 1882. Érsek-Lyc. kny. 74 [2] p.
Későbbi félvászon kötésben.
(3 mű egybekötve)

15000,-
198., LENAU Miklós:
Szerelmes versek
Fordította: Barát Ármin.
(Békéscsaba), 1918. Tevan. 128 [4] p. 
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. Számozott (15./100), a for-
dító által aláírt példány!

6000,-
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199., (LOSONTZI István):
Hármas-Kis-Tükör, Melly A’ Magyar
Királyi Birodalomnak Az Az: Magyar
Országnak És Hozzá Kapcsolt Egyébb
Részeinek I. Földleírását, II. Mostani
Polgári Állapotját, ’s III. A’ Magyar
Nemzetnek Történetét, tanuló Ifjak
számára hiven ábrázolja Magyarország
és Erdély földabroszával XI Toldalék-
kal. 1845-ik évi Kiadás.
Pesten, (1845.) Trattner és Károlyi. 
330 p. ; 96 p. XVI. (térkép hiány!) 
Korabeli gerincén díszesen aranyozott
félbőr kötésben.

15000,-
200., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája -
Drámai költemény.
Bp., 1897. Athenaeum.
1 t. (metszett portré) 1 kihajtható kézi-
rati hasonmás t. VI. [2] 242 [2] p. 5 t.
(Zichy Mihály fénynyomatú képei)
Kiadói rajzos, díszesen aranyozott, fes-
tett, préselt Gottermayer (bézs) egész-
vászon díszkötésben.
Megkímélt állapotban.

6000,-
201., MADÁCH Imre:
Az ember tragédiája – Kardeván 
Károly jegyzeteivel és magyarázataival.
Bp., 1948. Magyar Élet.
240 p. Második bővített kiadás.
Kiadói félvászon kötésben.
„Földessy Gyulának, megértő bíráló-
jának baráti kézszorítással – Budapes-
ten, 1948. január hó 23-án Kardeván
Károly” az irodalomtörténész, „Ady-
apostol”-nak dedikált példány!

6000,-

MAGYAR FÖLDRAJZI
TÁRSASÁG KÖNYVTÁRA

202., CHUN Károly:
Mélytengerek világa
Átdolgozta: Dr. Szilády Zoltán. 
/M. Földrajzi Társaság könyvtára III./
Bp., (1902.) Lampel R. [8] 280 p. 14 t.
1 kihajtható térk. a táblákon és a szö-
vegközt számos képpel illusztrálva. 
Kiadói díszesen aranyozott, festett,
illusztrált egészvászon sorozatkötésben.
Megkímélt, gyűjtői példány.

5000,-
203., FESTETICS Rudolf, Gróf: 
Emberevők között
Nyolcévi Csendes-óceáni hajózás a 
„Tolna” yachton.
Franciából fordította: Sárosi Bella.
/A M. Földrajzi Társaság könyvtára/
Bp., (1905.) Lampel R. 1 t. (A szerző
portréja) [4] 278 [2] p. 1 kihajtható
térk. számos szövegközti képpel. 
Kiadói díszesen aranyozott, festett,
illusztrált egészvászon sorozatkötésben.
Megkímélt, gyűjtői példány.

5000,-
204., SCOTT, Robert F.:
Angolok a déli sarkvidéken
Angolból fordította: Halász Gyula. 
/M. Földrajzi Társaság könyvtára/
Bp., 1911. Lampel R. VI. [2] 299 p.
46 t. (képek) 1 kihajtható színes térk. 
Kiadói díszesen aranyozott, festett
egészvászon sorozatkötésben. 
Megkímélt, gyűjtői példány.

5000,-
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205., STEIN Aurél:
Homokba temetett városok
Régészeti és földrajzi utazás Indiából
Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben. 
Angolból fordította: Halász Gyula. 
/M. Földrajzi Társaság könyvtára/ 
Bp., (1908.) Lampel R. XXIV. 326 [2]
p. 11 t. (2 kihajtható panoráma kép)
1 kihajtható, nagyméretű, színes térk. 
Kiadói díszesen aranyozott, festett
egészvászon sorozatkötésben. 
Megkímélt, gyűjtői példány.

5000,-
206., SZAVÓJAI Lajos Amádé:
Az „Észak Csillaga” („Stella Polare”) az
Északi Sarktengeren 1899-1900. I-II.
Olaszból fordította: Dr. Darvai Móric. 
/A M. Földrajzi Társaság kvt. IV-V./
Bp., (1904.) Lampel R. 218 p. 18 t. 
(képek) 1 kihajtható panoráma mell. ;
199 p. 6 t. 1 kihajtható panoráma
mell. 2 térk. (1 dupla oldalas, 1 kihajt-
ható) a táblákon és a szövegközt szá-
mos képpel gazdagon illusztrálva. 
Kiadói díszesen aranyozott, festett,
illusztrált egészvászon sorozatkötésben. 
Megkímélt, gyűjtői példány.

6000,-
207., WADDEL L(aurence) Austine: 
A rejtelmes Lhassza és az 1903-1904.
évi angol katonai ekszpedíció törté-
nete /A M. Földrajzi Társaság kvt./
Bp., (1910.) Lampel R. 1 színes t. VI. 
[2] 287 p. 42 t. 3 kihajtható térk.
(ebből 1 nagyméretű kihajtható színes)
szövegközti rajzokkal.
Kiadói díszesen aranyozott, festett,
illusztrált egészvászon sorozatkötésben. 
Megkímélt, gyűjtői példány.

5000,-

* * *

208., A’ Magyar Tudós Társaság 
alaprajza és rendszabásai
Pesten, 1831. Ny.: Petrózai Trattner J.
M. és Károlyi István. 27 p. Fűzve. 
Gróf Széchenyi István 1825 novem-

ber 3-án birtokainak egyévi jövedelmét
ajánlotta fel a későbbi Magyar Tudo-
mányos Akadémia alapítására. A
Magyar Tudós Társaság tényleges
működését 1830-ban kezdte meg. A
társaság szervezeti szabályait ezen első
nyomtatványa tartalmazza. 1840-ben a
Magyar Tudós Társaság nevet Magyar
Tudományos Akadémiára változtatták.

24000,-
209., Magyarság és Európa – Bartha
Miklós Társaság kiáltványa.
/Bartha Miklós Társaság Magyartörté-
neti szakosztály kiadványai 2./
Bp., 1942. Bartha Miklós T. 15 p. 
Fűzve, javított lapszélekkel.

4000,-
210., MAJER István:
A’ rézmetszészetnek műtana
Írta, a a természetvizsgálóknak fő mél-
tóságú galánthai és fraknói herczeg
Eszterházy Pál Úr ő magossága elnök-
lete alatt 1847ki agustus havában
Sopronban tartott VIII dik gyűlésök
alkalmával fölolvasta: - -.
Budán, 1847. M. Kir. Egyetemi Ny.
bet. IX. [2] 12-80 [2] 1 kihajtható met-
szett t. (A metszés eszközei)
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
A kötéstábla verzóján „Az Esztergom
városi rajziskolának szenteli – a 
Szerző 1855-ben” dedikált példány!

Majer István (1813-1893) teológiai
doktor, stagni választott püspök és
nagyprépost, egyházi, pedagógiai, nép-
szerűsítő író, grafikus. Tájrajzai a
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Regélő, Rajzolatok, Honművész, Élet-
képek, a kassai Képes Ujság mellett és
Vahot Imre Magyar föld és népei című
folyóiratában és a lipcsei Illustrirte
Zeitungban jelentek meg. Nagy érde-
meket szerzett a saját kezével kőbe,
fába s rézbe metszett és nyomtatásban
kiadott szentképeivel.

80000,-
211., MAKKAI László:
Szolnok - Doboka megye magyarságá-
nak pusztulása a XVII. század elején
/Erdélyi Tudományos Intézet/ 
Kolozsvár, 1942. Minerva. – (Szerző). 
149 [3] p.
Kiadói papírborítóban.
„Berlász Jenőnek szeretettel – 
Makkai László” a neves történész, le-
véltárosnak dedikált példány!

6000,-
212., MARCONNAY Tibor:
Új nap – A költő hetedik kötete:
100 új vers.
Pécs, 1940. Kultúra Kny., Mayer A.
Géza és Társai. 78 [2] p. Első kiadás! 
Kiadói papírborítóban.
A címlapon a szerző autográf feljegy-
zése: „Ez a könyv a II. számot viseli.
M. T.” és „Rozsnyay Kálmánnénak
Gizi nénémnek, Nilnek hálás szeretet-
tel, tisztelettel és a legjobb kívánsá-
gokkal – Marconnay Tibor – Bp. 
1940 húsvét” Rozsnyay Kálmánné
Dapsy Gizella költő, óvónő, neves iro-
dalmárnak dedikált példány!

4000,-
213., MÁRTON Lajos:
A korai La Téne-kultúra Magyar-
országon / Die Frühlaténezeit in
Ungarn. (magyar-német bilingvis) 
/Archaeologia Hungarica XI./

Bp., 1933. (Ny.: Karcagon, Kertész J.)
120 [2] p. XXIX. (képtáblák) [2] p. szá-
mos szövegközti képpel.
Kiadói papírborítóban. (folio méret) 
„Supka Gézának szeretettel és régi
barátsággal – Márton Lajos” dedikált
példány!
A Kárpát-medence kelta korának első,
teljességre törekvő összefoglalása az
ismert leletanyagok közlésével.

6000,-
214., MATOLCSY Mátyás:
Az új földreform munkaterve
Szekfű Gyula előszavával. 
/Világkönyvtár/
(Bp., 1934. Révai.) [2] 248 p.
Kiadói egészvászon kötésben, másolat-
ban pótolt papír védőborítóban. 
Betiltva!

8000,-
215., MESZLÉNYI Antal, Dr.:
A jozefinizmus kora Magyarországon
(1780-1846)
Bp., 1934. Stephaneum Ny. – 
(Szerző.) 454 [2] p.
Kiadói papírborítóban. A történész,
egyháztörténész 1977-ben írt 6 soros
ajánlásával dedikált példány!

8000,-
216., (MIKSZÁTH Kálmán), Ifjabb 
Kákay Aranyos: A politika svindlerei
– Fény és árnyképek.
Válaszul II-ik Kákay Aranyosnak
„Tisza Kálmán” „Politikai élet- és jel-
lemrajz” című könyvéhez.
Bp., 1878. Grimm és Horovicz.
157 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben.
Először Kecskeméthy Aurél jeles pub-

licistánk használta a Kákay Aranyos
álnevet. Több helyen ezen mű szerző-
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jeként is tévesen őt jelölik bibliográ-
fiák. (Kecskeméthy 1877-ben elhunyt.)
Röpiratai olyan népszerűek voltak,
hogy több röpiratszerző is felvette az
álnevet. Az alcímben szereplő Tisza
Kálmán röpirat szerzője II. K. néven
ifjabb Ábrányi Kornél, akinek művére
válaszul írja röpiratát Mikszáth. Erről
Rudnyánszky Gyulának írt levelében
számol be, mint ifj. Kákay Aranyos. 

5000,-
217., MISSURAY-Krúg Lajos: 
Rónavíz… - újabb költeményei.
Dombóvár, (1941.) Bagó Mihály Kny.
– Scarbantia-könyvek.
58 [6] p. Első kiadás! Hozzákötve:
MISSURY-Krúg, Ludwig: In meinem
Herzen baut ihr Nest die Stille…
Deutsche übersetzung einiger poeme. 
Übersetzt von Dr. Friedrich Lám. 
Dombóvár, 1942. Bagó Mihály Kny. 
– Scarbantia-könyvek. 32 p.
KÖNNYŰ László: Útszéli fák
Bp., 1943. Bokréta. 95 p. Első kiadás!
Korabeli félvászon kötésben.
A kötéstábla verzóján „ex-libris Báró
Nyáry Pál”. (3 mű egybekötve)
Mind három mű Báró Nyáry Pálnak
dedikált példány!

12000,-
218., MOLNÁR Sándor:
Magyar sors francia földön
(Bp., 1931.) Párisi Magyar Akadémia. 
314 [2] p. Második kiadás.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Párizsi magyar cégek, egyesületek és

személyek jegyzékével.
„Gartner Károlynak tisztelettel és
őszinte barátsággal – 1931. karácso-
nyán, Molnár Sándor” dedikált pél-
dány! 4000,-

219., MOLNÁR Sándor:
Új tavaszvárás – Versek.
Cluj-Kolozsvár, 1924. Kadima Ny. 
111 p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Lengyel Sándor művészi munkája.
A borítón „Peroseni 1924”. „… meg-
emlékezésre ezt „Én jót akartam” cí-
mű versek írójának. –Petrozsény 1924
október – Molnár Sándor” valószínű-
leg Ligeti Ernő író, költőnek dedikált
példány! A költőnek ugyanezen évben,
Szatmárnémetiben jelent meg „Én jót
akartam” címmel verseskötete. 

4000,-
220., MÓRICZ Zsigmond: 
Népszavazás a földreformról
Bp., 1919. Pallas. 47 p. Első kiadás! 
Kiadói papírborítóban. Ritka röpirat!
Móricz a polgári forradalom lelkes

híve volt, a Tanácsköztársaság idején
írt hatalmas riportjaiban (Népszavazás
a földreformról, A földtörvény kiskáté-
ja) üdvözölte a földreformot és az újon-
nan alakult paraszti szövetkezeteket. A
Tanácsköztársaság alatt az írói direktó-
rium tagja volt, ezért a Horthy-korszak
idején megismétlődő zaklatásoknak
volt kitéve, kizárták az irodalmi társasá-
gokból, műveit hosszabb ideig csak a
Nyugat merte közölni, később az Est-
lapok.

12000,-
221., MÓRICZ Zsigmond:
Pillangó – Idill.
Bp., 1925. Athenaeum.
246 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Rippl-Rónai József munkája. 
Körülvágatlan, jó példány.

5000,-
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222., MÓRICZ Zsigmond:
Sári bíró – Vígjáték.
Bp., 1910. Nyugat. 96 p. Első kiadás! 
„Faragó Lajos urnak, szíves emlékül –
Móricz Zsigmond” a Nyugat folyóirat
igazgatójának dedikált példány!
Hozzákötve:
BÍRÓ Lajos: A családi tűzhely – 
Három egyfelvonásos.
Bp., 1910. Nyugat. 82 p. Első kiadás!
„Faragó Lajosnak tisztelettel és nagy-
rabecsüléssel – Bíró Lajos” a Nyugat
folyóirat igazgatójának dedikált pél-
dány!
Kiadói, Barta-Bassits Sándor-féle 
„Nyugat” egészvászon kötésben, mind
két mű kiadói szecessziós, rajzos papír-
borítójának címlapja, - amelyek Falus
Elek munkái – a könyvtestbe kötve. 
Hatvany Lajos és Osvát Ernő párbaját
követően a könyvkiadás és a folyóirat
kiadása különvált egymástól. 1910
januárjától Faragó Lajos lett a folyóirat
igazgatója.

15000,-
223., NAGY Emma:
Az árva nő balladája - - versei.
Bp., (1935.) Studium. –
(Ny.: Corvina, Mezőtúr.)
148 p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban.
A borítón „Solt Jenőné” aláírt, a cím-
lapon „Dr. Bíró Lajos Pálnak, a leg-
nélkülözhetetlenebb magyar lap kitű-
nő szerkesztőjének nagyrabecsülésem
kifejezéséül mély tisztelettel:
Solt Jenőné Nagy Emma tanárnő –
Keszthely, 1946. I. 16.” az irodalom-
történésznek, a Köznevelés című lap
főszerkesztőjének dedikált példány!

4000,-

224., NAGY Lajos:
A falu álarca
(Bp., 1937.) Nyugat.
185 [3] p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott (Nyugat) egészvá-
szon kötésben.
„Dr. Bartha Elemérnek barátsággal – 
937. XI. 29. Nagy Lajos” dedikált
példány!

4000,-
225., NAGY László: Arccal a 
tengernek – Versek 1944-1965.
Bp., 1966. Szépirodalmi.
1 t. (portré) 369 [3] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. 
„Magdának és Lajosnak szeretettel,
barátsággal – Bpest. 1966. május 25.
Nagy László” Illés Lajos irodalomtör-
ténésznek és feleségének dedikált pél-
dány!

6000,-
226., NAGY Tibor:
Vallási élet Aquincumban
Különlenyomat a „Budapest történe-
te” 1./2. kötetéből.
Bp., 1943. Kir. M. Egyetemi Ny.
386-463 p. 5 kétoldalas t. (képek)
Kiadói papírborítóban.
„Méltóságos Dr. Szekfű Gyula egy.
ny. r. tanár úrnak mély tisztelettel: - a
szerző” a neves történésznek, a 
Horthy-korszak egyik fő ideológusá-
nak dedikált példány!

8000,-
227., NATKÓ Gyula:
Mondjunk ítéletet –
Pártokról és politikusokról.
Bp., 1941. Voluntas Hungarica.
122 [2] p. Első kiadás!
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Malomvízi Ödön munkája.
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„Dr. Rátz Kálmán képviselő Úrnak,
a független magyar szocialista gondo-
lat nagy harcosának, a magyarságot
felszabadító és szervesen egységesítő
magyar kollektivizmus fáradhatatlan
apostolának, az univerzális műveltsé-
gű tudósnak és a tisztakezű taktikát-
lan politikusnak. Nagyrabecsüléssel és
szeretettel kész híve: Bp. 1942. szept.
18. Dr. Natkó Gyula” a huszárőr-
nagy, szélsőjobboldali politikusnak
dedikált példány!

24000,-
228., Ne nyúlj hozzám! - Korszerű 
szózat az egyházi javak indítványozott
elvétele tárgyában.
Egerben, 1842. Az érseki lyceum bet.
57 p. Fűzve. Ajánlás:
„Minden józanon gondolkodó catho-
likus és protestans hazafinak komoly
megfontolásra a. a. a. – egy helvétval-
lású honfi.”

15000,-
229., NÉMATI Kálmán:
Nagy-Magyarország ismeretlen törté-
nelmi okmánya
Bp., 1911. (Ny.: Pápai Ernő.)
[2] 78 [2] p. szövegközti rajzos
képekkel, térképvázlatokkal.
Korabeli aranyozott egészvászon kötés-
ben. Az első oldalon „Nagyméltóságú
Hieronymi Károly Úrnak, v. b. t. t.,
m. kir. kereskedelemügyi Miniszter…
”-hez címzett egészoldalas ajánló le-
vélben dedikált példány!
Kelt.: „Budapesten, 1910. XII. 20.
Némati Kálmán”.

15000,-

230., Nemes családok - Első kötet. 
(Unicus! Több nem jelent meg!)
/Magyar nemzetségi zsebkönyv. 
Második rész./ Kiadja a Magyar Heral-
dikai és Genealógiai Társaság.
Előszó: Dr. Schönherr Gyula.
Bp., 1905. (Ny. Franklin -T.) VIII 664
p. 11 színes kőnyomatos t. a táblákon
és a szövegközt nemesi címerek rajza. 
Kiadói gerincén aranyozott, festett
egészvászon kötésben, körben pirossal
festett lapszélekkel.
Megkímélt állapotú példány.

8000,-
231., NEMES Nagy Ágnes:
Kettős világban – Versek.
(Bp.), 1946. „Új Hold”.
31 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Kulcsár Adorjánnak – 1946. kará-
csony – Nemes Nagy Ágnes” az iroda-
lom- és művelődéstörténésznek dedi-
kált példány!
A költő, írónő első és ritka verses-

kötete a férjével, Lengyel Balázzsal ez
évben alapított Újhold című folyóirat
kiadásában.

10000,-
232., NÓGRÁDI P. Tibor:
A Magyar Élet Keresztény Községi Párt
VIII. ker-i Fiatal Választók Szervezete
felépítése, működése és szelleme
(Bp., 1940. Magyar Élet Keresztény
Községi Párt. – Ny.: Máté-ny.) 46 [2] p. 
Kiadói papírborítóban.
A Keresztény Községi Pártot 1920-ban
alapította Wolff Károly, első alelnöke
Raffai Sándor ev. lelkész volt. Helyi,
budapesti politikai párt volt, csak ön-
kormányzati választásokon vett részt.
A párt budapesti főpolgármestere volt
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Sipőcz Jenő. Antiszemitizmusa miatt a
párt mindvégig szemben állt a Bethlen
kormánnyal. A párt 1938-39-ben egye-
sült Imrédy Magyar Élet Pártjával, ezen
a néven a főváros frakciója lett.

4000,-
233., (OLAY Ferenc), D’Olay, 
Francois: Un maitre francais de l’his-
toire Hongroise: Edouard Sayous
[A magyar történelem francia mestere:
Edouard Sayous.]
Bp., 1933. La Fédération Nationale
Hongroise. 98 p.
Korabeli félvászon kötésben, a kötés-
táblán eredeti címkével. A kötéstábla
verzóján poss.: „Az Országos Kaszinó
könyvtárából” ex-libris, a címlapon
bélyegzés.
„Az Országos Kaszinónak, Budapest,
1933. február 5-én – Dr. Olay Ferenc
min. oszt. tanácsos, egyetemi magán-
tanár, az O. K. tagja” dedikált pél-
dány!

A revizionista tanár Kelebelsberg
Kunó bizalmasa, akinek fontos szerepe
volt a tankönyvrevízióban.

6000,-
234., ONORATO, Occioni:
A latin irodalom története 
A XII. kiadás után olaszból fordította:
Dr. Kiss Ernő.
Bp., 1899. Franklin-T. 412 [4] p.
Első, magyar nyelvű fordítás.
Kiadói ízléses, aranyozott egészvászon
kötésben.
„Főtisztelendő Fekete Endre kegyes-
rendi kormánysegéd úrnak mély tisz-
telettel – a fordító” dedikált példány! 

6000,-

ORVOSI IRODALOM

235., ARGENTI Döme, Dr.: 
Hasonszenvi utitárs rögtön támadt
betegségek elhárítására – 
Nemorvosoknak.
Pest, 1863. Ny.: Kozma Vazul. 336 p. 
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott, ízléses félbőr kötésben. 
Argenti Döme (1809-1893) a home-

opátiás orvoslás első magyarországi
képviselője. A váci csodadoktor kezelte
többek között Madách Imrét és
Tompa Mihályt is. Jelen művéhez
homeopátiás kézipatikát is mellékelt. 

12000,-
236., ENGLANDERNÉ Brüll Klára,
Dr.: Orvosok és kórházak Pest-Budán
A legrégibb időktől a városok egye-
sítéséig.
Bp., (1930.) Novák Rudolf és Társa. 
135 p. Első kiadás!
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a könyvtestbe köt-
ve. „Őszinte barátsággal – L. Brüll 
Klári 1944. julius” dedikált példány!

6000,-
237., FÁY András:
Jávor orvos és szolgája Bakator 
Ambrus (I-II.)
Pesten, 1855. Heckenast G.
218 p. ; 213 [3] p. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. (egybekötve)
Poss.: „Bugledich Katalin” bélyegzés a
szennylapon.

Az első kifejezetten orvosi témájú
magyar regény.

10000,-
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238., OCSVÁRY Ede: A magyar 
nemzet szaporátlanságának okai
Ungvárt, 1863. Ny.: Jager K.
IV. 6-99 [5] p.
Fűzve, csak a kötet hátsó borítójával,
az elülső borítófedél, a címlap és a
kötet elejéről 8 p. (Ajánló levél) a cím-
lappal együtt hiányzik. Lapjai foltosak.
A szülészorvos a népességfogyás leg-

főbb okaként az orvoshiányt és a tudat-
lanságot emeli ki. Műve nagy hatást
váltott ki.

6000,-
239., OLÁH Gyula, Dr.:
Tanulmány a keleti hányszékelés 
(Cholera Asiatica) kór- és gyógytanára
vonatkozólag 
Jászberény, 1868. Bittermann E. 79 p.
Kiadói papírborítóban.
A borító verzóján „Dr. Rózsa József
főorvos úrnak tiszteletem jeléül – Dr. 
Oláh” a polihisztor orvosdoktor, 
országgyűlési képviselő által dedikált
példány!

18000,-
240., TRNKA de Krzowitz, 
Wenceslai: Historia Ophthalmiae
omnis aevi observata medica conti-
nens
Vindobonae, 1783. Rud. Graefferum.
[16] 592 [16] p. Első kiadás!
Későbbi keménytáblás, festett korhű
papírkötésben. Gyógytan.
Trnka de Korzowitz (1739-1791) cseh

orvos, egyetemi tanár, műkedvelő zene-
szerző. Mária Terézia személyi orvosa.
Két korábban Mozartnak tulajdonított
kisebb munkáról derült ki, hogy való-
jában a műkedvelő orvos műve.

15000,-

* * *

241., OTTLIK Géza:
Iskola a határon (Regény)
Bp., 1959. Magvető.
473 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben, javított, raj-
zos papír védőborítóban.

6000,-
242., ÖRKÉNY István:
Vérrokonok (Dráma)
Bp., (1975.) Magvető.
147 [5] p. Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Szalay Ferencnek – Örkény István
1975. VI. 1.” dedikált példány!
A Vérrokonokat a Pesti Színház mu-

tatta be, 1974. március 8-án, Várkonyi
Zoltán rendezésével, többek között
Tahi Tóth Lászlóval, Halász Judittal,
Ruttkai Évával.

8000,-
243., PÁL Alfréd Dr.: Bosznia-
Hercegovina politikai szervezete
Bp., 1913. Eggenberger-féle.
VI. [2] 435 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító a könyvtestbe ragasztva. 
„Őszinte barátsága jeléül – Pál 
Alfréd” a politikus, országgyűlési kép-
viselő, Tisza István bizalmasa által 
dedikált példány!

8000,-
244., PAPP Jenő:
A mai Magyarország erkölcsrajza – 
Korunk kritikája 1918-1933.
Bp., 1934. Káldor. 276 p. Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. A címlapon poss.: „Tormay 
Cécile hagyatékából 1937” bélyegzés. 
„Tormay Cecilnek, a kiváló magyar
írónőnek – Papp Jenő” dedikált
példány!
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Papp Jenő (1891-1967) író, újságíró a
„Tanácsköztársaság” idején a 7. mun-
kásezred géppuskás századát vezette.
Nevét a Rádiókrónika tette népszerű-
vé. Ő teremtette meg ezt a műfajt. 
Politikai, társadalmi kritikái könyv
alakban is megjelentek.

8000,-
245., PAPP József, Cs(erkó). – Dante
(Alighieri): A pokol –
A Divina Commedia első része.
Prózába átírta és magyarázta: - -. 
Kolozsvár, 1896. Ny.: Gámán János
örököse. 1 t. VII. 175 p.
Kiadói papírborítóban.
„Főtiszt. Rietly Károly tanár úrnak,
szíves emlékül. - Kolozsvárt, 1902. 
április 17. Papp József” a bölcseleti 
doktor, irodalomtörténész által dedi-
kált példány!

4000,-
246., Pesti Futár életrajzok – 
Magyar selfmademanek – 1. Otthon.
2. Külföldön. Előszó: Nádas Sándor.
(A Pesti Futár című hetilap kiadványa.)
(Bp., 1929. A Pesti Futár.) 141 [3] p. ;
70 p. (külföldi magyar életrajzok) szá-
mos portré képpel.
Kiadói egészvászon kötésben.
99 magyar és 35 külföldön élő (emig-
ráns) magyar életrajzával. A első
oldalon poss.: „Ifj. Nádas Sándor”
autográf névbejegyzés.

Nádas Sándor 1907-ben indította
meg Pesti Futár c. hetilapját, amely
éles hangú támadásaival, eleven, iro-
dalmi igényű riportjaival, a közéleti
személyek magánéletét leleplező cikke-
ivel a m. bulvársajtó első jellegzetes
képviselője.

4000,-

247., PETŐFI Sándor:
A hóhér kötele
Bp., 1891. Ráth Mór. [2] 189 p.
Új kiadás. (Negyedik kiadás.)
Kiadói díszesen illusztrált, festett,
aranyozott egészvászon díszkötésben,
körben aranyozott lapszéllel.
A címlapon poss.: „Benedek Vincze”
bélyegzés. Szép kötet.

8000,-
248., PILINSZKY János:
Nagyvárosi ikonok
Összegyűjtött versek 1940-1970.
Bp., (1970.) Szépirodalmi.
1 t. (a költő portréja, amely Kondor
Béla rajza) 171 [5] p. Első kiadás!
Kiadói keménytáblás kötésben, papír
védőborítóban.
„Kassay Farkas Sándornak emlékül – 
Pilinszky János” a Szent Borbála Kór-
ház neves belgyógyász, diabétesz főor-
vosának dedikált példány!

20000,-
249., PINTÉR Jenő:
Magyar nyelvvédő könyv
Közrebocsátották: - - és munkatársai. 
Bp., 1938. (Szerző. – Sárkány Ny.)
144 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.
„Ferenczy Ferencnek igaz szeretettel:
Pintér Jenő” az ismert írónak dedi-
kált példány!

6000,-
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POLITIKAI
NYOMTATVÁNYOK

250., (plakát) „Bátorság-gal és 
kitartás-sal megvívott Harc-ban győ-
zünk – a pestszenterzsébeti Nyilas-
tábor – A Magyar Nemzetiszocialista
Párt – Nemzeti Front Magyar Szocialis-
ta Néppárt – Nemzeti Szocialista
Magyar Párt Hungarista Mozgalom”.
A három szélsőjobboldali párt nyilas-
kereszttel illusztrált közös rendezvé-
nyének politikai plakátja. 
Pestszenterzsébet, (1938 körül) Fk.:
Fehér Jenő. – Ny.: Darszon. Ciklámen
színű alapon fekete színnyomással. 
(47,5 x 63 cm) A plakát nyomásával
megegyező címlappal illusztrált papír-
mappában.

30000,-
251., (plakát) „Keresztény magyar 
testvéreink! A Magyar Nemzeti
Függetlenségi Párt (Fajvédők) Rákos-
szentmihályon folyó hó 3-án pénteken
este 8 órakor a „Balaton” vendéglő
(Rákosi-út 21. sz.) nagytermében pro-
paganda nagygyűlést tart, melyen be-
szélni fognak: Gömbös Gyula, Ulain
Ferenc, Dr. Echardt Tibor, Zsirkay
János. Legyen ott minden keresztény
magyar, a dolgozó magyarok pártjának
nagygyűlésén.”
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt
(Fajvédők) budapest-környéki szerveze-
tének plakátja. A szélsőjobboldali párt
önmagát „fajvédő pártként” definiálta
és a kortársak is így nevezték. 1924.
november 13. és 1928. szeptember
eleje között működött Gömbös Gyula
vezetésével.

Bp., (1926.) Ábrahám és Sugár, Bagó
M. és Fia. Barna alapon fekete szín-
nyomással. (47,5 x 63 cm) A plakát
nyomásával megegyező címlappal 
illusztrált papírmappában.

30000,-
252., (plakát) „Megalakult Hubay
Kálmán országgyűlési képviselő el-
nöklete alatt álló Nyilaskeresztes Párt
helyi csoportja. Testvér! Jelentkezz!
Várunk! Hozzánk tartozol, közöttünk a
helyed! Jelentkezés, tag felvétel: - 
Hűség és fegyelem! Győzünk!” 
Nyilaskereszttel illusztrált szélsőjobbol-
dali tagtoborzó választási plakát. 
Kiskunhalas, (1939.) Brecska Antal
kny. Bézs alapon piros-zöld színnyo-
mással (44 x 31 cm) A plakát nyomásá-
val megegyező címlappal illusztrált 
papírmappában.

30000,-
253., (plakát) „NF - Harc! Május 14-
én szombaton este fél 7 órakor 
Magyarszocialista Gyűlés (Szalay Pál
vendéglőben) Felszólalnak: Rummer
Jenő, Kiss Zoltán. Belépődíj nincs.
Rendezi: A Salló János vezetése alatt
álló Nemzeti Front Magyarszocialista
Néppárt dunakeszi-i törzse.”
A Nemzeti Front nemzetiszocialista,
szélsőjobboldali párt választási plakát-
ja. Bp., 1938. Fk.: Haranghy Árpád. –
Ny.: „Jövő” nysz. Barna alapon fekete
színnyomással. (31,5 x 47,5 cm)
A plakát nyomásával megegyező cím-
lappal illusztrált papírmappában. 

30000,-
254., (plakát) „NF Harc! Harc! 
Március 6-án vasárnap délután fél 4
órakor Magyarszocialista nagygyűlés a
sashalmi Nagyicce vendéglő különter-
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mében – Harc a magyar dolgozókért –
Salló János, Kemény Zoltán – Rendezi
a Magyar Front sashalmi törzse” –
A Nemzeti Front nemzetiszocialista,
szélsőjobboldali párt választási plakát-
ja. A párt Salló János és Rajniss 
Ferenc vezetésével alakult 1936 októ-
berének elején. Rajniss 1939-ben még
a választások előtt elhagyta a pártot,
mert ekkor még társaival ellentétben
élesen elutasította az együttműködést
Szálasiékkal. A Nemzeti Front 1940-
ben beolvadt a Nyilaskeresztes Pártba. 
(Bp., 1939.) Fk.: Kemény Zoltán. –
Ny.: „Jövő” nysz. Barna alapon fekete
színnyomással. (52 x 32,5 cm)
A plakát nyomásával megegyező cím-
lappal illusztrált papírmappában. 

30000,-
255., (röplap) „A Gyosz vakmerő
rohama a jobboldali Magyarország
ellen” a Láthatatlan Front szélsőjobb-
oldali, antiszemita röplapja a zsidó
nagytőke ellen „Gurul a zsidó pengő!
Ezt nem tűrjük! Készen állunk!...”
Bp., (1937 k.) Ny.: Budai Bernvaller.
1 lev. 1 nyomtatott oldal. (15.5 x 23,5
cm) Az 1930-as években erősödő anti-
szemita mozgalom Marsovszky György
szélsőjobboldali egysége. A fasiszta,
szovjetellenes, antidemokratikus sajtó-
termékek 2. számú jegyzékén szereplő,
betiltott röpirat!

10000,-
256., (röplap) „Be a vörös hadsereg-
be!” - A Tanácsköztársaság hadse-
regének a bolsevik Vörös Hadsereg 
toborzó röplapja.
(Bp., 1919.) Közoktatásügyi Népbiztos-
ság. 1 lev. 2 nyomtatott oldal.
(21 x 28 cm) 10000,-

257., (röplap) „Igen kedves magyar
nemzettestvérünk!” – A Magyar 
Nemzetiszocialista Párt röplapja 
Málnási Ödön: Az ezeréves magyar
kálvária – „A magyar nemzet őszinte
története” történelmi pere című kiad-
ványhoz mellékelve, amelyben „felsza-
badító mozgalmuk” pénzbeli támoga-
tását kérik.
Bp., 1938. Fk.: Dr. Erdélyi Kálmán. –
Ny.: Held János kny. 1 lev. 1 nyomta-
tott oldal. (15,5 x 23,5 cm)

5000,-
258., (röplap) „Magyarok! Akarjátok-
e a nemzeti öngyilkosságot elkövetni?
… - Akartok-e feltételnélküli megadás-
sal behódolni a szovjet veszedelemnek?
…” kezdetű szélsőjobboldali szovjetel-
lenes röplap. (Bp., 1944. Nyn.) 1 lev.
1 nyomtatott oldal. (15,5 x 22,5 cm)
A fasiszta, szovjetellenes, antidemok-
ratikus sajtótermékek 2. számú jegy-
zékén szereplő, betiltott röpirat!

10000,-
259., (röplap) „Rede des Führers bei
der Abendtafel zu Ehren des ungaris-
chen Reichsverwesers Admiral von 
Horthy am 24. August 1938 in
Berlin. DRB.-Ausgabe v. 25. Aug.
1938., Nr. 1331.
A Führer, Adolf Hitler Horthy Miklós
admirális, Magyarország kormányzója
tiszteletére rendezett díszvacsorán
1938. augusztus 24-én mondott beszé-
dének a DRB. (Deutsche Richterbund)
által 1938. aug. 25-én kiadott 1331.
számú tájékoztató levele, közlönye,
amely közli és idézi a díszvacsorán
elhangzott beszédet.
Hitler beszédében méltatja Horthy és

a magyar nép történelmi barátságát.
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(Berlin, 1938. aug. 25. DRB. 
(Deutsche Richterbund)
1 lev. 1 nyomtatott oldal.
(23,5 x 33 cm)

1938. augusztus 20-án, Berlinben
titkos tárgyalások kezdődtek. 1938.
augusztus 21-én, a Horthy Miklóssal
folytatott tárgyalások során Adolf
Hitler ajánlatot tett Magyarországnak
Csehszlovákia felosztására.
Horthy visszautasítása így egy évvel

elodázta a háborút. A hatnapos tár-
gyalások tehát eredménytelenül vég-
ződtek, ráadásul augusztus 28-án 
Magyarország megkötötte a kisantant-
tal a bledi egyezményt, melyben – a
fegyverkezési egyenjogúság elismerésé-
ért cserében – lemondott arról, hogy
fegyverrel érvényesítse területi követelé-
seit.

200000,-
260., (röplap) „Vörös katonák!” – A
Tanácsköztársaság antialkoholista
bolsevik röplapja, amelyben figyel-
mezteti a Vörös Hadsereg katonáit az
alkohol veszélyeire, felszólít, hogy tart-
sák be a Kormányzótanács alkoholtilal-
mát. „Ne az alkohol mérge mámorít-
son meg benneteket, hanem az a gon-
dolat lelkesítsen, hogy magatokért,
gyermekeitekért, egy szebb és jobb jö-
vőért harcoltok!
Bp., (1919.) Munkaügyi és népjóléti
népbiztosság. – Ny.: Garai-ny.
1 lev. 1 nyomtatott oldal. (21 x 29 cm) 

10000,-
261., (röplap) A kommunista világ-
rend alapelvei – A Tanácsköztársaság
bolsevik röplapja a Kommunista
Internacionale irányelveiről.

Bp., 1919. Közoktatásügyi Népbiztos-
ság. 1 lev. 2 nyomtatott oldal.
(21 x 29,5 cm)

10000,-
262., (röplap) A Magyar Élet Pártja 
választási nagygyűlésére invitáló szó-
rólapja Aszódra. Vezérszónok Jaross
Andor felvidéki magyar politikus, akit
1946-ban, mint háborús bűnöst elítél-
tek és kivégeztek.
Aszód, (1939.) Fk.: Natkó Gyula –
Ny.: Vass József Petőfi Ny.
1 lev. 1 nyomtatott oldal.
(15,5 x 22,3 cm)

10000,-
263., (röplap) A Kaszás-Mozgalom a
magyarországi nemzetiszocializmus
első tömegbázist kiépítő mozgalmá-
nak programindító röplapja, amely a
mozgalom céljait, és reformterveit teszi
közzé.
Bp., (1933 körül) Ny.: Hozmecz
Ferenc Károly. 1 lev. 2 nyomtatott 
oldal. (16 x 23,7 cm)

A Kaszáskeresztes Népmozgalom
vezetője Böszörményi Zoltán (1893-
1945?) újságíró, költő, „hivatásos nép-
vezér” volt. A horogkereszt 1933-as be-
tiltását követően Böszörményi az ún.
kaszáskeresztet használta, mely két
keresztbe tett kasza volt, utalva ezzel
mozgalmának agrárius jellegére. 
Mozgalmát Hitler inspirálta, találko-
zott is vele a müncheni Barna Házban.
Mozgalmának csatakiáltása az „Éljen
Böszörményi!” volt, „római” köszön-
téssel.

10000,-

* * *
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264., PUSKIN, (A. Sz.): Jevgenyij 
Anyegin – Verses regény.
Fordította: Áprily Lajos.
Bp., 1953. Új Magyar. 270 [2] p. 12
rajzos t. (Zádor István művészi rajzai)
Végh Gusztáv rajzos könyvdíszeivel.
Kiadói egészvászon kötésben.
„Benedek Ernőnek igaz szeretettel – 
Áprily Lajos, Budapest, 1954. április
10.” a fordító által dedikált példány! 

8000,-
265., RÁTH Károly és Thaly 
Kálmán: II. Rákóczy Ferencz fejede-
lem emlékiratai – A magyarországi 
háborúról 1703-tól, végéig (1711).
Pest, 1868. Ráth Mór. 1 metszett t. (II.
Rákóczy Ferenc portré) XIV. [2] 376 p. 
Korabeli vaknyomással díszített, gerin-
cén aranyozott egészvászon kötésben. 

12000,-
266., RAVASZ László:
Orgonazúgás – Beszédek, előadások.
Bp., 1923. Szerző. – Studium.
[4] 190 [4] p. Első kiadás!
Korabeli gerincén bordázott, igényes
bibliofil félbőr kötésben.
„Hű munkatársamnak hálás szeretet-
tel – Szerző, 1922. XII. 24.” dedikált
példány!

6000,-
267., REMENYIK Zsigmond:
Olivér és az emberi világ
/Apocalipsis humana/
(Bp., 1936.) Athenaeum.
216 p. szövegközti rajzos karikatúrák-
kal, amelyek E. Kandó Gyula munkái.
Első kiadás!
Kiadói gerincén átkötött félvászon
kötésben, rajzos táblával, amely E. 
Kandó munkája.

Kornis Kató színésznőnek felejthe-
tetlen utazásaik emlékére 6 sorban 
dedikált példány!
Kornis Kató, Kornis (Kertész) Mihály

édesanyja, akinek tiszteletére vette fel a
Kornis írói nevet.

8000,-
268., RÉVÉSZ Béla, Dr.: 
Állatlélektani tanulmányok
Bp., (1911.) Singer és Wolfner. 115 p.
Kiadói hátulsó fedélen foltos papírbo-
rítóban  „Dr. Beke Ödön tanár úrnak
kiváló tisztelettel – Révész Béla” a ne-
ves nyelvész, finnugorista, egyetemi 
tanárnak dedikált példány!

4000,-
269., RÉVÉSZ Béla:
Régi hárfa (Visszaemlékezések)
(Bp., 1938.) Dante. –
(Ny.: Általános Ny. Rt.)
[68] p. 6 rajzos t. Rudnay Gyula egész-
oldalas illusztrációival. Első kiadás!
Kiadói rajzos keménytáblás kötésben,
amely Bortnyik Sándor munkája.
Megkímélt állapotban, eredeti szinte
sértetlen gerinccel, amely sérülékeny-
sége miatt a legtöbb példánynál már
hiányzik. A kötetet Bortnyik Sándor
tervezte. A kötéstáblán alcím: „Első
könyvem negyvenedik évfordulójára”.
Az első oldalon „Ismered ezt a negy-
ven esztendőt? Az elején együtt für-
gélkedtünk. Máig meghatottan gon-
dolok reá. Nádas Sándornak megőr-
zött szeretettel – Révész Béla” a Pesti
Futár alapító főszerkesztőjének dedi-
kált példány!
Révész Béla (1876-1944.) Baumgar-

ten-díjas író, újságíró Ady Endre leg-
közelebbi baráti köréhez tartozott. 

6000,-
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270., RIMBERTUS (Monacis 
Laurentius de): - - Anskariusa - Vita
Anskarii auctore Rimberto et vita
Rimberti. Monaci krónikája Kis 
Károly megöletéséről.
Fordította: Oláh Mihály.
Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel
ellátta: Dr. Domanovszky Sándor.
/ Középkori krónikások X. Szerk.: Dr.
Gombos Ferencz Albin./
Bp., 1910. Athenaeum. 163 p.
Kiadói festett, rajzos keménytáblás
(Bíró M.) papírkötésben.
II. Károly magyar király krónikája. 

6000,-
271., (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 se-
gített 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.

10000,-
272., (ROZSNYAY Kálmánné, Dapsy
Gizella), Nil:
Testámentom – Versek 1914-1924.
Bp., 1925. Singer és Wolfner.
97 [3] p. Első kiadás!

Korabeli egészvászon kötésben, a kia-
dói rajzos papírborító, amely Polgár 
István munkája a könyvtestbe kötve. 
Számozott (451./500), „Nil” aláírt és
„Szíjártó Károlynak és Icának szere-
tettel – Gizi néni, Verőce, 935. VIII.
27.” dedikált példány!

4000,-
273., SACELLÁRY Pál:
Régi házak elfakult írások –
Rajzok a magyar multból.
Bp., 1926. Rózsavölgyi és Társa. – 
(Ny.: Kner Izidor.) 76 [4] p. a címlapon
és a szövegközt fejezetkezdő és – záró
könyvdíszekkel. A címlap metszet J. B.
Papillon francia fametsző munkája. A
fejlécek és záródíszek Simon-Pierre 
Fournier párizsi betűmetsző minta-
könyvében jelentek meg először 1742-
ben. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A szennylapon és az elő cím-
lapon poss. bélyegző: „Nádas Sándor
könyve”. A címlapon az újságíró, 
„Nádas Sándor 1927” autográf névbe-
jegyzése. Az előcímlapon:
„Nádas Sándornak igaz barátsággal – 
Sacelláry Pál” a Pesti Futár alapító
főszerkesztőjének dedikált példány! 

6000,-
274., SALACZ Gábor: A magyar
kultúrharc története 1890-1895
Bécs, 1938. (Szerző. –
Ny.: Pécsi Egyetemi.) 399 p.
Későbbi félvászon kötésben, a kiadói
papírborító címlapja a kötéstáblára
ragasztva.

12000,-
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275., SANTIAGO, Rusinol:
A csönd szigete 
Spanyolból fordította és rajzokkal 
díszítette: Ringer Erzsébet.
(Cegléd), 1927. Helikon. – Sárik 
Gyula és Fiai. 190 p. 6 rajzos t, fel-
iratos hártyalappal. rajzos könyvdíszek-
kel. Kiadói papírborítóban.
Számozott, (96./300), a táblákon a 
fordító és illusztrátor által aláírt pél-
dány!

12000,-
276., SÉDA Ernő:
A Központi Növendékpapság Magyar
Egyházirodalmi Iskolájának története
Bp., 1874. M. Egyházirodalmi Iskola.
– Ny.: Hunyadi M. Int. XII. 374 p.
Korabeli félvászon kötésben.

5000,-
277., SEIGNOBOS, (Charles):
A francia nemzet őszinte története 
Fordította: Cs. Szabó László.
(Bp., 1935.) Athenaeum. 363 p.
Első, magyar nyelvű kiadás.
Kiadói egészvászon kötésben.
„Varró Pista bátyámnak szeretettel – 
Cs. Szabó László 935 V/9” az író, for-
dítónak a Századunk c. folyóirat szer-
kesztőjének dedikált példány! 

6000,-
278., SÍK Sándor: A boldog ember
inge – Mese hét részben.
Bp., (1929.) Szent István-T. 284 p. 
Nagy Sándor (gödöllői) rajzos képeivel
gazdagon illusztrálva. Első kiadás! 
Kiadói, illusztrált, festett egészvászon
kötésben.
„Vattay Elemérnek szeretettel – Sík
Sándor” a neves fotós, műgyűjtőnek
dedikált példány!

5000,-

279., SIKLÓSSY László, Dr.: 
Műkincseink vándorutja Bécsbe
Bp., 1919. Táltos. 236 [4] p. 8 t.
(képek) szövegközti rajzos képekkel. 
Kiadói rajzos papírborítóban.
„Palmer Kálmánnak régi barátsággal
– Budapest, 1920. XII. 23. Siklóssy 
László” Palmer Kálmán (1860-1933.) 
író, országgyűlési gyorsírónak dedi-
kált példány!
A kötetet az a feltételezés hozta létre,

hogy a békeszerződés lehetőséget ad a
magyar eredetű műkincsek vissza-
igénylésére.

4000,-
280., SINKA István:
Harmincnyolc vadalma
Bp., (1941.) Magyar Élet.
224 p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„- - - Knáver Zoltánnak sok szeretettel
ajánlom ezt a könyvet egy elrontott
sorral együtt… - Sinka István, Buda-
pest, 1942. juni 3.” az ismert lelki-
pásztornak dedikált példány!

6000,-
281., SMOLING Somorjay Béla, Dr.: 
Duna-krónika – (Jegyzetek a Duna
történelmi napjaiból)
Bp., 1934. Szerző. 111 p.
Kiadói papírborítóban.
„Budapest, 1937. júl. 18. Tiszteletül,
Dr. Smoling Béla” dedikált példány!

4000,-
282., STUHLMANN Patrik dr.: 
Etikai problémák
Bp., 1916. Eggenberger-féle.
196 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, körülvágatlan. 
„Nagyságos Takács Béla tanfelügyelő
úrnak őszinte nagyrabecsüléssel – 
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Kassa, 1916. nov. 9-én – a szerző” a
pemontrei rendi bölcseleti tanár, a
kassai jogakadémia tanára által dedi-
kált példány!

5000,-

SZABADKŐMŰVESSÉG

283., (DONOVAL János), Mentor:
A szabadkőmivesség
Bp., 1910. (Várnay és Fia.) 46 [2] p. 
Kiadói papírborítóban, az első
borítófedél verzóján „ex-libris Dr.
Habermann Gusztáv könyve”, amely
Kozma L. munkája. Dömölki 1192. 

6000,-
284., LESZNER Rudolf, Dr.: 
Szabadkőmives világosság
Írta és a győri szks körnek 1899. évi
január hó 28-án tartott értekezletén
felolvasta: - -.
Győrött, (1899.) „Jaurinum a három
folyóhoz” czímű Szks Kör. – (Ny.:
Romwalter Alfréd, Soporon.) 15 p. 
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
Dömölki 920.

4000,-
285., PACHTLER G.(eorg) M.(ichel): 
A humanitás bálványa vagy a szabad-
kőművesség positiv része II.
Okmányok alapján írta: - -.
Német eredetiből fordította: A Pécsi
Növendékpapság Szent Pál-Társulata. 
Pécsett, 1877. Ny.: Ifj. Madarász 
Endrénél. [2] V. 471 p.
Későbbi egészvászon kötésben. 
Dömölki 1349.

30000,-

286., ROBBINS, Sir Alfred:
English-Speaking Freemasonry
-- Past Grand Warden President Board
Of General Purposes (1913 - 1930) Of
The Grand Lodge Of England. 
London, (1930.) Ernest Benn Limited. 
367 p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, illuszt-
rált papír védőborítóban.
Az angol újságíró a kor legnagyobb

szabadkőművese, akit „szabadkőmű-
ves miniszter”-nek is neveztek.

8000,-

* * *

287., SZABÓ Adorján: II. Rákóczi
Ferencz nagyanyja és édes atyja
(Kassa, 1903. Vitéz Ny.)
81 [3] p. rézben metszett képekkel.
Kiadói díszesen aranyozott egészvászon
kötésben. Petrik szerint a kassai Pre-
montrei Gimnázium iskolai értesítő-
jében jelent meg.
„Nagyságos Mihalik József igazgató
úrnak – a kassai Rákóczi kiállítás 
emlékére mély tisztelettel: Szabó 
Adorján – Kassa, 903. 25/VII.” a 
neves művészettörténésznek, a kassai
múzeum miniszteri biztosának dedi-
kált példány!

8000,-
288., SZABÓ Sándor, Sz.:
Kárpátok övezte szent föld
Rákospalota, 1933. Szerző. – Ny.: 
Faragó Imre, Kispesten. [2] 411 p. 
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben, a kiadói rajzos, felragasztott kép-
pel illusztrált címlapborító a könyvtest-
be kötve.
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„Dr. Csemez Károly kedves barátom-
nak pápai öreg diáknak szeretettel: 
Sz. Szabó Károly” a földművelésügyi
miniszteri tanácsosnak dedikált pél-
dány! Ritka, irredenta regény.

15000,-
289., SZAMOTA István:
Régi utazások – Magyarországon és a
Balkán-félszigeten 1054-1717.
Összegyűjtötte és jegyzetekkel kísérte: - -.
/Olcsó könyvtár 767-772./
Bp., 1891. Franklin-T. 559 p.
Hozzákötve:
BERZEVICZY Albert:
Magyar utazók Olaszországban –
A múlt század első felében.
/Magyar könyvtár 812./
Bp., (1903.) Lampel R. 51 p.
Későbbi félvászon kötésben, gerincén
címkével, a kiadói papírborítók a 
könyvtestbe kötve. (2 mű, egybekötve) 

5000,-
290., (SZATHMÁRI Domonkos): 
Meg-tzáfolás azon vádolás-tételek el-
len mellyeket egy református úr kat-
holikus keresztény vallás-tétel név
alatt 1791-dik esztendőben engedet-
lenül közre botsátott.
Pesten, 1795.
Ny.: Trattner M. bet. [14] 324 p.
Korabeli keménytáblás papírkötésben. 
A kötéstábla verzóján „ex-libris
Csirmaz Pál”. A szerző Domonkos-
rendi szerzetes és könyvvizsgáló volt 
Pozsonyban.

36000,-
291., SZÉKELY József: Liliputfalvai
Liliputi Tóbiás – Regény.
Pesten, 1851. Eisenfels és Emich.
165 p. Első kiadás!
Későbbi egészvászon kötésben.

Vidám hangvételű fantasztikus
regény. A szerző Pest megye levéltárosa
részint Cervantes világhírű regényét
utánozta, részint az angol humoristák-
tól tanult.

6000,-
292., SZENES Béla:
Csibi – Diákregény.
Bp., 1920. Kultúra.
[4] 158 p. 11 t. Gedő Lipót egész-
oldalas rajzaival. Első kiadás!
Korabeli gerincén aranyozott félvászon
kötésben. A címlapon poss. bélyegző: 
„Nádas Sándor könyve”.
„Nádas Sándor szerkesztő úrnak tisz-
telettel – Szenes Béla” a Pesti Futár
alapító főszerkesztőjének dedikált pél-
dány!

Szenes Béla ifjúsági regényének
főhőse, Csibi nem más, mint az MTK
legendás labdarúgó jobbszélsője Braun
József (1901-1943). Az MTK-val nyolc
bajnokságot nyert. 1919-ben az év lab-
darúgója, 1924-ben az olimpiai csapat
tagja. 1943-ban munkaszolgálatosként
halt meg.

Az író, Szenes Béla (1894-1927)
Szenes Andor költő unokatestvére,
lánya Szenes Hanna ugyancsak költő,
zsidó származású brit ejtőernyős,
izraeli nemzeti hős.

5000,-
293., Szent Margitsziget Gyógyfürdő,
Budapest
Bp., (1909. Ny.: Hornyánszky Viktor.) 
91 [5] p. szövegközti képekkel, könyv-
díszekkel.
Kiadói (zöld) egészvászon kötésben. 

4000,-
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294., SZILÁGYI Sándor:
A két Rákóczy György fejedelem
családi levelezése /Magyar történelmi
emlékek - Monumenta Hungariae
Historica XXIV./
Bp. 1875. Ráth Mór. XII. 644 p.
2 kihajtható t. (kézirati hasonmások) 
Korabeli gerincén aranyozott félbőr
kötésben.

10000,-
295., SZMRECSÁNYI Miklós – 
Kaposy János és Radisics Elemér:
Eger művészetéről – Tanulmányok és
jegyzetek a hazai barokk történetéhez. 
Sajtó alá rendezte:
Kaposy János és Radisics Elemér.
Bp., 1937. Stephaneum Ny.
XII. 332 p. 32 kétoldalas t. (képek)
Kiadói papírborítóban.
„Őszinte mély tisztelete jeléül – 
Radisics Elemér, Genf, 1937. szept.
20.” dedikált példány!

6000,-
296., SZOMORY Dezső:
Györgyike drága gyermek (Vígjáték)
Bp., 1912. Nyugat.
157 [3] p. Első kiadás!
Korabeli, Barta-Bassits Sándor-féle 
egészvászon kötésben, a kiadói szecesz-
sziós, rajzos papírborító címlapja, 
amely Falus Elek munkája a könyvtest-
be kötve.
„Faragó Lajosnak szíves emlékül – 
Szomory Dezső” a Nyugat folyóirat
igazgatójának dedikált példány!

8000,-
297., 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!

8000,-
298., TAMÁSI Áron:
Hazai tükör – Krónika 1832-1853.
(Bp.), 1959. Szépirodalmi. 436 [4] p. 
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban. A kötéstábla verzójá-
ban poss.: „ex- libris Illés Lajos” 
(1923-2010) irodalomtörténész bera-
gasztott ex-librise.
„Illés Lajosnak ajánlom, baráti jókí-
vánságokkal – Tamási Áron 1960. II.
27.” a Szépirodalmi Kiadó egykori
szerkesztőjének dedikált példány! 
Regény a reformkor és a szabadság-

harc izgalmas időszakából.
6000,-

299., TAMKÓ Sirató Károly:
A hegedű vőlegénye –
Válogatott műfordítások.
Bp., 1971. Európa.
284 [4] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben, papír
védőborítóban.
„Illés Lajosnak őszinte nagyrabecsü-
léssel régi tisztelője – Tamkó Sirató 
Károly 1971. XII. 19.” az irodalom-
történésznek dedikált példány! 

6000,-
300., TELEKI Sándor, Gróf: Egyről-
másról – Újabb emlékeim. (I-II.)
Bp., 1882. Révai T.
315 [5] p. ; 303 p. Első kiadás!
Korabeli kissé kopottas, gerincén bor-
dázott félbőr kötésben. (egybekötve)
A magyar honvédezredes, majd olasz

tábornok Petőfi Sándor „vad grófja”,
ahogy Petőfi és kortársai nevezték.
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Petőfi Sándor és Szendrey Júlia az ő
birtokán töltötték a mézesheteiket. 
Kossuth és Wesselényi barátja kalan-
dos életének emlékeit írta meg.

8000,-
301., TÉREY (Károly):
Elmélet és szemlélődés
Propylaeumok bírálatáúl.
Pesten, 1843. Geibel Károly. 59 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. Szontagh Gusztáv
filozófiája ellen írt munka.

5000,-
302., TERSÁNSZKY J. Jenő:
Az én fiam! (Diákregény)
(Bp., 1940.) Athenaeum.
238 [2] p. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben.
„Greff Károlynak nagyrabecsüléssel: 
Tersánszky Jenő 940” dedikált pél-
dány!

5000,-
303., TOLSZTOJ, L. N.:
Műveltség gyümölcse –
Komédia négy felvonásban. 
Fordította: Németh László.
/Népszerű drámák 22./
Bp., 1956. „Művelt Nép”. 135 [5] p. 
Kiadói félvászon kötésben. 
„Kodolányi Jánosnak, betegágyába, 
szeretettel – 1956 ápr. 1. Németh 
László” a nagy regényírónak dedikált
példány!

8000,-

304., TONELLI Sándor:
Jövő Magyarország
Társadalompolitikai tanulmányok. 
Nagy-Kőrös, 1902. Szerző. – (Ny.: 
Ottinger Kálmán.) 159 p. Első kiadás!
Kiadói javított papírborítóban. 
„Vértes Józsefnek, kedves kollégájá-
nak – a szerző. Budapest 1902. szept.
11. Tonelli” az ismert hírlapírónak
dedikált példány!

8000,-
305., TOROCZKAI-Wigand Ede: 
Régi kert s míesei
Bp., 1917. Táltos. 196 [4] p. 7 t.
a táblákon és a szövegközt a szerző
népies, szecessziós metszett képeivel,
rajzos könyvdíszeivel részben fekete -,
részben zöld színnyomással.
Későbbi gerincén bordázott, címkével
ellátott ízléses félbőr kötésben.
A kiadói illusztrált papírborítók a 
könyvtestbe kötve.
Egybegyűjtötte a magyar falusi kertek

jellegzetes növényeit, s külön fejezetet
szentelt a növényfestékek és a fonal-fes-
tés módjainak bemutatására.

8000,-
306., TÓTH Endre:
Örökké viharban – Versek.
/Csokonai könyvtár 6./
Debrecen, 1941. Csokonai Kör.
75 [5] p. Első kiadás!
Kiadói Sz. Mata János fametszetével
illusztrált papírborítóban.
„Babits Mihálynak igaz tisztelettel – 
Debrecenből – Tóth Endre” a költő-
nek dedikált példány!

8000,-
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307., UNGVÁRI János, Dr.:
Az ősi turáni magyar politika
(Magyarságtudományi tanulmány.) 
(Cegléd, 1940.) Helikon – (Ny.: Sárik
Gyula és Géza.) 78 [2] p. 1 errata 
Kiadói papírborítóban.

4000,-
308., VAGÁNYI Kálmán:
Nevető világ – Adomagyűjtemény.
Nagybányán, 1904. Ny.: Nánásy
Istvánnál. 125 [7] p. Első kiadás!
Kiadói vaknyomással díszített egészvá-
szon kötésben.

A felsőbányai eredetű adomákat a
szerző csillaggal jelölte meg.

4000,-
309., VARJÚ Elemér:
Magyar várak
(Bp., 1933.) A Műemlékek Orsz.
Bizottsága és a Könyvbarátok Szövetsé-
ge. – (Ny.: M. Kir. Egyetemi Ny.) 211
p. számos képpel gazdagon illusztrálva.
Kiadói, harántalakú, kék zsákvászon
kötésben, a kötéstáblán felragasztott
kiadói címke. Négy nyelvű (magyar,
német, francia, angol) díszalbum. 

8000,-
310., VÁRKONYI Nándor:
Petőfi arca
Pécs, (1940.) Janus Pannonius T.
27 p. 9 t. (képek Petőfiről) Első kiadás!
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Sényi Lászlónak találkozásunk s az
erdélyi út emlékéül szeretettel – 
Várkonyi Nándor Pécs, 1943. okt. 
16.” a jeles erdélyi írónak dedikált 
példány!

6000,-

311., VERESS Endre, Dr.:
Geszthy Ferencz várkapitány (Déva
XVI. századi iskolájának alapítója.)
Különlenyomat a dévai áll. főreáliskola
1898-iki értesítőjéből.
Déva, 1898. Hirsch Adolf. 24 p. 
Kiadói papírborítóban.

4000,-
312., VID V.(iktor) Jeromos:
Szerémi György emlékiratának műve-
lődéstörténelmi adatai
/Művelődéstörténeti értekezések 43./ 
Bp., 1910. Stephaneum. 179 p. 
Kiadói papírborítóban.
A borítón „Kedves unokaöcsémnek,
Vid Gábornak szeretetem jeléül – a
szerző” dedikált példány!

5000,-
313., (VILLON, Francois – Szabó
Lőrinc): A szegény Villon balladái és
a szép fegyverkovácsné panasza
Fordította: Szabó Lőrinc.
(Bp., 1931.) Bisztrai Farkas Ferencz. 
62 [2] p. Első, magyar nyelvű fordítás! 
Kiadói illusztrált papírborítóban, a
címlapon az 1489-ben megjelent első
kiadás metszett nyomdajegye. Készült
merített papiroson, a költő születésé-
nek 500-dik évfordulójára.
Az 1-50-ig számozott példányok ké-

szültek merített papírosra, de ez számo-
zatlan „Kodolányi Jánosnak szeretet-
tel – Szabó Lőrinc 1931” dedikált
példány!

15000,-
314., WALTER Ernő:
Trianon- Dráma 3 felvonásban.
Bp., 1922. Magyar Nemzeti Szöv.
83 p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban.

4000,-
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315., 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!

20000,-
316., WERKMANN Károly, Báró: 
Ottó király
Fordította: Dercsikay István.
Bp., 1932. Gellért. 1 t. (Ottó király)
207 p. 15 t. (képek) Első kiadás! 
Kiadói díszesen aranyozott, bibliofil
egészbőr kötésben, fent aranyozott lap-
széllel. Számozott (15./200), merített
papírra nyomtatott díszkiadás.
Az utolsó magyar király IV. Károly és

Zita királyné gyermeke az utolsó Habs-
burg-trónörökös, közismert nevén
Habsburg Ottó. A trianoni békeszer-
ződés következményeként 1921 -ben
megtörtént a Habsburg-ház trónfosz-
tása. Ottó évtizedekig igényt formált a
trónra, 1961-ben azonban lemondott
osztrák trónöröklési jogáról, hogy 
Ausztriába beléphessen. Nagy szim-
pátiával kísérte az 1988–1989. évi
kelet-közép-európai változásokat. Sokat
tett az Európai Unió bővítéséért,
ennek keretében Magyarország csatla-
kozásáért.

15000,-
317., WIESEL, Elie:
The fifth son – Novel by - -.
Translated from the French by Marion
Wiesel. Pennsylvania, 1985.

The Franklin Library Franklin Center.
[18] 210 [6] p.
Első, angol nyelvű kiadás.
Kiadói gerincén bordázott, díszesen
aranyozott egészbőr kötésben, körben
aranyozott lapszéllel.
Limitált példányszámban megjelent,
bibliofil „Elie Wiesel” az Erdélyben
született, Nobel-békedíjas amerikai
zsidó író által aláírt példány!

45000,-
318., WILSON, (Thomas Woodrow): 
- - beszédei és üzenetei / A háborúról,
békéről és a népek szövetségéről. 
Bp., 1919. Athenaeum. 105 [3] p. 
Kiadói papírborítóban.
Wilson az USA 28. elnöke, akit 1919-
ben Nobel-Békedíjjal tüntettek ki. 

4000,-
319., YESUDIAN, Selva Raja:
Mi a jóga? / Fordította:
vitéz Neszthyné Haich Erzsébet.
Bp., (1943.) Széchenyi Irodalmi és
Művészeti. 1 t. (Yesudian portréja) 223
p. 10 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„To Éva with christian love & most
compliments Silva Raja Yesudian
1943. VI. 1. Ezen az úton egy lépés
sem vész kárba” angol nyelven, mag-
yar nyelvű kísérő sorokkal dedikált
példány!
Selva Raja Yesudian (1916 – 1998.)

indiai származású jógatanító és író. 
Magyarországon alapította Európa első
jógaiskoláját. 1948-ban elhagyta Ma-
gyarországot és Haich Erzsébettel 
Svájcban számos jógaiskolát nyitott. 

6000,-
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320., ZÁDOR István:
Egy hadifestő emlékei 1914-1918
Írta és rajzolta: - -. Bp., (1933.) Kir M.
Egyetemi Ny. 247 p. számos szöveg-
közti rajzos képpel, amelyek a szerző
munkái. Első kiadás!
Kiadói egészvászon kötésben. 
Számozott (437./650), aláírt példány!

8000,-
321., ZELK Zoltán:
A pártos éneke 1945-1950.
(Bp., 1950.) Athenaeum.
153 [3] p. Első kiadás!
Kiadói félvászon kötésben.
„Dr. Weltner Jánosné elvtársnőnek
szeretettel – mozgalmi barátsággal
Zelk Zoli” dedikált példány!
A költő naiv kommunista költemé-

nyei, amelynek visszáságait később
felismerte. 1956-ban már a forradalom
mellett állt, ezért 1,5 évre bebörtö-
nözték.

6000,-
322., ZELK Zoltán:
Ülj asztalomhoz – Versek.
(Bp., 1932. Szerző. – Ny.: Gyarmati
Ferenc.) 41 [7] p. Első kiadás!
Kiadói papírborítóban, részben fel-, és
körülvágatlan példány!

A költő második, különösen ritka
verseskötete.

6000,-
323., ZSOLT Béla:
A Wesselényi-utcai összeesküvés
(Bp., 1937.) Nova.
267 [5] p. Első kiadás!
Kiadói festett, illusztrált egészvászon
kötésben.
„Drescher Nándornak szeretettel – 
Zsolt Béla” dedikált példány!

4000,-

ZENE

324., FABÓ Bertalan:
Erkel Ferencz emlékkönyv 
Születésének századik évfordulójára
írók és tudósok közreműködésével
szerkesztette: - -.
Bp., 1910. „Pátria” Irodalmi Váll.
250 [2] p. 4 hasonmás mell. (kézirati
hasonmások és plakát) másfélszáz kép-
pel és hasonmásokkal gazdagon illuszt-
rálva. Kiadói aranyozott egészvászon
kötésben.
„Fiatalkori iskolatársamnak és négy
évtizedes jóbarátomnak szeretettel – 
Basti a szerző, 918. aug. 13-án” dedi-
kált példány!

8000,-
325., KACSOH Pongrác Dr.: Az 
iskolai karénektanítás paedagogiája 
Bp., 1910. Rozsnyai Károly.
101 [7] p. kotta sorokkal és ábrákkal.
Első kiadás!
Kiadói aranyozott egészvászon kötés-
ben. A szerző Herzfeld Viktor zene-
szerző, hegedűművész, karmesternek,
a budapesti Zeneakadémia tanárának
ajánlja művét.
Ezt a példányt az ajánlás oldalán 
Herzfeld Viktornak dedikálja a szer-
ző: „A legnagyobb és legkitűnőbb
paedagogusnak (nyomtatott ajánlás) –
Kacsog Pongrácz” dedikált példány! 

24000,-

326., LEHÁR, Franz (Ferenc): 
Libellentanz [A három grácia] (kotta)
Operette in drei akten von Carlo
Lombardo und Dr. A(lfred) M(aria)
Willner. Musik von - -.

60



Leipzig – Wien – New-York,
(1923.) W. Karczag. –
Ny.: Musikaliendruckerei „Nora”, 
Wien. 63 p. Első kiadás!
Kiadói litografált rajzos papírborí-
tóban, amely Lilian Marischka-Karczag
(1901-1981.) munkája.

A kiadó Karcag Vilmos a bécsi
Teather and der Wien igazgatója, aki
Lehár jó barátja és akihez szoros
munkakapcsolat fűzte. Az illusztris kot-
taborítót leányának köszönhetjük. A
kottafüzet számára az eredeti borítóil-
lusztráció felhasználásával készült
mappa készült, amely a megkímélt és
becses kotta gondos tárolására hiva-
tott. Hozzátartozik:
Lehár Ferenc (1870-1948.) világhírű
magyar zeneszerző, operettkompo-
nista, karmester autográf tintával írt
aláírása kártyán. (12,5×10 cm.) 

30000,-
327., MENDELSSOHN – 
Bartholdy, F.: [Szentivánéji álom
nyitány.- kotta] Ein Sommernachts-
traum a Midsummernight’s Dream
un Songe d’une nuit d’été. Ouverture
op. 21. (kotta) /Plilharmonia/
Wien, én. Wiener Philharmonischer.
1 t. (portré) [4] 56 [4] p.
Kiadói illusztrált papírborítóban. 
„Radics László barátomnak szeretet-
tel – Zsoldos Imre Bp. 1951. VII. 
Rádió” autográf ajándékozó sorokkal.

Zsoldos Imre (1919-1985.) magyar
karmester és trombitás. Pályafutása az
1950-es években kezdődött, híres
szórakozóhelyeken (Moulin Rouge,
Palais De Dance). 1948-tól a Magyar
Rádió munkatársa.

5000,-

328., SONKOLY István, Dr.:
Kodály, az ember, a művész, a nevelő
Nyíregyháza, 1948. Tanügyi Könyves-
bolt, Bálint Mihály. 1 t. (portré) 119 p.
Kiadói rajzos papírborítóban, amely
Diczházy István munkája.
„Barna István szerkesztő úrnak mély
tisztelettel – a szerző” dedikált pél-
dány!

4000,-
329., TÓTH Aladár és Szabolcsi
Bence: Mozart élete és művei
Képekkel, hangjegypéldákkal és 
Mozart műveinek jegyzékével.
Bp., (1941.) Győző Andor. 186 [6] p.
8 t. (képek) Első kiadás!
Kiadói gerincén díszesen aranyozott,
bibliofil félbőr kötésben, papír védő-
tokban.

8000,-
330., WAGNER, Richard:
Lohengrin – Romantikus opera 
három felvonásban. Szövegkönyv.
Fordította: Lányi Viktor.
Bp., (1921.) Genius. 88 p.
Kiadói egészvászon kötésben. 
Számozott (31./200), a fordító által
aláírt példány!

8000,-
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